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Zaprawdę, żyjemy w ciekawych czasach – parafrazując przysło-
wie chińskie – bo rzeczywistością wokół nas możemy sterować 
korzystając w zasadzie wyłączenie z iPhone’a. W najnowszym nu-
merze iMagazine pokazujemy Wam, że można mieć inteligent-
ny dom na miarę domu Billa Gatesa, nie wydając fortuny. Temat 
bardzo ciekawy, ale jednocześnie bardzo trudny. Staraliśmy się 
przedstawić Wam różne możliwości i opcje dostępne na naszym 
rynku – od skomplikowanych rozwiązań, po mniejsze dedyko-
wane tylko monitoringowi lub słuchaniu muzyki.

Okazuje się, że bardzo ciekawe rozwiązania produkują Pola-
cy. Nie musimy daleko szukać, aby mieć możliwość podłączenia 
naszego oświetlenia lub systemu alarmowego pod iPada oraz 
sterować nimi z kanapy.

Kinga Ochendowska 

Któregoś dnia, terroryzm 
będzie polegał na 
wyciągnięciu wtyczki 
z kontaktu. Zaś wyłączenie 
domowego serwera danych 
będzie podlegało karze 
pozbawienia wolności do lat 
trzech.

Wojtek Pietrusiewicz 

Bardzo lubię Galaxy Tab…  
Bazinga!

Norbert Cała  

Inteligentny dom sam ma 
wiedzieć, kiedy zapalić 
światło i kiedy zgasić.  
Ma też wiedzieć i robić za 
nas dużo więcej.

Krystian Kozerawski 

Macworld zmienia jednak 
swój charakter i staje się 
imprezą, przynajmniej jeśli 
chodzi o targi, na której 
przeważają producenci 
różnego rodzaju akcesoriów 
i oprogramowania dla iPada 
i iPhone’a.

Paweł Iwaniuk

Historia przemysłu 
komputerowego udowadnia, 
że często bardziej opłacalne 
jest kupienie wiedzy niż jej 
samodzielne zdobycie..

Witamy,
Numer marcowy jest nie tylko o inteligentnym domu. Krystian 

„MacKozer” Kozerawski przygotował dla Was relację z targów Ma-
cWorld Expo. Wojtek Pietrusiewicz znów wziął na tapetę Andro-
ida – tym razem pod postacią Samsunga Galaxy Taba. Mateusz 
Suski został DJem, a ja „zmieniam” swojego iPhone’a 4 w Black-
berry. To tylko kilka wątków z najnowszego numeru.

Zapraszam do lektury i  komentowania na naszej stronie 
i Facebooku.

Dominik Łada
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Numer lutowy iMagazine, poświęcony samochodom, obfito-
wał w konkursy.

  Konkurs „Launch2net”

Firma Nova Media ufundowała dla naszych czytelników 
2 licencje na swój program – Launch2net Premium. Pro-
gram Launch2net jest rozbudowanym managerem połączeń 
z Internetem.

Aby go wygrać, należało poprawnie odpowiedzieć na pytanie 
konkursowe:

Jak się nazywa po polsku nowa funkcja iOS 
zaprezentowana w 4.3 beta, czyli Personal Hotspot?

Poprawna odpowiedź to: Hotspot Osobisty

Launch2net Premium wygrali Tomasz Szymczyk z Częstocho-
wy oraz Stanisława Franus z Przemyśla

  Konkurs „Macally mCup”

Sponsorem nagrody – mocowania do samochodu dla iPho-
ne, Macally mCup – był sklep internetowy Bludot.pl, w którym 
znajdziecie akcesoria samochodowe oraz wiele innych pro-
duktów dedykowanych do współpracy z rozwiązaniami firmy 
Apple.

Aby wygrać mocowanie Cup, należało poprawnie odpowie-
dzieć na pytanie konkursowe:

Jaką moc ma Mazda 3 testowana w numerze?

Poprawna odpowiedź to ok. 260 kM

Macally mCup wygrał Paweł Czabak z Warszawy

  Konkurs „Belkin Dual Auto Charger”

Sponsorem nagrody – podwójnej ładowarki samochodowej 
Belkin Dual Auto Charger – był również sklep internetowy 
Bludot.pl

Aby wygrać tą ładowarkę Belkina, należało poprawnie odpo-
wiedzieć na pytanie konkursowe:

Dlaczego w numerze piszemy o Kiwi?

Ponieważ jest to nazwa specjalnego interfejsu podpinanego 
do złącza diagnostycznego w samochodzie.

Belkin Dual Auto Charger wędruje do Roberta Rosta 
z Ciechocinka

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

Wyniki konkursów

Inteligentny dom: Raport 3/2011 39SPRZĘT

tekst: Norbert Cała

nia domowe powinny same wybierać, kiedy taniej i szybciej jest 
wykorzystać do podniesienia temperatury w domu piec gazowy, 
a kiedy nagrzewanie z klimatyzacji. Alarm powinien się uzbrajać 
sam, zamykając przy tym okna. Ogród zapatrzony w inteligent-
ne rozwiązania powinien sam się podlewać, ale oczywiście nie 
wtedy, kiedy rano padało, albo z 80 proc. pewnością będzie pa-
dać wieczorem. Wreszcie inteligentny dom powinien sam sprzą-
tać po imprezie... no dobra, przesadziłem.

Wszystko to, o  czym napisałem, 
z wyłączeniem tego sprzątania (na 
to musimy jeszcze poczekać), jest już 
możliwe do osiągnięcia. Są obecne 
na polskim rynku firmy integrujące 
rozwiązania rożnych producentów, 

Inteligentny dom sam ma wiedzieć, kiedy zapalić światło 
i kiedy zgasić. Ma też wiedzieć i robić za nas dużo więcej.

Przeprowadziłem wśród znajomych osób małą sondę. Pytanie 
brzmiało: „O czym myślicie, słysząc inteligentny dom?” Większość 
odpowiedzi sprowadzała się do sterowania włącznikami światła 
za pomocą pilota do telewizora. Tymczasem, takie rozwiązanie 
ma z  inteligencją tyle wspólnego, co Nergal z Disco Polo. Jeśli 
już to takie rozwiązanie będzie auto-
matyką domową, a nie „inteligencją” 
domową. Inteligentny dom sam ma 
wiedzieć, kiedy zapalić światło i kiedy 
zgasić. Ma też wiedzieć i robić za nas 
dużo więcej. Inteligentne rozwiąza-

czyli co?

 Produkty Apple zostały 
wykorzystane jako panele sterujące 
systemem. Cały system zaś opiera się 
na produktach firm zajmujących się 
automatyką domową

IntelIgentny
dom
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tekst: Mateusz Suski

Uwielbiam samochody. Od zawsze 
pasjonowała mnie motoryzacja, 
a szczególnie sporty motorowe. 
Nigdy nie zapomnę dni 
spędzonych przez telewizorem 
i oglądania w nieskończoność 
rajdów na zagranicznych 
kanałach. Pamiętam jak dziś 
te ryki silników, rozmowy 
pilotów z kierowcami, nic z tego 
nie zrozumiałem, bo bylem 
po prostu za mały, ale do tej pory 
pamiętam te wspaniałe nazwiska. 
Zaczynając od Colina McRae, 
przez Carlosa Sainza, Tommiego 
Mäkinena, naszego Krzysztofa 
Hołowczyca, Marcusa Gronhölma, 
a na Sébastienie Loebie kończąc. 
I właśnie nazwiskiem tego 
pierwszego z wymienionych 
została nazwana seria gier 
wyścigowych, które wyznaczały 
od zawsze wyznaczały standardy 
wirtualnych rajdów.

Seria zrodziła się w studiu Codemasters 
w  1998 roku i do tej pory wyszło sie-
dem tytułów z tej serii. Ostatni to Colin 

 McRae: Dirt 2. Niedługo ma się pojawić trzecia część gry, dlatego przed premierą kolej-
nej warto byłoby sobie przypomnieć świetny sequel pierwszej części.

Dla osób niezaznajmionych z tematem, Dirt 2 to gra osadzona w realiach rajdowych 
i to włącznie z wyczynowymi pokazami serii X-Games.

Ale zaczynając od początku, na starcie musimy podać dane personalne naszego 
kierowcy oraz kraj z jakiego pochodzi. Naszym „centrum dowodzenia” jest wóz, coś 
w rodzaju starego typu ogórka, przystosowanego do obsługi kierowcy. Przed nami 
leży mapa, na której zaznaczone są eventy, w których możemy brać udział. Ścigamy 
się dosłownie po całym świecie, zaczynając od Malezji, poprzez Chiny, Koreę,  Maroko, 
Chorwację, Londyn, a kończąc na krajach obu Ameryk.

W każdej z  lokacji mamy do wyboru kilka wyścigów w różnych kategoriach, ale 
o tym później. Główny tryb kariery pozwala nam „expić”. To znaczy, że za każdy wy-
ścig otrzymujemy dodatkowe punkty. Ogólnie jest 30 poziomów. Początkowo punkty 
lecą bardzo szybko, ale później z czasem, robi się coraz trudniej. Polecam grać na pozio-
mie Savage (do wyboru: Easy, Casual, Serious, Savage, Extreme i Hardcore). To już jest 
poziom, na którym naprawdę trzeba się nieźle wysilić, aby dobrze przejechać wyścig. 
Dwa ostatnie poziomy to prawdziwe szaleństwo. Wystartowałem tylko raz w wyści-

gu na poziomie Hardcore, wynik? 
Pozycja 7 na 8, tylko dlatego, że 
ten za mną robił się na kamieniu.

Oczywiście producenci po-
myśleli również o  wielu waria-
cjach na temat samego scigania 
się. Oprócz poziomów trudności, 
mamy dodatkowo kilka świetnie 
przygotowanych rodzajów wy-
ścigów. Mamy więc Raid, gdzie 
wielkie fury ścigają się ze sobą na 
błotnistych, zamkniętych trasach; 
Land Rush, w którym buggy i inne 
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Zima. Dla większości z nas oznacza to fotogra-
ficzne zaszycie w studio. Wieją nudą studyjne 
zdjęcia? Niekoniecznie! Dzięki temu tutorialo-
wi przekonasz się jak możesz zmienić normal-
ne zdjęcie w niezwykłą fotografię. Potrzeba 
do tego narzędzi Photoshopa (a konkretniej 
ich współpracy) i naszej wyobraźni. Pamię-
taj, że wszystkie podane przeze mnie warto-
ści możesz zmieniać wedle swoich upodobań.

czyli jak ze zwykłego zdjęcia zrobić bajeczny portret

Magia w studio

tekst: Maja Kasztelan

Programy:  
Photoshop CS4, 
Nik Software Silver Efex Pro
Poziom: średni
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iPad 2 

Mac OS X 10.7 Lion 

nowe Macbooki Pro 

Wszystkie nowości znajdziecie  
w kwietniowym numerze iMagazine
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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.



Proseed + iMagazine + SEM Specialist 
+ Mediafun Magazyn = Grupa PiSM

Działamy razem, docieramy dalej.
Oferujemy wspólną reklamę - dowiedz się więcej:

www.grupapism.pl

reklama@grupapism.pl



3/2011 9NEWSY

  Flash Player 10.2 wersja finalna

Adobe udostępnił wersję finalną swojego Flash Playera 10.2. 
Paczka mająca 5,54 MB jest dostępna do pobrania ze stro-
ny Adobe.

Według producenta ostateczna wersja obciąża procesor 
w trakcie użycia tylko na poziomie około 8 proc. i ma mniej 
„zżerać” baterii w komputerach przenośnych.

Ciekawe jak to wygląda faktycznie, bo beta udostępniona 
w grudniu była delikatnie mówiąc średnio dopracowana. Wie-
le osób decydowało się w ogóle odinstalować Flash Playera 
ze swoich komputerów – procedurę deinstalacji opisaliśmy 
w ostatnim numerze iMagazine.

  Nowy cennik z iSource

iSource opublikowało nowy cennik. Nie licząc macierzy Promise, 
z tego, co zauważyłem to wszystkie produkty potaniały albo ich 
cena pozostaje bez zmian. Oto niektóre zmiany:
• iPody nano 8 GB są o 30 zł tańsze
• iPod Touch 8 GB o 50 zł tańszy
• iMaki są tańsze o 50-150 zł w zależności od modelu
• droższy Mac Mini jest tańszy o 200 zł
• Macbooki Pro są o 20-300 zł tańsze

  Zmiany w App Store

W ostatnich dniach użytkownicy iPadów mogą zaobserwo-
wać, że App Store uległ lekkiej zmianie.

Po pierwsze, doszła możliwość filtrowania wyszukiwań, 
dzięki czemu bardziej trafnie możemy znaleźć to, co nas inte-
resuje. Możemy filtrować według kategorii, daty wydania, ocen 
klientów, ceny oraz urządzenia.

Drugą nowością jest dodatkowa informacja na przycisku przy 
programie w App Store. Do tej pory, gdy wyszukaliśmy jakiś pro-
gram, to widzieliśmy przy nim cenę, lub gdy był zainstalowany 
to napis „Installed”. Jeśli wcześniej mieliśmy dany program, ale 
go skasowaliśmy z naszego urządzenia, to był on traktowany 
jak każdy inny jeszcze nie zakupiony, czyli była na nim widocz-
na cena. Oczywiście nie płaciliśmy ponownie jeśli decydowa-
liśmy się na ponowne pobranie. Teraz Apple niejako uporząd-
kowało nazewnictwo i pojawił się nowy napis na programach, 
które już kiedyś kupiliśmy – „Install”.

iFlesz

Kilka dni temu Apple, rzekomo, wysłało do kilku firm, w tym do Sony, infor-
mację, że do końca czerwca 2011 r. wszystkie aplikacje, które oferują płatną 
zawartość, ale omijają np. poprzez www, system płatności zależny od Ap-
ple (gdzie 30 proc. idzie do Cupertino), zostaną usunięte z App Store. Pisa-
ła o tym dosyć obszernie kilka dni temu Gazeta Wyborcza.

Informacja ta wywołała podobno wielkie poruszenie w świecie wydawców. 
17 lutego mają się oni zebrać na konferencji w jednym z hoteli w Londynie i dys-
kutować, w jaki sposób wpłynąć na Apple, aby mu nie oddawać tych 30 proc. 
I tu pojawia się pytanie –dlaczego to robią? W końcu Apple jest autorem i pro-
ducentem urządzeń z iOS i ma chyba prawo do tego, aby dyktować jak nale-
ży tych urządzeń używać. Większość aplikacji, w których można dokupić do-
datkowe opcje – kolejne etapy w grach, dodatkowe narzędzia w aplikacjach 
– wykorzystuje apple’owy system „in-app-purchase”. Jednak Apple, nie wia-
domo, czy przez nieuwagę czy też specjalnie, aby np. przyzwyczaić do swo-
ich produktów klientów, na pewien okres zostawił furtkę, którą skrzętnie wy-
korzystują właśnie głównie wydawcy. W większości przypadków schemat jest 
taki sam – mamy darmową aplikację, na którą pobieramy zawartość. Aplika-
cja jest klientem serwisu www, na którym opłacamy wszystko, omijając wła-
śnie App Store.

Póki co, widzimy pierwsze ruchy w tym temacie. Wyleciał Sony Reader z App 
Store. Do końca nie jest jasne, dlaczego. Jeśli wyleciał ze względu na płatności 
za zawartość z pominięciem Apple, to w niedługim czasie możemy spodziewać 
się podobnej sytuacji z Amazon Kindle czy też Barnes&Nobles NOOK. Zazwy-
czaj, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Na naszym, polskim 
rynku też może być ciekawie – wymienić można chociażby Woblink czy eGa-
zety, które działają na podobnym schemacie.

Niewątpliwie ruchy Apple są przygotowaniem gruntu pod ich nowe usługi 
– sprzedaż magazynów i gazet.

Sukces iPada i urządzeń z iOS pokazuje, że rynek jest ogromny i gra jest war-
ta świeczki. Widzą to też wydawcy, którzy umówmy się, wiedzieli od począt-
ku, że są „in-app-purchases”, tylko starali się wszystko zrobić, aby to ominąć. 
Apple jest właścicielem App Store i twórcą iOS. Ma pełne prawo do ustalania, 
w jaki sposób ich produkty są używane i ma prawo z tego czerpać zyski. Jeśli 
ktoś nie chce się dzielić, za to, że de facto dostał od Apple nowy rynek zbytu, 
to droga wolna, nie musi, ale zapewne mocno się nad tym zastanowi. Progra-
miści publikujący swoje aplikacje w App Store już to przemyśleli i zostają. Wy-
dawcy – zobaczymy. W końcu jeśli aplikacja jest dobra, to sama się broni. Po-
dobnie jest w wypadku wydawnictw. 30 proc. to nie jest mało, ale z drugiej 
strony liczy się efekt skali i w ostatecznym rozrachunku z kalkulatorem w ręku 
może okazać się, że się opłaca tak samo jak developerom. Osobiście nie będę 
miał nic przeciwko, nawet jeśli cena za wydawnictwo wzrośnie o te 30 proc. 
Jak pisałem wcześniej – jeśli produkt jest dobry, to się obroni.

Z zainteresowaniem będziemy obserwowali to zamieszanie.

Sony Reader 
i płatności w App Store
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  Aktualizacje

Od ostatniego wydania ukazały się następujące aktualizacje 
dla komputerów Apple:
•  iTunes 10.1.2, 90,48 MB
Użyteczna rada – pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją 
naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić back-up danych.

   Microsoft Office 2011 for Mac: 
30-dniowy Trial

Microsoft udostępnił 30-dniową wersję próbną swojego pa-
kietu biurowego Office 2011 for Mac.

Musieliśmy trochę poczekać od premiery, ale wreszcie wszy-
scy zainteresowani będą mogli zobaczyć i przetestować najnow-
szy pakiet biurowy Micorosft. Wersja próbna dostępna jest pod 
tym adresem: https://www.microsoft.com/mac/trial

  Marantz wprowadza AirPlay

Marantz wprowadził do swoich systemów aktualizację oprogra-
mowania pozwalającą wykorzystywać AirPlay, funkcję bezprze-
wodowego streamowania muzyki. W grupie urządzeń kompa-
tybilnych z AirPlay znajdują się: amplituner AV SR7005, procesor 
AV7005, odtwarzacz sieciowy NA7004 oraz odtwarzacz multi-
medialny Melody Media (M-CR603).

Aby dokonać aktualizacji wystarczy postępować zgodnie 
z  instrukcjami zawartymi na stronie producenta www.ma-
rantz.com. Instrukcja jest również dostępna w  języku pol-
skim. Koszt aktualizacji to tylko 49 Euro.

  Nowe informacje o Viewpadach

Autoryzowany dystrybutor Viewpada na Polskę, firma GUEST SI 
(www.viewpad.pl), poinformowała o dostępności Viewpada 7 
w cenie 1699 zł brutto. O tablecie tym pisaliśmy już w dwóch 
ostatnich numerach iMagazine — w styczniu zamieściliśmy 
„pierwsze wrażenia”, a w lutym recenzję po dłuższych testach.

Serwis Engadget opublikował informacje na temat spodzie-
wanego wkrótce Viewpada 10 Pro. Bazuje on na mobilnej 
platformie Intela Oak Trail i ma mieć wyświetlacz o rozdziel-
czości 1024x600. Dodatkowo, znajdziemy w nim 3G, Wi-Fi, 
Bluetooth i, co najciekawsze, dwa systemy operacyjne. Joan-
na Stern z targów MWC opublikowała też krótki „ hands-on” 
na YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=fHTOT0LEk-
mY), pokazujący jak Android 2.2 uruchomiony jest w wirtual-
nej maszynie pod Windows 7. Takie rozwiązanie umożliwia 
płynne przełączenie się pomiędzy systemami bez zbędnego 
czekania na reboot.

Viewpad również pracuje nad 4” wersją Viewpada, która ma 
pojawić się rzekomo w okresie letnim.

Źródło: Engadget
Autoryzowany dystrybutor Viewpad na Polskę:
GUEST Systemy Informatyczne, Dworcowa 62,44-100 Gliwice
tel. (32) 231 55 80, www.viewpad.pl

1. urodziny iPada!
Dokładnie 27.01.2010, Steve Jobs, podczas Keynote, zaprezentował nowy 
rewolucyjny produkt ze znaczkiem Apple. Od tego momentu można po-
wiedzieć, że świat zwariował na punkcie tabletów.

Choć kilka dni wcześniej inny Steve, tyle że Ballmer, zaprezentował ta-
blety z Windows 7, to dopiero prezentacja iPada zmieniła rynek. Wszyscy 
raptem chcieli go mieć i wszyscy zaczęli się na nim wzorować.

iPad ostatecznie wszedł do sprzedaży w kwietniu i od tego momentu 
do dziś sprzedano prawie 15 milionów sztuk! W Polsce możemy spokojnie 
estymować, że jest już około 30 tysięcy sztuk, z czego można przyjąć, że 
ponad połowa jest sprowadzona jeszcze przed oficjalną polską premierą.

Obecnie iPad, według niezależnych badań, dzierży 90 proc. rynku tego 
typu produktów na świecie.

Nie wiem jak Wy, ale ja już bez iPada nie wyobrażam sobie codzien-
nej pracy i  rozrywki – pisanie maili, Internet, czytanie książek i prasy, 
gry, filmy…

Minął rok i wszyscy oczekują prezentacji drugiej odsłony iPada. Nieste-
ty, nie wiemy, kiedy nastąpi. Czy Apple niedługo go zaprezentuje? Czy 
każe nam poczekać?

Ja już nie mogę się doczekać nowej odsłony, ale chyba jest to bardziej 
moje gadżeciarstwo niż faktyczna potrzeba, bo obecny model w pełni 
zaspokaja moje oczekiwania.

AppToyz konkurencja 
dla AR.Drona
Rośnie konkurencja dla AR.Drona, o którym już kilkakrotnie pisaliśmy na 
 naszej stronie oraz w magazynie i  testowaliśmy w TVNTurbo. Konkurencja 
nazywa się AppToyz.

Za cenę dużo niższą niż AR.Drone, będziemy mogli kupić moduł do stero-
wania oraz samochodzik (30 GBP) lub helikopter (50 GBP). Wszystko podob-
nie intuicyjnie sterowane.

Gadżet składa się ze sprzętowego nadajnika, który montujemy na naszym 
iPhone’ie (wchodzi we wtyk „jack”) oraz oprogramowania, które ma się nie-
bawem pojawić w AppStore.

Wygląda fajnie i wydaje się, że sprawnie działa. Pytanie tylko, jaki ma za-
sięg i jak mocno ten dodatek do iPhone’a zżera baterię. No i w tym przypad-
ku nie nakręcimy filmu, ani nie pogramy w gry AR.
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Spółka pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne – właściciel inter-
netowej wyszukiwarki firm, instytucji i produktów www.
pkt.pl – zwiększyła udziały w segmencie mobilnych aplika-
cji dedykowanych dla rynku reklamy MŚP. W ostatnim kwar-
tale 2010 r. przyrost liczby użytkowników tego typu rozwią-
zań oferowanych przez pkt.pl przekroczył 24 proc. Aplikacje 
mobilne odgrywają coraz większą rolę w komunikacji sekto-
ra MŚP z klientami. W bieżącym roku spółka planuje kolej-
ne wdrożenia.

W czwartym kwartale 2010 r. liczba użytkowników mobil-
nych rozwiązań pkt.pl zwiększyła się o ponad 8 tys. osób, osią-
gając poziom przeszło 42 tys. użytkowników. Spółka odnoto-
wała również dynamiczny wzrost odwiedzin mobilnej wersji 
serwisu pkt.pl, przekraczający 22,5 proc. w ujęciu kwartalnym. 
Na koniec grudnia 2010 r., za pośrednictwem dedykowanych 
aplikacji, strona pkt.pl była użytkowana blisko 95 tys. razy.

pkt.pl, jako pierwsza polska firma z sektora yellow pages, 
wprowadziła do oferty darmowe aplikacje przeznaczone dla 
użytkowników smartfonów iPhone (2009 r.), tabletów iPad 
(2010 r.) czy systemu Android (2010 r.). Oprogramowanie po-
zwala na szybkie i  łatwe przeszukiwanie baz pkt.pl oraz na 
znalezienie firmy czy instytucji. Umożliwia ono również na-
wiązanie połączenia telefonicznego, wysłanie wiadomości e-
mail, odwiedzenie strony internetowej, zlokalizowanie miejsc 
na mapie, uzyskanie wskazówek dotyczących dojazdu, zapi-

sanie wyników wyszukiwania czy przekazanie danych znajo-
mym. Rozwiązania pkt.pl cieszą się dużym zainteresowaniem 
użytkowników. Aplikacja na iPhone’a od ponad roku utrzymu-
je się w pierwszej 10. najczęściej pobieranych bezpłatnych apli-
kacji biznesowych w polskim iTunes Store.

Obecnie pkt.pl oferuje aplikacje mobilne dla urządzeń iPhone 
i iPad oraz platform Android i Java. W bieżącym roku spółka pla-
nuje również wprowadzenie rozwiązań dla Windows Mobile 7.

Wśród nowości pojawią się także kolejne wersje aplikacji na 
iPhone’a, iPad’a oraz urządzenia z systemem Android, oferują-
ce nowe funkcjonalności, m.in.:
–  wyszukanie obiektów w  ruchu – podczas jazdy samocho-

dem lub spaceru – wraz z możliwością zaznaczania i zapa-
miętania trasy na mapie;

– znajdowanie na mapie obiektów znajdujących się w pobli-
żu użytkownika;
– wyszukiwanie obiektów w obrębie wyznaczonej przez użyt-
kownika trasy;
– dodawanie punktu przelotowego lub firmy do wyznaczo-
nej trasy;
–  bezpośredni dostęp do zakładek tematycznych takich, jak 

„Wellness”, „Turystyka” czy „Dla domu”, ułatwiających wy-
szukiwanie profilowanych informacji;

–  modyfikowanie wyglądu aplikacji stosowanie do indywidu-
alnych preferencji użytkowników.

PKT.pl rozwija rynek reklamy mobilnej

http://pkt.pl
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HP zaprezentowało 
TouchPada
Na konferencji, która odbyła się 9.02.2011, HP zaprezen-
towało oprócz kilku nowych telefonów z rodziny Pre (Pre3 
oraz Veer) również swój pierwszy tablet – TouchPad (czy na 
giełdzie nazw przed premierą iPada nie pojawiała się ona?).

Wygląda bardzo podobnie do renderów, które nieoficjal-
nie bądź oficjalnie wyciekły do sieci kilka dni temu.

Nie to, że się czepiamy, ale jest on jakoś tak strasznie po-
dobny do iPada, nawet sam system coś nam przypomina. 
Generalnie jesteśmy na tak, z chęcią zobaczylibyśmy jak on 
działa w rzeczywistości.

Wyciąg ze specyfikacji: 16/32GB; WiFi b/g/n; Bluetooth 2.1 
+ EDR; żyrokompas, akcelerometr, kompas; procesor dwur-
dzeniowy 1,2 GHz; 13,7 mm grubości; 9,7” 1024×768 pikse-
li; kamera 1,3 megapikseli; wideorozmowy; obsługa Flasha; 
głośniki stereo.

Więcej na temat nowości HP/Palm pisze w bieżącym nu-
merze Paweł Iwaniuk.

Dock Iomega SuperHero 
w ofercie iSource
Tylko twardziele nie robią backupu. Bo tylko oni nie płaczą, 
kiedy nagle ich iPhone, albo iPod Touch zanurkuje w wodzie, 
albo wbrew ich woli zmieni właściciela. A wraz z iPhone’em 
wszystkie zdjęcia i kontakty po prostu przepadną.

No ale nie każdy musi być twardzielem. I nie każdy musi podłą-
czać swojego iPhone’aa czy iPoda Touch do komputera, żeby prze-
rzucić wszystkie zdjęcia i kontakty w bezpieczne miejsce. O to za-
troszczy się Iomega SuperHero – elegancki dock, który nie tylko 
naładuje baterie sprzętu, ale równocześnie pozwoli na zarchiwi-
zowanie zdjęć i kontaktów na karcie SD 4 GB, która przychodzi ra-
zem z dockiem. Oczywiście można też użyć karty 16 GB i zarchiwi-
zować cztery razy więcej zdjęć.

Iomega SuperHero to dobry wybór dla wszystkich, którzy w po-
dróży lubią ograniczać wagę bagażu. W końcu iPhone i iPod Touch, 
to już nie tylko telefon czy konsola do gier. To mieszczący się w kie-
szeni mały komputer, z dostępem do sieci, komunikatorami, pocz-
tą i tysiącami programów, które ułatwiają życie, pozwalają praco-
wać i po prostu miło spędzać czas.

Po co więc zabierać ze sobą jeszcze laptopa? Do tej pory był po-
trzebny do zrzucania zdjęć. Muzyki zwykle starczało na całą po-
dróż, tak jak i e-książek czy gier, a nawet filmów. Teraz, z Iomega 
 SuperHero możesz zapomnieć o  laptopie. Swojego iPhone’a czy 
 iPoda  Touch stawiasz w docku – a on już sam ładuje baterie, jedno-
cześnie zapisując zdjęcia na karcie SD. Sam? No niezupełnie. Trzeba 
jeszcze z AppStore pobrać darmowe oprogramowanie  SuperHero 
Backup App. Potem, po każdym umieszczeniu sprzętu w docku 
na ekranie iPhone pojawi się łatwy do obsłużenia program z opcja-
mi backupu.

No dobrze. Tylko komu to potrzebne? Hm – przede wszystkim 
tym, którzy ciągle się przemieszczają. Iomega SuperHero pozwo-
li im zmniejszyć wagę bagażu i zabezpieczy przed utratą zdjęć 
i kontaktów w przypadku kradzieży sprzętu. Poza tym, wszystkim 
użytkownikom, którym z jakiegoś powodu nie chce się podłączać 
 iPhone’a czy iPoda Touch do komputera. Ze zdjęciami zapisanymi 
na karcie o pojemności 4 GB (to nawet jakieś 4 tys. obrazków) albo 
16 GB (16 tys. zdjęć – da się tyle zrobić w ciągu roku?), wystarczy 
podskoczyć do dowolnego fotolabu i nagrać je na płytę. A potem 
oglądać w domowym odtwarzaczu DVD.

Iomega SuperHero to świetny pomysł nie tylko na zimowe wy-
jazdy na narty, ale taki superbohater na co dzień. Bo daje poczucie 
bezpieczeństwa, pewność pracy iPhone’a i iPoda Touch, no i mie-
ści się niemal w każdej kieszeni (wyłączając tę na zapalniczkę w je-
ansach). No i współpracuje z dowolnym iPhone’em w wersji od 
3G wzwyż i iPodem Touch 4G. A teraz zastanówcie się, czemu go 
jeszcze nie macie.

  26% aplikacji   
  odpalamy tylko raz 

Firma analityczna Localytics opublikowała raport dotyczący 
używania aplikacji na iOS. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że 26 proc. aplikacji, które ściągamy na swoje urządzenia prze-
nośne uruchamiamy tylko raz, a potem albo kasujemy albo zaj-
mują nam miejsce. W przeciągu roku liczba ta wzrosła z 22 proc.

Ciekawe dane, bo świadczą o tym, że tak na prawdę 1/4 apli-
kacji, które generują niesamowite statystyki w App Store jest 
albo bezużyteczna, albo kiepskia, albo po prostu nie spełnia na-
szych oczekiwań.

Z czego wynikają takie dane? Wydaje mi się, że z łatwości i do-
stępności całego ekosystemu – jednym kliknięciem pobieramy 
aplikacje, płatne są zlinkowane z naszą kartą i niewiele kosztu-
ją, a bezpłatne aż się proszą, by je sprawdzić. I właśnie ta szyb-
kość, w połączeniu z taniością i łatwością obsługi App Store po-
wodują, że z chęcią testujemy, a że 1/4 z tego odrzucamy. Cóż, 
takie jest życie.
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  Koleś pogryzł iPoda – WTF? 

W Krakowie został zatrzymany mężczyzna, któ-
ry w jednym z salonów z komputerami Apple po-
gryzł iPoda Touch.

Jak sprawca sam się przyznał, zrobił to dlatego, 
że iPod nie reagował na jego dotyk. Mężczyzna 
wpadł przez przypadek, gdy wrócił kilka dni później 
do centrum handlowego i zauważyła go ochrona – 
incydent z „pogryzieniem” zarejestrowała kamera 
przemysłowa, ale nie zauważono tego w momen-
cie zdarzenia.

Ciekawe, czy wrócił po to, aby pogryźć coś inne-
go czy tylko pooglądać?

Temat dla z gatunku tych, co lubią „Fakt” lub „Su-
per Express”, ale nie mogliśmy się pohamować, bo 
tak nas to rozbawiło. Rewelacja.

Color Confidence oficjalnym 
dystrybutorem stylowych 
toreb, plecaków i pokrowców  
na laptopy firmy booq 

Color Confidence, wiodący europejski dostawca rozwiązań dla rynków projek-
towania graficznego i fotografii cyfrowej, ogłosił, że został partnerem i dystry-
butorem najnowszych produktów firmy Booq. Oferta zawiera szeroką gamę 
wyjątkowych pod względem jakości i stylistyki toreb, plecaków, pokrowców 
dla laptopów Apple, PC i tabletów iPad. Produkty Booq dostępne są za po-
średnictwem sieci partnerów handlowych Color Confidence lub bezpośrednio 
na stronie www.ColorConfidence.com/booq

Każdy z produktów booq powstał ze szczególnym uwzględnieniem nowo-
czesnego wzornictwa, trwałości i wygody użytkowania. Idealnie sprawdza się 
w podróży, codziennej pracy oraz każdych innych warunkach. To doskonałe po-
łączenie stylistyki i funkcjonalności powstałe na bazie materiałów najwyższej 
jakości. Produkty booq znajdują odbiorców wśród entuzjastów sprzętu Apple 
oraz profesjonalistów z branż twórczych, dla których oprócz toreb i plecaków 
na kreatywne narzędzia dostępne są również pokrowce na najnowsze gadże-
ty, włączając tablety iPad.

Oferta booq zawiera między innymi:
– Produkty Boa – plecaki i torby na laptopy, etui dla iPadów
–  Produkty Taipan – przystępne cenowo torby oraz neoprenowe pokrowce 

dla komputerów przenośnych
–  Produkty Python – pokrowce na laptopy oraz plecaki fotograficzne klasy 

Premium
–  Produkty Vyper – dodatkowo wzmocnione stylowe torby i pokrowce dla 

komputerów przenośnych
– Produkty Mamba – bardzo lekkie i praktyczne plecaki i torby na laptopy

Cechy produktów booq:
–  Unikalne i stylowe wzornictwo, wyróżniające booq spośród oferty innych 

producentów
– Wykonane z balistycznego nylonu z zewnętrzną, wodoodporną powłoką
– Doskonała ergonomia oraz maksymalna pojemność
–  Ergonomiczne i  regulowane, paski oraz wytrzymałe, najwyższej jakości 

suwaki
–  Specjalne wzmocnienia i odpowiednio dobrane materiały doskonale chro-

nią cenny sprzęt i akcesoria
– Usługa Booq Terralinq pomocna w odnalezieniu zgubionej torby

Color Confidence jest dla nas oczywistym wyborem przy dystrybucji produk-
tów firmy booq na polskim rynku. Firma o ustabilizowanej pozycji, wyróż-
niająca się doskonałą wiedzą o produktach, unikalnym podejściem do klien-
ta oraz rosnącą siecią dealerską. Są to cechy niezwykle pożądane i niezbędne 
dla dalszego rozwoju marki booq”, komentuje Jolanda Blum, dyrektor sprze-
daży i marketingu w booq.

  Google Translate w App Store 

W App Store pojawił się nowy program wydany 
przez Google – Google Translator.

Aplikacja sprawdza się rewelacyjnie i  może 
okazać się jedną z  najlepszych i  najpotrzeb-
niejszych, w  szczególności w  trakcie wyjazdów 
zagranicznych.

Jest to nic innego jak klient serwisu internetowe-
go Google – translate.google.com.

Obsługuje 57 języków i umożliwia, co mi się naj-
bardziej spodobało, tłumaczenie nagranego głosu 
(w 16 językach) oraz odsłuch tłumaczenia (w 23 ję-
zykach). Na kilkanaście prób różnych zwrotów na-
granych w  języku polskim, angielskim i  francu-
skim, aplikacja pomyliła się tylko raz na „chrząszcz 
brzmi w  trzcinie”, identyfikując to jako „mimika 
szczecinie”.

W  każdym przypadku język polski jest 
obsługiwany.

Dla ułatwienia, dostępny jest też tryb pełnoekra-
nowy, abyśmy mogli np. pokazać tłumaczenie in-
nym osobom.

Aplikacja Google Translate jest aplikacją darmo-
wą dostępną w polskim App Store.
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Neuroshima Hex: 

Trzech Wspaniałych – 
iPad, Retina & Game 
Center 

Do App Store trafiła najnowsza wersja Neuroshimy Hex (nu-
mer 1.2). Wersja posiada bardzo atrakcyjne, nowe funkcjo nal-
ności:
1.  Neuroshima Hex stała się uniwersalną aplikacją. Czy to ekran 

Retina czy iPad, grafika dostosowana jest do jak najlepszej 
rozdzielczości.

2.  Neuroshima Hex w wersji iPad ma przebudowany interfejs 
użytkownika w czasie rozgrywki i przy używaniu menu. Dzię-
ki czemu wykorzystywane są wszystkie korzyści z posiada-
nia większego ekranu i poprawił się jeszcze bardziej komfort 
zabawy.

3.  Pojawiło się wsparcie dla Game Center w kategorii Leaderbo-
ards. Gracze pokonując komputerowych przeciwników zdo-
bywają punkty, które zapisywane są w jednej z trzech tabe-
li wyników. Punkty są kumulowane i bardziej doświadczeni 
gracze będą wyżej w tabeli.

4.  Pojawiło się wsparcie dla Game Center w kategorii Achieve-
ments. Do zdobycia czeka aż 54 osiągnięć! Od prostych, jak 

  Nowy Kingston DataTraveler Mini Fun   
  ożywi nawet najnudniejsze dane 

Kingston Digital – spółka należąca do Kingston Technology Com-
pany, niezależnego światowego lidera na rynku pamięci – wpro-
wadziła do sprzedaży drugą generację pamięci DataTraveler Mini 
Fun USB. Kolorowa obudowa, niebanalny kształt oraz niewiel-
kie wymiary to sygnał, że do portfolio Kingstona powrócił jeden 
z najciekawszych wizualnie produktów.

– Kolorowe pamięci USB można ze sobą dowolnie łączyć jak 
klocki, tworząc przeróżne formy. Użytkownicy mogą trenować 
swoją kreatywność i budować coś nowego i twórczego – powie-
dział Paweł Śmigielski, Dyrektor Regionalny na Europę Środkową 
i Wschodnią w Kingston Technology. – Kingston  DataTraveler Mini 
Fun G2 to świetny towarzysz podróży, który pomoże w przeniesie-
niu ulubionych dokumentów, zdjęć czy muzyki.

Nowe pamięci przenośne Kingston DataTraveler Mini Fun G2 
zamknięto w miłych w dotyku elastycznych obudowach w trzech 
zestawach kolorystycznych. Użytkownicy ceniący sobie ciekawy 
wygląd i żywe barwy, z chęcią będą z nich korzystali w biurze, 
domu, szkole czy podróży. DataTraveler Mini Fun G2 jest dostęp-
ny w wersjach o pojemnościach 2 GB, 4 GB oraz 8 GB.

zniszczenie bazy przeciwnika, po umiarkowane jak efektow-
ny atak określonymi jednostkami, po trudniejsze jak zwycię-
stwo bez straty punktów wytrzymałości.

Przy okazji sama cena gry wzrosła do 4,99 dolarów (3,99 Euro).
Neuroshima Hex zdobyła ostatnio dwa wyróżnienia. Zosta-
ła uznana za Grę Roku 2010 na iOS według serwisu Game-
Shark: http://www.gameshark.com/goty/2010/ oraz zajęła dru-
gie miejsce w serwisie TouchGen w kategorii gier Karcianych 
i Planszowych na iOS w roku 2010: http://www.touchgen.net/ 
2010-editors-choice-awards.

http://www.inis.pl/
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  Giełda 

Po informacji z poprzedniego miesiąca, że Steve Jobs przechodzi 
na zwolnienie lekarskie i spadku wartości akcji pomimo rekordo-
wych wyników kwartalnych, w tym miesiącu mamy wzrost. Jed-
nego dnia, gdy pojawiła się plotka o tym, że rzekomo Steve Jobs 
jest w szpitalu, wartość akcji spadła o kilka punktów procento-
wych, ale ponownie wróciła do przyzwoitego wysokiego pozio-
mu. Obecnie cena za jedną akcję waha się na poziomie około 
355 dolarów/szt. Jest to bardzo dobry i wysoki wynik. Inwesto-
rzy pokazują, że są raczej spokojni o przyszłość i wyczekują pre-
zentacji nowości. Niestety, nie wiadomo, kiedy może to nastąpić.

  iSource szuka pracownika – programista iOS 

Firma iSource S.A. Apple Authorized Distributor w związku z dy-
namicznym rozwojem i realizacją nowych projektów poszukuje 
kandydatów/kandydatek na stanowisko:

PROGRAMISTA APLIKACJI iOS

Zakres obowiązków:
–  utrzymanie środowiska programistycznego dla iOS (testowa-

nie, produkcja i aktualizacja aplikacji);
–  bieżące prace programistyczne zgodnie z  założeniami 

projektowymi;
– utrzymywanie dokumentacji projektowej.
Wymagania:
–  umiejętność programowania aplikacji w środowisku iOS (dla 

iPhone/iPad);
– umiejętność tworzenia atrakcyjnego interfejsu użytkownika;
– portfolio własnych implementacji aplikacji mobilnych;
– dobra znajomość języka angielskiego;
– samodzielność i wysokie zdolności organizacji pracy;
–  doświadczenie w tworzeniu aplikacji na inne platformy mobil-

ne będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
– interesującą pracę w dynamicznym zespole;
– przyjazną atmosferę pracy zorientowaną na wynik;
– kontakt z nowoczesną technologią;
– możliwość rozwoju zawodowego.

Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem na adres: HR@isource.pl 
z dopiskiem PROGRAMISTA. Odpowiemy na wybrane oferty. 
W przysyłanych aplikacjach prosimy o umieszczanie klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umiesz-
czonych w dokumentach aplikacyjnych przez iSource SA w ce-
lach związanych z procesem obecnej oraz przyszłych rekrutacji”.

  Oprogramowanie   
  w Apple Store   
  zniknie z półek? 

Według ArsTechnica, Apple w niedługim czasie zrezygnuje ze 
sprzedaży oprogramowania w pudełkach na rzecz sprzedaży 
poprzez Mac App Store.

Jest to zdecydowanie logiczne posunięcie, ponieważ klient 
będzie miał produkt szybciej i  teoretycznie mniej za niego za-
płaci. Nie będzie bowiem ponosił kosztów opakowania, maga-
zynowania, logistyki i „półkowego”. Już od kilku lat obserwuję 
w Apple tendencję do zmniejszania swoich pudełek, a ostatnio 
nawet rezygnacji z nich na korzyść właśnie Mac App Store lub – 
jak to jest w przypadku najnowszych Macbooków Air – pendrive.

Ciekawe w tej całej sytuacji jest to, co zrobią np. Adobe czy 
Microsoft, nie wspominając o Filemakerze (którego właścicie-
lem jest Apple). Zastanawiające jest także, kiedy inne produkty 
 Apple pojawią się w Mac App Store – takie jak Final Cut Studio, 
Logic, iDVD, iWeb.

  Nowa aplikacja na iPhone’a od carpooling.pl 

Dzięki nowej bezpłatnej aplikacji od carpooling.pl, osoby podró-
żujące w tym samym kierunku mogą umówić się na wspólny 
przejazd, oszczędzając w ten sposób pieniądze i chroniąc śro-
dowisko. Korzystając z  iPhone’a  lub iPoda Touch pasażerowie 
w prosty sposób przeszukają bazę wolnych miejsc w samocho-
dach, a kierowcy spontanicznie zaoferują transport.

Połączenie funkcjonalności iPhone’a z przejrzystością serwisu 
carpooling.pl sprawia, że nowy produkt jest prosty i przyjazny 
w obsłudze. Największą zaletą jest jednak dostęp do bazy zawie-
rającej ponad 400 000 przejazdów po Polsce i Europie. Po zna-
lezieniu odpowiedniej oferty transportu pasażer może natych-
miast skontaktować się z kierowcą, dzwoniąc na podany numer 
lub wysyłając SMS czy wiadomość e-mail. Użytkownicy zareje-
strowani w serwisie carpooling.pl mogą ponadto z poziomu apli-
kacji dodawać i edytować własne przejazdy.

Wykorzystująca usługi geolokalizacyjne aplikacja na iPhone’a, 
to kolejny produkt umożliwiający przeszukiwanie największej eu-
ropejskiej bazy przejazdów. Od kilku miesięcy działa wersja light 
na telefony komórkowe, a także aplikacja na Facebooku. W naj-
bliższych miesiącach operator carpooling.pl planuje dalszy rozwój 
produktów opartych na technologiach mobilnych, w tym przygo-
towanie aplikacji dla telefonów z systemem Android.

Nową aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu 
App Store, wyszukując ją w kategorii „Podróże” (Travel) lub kli-
kając w ten link: http://itunes.apple.com/pl/app/carpooling-pl/
id416990778?mt=8 

http://itunes.apple.com/pl/app/carpooling-pl/id416990778?mt=8


Tutaj kupisz
 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

Sprawdź najbliższy punkt sprzedaży na: www.isource.pl/gdziekupic
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O targach Macworld wciąż dużo się mówi w kontekście decy-
zji, jaką podjęła firma Apple. Dwa lata temu firma z Cuperti-
no zrezygnowała bowiem z uczestnictwa w tej imprezie. Wraz 
z Apple wycofało się kilku większych wystawców, a ubiegło-
roczna impreza – według wielu osób – miała być ostatnią. 
Targi i konferencja Macworld jednak przetrwały. W opinii wie-
lu osób, z którymi miałem okazję rozmawiać podczas targów, 
Macworld zmienia jednak swój charakter i  staje się imprezą, 
przynajmniej jeśli chodzi o targi, na której przeważają produ-
cenci różnego rodzaju akcesoriów i oprogramowania dla  iPada 
i iPhone’a. Nie dało się tego nie zauważyć. Stoisk z różnego ro-
dzaju stojakami, pokrowcami, zewnętrznymi bateriami czy też 
innymi akcesoriami było po prostu bez liku.

Wśród prezentowanych pokrowców najciekawsze były produk-
ty francuskiej firmy AMKA, których wzory już z daleka przyku-
wały wzrok czymś nieokreślonym – czymś, co określiłbym jako 
europejski czy może właśnie francuski smak.

Nie mniej interesująco prezentowały się wodoodporne pokrow-
ce firmy DryCase. Wrażenie robił zwłaszcza iPhone zanurzony 
w akwarium z pływającymi obok niego rybkami.

tekst i zdjęcia: Krystian Kozerawski

Macworld Expo 2011
O targach i konferencji Macworld słyszałem wiele lat wcześniej, zanim 
jeszcze sam przesiadłem się na komputery Apple. Wiadomości o tej im-
prezie docierały do Polski nawet wtedy, gdy jeszcze posiadanie Maka 
wiązało się z inwestycją porównywalną do inwestycji w dobry samo-
chód i kiedy sprzęt ten dostępny był naprawdę dla nielicznych. Pierw-
szy raz o przyjrzeniu się z bliska tej imprezie pomyślałem 1,5 roku temu. 
Było już jednak zbyt mało czasu, by przy moich skromnych możliwo-
ściach plany te zrealizować. Tym razem z pomocą przyszedł bank Inte-
ligo, który sfinansował całe przedsięwzięcie.
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Jeśli chodzi o obudowy i podstawki to – według mnie – naj-
ciekawszymi w  tej kategorii były produkty ROKFORM – firmy, 
która jest nową dywizją przedsiębiorstwa produkującego części 
zamienne do wyścigowych motocykli. Zarówno stojaki, jak i obu-
dowy na iPhone’a wykonane są z aluminium i faktycznie sprawia-
ją wrażenie jakby stanowiły części silnika motocykla.

Jednym z najciekawszych akcesoriów dla iPada, które miałem 
okazję przetestować, a które można było kupić bezpośrednio na 
targach, był specjalny miniaturowy joystick o nazwie Fling, produ-
kowany przez firmę Ten One Design. Opiera się on na silikonowej 
konstrukcji specjalnej spirali, która zapewnia szybki powrót joy-
isticka do pozycji wyjściowej. Bez dwóch zdań gry wykorzystują-
ce do sterowania tzw. wirtualne joysticki zyskują dzięki  Flingowi 
bardzo dużo. Urządzenie to daje zupełnie nową jakość.

Ciekawie prezentowały się także specjalne dodatkowe obudo-
wy z zewnętrznymi bateriami dla iPhone’a, produkowane przez 
firmę Mophie.

Podczas targów miałem także okazję przyjrzeć się zewnętrz-
nym dyskom dla iPada firmy FastMac. Firma ta oprócz zewnętrz-
nych dysków, zaprezentowała także bogatą ofertę różnokoloro-

wych i o różnej pojemności baterii przeznaczonych do różnych 
urządzeń mobilnych od iPhone’a po MacBooki. Niestety od jakie-
goś czasu, po naciskach ze strony Apple, musieli oni zrezygno-
wać z dostarczania odpowiednich kabli Magsafe dla  MacBooków. 
Trzeba się o nie zatroszczyć we własnym zakresie.

Na targach nie zabrakło także akcesoriów dla muzyków. Swoje 
produkty zaprezentowała m.in. firma IK Multimedia, znana do-
tąd głównie ze specjalnego interfejsu o nazwie iRig, a służącego 
do podłączania gitary. Tym razem firma zaprezentowała swój 
pierwszy interfejs i mikrofon dla iPada o nazwie iRig Mic. Przy tej 
okazji wszyscy zwiedzający mieli także okazję zobaczyć pierwszy 
własny program firmy do nagrywania wokali o nazwie VocaLive.

Nową wersję GuitarJacka, interfejsu do podłączenia gitary do 
iPhone’a bazującego na gnieździe docka, zaprezentowała firma 
Sonoma Wire Works. Możliwości programu Jammit, służącego 
do nauki utworów i jammowania przy oryginalnych podkładach 
prezentował znany gitarzysta Richie Kotzen.

Na Macworld pojawili się także producenci odzieży przyjaznej 
mobilnym urządzeniom Apple. Były więc rękawiczki ze zdejmo-
wanymi końcówkami palców firmy FreeHand… Były specjalne 
kurtki „kangurki” ze specjalną kieszenią dla iPada umiejscowio-
ną na brzuchu w taki sposób, że po jej otworzeniu można było 
w miarę wygodnie pracować na iPadzie na stojąco. Mnie one nie 
przekonały, potraktowałem je raczej jako swego rodzaju osobli-
wość tej imprezy.
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Najbardziej dziwacznym akcesorium dla iPhone’a i iPada był 
iGrill – specjalny kuchenny termometr do mierzenia temperatu-
ry pieczonych potraw. Choć w większości przypadków slogan 
„There is an app for that” jest prawdziwy, to jednak iPhone nie 
jest dla mnie narzędziem do wszystkiego.

Na Macworld Expo 2011 pojawiło się także wielu twórców opro-
gramowania dla iOS. Wydzielono dla nich specjalny obszar zwany 
Mobile Apps Showcase, gdzie przy specjalnych stanowiskach mogli 
prezentować swoje aplikacje. Tutaj moim zdecydowanym fawory-
tem był Jordan Rudess, klawiszowiec Dream Theater, który prezen-
tował swoje programy dla iPada o nazwie MorphWizz i  MorphWizz 
Midi, zamieniające tablet Apple w instrumenty, z których korzy-
sta już na scenie wielu muzyków, w  tym oczywiście on sam.

Jordan Rudess miał także swoją autorską prezentację, pod-
czas której nie mogło zabraknąć króciutkiego koncertu. To wła-
śnie jego prezentacja przyciągnęła najwięcej widzów, a warto pa-
miętać, że wszelkie prezentacje wiązały się dla odwiedzających 
targi z dodatkową opłatą. Podstawowy bilet upoważniał jedy-
nie do wstępu do sali wystawowej.

Wśród prezentowanego oprogramowania było kilka pozycji 
wartych uwagi. Oczywiście było także kilka programów średniej 
jakości, jak na przykład te zamieniające nasze zdjęcie w wojow-
nika sumo, zombie itp. Wierzcie mi, że nasze polskie Old Booth 
to przy tego typu aplikacjach prawdziwy majstersztyk. Niestety, 
na Macworld brakowało polskich programistów, a moim zdaniem 
mieliby czym się pochwalić i z pewnością nawiązaliby wiele cie-
kawych kontaktów. Tyczy się to zarówno twórców piszących pro-
gramy dla iOS, jak i dla Mac.

Stoiska z akcesoriami i oprogramowaniem dla Mac były nieste-
ty na targach w mniejszości. Nie można też stwierdzić, że ofer-
ta była atrakcyjna. Duże stoiska miały firmy HP, która jako jedy-
na obok drukarek z  funkcją ePrint i AirPrint prezentowała też 
swoje komputery PC, Rain Design ze swoimi podkładkami pod 
 MacBooki, wspomniana już HyperMac. Rozczarowało stoisko 
Seagate, schowane gdzieś w bocznej alejce, tak jakby firma nie 
była zainteresowana większą i lepszą ekspozycją. Na Macworld 
pojawiło się też kilka firm zajmujących się oprogramowaniem 
czy generalnie usługami związanymi z bezpieczeństwem da-
nych. Było więc firmy oferujące oprogramowanie antywiruso-
we, m.in. ESET, MacScan czy bardziej kompleksowe rozwiązanie 
o nazwie MacKeeper. Na mnie największe wrażenie zrobiło sto-
isko firmy DiscSavers, trudniącej się odzyskiwaniem danych z róż-
nych zniszczonych bądź uszkodzonych nośników. Prezentowali 
oni bowiem dwa komputery Mac, z których udało im się odzy-
skać dane. Jednym z nich był MacBook Pro, który został zgnie-
ciony podczas trzęsienia ziemi…

…a drugim był spalony w pożarze iMac.
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Najciekawszym rozwiązaniem dla Mac zaprezentowanym na 
targach była moim zdaniem usługa Dolly Driver. To rodzaj wir-
tualnej Time Capsule – sieciowy dysk, który dzięki dedykowanej 
aplikacji widziany jest przez Time Machine jako fizycznie podłą-
czony do komputera. Dzięki Dolly Drive Time Machine, można 
tworzyć backupy wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do sieci.

Ciekawość wzbudzała też prezentacja możliwości programu 
Dragon Dictate, służącego do wprowadzania tekstu za pomo-
cą głosu. Bez wątpienia człowiek, który prezentował możliwości 
tego programu nagadał się najwięcej ze wszystkich wystawców 
na Macworld Expo 2011.

Wspomnieć też wypada o chłopakach z Apparent Soft, firmy 
znanej przede wszystkim z programów recenzowanych przez 
mojego redakcyjnego kolegę, Pemmaxa, a która ostatnio prze-
jęła znany wszystkim kombajn społecznościowy o nazwie Socia-
lite. Kosta i Jacob zapewnili mnie, że trwają już prace nad nową 
wersją programu, która zyska m.in. nowy interfejs użytkownika.

Niestety ekspozycje poświęcone komputerom Mac były o wie-
le mniej dynamiczne. Obserwując niektóre stoiska miałem wra-
żenie, że wystawcy niespecjalnie przyłożyli się do tego, aby przy-
ciągnąć uwagę odwiedzających. Z drugiej jednak strony pamiętać 
trzeba, że targi to nie tylko zwiedzający, często kupujący nowe 
akcesoria, ale to także rozmowy biznesowe, a w tym przypad-
ku nie koniecznie potrzeba specjalnych wodotrysków na stoisku.

Wydarzeniami spinającym zarówno część poświęconą urzą-
dzeniom mobilnym, jak i  komputerom Mac były prezentacje 
 Kyle’a Wiensa z  iFixit, podczas których jego kolega rozebrał 
MacBooka Air. Starali się też naprawić zepsutego MacBooka 
i  iPhone’a należącego do kogoś z publiczności.

Impreza – moim zdaniem – trwała zbyt krótko, albo… po pro-
stu to mnie zabrakło czasu, by wszystko dokładnie zobaczyć i opi-
sać. W przyszłym roku Macworld na pewno się odbędzie i ja za-
mierzam tam znowu być. @

http://www.inis.pl/
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  Kinga Joanna Ochendowska 

– A czy Ty to jesteś inteligentny? – zapy-
tałam Czarnego, spoczywającego jak zwy-
kle na niskim stoliczku. Czarny zachłystnął 
się, aż mu wiatraki zagrały.

– Żartujesz sobie czy poważnie pytasz? 
– wycedził powoli, rzucając mi ostrzegaw-
cze spojrzenie. Że niby mam uważać, co 
mówię.

– Oj przestań. Ty to jesteś wrażliwy 
czasami jak panienka. Albo i gorzej. Py-
tam, bo mamy coś napisać o „inteligent-
nym domu”. A co tu można odkrywczego 
napisać? Kiedyś zastanawialiśmy się nad 
tym, jak by tu podłączyć starego PM do 
ekspresu do kawy, żeby włączał na rano. 
Do tego był potrzebny software i hardwa-
re i diabli wiedzą co jeszcze. Teraz eks-
pres sam się włącza. I do tego może wy-
glądać jak piesek. Hau-hau. To znaczy, że 
jest inteligentny?

– Nie przesadzaj! Jakbyś miała poli-
czyć wszystkie urządzenia z komputerem 
w środku, to by wyszło, że masz przelud-
nienie i potrzebujesz większego metrażu!

– Niby tak, ale telewizora, DVD i pral-
ki to bym do inteligencji raczej nie zali-
czała …

– A niby czemu nie? Telewizor się włą-
cza i  wyłącza, kiedy mu powiesz. Tak 
samo DVD i cyfrowy dekoder. Pralka star-
tuje pranie o wyznaczonej godzinie, ku-
chenka robi to samo z piekarnikiem, za-
mrażarka sama się rozmraża. Nawet 
grzejniki w domu masz zaprogramowa-
ne, żeby ciągnęły prąd w  tańszej, noc-
nej taryfie!

– Tyle że to wszystko jakieś mało spek-
takularne, takie codzienne. Kiedyś inteli-
gentny dom kojarzył się z całą masą ka-
bli, które trzeba było pociągnąć jakimś 
centralnym mózgiem, który steruje świa-
tłami. Te klimaty. Wchodzisz do tajnego 
pokoju, a tam na ścianach wszędzie mo-

nitory, przełączniki, kamery. Przy drzwiach 
podgląd i skaner oka. Albo przynajmniej 
urządzenie do analizy DNA. Wyświetla Ci 
na ekranie podwójną helisę, podświetla 
zgodne punkty i otwiera drzwi.

– Tak! I specjalnie dla Ciebie odpala eks-
pres z kawą!

– A żebyś wiedział! I wodę do wanny 
też może lać! Ale poważnie – pamiętam, 
jak kiedyś Tata zrobił ściemniacze do świa-
tła. Takie na pokrętła w gniazdkach, co to 
zmniejszały napięcie, natężenie albo pod-
kładały nogi krasnoludkom, które tam sie-
dzą i robią prąd. To było aj-waj! A teraz? 
Idziesz do pierwszego lepszego marketu 
budowlanego i kupujesz kontakty z pilo-
tem do ściemniania, zegarami i tajmerami, 
a nawet gniazdka, które Ci będą wyłączać 

sprzęt jak zapomnisz. Możesz kupić do-
wolne listwy zabezpieczające i UPS-y. Do 
załatwiania wszystkiego używasz kompu-
tera albo komórki. Czy to nie jest wystar-
czająco inteligentne? Codzienność, którą 
przestaliśmy dostrzegać?

– O rany, jasne, że jest łatwiej! Że za 
mało odjazdowo? Że światło się zapala na 
czujnik ruchu? A co, wolisz wkładać palu-
chy do gniazdka, żeby Cię tam igła ukłuła 
i zrobiła analizę krwi? Masochistką jesteś?

– Nie, ale zobacz: Masz iPhone’a. 
iPhone może Ci robić za kluczyki do sa-
mochodu, a nawet klucze do domu. „The-
re is an App for that!” Co raz więcej rze-
czy robimy bez zastanowienia, zupełnie 
bezrefleksyjnie. I  teraz wyobraź sobie, 
że rzeczywiście wypala mi mózg i posta-
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nawiam używać iPhone’a jako kluczy do 
domu i samochodu. Udaję się do ustępu 
na stacji benzynowej, 100 mil od domu. 
I topię iPhone’a w klozecie. Nie, nie spe-
cjalnie – przez przypadek. I oto jestem. 
Daleko od domu, z samochodem, które-
go nie mogę odpalić, bo utopiłam kluczy-
ki. Przyjmując, że znajdę kogoś, kto mnie 
do domu zabierze (jak zadzwonię, sko-
ro utopiłam za jednym zamachem tele-
fon, a numerów nie znam na pamięć, bo 
mam je w iPhone’ie?!), to i tak nie dostanę 
się do domu, bo nie mam kluczy! Szczę-
ściem, może będę miała czym zapłacić – 
w sensie plastikowej karty – bo technolo-
gia płatności zbliżeniowych nie jest jeszcze 
rozpowszechniona. Dobrze, że to nie chip 
pod skórą, bo jakby ktoś chciał mi zwinąć 
tożsamość, to musiał by mi urżnąć rękę. 
A bez ręki byłoby nieco dziwnie!

– Oj przesadzasz teraz trochę! Przecież 
ja tu jestem i do domu bym Cię wpuścił!

– A jak byś mnie wpuścił, skoro budzisz 
się dopiero, kiedy telefon wejdzie w zasięg 
sieci?! Spałbyś w najlepsze, pomrukując 
wiatraczkami! A ja musiałabym poszukać 
sobie kartonów w  recyclingu sąsiadów, 
żeby jakoś przetrwać noc …

– No i  właśnie dlatego, inteligencja 
musi być centralnie zarządzana. Najlepiej 
przez kogoś, kto poza sztuczną inteligen-
cją posiada zdrowy rozsądek!

– Znaczy się, przez człowieka?
– Jasne, że tak!

– To w takim razie, po co te wszystkie 
bajery-komputery? Piloty i rowery? Przecież 
koniec-końców i tak musisz ruszyć cztery li-
tery z kanapy. Klucz lepiej mieć zwykły, me-
talowy. Auto bez komputera z fajerwerka-
mi, przynajmniej Ci hamulce nie wysiądą. 
A z resztą, poradzą sobie zwykłe technicz-
ne udogodnienia, które codziennie insta-
lujemy w naszych domach. Byle bez prze-
sady, bo kiedyś będziemy mieli powtórkę 
z „Terminatora” albo „Gier wojennych”!

–  „Gry wojenne”, to ja akurat lubię!
– Nie wątpię!
– Nic nie rozumiesz! Widzisz, tamten 

komputer też gada!
– Tak i odpala rakiety. Poza tym, to 

nie Ty gadasz, tylko moja rozdwojona 
osobowość. Podobno to nic złego ga-
dać do przedmiotów, tak długo, jak dłu-
go nie zaczynają Ci odpowiadać. A jak na 
przedmiot nieżywy, to Ty gadasz strasz-
nie dużo, czyli mamy do czynienia ze sta-
nem klinicznym.

– Serio? Zamówić Ci psychiatrę on-
line? – Czarny błysnął poczuciem 
humoru.

– Nie. Ale możesz zamówić zakupy 
w supermarkecie, z dostawą jutro, mię-
dzy 16 a 18. To samo, co zwykle.

– Oooooj! A nie wzięłabyś mi tej kost-
ki pamięci? Co to wiesz, za pół ceny teraz? 
Przydała by się taka, bo trochę ciasno się 
robi. Poza tym, byłbym bardziej wieloza-
daniowy …

– Wezmę, tylko przestań jęczeć, bo 
uszy puchną! Zapłać tą samą kartą, co 
zwykle i sprawdź, czy przyszły przypomi-
naczki o rachunkach. Możesz też porów-
nać oferty na broadband, bo coś mi się wy-
daje, że z nas znowu zżynają. To tak na 
konto tej wielozadaniowości!

– Może Ci jeszcze plecy umyć? I ziem-
niaki na obiad obrać?!

– Nie. Ale możesz zsynchronizować 
iPhone’a, żeby mi się te wszystkie bardzo-
ważne-rzeczy nie pogubiły. A ja obiecuję 
nie topić go w klozecie. W ramach central-
nego zarządzania inteligencją.

– To może mógłbym jeszcze dyszczek 
dostać? Żeby mi się te wszystkie bardzo 
ważne rzeczy zmieściły …?

– Nie przeginaj! Zachowujesz się zu-
pełnie jak dziecko w sklepie z cukierkami! 
Jak Ci się nie mieści, to wyrzuć na chmurę. 
I skoro już napisaliśmy, to wysyłaj i daj mi 
trochę poczytać. Nawet inteligencja cza-
sem musi odpocząć!

Czarny wziął się do roboty, a ja sięgnę-
łam na półkę, po papierową książkę, któ-
ra w świetle całej dyskusji wydała mi się 
przedmiotem archaicznym. Jednak jed-
no jest pewne – papierową, archaiczną 
książkę mogę czytać jak chcę i kiedy chcę, 
nawet w wannie. Bez obawy, że topiąc 
książkę, utopię kluczyki, konto banko-
we, numer ubezpieczenia i własny, świę-
ty spokój. @

polub nas

facebook.com/imagazinepl

http://www.facebook.com/imagazinepl
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Od dziecka powtarzano mi, 
że mam na imię Kinga. Kiedy 
wychodziłam z Babcią na ulicę, 
wszystkie sąsiadki „ciućkały”, 
cmokały i pytały: „A jak ma na 
imię ta dziewczyneczka?” A ja 
odpowiadałam: „K-I-N-G-A.” 
Proste jak drut. Tylko dlaczego 
odnoszę wrażenie, że ktoś mi 
się rąbnął w akcie urodzenia? 
Bo w rubryce „Imię i Nazwisko” 
powinno stać jak wół: „Pani 
Numerek”.

  Kinga Joanna Ochendowska 

Gdy udaję się załatwiać sprawy oficjalne – 
osobiście, przez telefon czy nawet on-line 
– zawsze powtarza się ten sam schemat:

– Dzień Dobry! Pani numerek?
Numerek zależny jest od tego, co w da-

nej chwili staramy się załatwić. Może być 
numer paszportu, prawa jazdy, konta ban-
kowego, identyfikacji podatkowej, ubez-
pieczenia, polisy, karty, telefonu, pracow-
nika albo klienta. Do wyboru, do koloru. 
Numerki mnożą się w postępie geome-
trycznym. Numerek jest ważniejszy niż 
wszystko. Ważniejszy niż imię i nazwisko. 
Bo nasze inteligentne komputery bez nu-
merków sobie po prostu nie poradzą. Nie 
wystarczy już, że legitymujemy się imie-
niem i nazwiskiem, nazwiskiem rodowym 
i nazwiskiem panieńskim matki. Nie wy-
starczy data i miejsce urodzenia oraz imio-
na rodziców. Konieczny jest najświętszy ze 
świętych, „pani numerek”. Żeby jeszcze 
ten numerek był jeden. Np. ubezpieczenia 
albo podatkowy. Jednak w miarę wcho-
dzenia w dorosłe życie, nasz mózg musi 
wygospodarować coraz więcej miejsca na 
cyferki, bez których nie da się żyć. Już te-
raz twórcy systemów rejestrujących stara-

ją się je zredukować. Przez wprowadzanie 
paszportów biometrycznych, czytników 
linii papilarnych, a w centrum Warszawy 
stawiają nawet bankomaty identyfikują-
ce układ naczyń krwionośnych w palcu 
klienta.

Sama idea jest w sumie całkiem akcep-
towalna. Jak patrzę na to, co kolejne info-
linie wyczyniają z moim nazwiskiem, to 
chyba wolę być zidentyfikowana na innej 
podstawie. Z drugiej jednak strony, istnieje 
kwestia czynnika ludzkiego, czyli rąk, któ-
re wklepują owe numerki do komputera. 
Skoro te ręce, w połączeniu z głową, nie 
potrafią przepisać nazwiska po literce, to 
co chroni nas przed błędami w cyferkach?

Wyobraźmy sobie, że mamy ów jeden, 
globalny numerek – od wszystkiego. Od 
tego, żeby nam zapłacili, od tego żebyśmy 
my zapłacili, żeby nas lekarz przyjął oraz 
bank wysłuchał. Niech ten jeden nume-
rek zakodują w chipie, jak to teraz robią 
ze zwierzątkami domowymi, i wszczepią 
w dłoń czy gdzie tam uważają. Żebyśmy 
nie musieli się martwić, że zgubimy kartę 
do bankomatu czy paszport.

Teraz zaś wyobraźmy sobie, że jakiś 
baran wpisał nam niewłaściwy numerek.

Udowodnij, bracie, że nie jesteś 
wielbłądem!

Może się okazać, że jesteśmy kryminali-
stą skazanym na 25 lat, zupełnie odmien-

Numerologia 
stosowana

Rys. Marta Sławińska



3/2011 24FELIETONY

nej płci, nadużywającym alkoholu i mają-
cym minusową wiarygodność kredytową.

Albo w ogóle nie żyjemy, bo zamarło 
się nam 2 lata temu? I co teraz?

O niczym nie wiedząc udajemy się do 
naszego strasznie inteligentnego domu, 
próbujemy sobie otworzyć drzwi naszym 
chipem, a  tu dom serwuje nam dawkę 
wysokiego napięcia oraz wzywa policję, 
bo uznaje nas za intruza. Samochód blo-
kuje nas w środku i włącza alarm, bo jego 
sztuczna inteligencja podpowiada, że wła-
śnie jakiś kryminalista próbuje zagarnąć 
czyjąś własność majątkową. Na granicy 
zwijają nas służby, bo okazuje się, że jeste-
śmy terrorystą. Zanim odpowiednie orga-
ny dojdą, kto i gdzie źle wklepał numerek, 
odsiedzimy z pięć lat. Na koniec dostanie-
my list z przeprosinami i nowego chipa. Do 
tego czasu nasze oszczędności w banku 
zostaną zajęte albo się zdewaluują. I weź 
tu wierz, w tę całą sztuczną inteligencję.

Osobiście, bardziej wierzę w człowie-
ka. Dzięki przedziwnym zapisom w ko-
mórkach mojego mózgu pamiętam, że 
w szkole podstawowej, na liście obecno-
ści miałam numer 24. Potem sukcesyw-
nie 26 i 28, po dokoptowaniu do naszej 
klasy dodatkowych uczniów. Numer losu 
na loterię, który kupował Tata, kiedy mia-
łam 10 lat, to 123 767. Pamiętam PIN-y do 
kart, kody dostępu do usług interneto-
wych oraz swój własny numer telefonu. 
Autobus, którym jeździłam do dziadków 
miał numer 128, linia została potem zmie-
niona na 350 – z drobną modyfikacją trasy. 
Dojście na piechotę do ogólniaka zajmo-
wało mi 22 minuty – wyliczone co do se-
kundy. Profesor od plastyki w ciągu 45-mi-
nutowej lekcji potrafił powiedzieć „proszę” 
76 razy. Policzyliśmy to kiedyś, chociaż 
nie wszystkie obliczenia się zgadzały. 76 
zostało uznane liczbą oficjalną. Wyliczać 
można w nieskończoność. Fakt pozosta-
je faktem – nawet w tej chwili, mój dziel-
ny MacBook zamiast literek zapisuje sobie 
gdzieś zera i jedynki.

Nigdy nie byłam wybitnym matematy-
kiem. Brakuje mi do tego ścisłego umysłu. 
W liczbach, zawsze brakowało mi miejsca 
na interpretację. Na margines błędu i odro-
binę alternatywności. Przedstawiając się 
numerkiem, stajemy się liczbą. A będąc 
liczbą, przestajemy być osobą. Nie będąc 
osobą, stajemy się rekordem w bazie da-
nych. Jednym z milionów. Anonimowym. 

Możemy sobie wyobrazić Kasię albo Ja-
sia. Uśmiechniętych, z umorusanymi bu-
ziami. A numer 18729287 i  1928873 nie 
mówi nam nic.

Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, 
czy wprowadzenie jednego numeru, za-
łatwiającego wszystkie nasze oficjalne po-
trzeby byłoby dobre czy złe. Czy zwiększy-
łaby się szansa na powstanie nadużyć? 
Jakie skutki miałby krach systemu? Czy 
powstałaby nowa groźba: „Bo Cię wyłą-
czę i przestaniesz istnieć!”?

Na pewno idealnie działające rozwiąza-
nie przyniosłoby wiele korzyści. Czy jed-
nak rozwiązanie, oparte o scentralizowa-
ny system komputerowy, miałoby szansę 
być idealne?

Komputery, nawet przy obecnym roz-
woju techniki, bywają zawodne. Coraz 
więcej komputerowych gadżetów steru-
je naszym codziennym życiem. Wpatru-
jemy się w  liczby, opisujące nasz świat, 
dostarczające nam informacji o rzeczywi-
stości. Indeksy na giełdzie poszły w górę. 
Akcje Apple są warte 10 procent więcej 
niż wczoraj. Wzrosła inflacja. Czy ktoś 
kiedyś widział inflację na oczy? Jak to 
zwierzę wygląda i czym się żywi?! Ceny 
wzrosły, pomimo że sam przedmiot 
sprzedaży nie zmienił się ani o jotę. Spa-
dła wartość Twojej pracy. Wzrósł czynsz 
za mieszkanie.

Nazywam się K-I-N-G-A. Nie jestem 
numerem statystycznym. Nie chcę, żeby 
bezosobowe rekordy opisywały mnie 

jako człowieka. Nie chcę, żeby mój ob-
raz był budowany z pojedynczych wpi-
sów w bazach danych. Nie chcę, żeby ma-
szyna analizowała mój profil i przysyłała 
mi najlepsze oferty, które i tak mnie nie 
zainteresują. Ponieważ to, czego maszy-
na nigdy nie zrozumie, to alternatywność 
użytkownika. Ani tego, że któregoś dnia, 
terroryzm będzie polegał na wyciągnię-
ciu wtyczki z kontaktu. I wyłączenie do-
mowego serwera danych będzie podle-
gało karze pozbawienia wolności do lat 
trzech. @
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Recepta 
na długowieczność

Dobry Bóg w swojej mądrości wiedział 
co robi. Inteligencja i owszem, ale długo-
wieczność jeszcze nie.

Dalsze prace nad długowiecznością zo-
stały zaniechane.

Wieść niesie, że anegdota o  długim 
i nieciekawym życiu trafiła pod strzechy, 
a właściwie w okopy, bo ulubionym po-
wiedzeniem pewnego dowódcy było; 
„żołnierze, chcecie żyć wiecznie? No to 
wpieriod”.

Kilka kolejnych konfliktów z udziałem 
ostrych narzędzi oraz dwie wojny świa-
towe, Korea, Wietnam, Irak i Afganistan, 
przekonały nas do końca, że długowiecz-
ność nie ma sensu. Zatem wiedza okrze-
pła i dzisiaj, wydawało by się, już nie ma 
tego tematu.

Skoro życie jest jak koszulka małe-
go dziecka, to i  nie ma co przesadzać 
z  przedmiotami codziennego użytku. 
Ich cykl życia powinien być dostoso-
wany do naszego – krótki i użyteczny, 
a potem to bywa różnie. Jak coś jest do-

bre, ładne i stare i do tego w małej ilo-
ści – trafia do muzeum. Ale jak tego jest 
dużo to tylko na śmietnik. Tak właściwie 
godzimy się z tym, że postęp techniczny 
wymusza na nas dwuletni cykl odnawia-
nia wszelkich małych i większych przed-
miotów codziennego użytku. Taki tele-
fon czteroletni to ani dobry, ani modny 
ani trendy. Samochód sześcioletni robi 
się co raz bardziej niebezpieczny, dwu-
dziestoletni dom należy poważnie wyre-
montować, a pięćdziesięcioletnie poży-
cie małżeńskie trafia na pierwszą stronę 
tabloidów.

Sarkazm sarkazmem, ale warto so-
bie zadać pytanie – co jest istotą takiego 
szybkiego i  krótkiego życia towarzyszą-
cych nam zabawek?

Śmiem twierdzić, że nauka i  techni-
ka zatoczyła tak potężne koło, że jedno-
cześnie mamy do czynienia z niezwykle 
szerokim dostępem do wiedzy, narzędzi, 
możliwości produkcyjnych a jednocześnie 
świat stał się niebywale medialny, interak-

tywny i taki – jak to mówi moja córka – 
„ciachny” – znaczy ciasny.

Kiedyś produkowano narzędzie, które 
przechodziło z ojca na syna – jakiś miecz, 
pług czy zegarek. Dlaczego? Czy były to 
tak doskonałe przedmioty? Z dzisiejsze-
go punktu widzenia raczej nie. Dzisiaj 
możemy wyprodukować lepsze, trwal-
sze i co oczywiste – ładniejsze. Tyle tyl-
ko, że kiedyś cykl przechodzenia z ojca 
na syna musiał trwać, bo były to przed-
mioty drogie, unikatowe a  i  producen-
tów i konstruktorów było niewielu. Dzisiaj 
skrzypce produkuje fabryka i  na pew-
no są one dużo gorsze niż te wykonane 
przez warsztat lutniczy imienia Stradiva-
riusa. Te z jednostkowej produkcji mają 
zazwyczaj wartość samą w sobie i może 
są trwalsze.

Dostęp do wiedzy i interaktywność i co 
bardzo istotne, możliwość samorealizacji 
spowodował jednakże to coś co budzi we 
mnie wiarę w to, że ten świat potrwa tro-
chę dłużej niż dwa tygodnie.

Pozwolę sobie tutaj na małą dygre-
sję, będąc kiedyś pacholęciem z podsta-
wówki a później wyrostkiem z liceum pa-
sjonowałem się elektroniką. Budowałem 
zasilacze, których nie można było dostać 
na rynku, wzmacniacze i kolumny, któ-
re były nie osiągalne ze względu na cenę 
i permanentny kryzys, czujniki i wskaź-
niki do samochodu podejrzane w  ob-
cojęzycznej literaturze, a  wszystko to 
z materiałów, które były odrzutami pro-
dukcyjnym. Te moje „wytwory” nie były 
gorsze od tych wyprodukowanych profe-
sjonalnie, a kilka zasilaczy sprawnych jest 
do dzisiaj. No może wadą ich jest to, że 
nie mają obudowy. Ale to nie było waż-
ne wtedy, kiedy były potrzebne do za-
silenia kalkulatora (pamiętacie to coś?). 

  Sławomir Durasiewicz 

Filozofowie, mędrcy i inni myśliciele, czyli ludzie oświeceni, całe 
wieki rozmyślali nad receptą na długowieczność. Niestety skończyło 
się na niczym. Nie wiadomo dlaczego i co było tego przyczyną; czy 
było ich za mało, czy też mieli za małą wiedzę, ale po prostu im się 
nie udało. Ale kiedy byli już blisko tego epokowego odkrycia, czyli 
tajemnicy długowieczności, tak blisko, że bliżej nie można już było, 
należało przede wszystkim nie zawieść ludzkości, która w napięciu 
oczekiwała na rezultat. Poziom „oświeconości” do czegoś owych 
„wybranych” zobowiązywał. Skoro więc zbliżyć się więcej nie dało – 
należało wymyślić usprawiedliwienie. I to usprawiedliwienie okazało 
istotą człowieczeństwa. Powstała zatem utopijna historyjka o pewnym 
długowiecznym obywatelu, który zapewne przeżył dłużej niż biblijny 
Matuzalem i byłby zapewne przeżył jeszcze więcej tyle, że życie dla 
niego już nie było takie ciekawe i nie miało żadnej wartości. Doszedł 
ów obywatel do konstatacji, że przeżył już wszystko, no i dalej się nie 
dało żyć.  
  A morał z tego taki, że można żyć nieskończenie długo, ale po co?
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Takich Janków Muzykantów czy „domo-
rosłych inżynierów” jak ja było wielu. 
Tworzyły się tereny handlowe takie jak 
na  Volumenie, gdzie można było zakupić 
najdrobniejsze detale elektroniczne, któ-
re „elektronik ukradł w  Tewie”. Ale, nie-
stety z ubolewaniem, muszę stwierdzić, 
że świat o nich zapomniał i nie odegra-
li oni żadnej roli w historii rozwoju. Kto 
o tym pamięta?

Bo ci Muzykantowie produkowali, tak 
jak ja – właściwie dla siebie. Chociaż zna-
ne mi są jednostkowe przypadki, że z ta-
kich domorosłych produkcji powstały ja-
kieś zaczątki wielkich projektów.

Teraz mamy do czynienia z podobnym 
zjawiskiem tyle, że możliwości są o wiele 

większe. Rozejrzyjcie się, popatrzcie, nie 
koniecznie uważnie i  co? Mimo, że nie 
uważnie popatrzycie, to nie da się nie za-
uważyć, że chociażby, każda nowa seria 
wyprodukowanych telefonów za chwilę 
zaopatrzona jest w chociażby nowe po-
krowce, słuchaweczki, podstawki, gripy, 
wyprodukowane przez „domorosłych 
inżynierów”.

Każda nowa aplikacja komputerowa, 
jest wyzwaniem dla jeszcze innych „do-
morosłych inżynierów”, których ambicją 
jest wyprodukowanie programów i pro-
gramików, wtyczek i interface’ów, o któ-
rych zapomniał producent.

A co się dzieje w takim sklepie  Appla? 
Ile tam jest programów i programików 

do komputerów, iPhone’ów,  iPadów, 
 iPodów. I  jest ich coraz więcej, bo coraz 
więcej owych „domorosłych” nakręca się 
możliwością zrobienia czegoś, co będą 
mieli inni. I  to niekoniecznie nakręca się 
możliwością „zrobienia przy okazji du-
żej kasy”. To staje się trendy. Znaleźć się 
w Apple Store to jak awans.

Nie da więc się ukryć, że medializacja, 
interaktywność i powszechny dostęp do 
wiedzy sprawia, że wciąż przybywa ludzi 
światłych, myślących, działających w spo-
sób nieschematyczny.

To może, jak jest ich tak dużo i tak wiele 
umieją coś poradzą w temacie jak wyżej. 
I tak… nieśmiało zapytam za parę lat… co 
z tą receptą na długowieczność? @

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.imagazine.pl/


3/2011 27FELIETONY

Historia przemysłu 
komputerowego udowadnia, 
że często bardziej opłacalne 
jest kupienie wiedzy niż jej 
samodzielne zdobycie. W ten 
sposób Google pozyskało 
Androida, który w 2005 roku 
zakupiony został razem z firmą 
Android Inc. W ten sam sposób 
Apple pozyskało technologię 
będącą dzisiaj podstawą 
Mac OS X (zakup firmy NeXT 
stworzonej przez Steve’a Jobsa 
na wygnaniu). Najwyraźniej 
drogą Apple i Google idzie 
również Hewlett-Packard, 
który w minionym roku kupił 
legendarną firmę Palm.

  Paweł Iwaniuk   

W tym roku, na rynku pojawi się masa 
tabletów. Większość z nich pracować bę-
dzie pod kontrolą Androida. Na podstawie 
tego, co już widzieliśmy (Motorola Xoom, 
Samsung Galaxy Tab 10.1 oraz LG G-Slate) 
można stwierdzić, że producentom tych 
urządzeń ciężko będzie konkurować ze 
sobą. Są one bowiem bardzo do siebie po-
dobne, tak pod względem oprogramowa-
nia, jak i podzespołów, a nawet wyglądu 
zewnętrznego.

HP najwyraźniej już w połowie 2010 roku 
było świadome, że segment tabletów 
z  Androidem będzie zatłoczony przez 
znane marki i dlatego koncern postano-
wił przyjąć inną strategię obecności na 
rynku. Kluczowym elementem tej strate-
gii jest zakup wspomnianej wcześniej fir-
my Palm oraz pozyskanie gotowej platfor-
my systemowej jaką jest webOS.

Podczas konferencji prasowej, która od-
była się 9 lutego, HP zaprezentowało trzy 
produkty opracowywane we współpra-
cy z Palm. Są to dwa smartphone’y oraz 
jeden tablet. Wszystkie pracują pod kon-

trolą webOS. Pozwolicie jednak, że pomi-
nę telefony i skupię się na pokazanym ta-
blecie. HP TouchPad – tak nazywa się to 
urządzenie, według mnie jest pierwszym 
tabletem, który (o ile HP nie zepsuje cze-
goś po drodze) będzie mógł rywalizować 
z iPadem.

Pierwsze co rzuca się w oczy, gdy widzi-
my TouchPada to jego bardzo elegancka 
obudowa. Jest w niej coś z minimalistycz-
nej stylistyki Apple, ale w dobrym tego sło-

wa znaczeniu. Cieszy mnie również, że HP 
zdecydowało się zastosować w swoim ta-
blecie niepanoramiczny ekran. Dlaczego? 
Uważam, że wyświetlacz o proporcjach 
4:3 jest zdecydowanie bardziej ergono-
miczny w urządzeniu poniżej 10 cali. Dużo 
wygodniej przegląda się na nim strony in-
ternetowe, zdjęcia oraz pracuje z klawia-
turą wirtualną (która w panoramie potra-
fi zająć powyżej 60 proc. ekranu).

TouchPad to jednak nie tylko sprzęt, ale 
także oprogramowanie, a dokładnie sys-
tem operacyjny. Tablet pracuje pod kon-
trolą webOS. System ten posiada pew-
ną unikalną cechę, która określana jest 
jako Synergia (pozwolicie, że będę uży-
wał polskiego terminu). Funkcjonalność 
ta pozwala pobierać nasze dane z  róż-
nych serwisów oraz usług w sieci i łączyć 
je tematycznie. W ten sposób, w aplikacji 
kalendarza możemy mieć wpisy zebrane 
z kont w Google, Exchange ActiveSync, 
 Facebooka oraz innych serwisów. Podob-
nie jest z pocztą elektroniczną, zdjęcia-
mi oraz zgromadzonymi w sieci plikami. 
 Synergia działa w obie strony, dlatego mo-
żemy nie tylko pobierać dane z serwisów, 

Liberalny iPad z logo HP
Człowiek maszyna
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ale również publikować w nich. Ktoś po-
wie, że podobne możliwości ma Android 
oraz iOS. To prawda. webOS ma jednak 
tą przewagę, że funkcjonalność Synergii 
jest bardzo mocno zintegrowana z syste-
mem i nie wymaga instalowania dodat-
kowych aplikacji.

Kolejna, ważna cecha webOS to wielo-
zadaniowość systemu, która oparta jest 
o  „karty”. Umożliwiają one przełączanie 
pomiędzy aplikacjami z  jednoczesnym 
podglądem tego, co aktualnie dzieje się 
w  uruchomionych programach. Całość 
wygląda podobnie do przełączania uru-
chomionych stron internetowych w prze-
glądarce Safari na iPhone. Według mnie, 
takie rozwiązanie jest bardzo wygodne 
i umożliwia lepszą orientację w naszych 
działaniach.

Muszę również wspomnieć o dwóch 
bardzo istotnych sprawach. Pierwszą 
z nich jest wsparcie bezprzewodowego 
druku. HP deklaruje, że TouchPad będzie 
umożliwiał druk przy użyciu większość 
obecnych na runku drukarek tej właśnie 
firmy. Nie będzie konieczności wymiany 

sprzętu lub machinacji z oprogramowa-
niem jak w przypadku iPada.

Druga, bardzo istota kwestia to komu-
nikacja. Otóż w ramach Synergii dostępny 
będzie komunikator Skype, który umożli-
wi wykonywanie połączeń wideo. Świetna 
informacja. Uważam, że wewnętrzne, de-
dykowane rozwiązania, takie jak  FaceTime 
choć często działają bardzo dobrze to nie-
potrzebnie ograniczają możliwości komu-
nikacji z innymi platformami.

Podsumowując. Na podstawie tego, 
co zobaczyłem podczas konferencji 
HP, stwierdzam że decyzja o  zakupie 
Palm była słuszna. webOS pozwoli bo-
wiem odróżnić produkty HP od table-
tów z  Androidem, a co za tym idzie być 
konkurencyjnym. TouchPad to dla mnie 
taki bardziej liberalny iPad, który wspiera 
oraz integruje w sobie zewnętrzne usługi 
(coś czego w iPadzie raczej nigdy nie zo-
baczymy). Aby jednak ten produkt od-
niósł sukces, HP musi zachęcić dewelope-
rów oprogramowania do wsparcia webOS 
swoimi aplikacjami. Poza tym, TouchPad 
w podstawowej wersji nie powinien być 

droższy niż iPad 16GB pierwszej genera-
cji, w momencie swojej premiery. Waż-
na jest również dostępność. Nie może 
mieć miejsca sytuacja, w  której tablet 
HP trafia do sprzedaży w Polsce dopie-
ro 9 miesięcy po premierze w USA. Te 
urządzenia starzeją się i nie należy zwle-
kać z udostępnianiem ich klientom. Jeśli 
HP spełni powyższe warunki, to ma we-
dług mnie duże szanse na zdobycie ka-
wałka rynku. @
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  Wojtek Pietrusiewicz 

iPad

W styczniu zeszłego roku miała miejsce 
prezentacja iPada, zaś jego sprzedaż roz-
poczęła się w kwietniu. Wiele osób prze-
widywało, że podobnie będzie w  tym 
roku, przy okazji premiery iPada 2. Serwisy 
plotkarskie oraz „pewne źródła” przekazy-
wały różne informacje i nawet ja dałem się 
nabrać. Pominąłem jednak bardzo istotną 
kwestię – rok temu nie było podobnego 
produktu na rynku, a  iPad był pierwszą 
tego typu zabawką w stajni  Apple. Mogli 
sobie zatem śmiało pozwolić na kilkumie-
sięczne wyprzedzenie premiery. Podobnie 
było z pierwszym iPhone’em. W przypad-
ku rewizji drugiej tabletu, zabiliby sprze-
daż obecnego modelu – kto kupowałby 
starą technologię skoro nowa jest tuż tuż?

W  artykule zamieszczonym w  Wall 
 Street Journal z 9 lutego, autor twierdzi, 
że iPad drugiej generacji już jest w pro-
dukcji. Ma mieć spodziewane od jakie-
goś czasu usprawnienia: przednią kamerę 
dla  FaceTime (być może też tylną), szyb-
szy procesor, lepszy układ graficzny oraz 
co najważniejsze, ma być lżejszy i  cień-
szy. Kłopot w interpretacji źródeł (nie plo-
tek) pojawia się przy ekranie. Jedno źródło 
mówi o ekranie o  tej samej rozdzielczo-
ści co obecna, ale jeszcze lepszej jakości, 
a drugie o ekranie „typu Retina”, co zapew-
ne ma oznaczać znacznie wyższą rozdziel-
czość. Patrząc na iOS i iPhone’a, pod uwagę 
możemy w zasadzie brać tylko i wyłącznie 
czterokrotnie wyższą liczbę pikseli, przy 
wymiarach 2048x1536. Fakt, że w Apple 

zmienił rozdzielczość zdjęć w  iPadzie 
(i iPhone’ie) na tą wyższą, to kolejna infor-
macja dolewająca oliwy do spekulacyjne-
go ognia. Moja biblioteka z iPhoto zajmo-
wała do niedawna zaledwie 7 GB (50 GB na 
Maku). iOS 4.3 i najnowszy iTunes zwięk-
szył ich objętość do przerażających 23 GB. 
Do tego jeszcze dochodzą tła do aplikacji 
iBooks, również wskazujące na czterokrot-
nie większą liczbę pikseli...

John Gruber, założyciel Daring Fireball 
i  znany Apple’owy blogger, przedstawił 
kilka dni temu zaskakującą hipotezę. Po-
mimo, iż wyraźnie zaznaczył, że są to je-
dynie jego przypuszczenia, to wiele porta-
li i gazet rozpisało się na ten temat, biorąc 
jego zgadywanki jako pewnik. Gruber za-
sugerował, że w obliczu nadchodzącej 
konkurencji i zmniejszającej się istocie licz-
by iPodów w ofercie  Apple, cykl rewizyj-
ny iPada powinień zostać przeniesiony 
na wrzesień, aby grał główne skrzypce 
na corocznej prezentacji nowych mode-
li odtwarzaczy MP3. Co więcej, zapro-
ponował również teorię, że wyjątkowo 
w 2011 roku we wrześniu, zobaczymy pre-
zentację  iPada 3. Twierdzi, że tłumaczy-
łoby to dwie niezależne plotki – o no-
wym iPadzie z  takim samym ekranem 
oraz iPadzie z ekranem o podwyższonej 
rozdzielczości. Przypominam, że Gruber 
wyraźnie zaznacza, że są to jedynie jego 
własne przypuszczenia, bez żadnego kon-
kretnego poparcia.

Nie da się zaprzeczyć, że końcówka 
roku i w szczególności okres przedświą-
teczny, to ulubiony przez konsumentów 
okres wydawania pieniędzy na gadże-
ty, prezenty pod choinkę, upominki. Nie 
da się również zaprzeczyć, że Q4 2010 
był okresem, w  którym iPad sprzeda-
wał się jak ciepłe bułeczki. Fakt istnienia 
dwóch niezależnych źródeł, prezentują-
cych sprzeczne informacje, również zdaje 
się ten fakt potwierdzać. Nadal jednak po-
zostaje bardzo wiele niewiadomych. Wie-

my natomiast, że wkrótce na rynku poja-
wi się prawdziwa konkurencja od  Motoroli 
(Xoom) z  Androidem 3.0 Honeycomb, 
RIM Playbook i mój osobisty faworyt: HP 
 TouchPad z webOS 3.0. Apple znany jest 
z tego, że woli wyznaczać trendy, a nie po-
dążać za nimi. 2011 rok będzie okresem, 
w którym konkurencja dogoni iPada pod 
względem sprzętowym i  równocześnie 
będzie miała w końcu solidne systemy 
operacyjne stworzone dla tabletów. Po-
zostawiając taką samą rozdzielczość ekra-
nu Apple ryzykuje, że będzie przodował 
jedynie pod względem posiadania dosko-
nalszego systemu operacyjnego. Jeśli jed-
nak podbiłby czterokrotnie rozdzielczość 
i przy okazji wykupił całą produkcję tego 
typu wyświetlaczy na nadchodzące lata, 
to zapewniłby sobie kolejne spokojne mie-
siące dominacji.

Na dzień dzisiejszy łatwo spekulować, 
ale nadal nie posiadamy wystarczająco 
precyzyjnych informacji, aby można było 
potwierdzić powyższą hipotezę. Jeśli się 
jednak spełni, to John będzie miał jeden 
z większych „bragging rights” na rynku.

iPhone nano  
i dlaczego go nie będzie
Bloomberg opublikował informację, jako-
by Apple pracowało nad mini iPhone’em – 
mniejszą i tańszą wersją swojego telefonu, 
która mogłaby konkurować bezpośred-
nio z  tanimi aparatami z Androidem na 
pokładzie. iPhone nano (tak będę go na-
zywał, zgodnie z nazewnictwem linii iPo-
dów) miałby kosztować w okolicach $200 
bez kontraktu. Źródło twierdzi, że nowy 
iPhone miałby pojawić w połowie bieżą-
cego roku, ale jego projekt może równo-
cześnie zostać opóźniony lub całkowicie 
zawieszony. Jak to kiedyś powiedział mój 
ulubiony komentator Formuły 1: „A teraz 
Michael Schumacher zjedzie do boksu... 
lub nie zjedzie do boksu!”

iPad 2, iPad 3 i iPhone nano

Plotki i Przecieki

 W artykule zamieszczonym 
w Wall Street Journal 
z 9 lutego, autor twierdzi, 
że iPad drugiej generacji już 
jest w produkcji



3/2011 30FELIETONY

Przecieki i przypuszczenia na temat ma-
łego iPhone’a co jakiś czas powracają i nie 
są żadną nowością. Jestem też przekona-
ny, że inżynierowie i designerzy Apple co-
dziennie testują różne rozmiary telefonów 
oraz iPadów i temat będzie więc powra-
cał jak bumerang, dopóki firma z Cuperti-
no rzeczywiście nie zaprezentuje nowego 
modelu. Nie uważam jednak, aby Apple 
chciało zaprezentować odpowiednika HP 
Veer sprzed paru dni, ze znacznie mniej-
szym ekranem.

Pierwszą przeszkodą jest niewątpliwie 
iOS, który nie może utrudniać życia de-
veloperom. iPhone miał dotychczas dwie 
rozdzielczości: 480×320 i 960×640. Mo-
del nano musiałby zatem korzystać z jed-
nej z nich (pewnie tej niższej). Teoretycz-
nie wystarczyłoby po prostu zmniejszyć 
ekran, jednocześnie podnosząc jego gę-
stość. Problemem z takim rozwiązaniem 
byłoby pomniejszenie wszystkich elemen-

tów na ekranie, w które trzeba trafić pal-
cem. Rozumiem, że ktoś o drobnych dło-
niach może i poradziłby sobie, ale Pudzian 
musiałby mieć specjalną edycję z dwoma 
przyciskami na ekranie: odbierz i odrzuć. 
Sama klawiatura ekranowa miałaby tak 
niewyobrażalnie nieergonomiczne roz-
miary przycisków, że ciężko mi sobie wy-
obrazić pisanie na niej. Teoretycznie Apple 
mógłby zafundować developerom jeszcze 
więcej pracy i przedstawić trzeci rozmiar, 
do którego powinni dostosować swoje 
apps. Klawiatura mogłaby wtedy wypeł-
niać cały ekran, a rozmiar elementów typu 
przyciski pozostałby taki sam i zwyczajnie 
zajmowałyby więcej miejsca. Ponownie 

jednak kłóci się to z filozofią Apple, a do-
datkowa praca zafundowana developerom 
na pewno nie zostałaby ciepło przyjęta.

Do głowy przychodzi mi jeszcze jedna 
koncepcja: iPhone nano wzorem pierwsze-
go iPhone’a, czyli bez App Store i możliwo-
ści instalowania dodatkowych aplikacji. 
Kilka podstawowych, które były obecne 
w 2007 roku, mogłyby zostać dostoso-
wane do mniejszego ekranu przez Apple, 
a jednocześnie nie wprowadzałyby zamie-
szania u developerów. Tylko, że App Store 
to potężny rynek dla Apple – niedawno 
przekroczona bariera 10 miliardów pobrań 
to niemała ilość, brać pod uwagę również 
należy olbrzymią popularność aplikacji 
wśród użytkowników.

Nie wątpię, że Apple testuje różne urzą-
dzenia w różnych rozmiarach – w końcu 
iPad powstał de facto przed iPhone’em – 
nie widzę jednak iPhone’a nano w najbliż-
szej przyszłości firmy. @

 Bloomberg opublikował 
informację, jakoby Apple 
pracowało nad mini iPhone’em 
– mniejszą i tańszą wersją 
swojego telefonu

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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Dlatego dzisiaj obawiam się i nie chcę, 
żeby producent, którego zawsze szanowa-
łem za wysokiej klasy podejście do klien-
tów, sporą część tej wolności nam odebrał. 
Nie tędy droga, a komputer stacjonarny, 
który dla większości z Was pewnie rów-
nież jest przeznaczoną do pracy i rozrywki 
potężną biblioteką mediów i danych – nie 
powinien stać się stacjonarnym iPadem.

Jeżeli moja obawa okaże się błęd-
na, czego wszystkim życzę, to wspania-
le i będziemy mogli po prostu cieszyć się 
w obecnej i następnych wersjach syste-
mu inteligentnie skonstruowanym skle-
pem z aplikacjami, tak mile kojarzącym się 
z App Store z naszych milusińskich urzą-
dzeń przenośnych. Dodatkowo, przecież 
sporą rzeszę aplikacji z MAS można kupić 
krocie taniej niż w wersjach pudełkowych!

Natomiast jeśli przyszłość nie będzie ła-
skawa i  razem z  lunchpadem, folderami 
i  innymi funkcjami Macintosha nawiedzi 
także możliwość wyłącznej instalacji pro-
gramów ze sklepu Apple to poczuję się, 
eufemistycznie mówiąc, oszukany.

Nie chciałbym nigdy usłyszeć 
o   jailbreak’u  na Macintosha, 

a Wy? @

o tyle w sytuacji, gdzie na naszego Maca 
nie będziemy mogli zainstalować aplika-
cji pobranej z Internetu (oczywiście spoza 
MAS), wysłanej przez znajomego czy na-
wet umieszczonej w napędzie, to odnoszę 
wrażenie, że zostaniemy w tym momen-
cie wpakowani do jakiegoś klaustrofobicz-
nego, małego pomieszczenia.

Podstawowym zadaniem, jakie  Apple 
powinno przedsięwziąć w planach na naj-
bliższe lata są sprawy bezpieczeństwa sys-
temu, które ostatnimi czasy stały się już 
tematem gorącej debaty. Mity mitami, 
a oczytany i  świadomy użytkownik jest 
w stanie rozgraniczyć dobry applowski pi-
jar z zagrożeniami,jakie niesie internetowa 
rzeczywistość.

Dawno temu zacząłem używać 
 Macintoshy. Wtedy było to uczucie bar-
dzo podobne do empirycznej wolności, 
o tyle satysfakcjonującej, że znalazłem ją 
sam, nabrałem wtedy szerszej perspek-
tywy i  czułem się z  tym naprawdę do-
brze. Później było to już czysto praktycz-
ne zadowolenie.

Za każdym razem, kiedy 
spoglądam w lewy róg doka, 
przypominam sobie pewien szkic 
Pejota, przedstawiający wielką 
czarną dziurę i napis Mac App 
Store na górze.

  Michał Rajpert 

Moja druga myśl (pierwsza to oczywiście 
uzasadniona euforia) była całkiem po-
dobna. Osobiście jestem przeciwnikiem 
wprowadzania elementów z iOS do sys-
temu i w ogóle przeistoczenia Macintosha 
w iOS.

Odnoszę ostatnimi czasy już takie prze-
świadczenie, że Apple na siłę chce jeden 
system z drugim scalić. Nie potrafię zro-
zumieć, dlaczego każdy z nich nie może 
sobie egzystować i  rozwijać się osobno. 
Czyżby decydowały tutaj kwestie finanso-
we? Możliwe. Jednak patrząc w stronę gi-
ganta z Cupertino – nie sądzę. Trzeba so-
bie jasno powiedzieć, że pod względem 
możliwości konfiguracji i edycji chociażby 
interfejsu Macintosh różni się trochę od 
konkurentów i zasadniczo będąc uszczy-
pliwym do Windowsa to mu w tej kwestii 
daleko. Niemniej jednak wielu z nas za to 
też Maca ceni, a że są „gusta i guściki” to 
każdy coś dla siebie miłego znajdzie. Nie 
oznacza to wcale, że Macintosha nie moż-
na edytować.

Kwestią, która mnie trapi nie jest brak 
możliwości zamienienia docka w akwa-
rium, ale kolejna nowość, która po MAS 
producent może wprowadzić – zamknąć 
system dla firm trzecich. Tak, dokładnie 
mam na myśli sytuację, z którą mamy 
do czynienia w  przypadku urządzeń 
z iOS. I o tyle, o ile jestem przeciwnikiem 
 jailbreak’a, ba! – dla mnie ta modyfikacja 
jest kompletnym nieporozu-
mieniem, to 

Dokąd zmierza Steve?
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nia. Trzymając coś takiego w ręku, miałeś 
wrażenie, jakby dla jego zaprojektowania 
 postawiono w Cupertino oddzielny pawi-
lon z tytanu i szkła. 

Jako zupełnie świadomy konsument 
(a nawet smakosz) opakowań miałem dwa 
lata temu możliwość porównania dwóch 
zakupionych prawie równocześnie tele-
fonów. Były to HTC TyTN II i  iPhone 3G. 
 Specjalnie zestawiam takie telefony, bo ich 
cena była wtedy porównywalna. 

Na temat HTC nie będę się rozwodził. 
Był i już. „Starał się”, jakby napisał na na-
grobku Kurt Vonnegut. Jest natomiast 
takie powiedzenie, które świetnie pasu-
je do opakowania iPhone (i samego te-
lefonu wraz designem iOS): „wyglądał 
jak milion dolarów”. Sposób skaszero-
wania kartonu i wykonanie pudełka (pra-
wie ostre krawędzie) nasuwały skojarze-
nia industrialne, tchnęły precyzyjnością. 
Przepięknie zaprojektowana i starannie 
wykonana teczuszka na dokumentację 
czy sposób ekspozycji sprzętu – na po-
deście, jakby w muzeum – także robi-
ły odpowiednie wrażenie. Przemyślnie 
był (jak zapewne pamiętacie) umiesz-
czony kluczyk do włożenia/wyjęcia karty 
SIM. Specjalnie wykonane wykrojnikiem 
nacięcie w  opakowaniu zawierającym 
instrukcję zmuszało cię do znalezienia 
i użycia go w pierwszej kolejności. Nawet 
ściereczka do wycierania ekranu dotyko-
wego była starannie złożona i  umiesz-
czona tam, gdzie jej miejsce – na dnie 
opakowania.

Jestem przekonany, że moje przygody 
z iPhone 3G (a miałem do niego – jako te-
lefonu – wiele technicznych zastrzeżeń) 
strawiłem w spokoju własnie dlatego, że 
przyjemność obcowania z produktem tak 
przemyślanym i po prostu ładnym mi to 
wynagradzała.

Podsumowując: brzmi to wszystko 
oczywiście jak wyznanie wiary, ale za-
prawdę powiadam Wam – Steve Jobs 
nie pozostawia swoim wyznawcom wie-
lu szans na schizmę. @

wanie rozważam tu nie tylko sam wygląd 
sprzętu czy komponentów, ale i samo pu-
dełko wraz z wszelkimi jego dodatkowy-
mi składnikami (zakładki, instrukcje, spo-
sób zapakowania itd.). Kilka przykładów 
poniżej.

Dawno, dawno temu w odległej galak-
tyce… zacząłem prowadzić własną firmę, 
a z racji wcześniejszych doświadczeń za-
wodowych z Macintoshami zdecydowa-
łem się wkrótce na leasing nowego kom-
putera. Był to PowerMacintosh 7300/166, 
wół roboczy tamtych czasów. Kosztował 
z oprogramowaniem równowartość no-
wego małego samochodu (pewnych rze-
czy jednak zapomnieć się nie da). Gdy 
rozpakowałem trzęsącymi się rękami 
paczkę (szary karton, czarny nadruk z na-
zwą sprzętu i zdjęciem komputera), uka-
zał mi się obraz, który byc może po raz 
pierwszy zwrócił mi uwagę na problem 
opakowania. 

Czy pamiętacie specjalną szufladę 
w tym opakowaniu, mieszczącą klawia-
turę Apple Extended (nigdy później nie 
miałem tak dobrej i  trwałej klawiatury 
Apple, co z żalem przyznaję) oraz płyty 
i instrukcje – wszystko w specjalnie do-
pasowanych przegródkach? Wysokość 
tej „szuflady” była świetnie dobrana – 
tak, by była czymś w  rodzaju uszczel-
niacza głównego pudełka. To oczywisto-
ści – ale kto pamięta, jak były pakowane 
(i  czasem do dziś są) nawet markowe 
komputery czy laptopy, rozumie z pew-
nością szok.

Dla mnie stało się jasnym, że ktoś, kto 
projektował tak znakomity użytkowo 
sprzęt (ach, te zaczepy z plastiku, które 
bez śrubokręta pozwalały na otworzenie 
obudowy i nigdy do końca swych dni się 
nie złamały, lub legendarne sanki do dys-
ku twardego…), zwrócić musiał też uwa-
gę na opakowanie.

Przypominam sobie też moment, 
gdy mój wspólnik przywiózł świeżutkie-
go MacbookaPro 17” z arcydziełem desi-
gnu, jakim był dołączany pilot do sterowa-

Sposób, jakość i poziom 
designerski opakowania 
potrafi sprawić, że użytkownik 
lub kupujący nie tylko poczuje 
chęć zakupu czy odróżni towar 
od innego podobnego, ale przede 
wszystkim uwierzy, że zawartość 
tego opakowania dorówna 
jemu samemu. Apple jest w tym 
mistrzem świata.

  Tomasz Kuc 

Może więc jeszcze raz od początku: mam 
na imię Tomasz i jestem fanatykiem. Fana-
tykiem opakowania. Z pewnością po czę-
ści z powodów zawodowych (m.in. pracę 
mojego autorstwa – aktualny layout i logo 
iMagazine – właśnie macie okazję prze-
glądać), ale i  z powodów nieco bardziej 
ogólnych. Problem opakowania gotowe-
go towaru – nie tylko z punktu widzenia 
ochrony w transporcie czy rozpoznania na 
półce – jest moim zdaniem ciekawy rów-
nież akademicko. 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której 
prestidigitator wyciąga z kapelusza kró-
lika. Czy tylko cylinder do tego się nada-
je? Zapewne nie – mógłby on skorzystać 
z szapoklaka, melonika, stetsona, borsa-
lino, słomkowego kanotiera, a może na-
wet z cyklistówki… Jednak cylinder i białe 
rękawiczki to magia. To kanon sztukmi-
strzostwa i  gra skojarzeń jednocześnie. 
Opakowanie, za którym idzie poczucie, że 
obcujemy z czymś niezwykłym.

Apple nie jest jedyną firmą,  która świet-
nie korzysta ze swoistego fetyszu opako-
wania. Natomiast zaryzykuję stwierdze-
nie, że robi to od lat z podziwu (i zazdrości) 
godną konsekwencją. Opakowanie nie 
jawi się tylko zabezpieczeniem sprzętu 
czy pierwszym frontem marketingowej 
walki. To integralna część „ekosystemu”, 
na który składają się dbałość o wygląd, 
nowoczesność, jakość sprzętu i rozpozna-
walność. Dodam jeszcze, że jako opako-

Opakowanie, głupcze!

The Difference Department



you might feel the difference.

http://www.foxrabbit.pl/imagazine
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POKA
MAKA
Po kilku moich kolegach z redakcji, także i mnie 
przyszło pokazać, jaki sprzęt (głównie Apple) 
wykorzystuję.

Jest to w moim przypadku trudne, z przynajmniej trzech powo-
dów. Po pierwsze, nie mam głównego komputera. Po drugie, 
mam przynajmniej dwa biurka w różnych miejscach. Wreszcie 
po trzecie, mam całą całą masę gadżetów. Moje miejsce wypo-
czynku, to biurko w domu. Nie dziwcie się – ja po prostu uwiel-
biam swoją pracę i doskonale odpoczywam w jej trakcie. Biur-
ko jest proste, ma metalowe nóżki i szklany mleczny blat. Na 
biurku swoje miejsce znalazła pęknięta kula bilardowa z nu-
merem 13 oraz model DeLoreana – z powodów sentymental-
nych jestem z  tymi przedmiotami bardzo związany. Jest też 
kilka innych sprzętów. Głównym domowym komputerem jest 
starawy iMac 20", z procesorem 2,66 GHz i 4 GB RAM. Kompu-
ter ten jest w zasadzie na stałe włączony, bowiem jest domo-
wym serwerem mediów. Na nim trzymam bibliotekę muzycz-
ną i filmową iTunes oraz zdjęciową iPhoto. Jednak dane te nie 
są składowane na dyskach iMaca, tylko na systemie NAS pro-
dukcji D-Link, który stoi pod biurkiem. Mam tam dwa dyski 1 TB 
działające w mirrorze. Dzięki temu mogę być pewny, że dane 
tam przechowywane są bezpieczne. NAS, oprócz przechowy-
wania zdjęć, zapewnia mi także backup danych. Jako, że dużą 
częścią życia zajmuje mi muzyka, to obok iMaca znalazł swo-
je miejsce mikser Numarka, współpracujący z iPodami oraz ak-
tywne monitory studyjne Earthquake IQ-52, idealnie pasujące 
wyglądem do sprzętu Apple. Grają na tyle dobrze, że po teście 

dla iMagazine już ich nie oddałem, mimo, że rabat jaki dosta-
łem nie był satysfakcjonujący. Jednak najważniejsze jest to, co 
nad biurkiem. Wiszą tam dwie specjalnie zaprojektowane przez 
moją żonę półeczki, mieszczące moją kolekcję, składającą się 
z ponad 30 iPodów. Mam wszystkie wydane do tej pory mo-
dele, wśród których warto zwrócić uwagę na pierwszą i drugą 
generację iPoda, Shuffle 3G w wersji stalowej, iPoda 4G pro-
dukcji HP, czy też nigdy nie używanego iPhone’a pierwszej ge-
neracji z podpisem Woza. Ciągle poszukuję iPoda w specjalnej 
wersji Harry Potter. Tyle, jeśli chodzi o sprzęt w domu. Inna ka-
tegoria to sprzęty, które mam zawsze ze sobą. W mojej teczce 
główne miejsce zajmuje MacBook Pro 13” z prockiem 2,53 GHz 
i 8 GB RAM. To jest mój główny komputer, na którym powstaje 
większość tekstów dla iMagazine, także ten, który właśnie czyta-
cie. Zaraz obok niegospoczywa iPad 3G 32 GB, którego używam 
do konsumpcji treści. Czytam na nim gazety oraz przeglądam 
internet stojąc w porannym korku na Puławskiej. Mieszkańcy 
okolic Piaseczna wiedzą, że można się w tym czasie nauczyć in-
ternetu na pamięć. Na koniec coś najbliższego ciału, czyli spo-
czywający w kieszeni biały iPhone 4. @

Norbert Cała
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Sławek Przekośniak dostał 
na  wiligię SMS z życzeniami: 
„życzę yo dobry ping fajno nowy”. 
Nie wiedział, kto wysłał mu 
tę zadziwiająco enigmatyczną 
wiadomość. Nie wie do dziś, 
a szkoda – tej właśnie osobie 
zawdzięcza swój obecny status 
i miejsce na liś cie pierwszych 
67 najbogatszych Polaków.

  Niżej Podpisany 

Wtedy, w piękny biało-rdzawy wigilijny 
wieczór, Przekośniak, parę dni wcześniej 
wyrzucony z portalu dla utopijnych fana-
tyków fobii ekstremalnych (www.ilovefo-
bia.pl), wpadł na pewien pomysł.

Był to niezły pomysł, a następny SMS 
(„Wszystkiego a  bryka niechcący tylko 
szczerego baranek”) utwierdził go w prze-
konaniu, że był to pomysł życia.

Sławek Przekośniak postanowił założyć 
ze swoim kolegą z Ilovefobia.pl Cześkiem 
Ciągiem, serwis internetowy, przez który 
można byłoby wysyłać życzenia na telefo-
ny komórkowe. Najważniejszą zaletą ser-
wisu miało być to, że treść życzeń nie była 
z góry ustalona, nie wybierało się ich z lis-
ty, ale tworzone były z przypadkowych 
słów według wytycznych internauty przez 
specjalnie opracowany do tego program. 
Pozwoliłoby to na wysyłanie życzeń ory-
ginalnych, a nikt przecież nie powiedział, 
że muszą być zrozumiałe.

Opracowaniem programu, który robo-
czo nazwali Janem z Dysku, zajął się Cze-
siek. Miał w tym doświadczenie – w por-
talu dla [wstaw_słowo] fobów opracował 
programik do układania okrzyków na de-
monstracje. Program, mimo że oferował 
sformułowania kompletnie pozbawio-
ne logiki, cieszył się dużą popularnością, 
a najbardziej trafione slogany uliczne moż-
na było oglądać w  telewizji („Precz tam 
szkoda precz”, „Do nimi wora won dziś 
dziś”).

Dwójka przyszłych ludzi sukcesu ostro 
zabrała się do pracy i  portal życzeń 
 SMS-owych www.najnajnaj.pl wystarto-
wał tuż przez świętami wielkanocnymi.

życzenia szpadel naj
Jednym z  pierwszych użytkowni-

ków i entuzjastów strony była  Ramona 
Kęstowicz z  popularnego girls-bandu 
 Puszysteron. Nie chciało jej się pisać ży-
czeń, więc weszła na najnajnaj.pl i wypeł-
niła krótki formularz. W rubryce „Słowa, 
które mają pojawić się w  treści” wpisa-
ła „jajo” oraz „wesoły”, a w rubryce „Licz-
ba słów dodatkowych” – 3. W dwa dni 
później otrzymała szereg telefonów od 
znajomych, chwalących ją za niesamowi-
cie kreatywne teksty życzeń. Było czym 
się pochwalić: „Wesoła kozy jajo czacha 
smród”, „Jajo rogacizna wesołego klinem 
cudny”, „Amperomierze chlapnij wesołego 
oligoceńska jajem”, „Nietrzymanie wesoły 
przede jaju postmodernizmu”.

Wkrótce serwis został „najbardziej in-
nowacyjnym dokonaniem internetowym 
roku” według czasopisma Serwisy interne-
towe zaczynające się na N. Średnia zrów-
noważona równolegle przekierowywana 
trójklikalność ekskluzywna strony szybko 
osiągnęła poziom 34,98 i rosła w imponu-
jącym tempie. Czesiek opracował specjal-
ny mod do życzeń na Dzień Matki i był to 
strzał w dziesiątkę – tygodnik  Przepuść 
umieścił życzenia „Mamo lewo choro bin-
go” w  rubryce cytat tygodnia. Od tego 
dnia rozpoczęła się niekontrolowana po-
pularność serwisu. Operatorzy komórko-
wi zaczęli odczuwać spadek przychodów 
z opłat za SMS-y, ale przezorny  Sławek za-
proponował im udział w zyskach – w za-
mian za doinwestowanie i przekazanie no-
woczesnych technologii.

Czesiek opracował jeszcze dwa mody: 
imieninowy i urodzinowy, a potem skupił 
się, w poczuciu dobrze spełnionego obo-
wiązku, na przeglądaniu stron z pełzają-
cą golizną, co spowodowało, że Sławek 
jest dopiero na 67. miejscu najbogatszych 
Polaków. Tylko to, że wyrzucił Cześka za-
raz potem (zresztą w dosyć makiawelicz-
ny sposób – wysyłając SMS: „Ty praca tu 
nie spoko kapencjusz finito”) spowodo-
wało, że doszedł aż na miejsce 67. Ale 
była to tylko i  wyłącznie jego wyłącz-
na i jedyna na wyłączność zasługa. I na-
wet żonie by nie podziękował, jakby do-
stał nagrodę „Inzapbizu” za stronę roku, 

na jaką wciąż liczył i  za jaką cały czas 
lobbował.

By dać szansę szczęściu i zdobyć jesz-
cze większy rozgłos, Przekośniak wysłał, 
podając się za „Wielbicielkę”, SMS-y do 
redaktorów naczelnych opiniotwórczych 
gazet i  znanych polityków; ludzi kultu-
ry, show-biznesu, nauki, zdrowego trybu 
odżywiania się, pielęgnowania roślin do-
niczkowych; nauczycieli tańca obronnego 
 qualadora i  tanga parawirtualnego; jed-
nego znajomego filozofa i pani ze sklepu 
z drogimi paluszkami serowymi.

Jak się spodziewał, reakcja była sponta-
niczna, euforyczna i jednoznacznie przy-
chylna. Z jednym wyjątkiem – polityk po-
wiązany ze służbą domową szefa swojego 
koła parlamentarnego, o numerze telefo-
nu komórkowego 0-609-3459812, znany 
z braku poczucia humoru, źle odebrał in-
tencje autorki SMS, brzmiącego: „Życze-
nia szpadel naj”. Sprawa trafiła na wokan-
dę komisji spraw oraz komisji do spraw.

Minęło dziesięć miesięcy. W swojej no-
wej rezydencji, na górze, (tu oznaczało to 
dziewiąte piętro) Przekośniak przymierzał 
nowy, przetykany tytanowo-kevlarową 
nitką niby-czarny garnitur samoukładają-
cy się. Miał odebrać wieczorem nagrodę 
konkursu „Przekobizu” za stronę roku (na 
„Inzapbiz” nie mógł się doczekać).

67. na liście najbogatszych Polaków 
podobał się sobie w lustrze. Przećwiczył 
uśmiech i krok, sprawdził, czy w kieszeni 
ma kartkę z tekstem przemówienia i wy-
gładził niezrozumiałe wybrzuszenie tkan-
kowe na brzuchu. Z zadowoleniem wlał 
sobie do kieliszka resztki otwartego dwa 
tygodnie temu wina suwalskiego i patrząc 
z uwielbieniem w swoje imponujące obli-
cze, powiedział:

– Zdrowie nietutejszy gardła poprzez 
dzwonu.

W tym czasie podjechały pod Przeko-
śniakówkę czarne limuzyny Agencji Bez-
pieczeństwa Specjalnego. @
………………………………
Opowiadania pochodzą z książki „Hasło 
niepoprawne”. Link: http://www.feedbo-
oks.com/book/3126
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Inteligentne i produktywne 
biuro domowetekst: Michał Śliwiński

W tym numerze iMagazine rozmawiamy o inteligentnym 
domu. A ja pracuję w domu… To właśnie powód, dla któ-
rego w tym felietonie chciałbym skupić się na inteligent-
nym biurze domowym, które udało mi się skonstruować 
między innymi dzięki rozwiązaniom firmy Apple.

Time Capsule – Kapsuła Czasu
Kapsuła czasu stanowi centralny punkt mojego „inteligentnego 
biura” dzięki temu, że jest świetnym routerem z twardym dys-
kiem o pojemności 1 TB. Zacznijmy od tego, że do niej podłączo-
ny jest Internet. Od tego się zaczyna i tutaj podłączają się wszyst-
kie komputery, iPad i smartphone’y, jakie mam w domu.

Kapsuły używam jako miejsca kopii zapasowych, czyli Time 
Machine z mojego Macbooka Air. Nawet więc gdy chodzę sobie 
po domu i pracuję na tarasie lub w salonie, kopia zapasowa mo-
jego Air’a  jest zawsze wykonywana – nie muszę się o to mar-
twić. Do tego, dzięki kilku sposobom, które opiszę za miesiąc, 
udało mi się ograniczyć dysk kopii zapasowych (tak, że nie zże-
ra mi całego dysku kapsuły) oraz jeszcze nawet go zaszyfrować. 
Backup nie jest problemem.

Drukarka po LAN-ie
Do pracy biurowej kupiłem kombajn drukujący laserowy (czar-
no-biały) firmy Brother (model: DCP-7045N), który podłączony do 
kapsuły po kabelku LAN jest dla mnie dostępny z każdego punktu 
z domu. Zarówno jako skaner, jak i jako drukarka. I to jest genial-
ne. Jeżeli chcę coś wydrukować, to po prostu naciskam przycisk 
„drukuj” i w moim biurze za chwilę jest do odebrania wydruko-
wany dokument. Po prostu działa. Tak samo skaner – jest do-
stępny z poziomu natywnego Apple’owskiego „Image Capture”, 

więc nie musiałem nawet wgrywać softu Brother’a do mojego 
Maca. Po prostu działa. I nawet pozwala mi wybrać, czy skanu-
jemy z podajnika czy nie. Pięknie.

PC i Playstation
Do kapsuły po LANie mam podłączony stary laptop PC, który słu-
ży mi jako mój „serwer domowy”. Do kapsuły podłączyłem tak-
że po LANie Sony Playstation 3 w salonie i jak odpalę „Sony PS3 
Mediacenter” na moim laptopie, to mogę serwować dane (zdję-
cia, filmy, etc.) prosto z mojej kapsuły na ekran podłączony do 
Playstation. Działa pięknie, a i streamowanie filmów przestaje być 
problemem. Wszystko po prostu działa. Oczywiście  Playstation 
działa też po Wi-Fi, ale po LANie mam stabilniejsze i szybsze łą-
cze, które pozwala nawet na streamowanie filmów w HD.

MobileMe
Jestem abonentem MobileMe i chociaż nie korzystam dużo z tych 
usług, to „back to my mac” do kapsuły czasu jest całkiem niezłe. 
Ostatnio miałem okazję być w USA i jak tylko byłem podłączo-
ny do Internetu mogłem prosto z Findera podłączyć się do mo-
jej kapsuły i skopiować z niej kilka potrzebnych mi plików. Żaden 
FTP lub inne tego typu rzeczy. Prosto z Findera. Po prostu działa.

LogMeIn na iPadzie
Dzięki odpowiednim aplikacjom na iPadzie, mam bezpośred-
nio z niego dostęp zarówno do plików na kapsule, jak i filmów, 
które mogę prosto z kapsuły na moim „padziku” oglądać. Do-
datkowo, za pomocą appki LogMeIn jestem w stanie „zalogo-
wać” się na pulpit mojego laptopa i zarządzać nim prosto z  łóżka 
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z  sypialni. Działa bez problemu i nie tylko z łóżka obok, ale też 
z hotelu w podróży. Super.

Dodatkowy dysk twardy na USB
Do mojego „serwera PC” mam podłączony dodatkowy dysk 
twardy, na który robię regularny, codzienny backup całej kap-
suły, w razie gdyby kapsułka mnie zawiodła (co mam nadzie-
ję się nie stanie). Do tego jeszcze trzeba będzie podczepić konto 
w BackBlaze i będę miał kopię tego wszystkiego „w chmurze”, 

co spowoduje, że nie będę się martwił o to, gdzie moje dane ak-
tualnie przebywają.

...i do tego kilka małych drobiazgów
Mój Macbook Air ma obecnie już dwa porty USB, ale wcze-
śniej miałem zawsze jeden, więc od razu kupiłem sobie odpo-
wiedni HUB USB na 7 portów, pod który podłączyłem kartę LAN 
( USB-LAN) Aira oraz inne peryferia potrzebne do pracy przy biur-
ku. Dzięki temu, gdy kładę Aira na biurku, podłączam jeden ka-
belek USB i mam od razu szybsze łącze LAN z kapsułą oraz do-
stęp do dodatkowych urządzeń, takich jak mój iPhone, iPad czy 
Nexus One.

One Capsule to Rule Them All...
Wbrew opiniom krążącym w Internecie, kapsuła czasu jest we-
dług mnie genialnym urządzeniem, banalnym w obsłudze i speł-
niającym swoje zadanie świetnie. Jak widać, w moim „inteligent-
nym biurze domowym” spełnia ona centralną część wszystkiego, 
gdyż łączy moje (i  całej mojej rodziny) urządzenia ze sobą 
i z   Internetem. Moją piękną kapsułkę „podwiesiłem” na półce 
w korytarzu (aby zasięg Wi-Fi był jak największy), więc nie wa-
dzi nikomu i codziennie po cichu, spokojnie i z klasą wykonuje 
swoje zadania i czyni moją pracę w domu nie tylko produktyw-
ną ale i bardzo przyjemną. @

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

nia domowe powinny same wybierać, kiedy taniej i szybciej jest 
wykorzystać do podniesienia temperatury w domu piec gazowy, 
a kiedy nagrzewanie z klimatyzacji. Alarm powinien się uzbrajać 
sam, zamykając przy tym okna. Ogród zapatrzony w inteligent-
ne rozwiązania powinien sam się podlewać, ale oczywiście nie 
wtedy, kiedy rano padało, albo z 80 proc. pewnością będzie pa-
dać wieczorem. Wreszcie inteligentny dom powinien sam sprzą-
tać po imprezie... no dobra, przesadziłem.

Wszystko to, o  czym napisałem, 
z wyłączeniem tego sprzątania (na 
to musimy jeszcze poczekać), jest już 
możliwe do osiągnięcia. Są obecne 
na polskim rynku firmy integrujące 
rozwiązania rożnych producentów, 

Inteligentny dom sam ma wiedzieć, kiedy zapalić światło 
i kiedy zgasić. Ma też wiedzieć i robić za nas dużo więcej.

Przeprowadziłem wśród znajomych osób małą sondę. Pytanie 
brzmiało: „O czym myślicie, słysząc inteligentny dom?” Większość 
odpowiedzi sprowadzała się do sterowania włącznikami światła 
za pomocą pilota do telewizora. Tymczasem, takie rozwiązanie 
ma z  inteligencją tyle wspólnego, co Nergal z Disco Polo. Jeśli 
już to takie rozwiązanie będzie auto-
matyką domową, a nie „inteligencją” 
domową. Inteligentny dom sam ma 
wiedzieć, kiedy zapalić światło i kiedy 
zgasić. Ma też wiedzieć i robić za nas 
dużo więcej. Inteligentne rozwiąza-

czyli co?

 Produkty Apple zostały 
wykorzystane jako panele sterujące 
systemem. Cały system zaś opiera się 
na produktach firm zajmujących się 
automatyką domową

IntelIgentny
dom
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w celu uzyskania maksymalnej „inteligencji domowej”. Nieste-
ty, nadal koszt takich systemów jest bardzo wysoki i potrafi wy-
nieść nawet 10 proc. kosztu budowy domu. Chcielibyśmy przed-
stawić Wam dwa rozwiązania inteligentnego domu różniące się 
zdecydowanie sposobem podejścia do tematu.

  Projekt Pierwszy – Crestron + X-comfort  
Moim założeniem było stworzenie takiego projektu, w którym, 
co oczywiste, do sterowania naszym inteligentnym mieszkaniem 
będą użyte produkty Apple (iPhone, iPad, iPod Touch). Na warsz-
tat poszło wykończone i zamieszkane mieszkanie o powierzchni 
ok. 80 m2, które miało być wzbogacone o nowe funkcjonalności, 
przy czym założeniem było to, że instalacja systemu ma prze-
biegać z jak najmniejszą ingerencją w istniejący stan oraz w ży-
cie domowników. Ma opierać się również na optymalnym wyko-
rzystaniu istniejącego okablowania. W tym celu poprosiłem do 
współpracy firmę P&W Entertainment Systems, która działa na 
rynku polskim od dwóch lat, a od prawie 10 lat jest firmą znaną 
i cenioną w Stanach Zjednoczonych. Przygotowała ona komplet-
ny projekt wraz z wyceną.

Tym co chciałem osiągnąć, to integracja sterowania z pozio-
mu iPoda/iPhone/iPada:
–  ogrzewaniem opartym na piecu dwu funkcyjnym, zasila-

nym gazem
–  światłem, sterowanie w całym mieszkaniu punktami świetlny-

mi ze ściemniaczami oraz gniazdami elektrycznymi
–  alarmem z możliwością sterowania funkcjami alarmu oraz od-

bierania informacji z czujników
–  domowymi multimediami, czyli sterowanie dwoma niezależ-

nymi systemami multimedialnymi
Produkty Apple zostały wykorzystane jako panele sterujące 

systemem. Cały system zaś opiera się na produktach firm zajmu-
jących się automatyką domową. Do integracji wykorzystano urzą-
dzenia firmy Crestron, która specjalizuje się w profesjonalnych roz-
wiązaniach do sterowania wszystkich urządzeń elektronicznych 
i elektrycznych w inteligentnym budynku. Posiada w swojej ofer-
cie również kompletny system automatyki np. oświetlenie, rolety. 
Firma Crestron oferuje również urządzenia do dystrybucji sygna-
łów audio i video, np. system multiroom, polegający na odsłuchu 
dźwięku w dowolnym miejscu w domu. Do projektu wykorzy-
stano również system firmy Moeller o nazwie X-comfort, który 
jest elementem wykonawczym oświetlenia. X-comfort pozwa-
la na przekształcenie obecnej instalacji świetlnej na system, któ-
ry możemy zintegrować z dowolnym systemem sterowania bu-
dynkiem. System wykorzystuje technologię bezprzewodową do 
komunikacji, dzięki czemu ograniczamy prace w wykończonym 
już mieszkaniu. W tym celu wykorzystujemy odbiorniki ściem-
niające, które instalujemy w punkcie świetlnym, przy wykorzy-

staniu zwykłej puszki elektrycznej, w której mieści się odbiornik 
ściemniający. Możliwości zastosowania systemu X-comfort są bar-
dzo szerokie i może zastąpić przewodowy system instalacji inteli-
gentnego budynku. Zasięg urządzeń X-comfort jest bardzo duży, 
każdy moduł działa na zasadzie routingu, czyli przedłuża zasięg. 
System bezprzewodowy jest zabezpieczony i nikt, nawet sąsiad, 
który będzie miał taki sam system za ścianą nie w żaden sposób 
móc ingerować w naszą instalację. Do komunikacji wykorzystuje-
my częstotliwość 868,3 MHz. Jest to pasmo wykorzystywane tyl-
ko i wyłącznie przez urządzenia z zakresu automatyki budynku, 
przez żadne inne! Częstotliwość 868,3 MHz i sposób jej wykorzy-
stywania jest ściśle określony przez normy europejskie. Nie ma 
więc możliwości, aby urządzenia z zakresu sterowania bezprze-
wodowego były przypadkowo załączane przez telefony komór-
kowe, słuchawki bezprzewodowe lub inne podobne urządzenia 
stosowane w życiu 
codziennym.

 Nasz system został zbudowany tak, aby 
jego rozszerzenie było bardzo proste. Procesor 
Crestron MC3 ma praktycznie nieograniczone 
możliwość rozbudowy
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Budowa systemu:
Jako główna jednostka wykonująca, został zastosowany procesor 
Crestron MC3 i jest to najważniejszy element systemu sterowa-
nia. Wymaga on podłączenia do sieci LAN. Posiada szereg wyjść, 
takich jak podczerwnieni, RS-232, Relay (przekaźnikowe) na do-
datkowy mniejszy procesor QM-RMC do sterowania drugim po-
mieszczeniem z urządzeniami multimedialnymi. Celem jego wy-
korzystania jest ograniczenie potrzeby instalowania dodatkowego 
okablowania. Istnieje możliwość wykorzystania jednego proce-
sora, ale wymaga to wykonania dodatkowego okablowania. 
Całe sterowanie w tym systemie odbywa się, jak wspomniałem, 
za pomocą urządzeń Apple, aby było to wygodne dla każdego 
z domowników zastosowaliśmy ścienną stacja dokująca do iPho-
ne’a i iPoda Touch. Pozwala zamienić iPhone’a lub iPoda w peł-
nowartościowy naścienny panel dotykowy, do którego wkłada-
my urządzenie. Instalacja urządzeń jest bardzo prosta, jednym 
ruchem można wyjąć go ze stacji i używać jako panel sterujący 
oraz korzystać jego podstawowych funkcji. Urządzenie oczywi-
ście ładuje baterię, ale pozwala też na synchronizację urządzeń 
z iTunes poprzez LAN, oraz, co najważniejsze, na przesył dźwię-
ku oraz video z iPhone’a do urządzeń np. domowego stereo. Do 
prawidłowego działania niezbędne jest podłączenie go do sieci 
LAN, z wykorzystaniem technologii zasilania poprzez sieć kom-
puterową. Crestron planuje wprowadzenie na rynek takiej samej 
stacji dokującej dla iPada. Cenę i możliwości poznamy prawdo-
podobnie po premierze iPad 2. Oczywiście na urządzeniu musi 
być zainstalowana specjalna aplikacja dostępna w AppStore pod 
nazwą Crestron Mobile. Są dostępne wersje dla iPhone’a i iPada 
w dwóch wariantach cenowych: darmowa (z pewnymi ogranicze-
niami, pozwala na sterowanie niewielkimi instalacjami) i płatna 
(100$, bez ograniczeń). Mamy też aplikację x-Panel dla Mac OS, 
pozwalającą stworzyć na komputerze wirtualny panel do stero-
wania całym systemem. Aplikacja jest darmowa. Wykorzystując 
produkty Apple do sterowania domem, możemy uzyskać bar-
dzo duże oszczędności. Zastępują one bowiem 6-krotnie droż-
sze dedykowane panele Crestron.

Jak wspomniałem, system sterowania oświetleniem został 
w naszej instalacji zbudowany na bazie rozwiązań firmy Mo-
eller o nazwie X-comfort. Wykorzystaliśmy bezprzewodowe 
ściemniacze podtynkowe X-Comfort 
CDAU-01-02, montowane w  punk-
cie oświetleniowym. Pozwalają one 
na jego włączenie, wyłączenie oraz 
ściemnianie. Mieści się on w standar-
dowej puszce elektrycznej i – co naj-
ważniejsze – nie wymaga konieczności ciągnięcia kolejnych ka-
bli. Aby sterowanie światłem było możliwe także tradycyjnie, bez 
konieczności klikania po iPhone’ie, zainstalowaliśmy włącznik 
naścienny X-comfort CPAD-00/60 zasilany z baterii (żywotność 
ok.5 lat). Zastępuje on tradycyjne włączniki świetlne. Dostępne są 
wersje jedno i dwu klawiszowe. Pozwala on na włączenie i wy-
łączenie świateł oraz ich ściemnianie. Możemy go także zapro-
gramować tak, aby np. dwukrotne kliknięcie wyłączało wszyst-
kie światła w budynku. Jego budowa pozwala na zamontowanie 
go w każdym miejscu w domu, wystarczy zwykła taśma dwu-
stronna, którą przylepimy go do ściany.

Podobnie rozwiązane jest sterowanie gniazdkami elektryczny-
mi. Tutaj zastosowaliśmy bezprzewodowy włącznik podtynko-
wy x-Comfort CSAU-01/01, pozwalający na sterowanie gniazdek 
elektrycznych 230V. Instalowany jest przy gniazdku elektrycz-
nym, pozwala na włączenie lub wyłączenie obwodu. Dzięki 
temu możemy zdalnie wyłączyć gniazdko, do którego włączo-
ne jest np. żelazko. System możemy też wedle własnych ży-
czeń doposażyć w ściemniacze zewnętrzne do lamp stojących 
X-comfort  CDAP-01/12, są one wkładane do gniazdka, do któ-
rego podłączamy lampę. Za współpracę pomiędzy systemami 
X-comfort i  Crestron odpowiada specjalny sterownik X-comfort 
CEKOZ-00/03. Chcąc dodać więcej inteligencji do systemu stero-
wania światłem, możemy go w prosty sposób spiąć z alarmem. 
Nasza domowa centralka alarmowa pracuje przez cały czas, na-
wet wówczas gdy alarm nie jest uzbrojony, możemy więc tak za-
programować oświetlenie, aby gasło automatycznie w pomiesz-
czeniu, w którym przez dajmy na to 30 sekund czujka alarmu 
nie wykryje żadnego ruchu. Zresztą oświetlenie, choć będąc dość 
trywialnym systemem, daje duże pole do popisu. Możemy go 
zaprojektować np tak, że w godzinach nocnych będzie się włą-
czało z minimalnym natężeniem światła, mała rzecz, a cieszy.

Sterowanie ogrzewaniem powierzyliśmy bezprzewodowe-
mu termostatowi Crestron. Zarządza on centralnym ogrzewa-
niem wykonywanym z pieca dwufunkcyjnego. Komunikuje się 

dwukierunkowo z  systemem stero-
wania, pozwala na odczyt tempera-
tury i wilgotności na panelach dotyko-
wych. Dzięki niemu mamy możliwość 
zmiany temperatury w pomieszcze-
niu z paneli dotykowych. Jeśli zasto-

sujemy kilka czujników temperatury oraz bezprzewodowo ste-
rowane głowice na kaloryferach, to będziemy mieli możliwość 
niezależnego sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu. 
Jeśli dodatkowo mamy już zainstalowany system klimatyzacyj-
ny, nic nie stoi na przeszkodzie wpiąć go do systemu i sterować 
centralnie również nim, uwzględniając też możliwość ogrzewa-
nia mieszkania za jego pomocą.

Nasz system został zbudowany tak, aby jego rozszerzenie było 
bardzo proste. Procesor Crestron MC3 ma praktycznie nieograni-
czone możliwość rozbudowy. Możemy dodawać kolejne syste-
my sterowania, podlewaniem, bramą garażu itp. Podobnie jest 

 Trzeba pamiętać, że każdy dom, 
każde mieszanie jest inne.  
Dlatego do każdej instalacji  
trzeba podchodzić indywidualnie
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z dodawaniem sterowanie kolejnymi gniazdkami elektrycznymi 
lub punktami oświetleniowymi. System X-comfort jest bezprze-
wodowy, więc zawsze można dołożyć kolejne urządzenie do 
systemu bez konieczności instalacji dodatkowego okablowania.

Przy wyżej opisanej instalacji nie powinniśmy napotkać na 
większe problemy, choć nie da się ich oczywiście uniknąć. Cza-
sem może się pojawić problem z instalacją ściemniaczy bezprze-
wodowych, ponieważ może być za mało miejsca w np. kinkie-
cie, wtedy wystarczy obok zrobić otwór wielkości standardowej 
puszki elektrycznej. Nie wszystkie centrale alarmowe możemy 
w pełni zintegrować z Crestronem. Dlatego czasami może zajść 

potrzeba wymiany płyty centrali alarmowej. Duże odległości od-
biornika np. ściemniacza od włącznika lub zazwyczaj powyżej 
35 m, mogą wymagać zainstalowania dodatkowego urządzenia, 
który zwiększy nam zasięg. Różne typu źródeł światła jak np. LED 
lub świetlówki mogą potrzebować dodatkowego osprzęt elek-
trycznego np. LED do ściemniania wymaga specjalnego zasila-
cza z wejściem 0-10V. To jednak małe problemy w stosunku do 
tego, co możemy uzyskać.

Przy tworzeniu systemu brała udział firma:
P&W Łukasz Podgórski
Tel. +48 602 11 97 43
www.pandwsystems.com.pl
www.pandwsystems.com

  Projekt drugi – DOMIQ + LCN  
Projekt drugi zakładał stworzenie automatyki domowej, insta-
lowanej w  fazie wykańczania domu jednorodzinnego o po-
wierzchni około 150–200 m2. Oczywiście, podobnie jak w pierw-
szym projekcie, całość sterowania miała się odbywać z poziomu 
 iPhone’a lub iPada. Tym razem jednak postawiliśmy na system 
automatyki budynkowej LCN, zintegrowanej z urządzeniami ste-
rującymi polskiej firmy DOMIQ. Jest to o tyle ciekawe rozwiąza-
nie, że pomyślane od początku pod kątem iPhone’a. W  AppStore 
możecie znaleźć program Domiq Remote, który steruje całym 
systemem. Program potrafi działać w trybie demonstracyjnym, 
symulując obecność urządzeń inteligentnego domu. Zapozna-
nie z systemem LNC i DOMIQ umożliwiła nam firma Silicon-Tech. 

Sterowanie domem z iPhone’a
Połączenie produktów DOMIQ i LCN umożliwia nam bezprze-
wodowe sterowanie automatyką domową z poziomu naszych, 
znajdujących się w kieszeni, iPhone’ów oraz iPodów Touch. 
 iUrządzenia przejmują funkcję rożnych pilotów – do bramy osie-

 Tym, co na pewno zyskujemy po takiej 
instalacji, jest zdecydowanie wygodniejsze 
sterowanie sprzętami elektronicznych 
i elektrycznymi codziennego użytku

Przykładowe ceny 
Procesor Crestron MC3 5600 zł

Termostat bezprzewodowy Crestron 758 zł

Naścienny włącznik bezprzewodowy X-comfort 290 zł

Bezprzewodowy ściemniacz podtynkowy X-comfort 330 zł

Moduł komunikacyjny RS232 do integracji 520 zł 
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dlowej i wjazdowej, uchylnych okien, telewizora 
i klimatyzacji. Dzięki programowi o Domiq Remo-
te, można też błyskawicznie sprawdzić stan czu-
jek alarmowych, przełączyć wybrane lampy czy 
sceny świetlne, ale również zobaczyć wizualiza-
cję swojego domu. Oczywiście oprogramowanie 
pozwala sterowanie domem zdalnie poprzez In-
ternet. Dzięki temu, że aplikacja daje dostęp on-li-
ne do strumieni video z kamerek IP można np. bę-
dąc poza domem wpuścić dostawcę na podwórze, 
otwierając mu bramę wjazdową i np. garażową wi-
dząc go w kamerce, a po zostawieniu towaru po-
zamykać wszystko. Dzięki przejrzystej i wygodnej 
w użyciu wizualizacji, możemy w dowolnym mo-
mencie, w ułamku chwili sprawdzić na zdalnej wi-
zualizacji, czy nasze dzieci są np. w domu, a nawet, 
w których pomieszczeniach przebywają (obserwu-
jąc stan czujek obecności). Osoby z  firmy Silicon-
Tech powiedziały nam, że są w stanie poznać bę-
dąc na piętrze w domu, czy pies potrzebuje wyjść 
na spacer. Po prostu często czujka ruchu sygnalizu-
je jego obecność w wiatrołapie.

Bardzo ciekawą funkcją systemu DOMIQ jest 
zaawansowana logika, nie dostępna dotąd w  in-
nych systemach automatyki domowej. Można bu-
dować bardzo zaawansowane konstrukcje logicz-
ne, których rezultat wpływa na system automatyki 
domowej. Parametrami do takich procedur mogą 
być zdarzenia, czas astronomiczny, sygnały z sen-
sorów itp. Np. możemy jednym przyciskiem z wy-
łącznika lub iPhone’a zapalić odpowiednie oświe-
tlenie, zasłonić rolety i włączyć TV, tuner satelitarny 
i sprzęt kina domowego lub włączyć tylko wzmac-
niacz kina domowego i uruchomić płytę DVD. Moż-
na też np. włączyć odpowiednią stację radiową, je-
śli ktoś wchodzi do pomieszczenia (czujka ruchu) 
i wyłączyć, jeśli nie wystąpi ruch w ciągu np. 1 go-
dziny. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby połącze-
nie z systemu domofonowego przekierować na tele-
fon i przeprowadzić rozmowę z gościem, nawet jak 
nas nie ma w domu, nagrywając go jednocześnie 
kamerą monitoringu. To właśnie jest kwintesencją 
inteligentnego domu, który ma nam ułatwiać ży-
cie. Stosując opisane rozwiązania tylko tak napraw-
dę od nas zależy, jak bardzo ułatwimy sobie życie.

Zasada działania systemu LNC 
System LNC bazuje na standardowej instalacji elek-
trycznej z niewielkim wyjątkiem, typowy przewód 
elektryczny zasilający łączniki i pośrednio obwody 
oświetleniowe jest trój-żyłowy. Ta dodatkowa żyła 
w kablu elektrycznym, to żyła komunikacyjna w in-
teligentnej instalacji budynkowej, po której moduły 
LCN się porozumiewają ze sobą. System jest odpor-
ny na zakłócenia i ze względu na brak centralne-
go elementu sterującego jest niezawodny jako ca-

łość. Odłączenie części modułów nie 
ogranicza zadań realizowanych przez 
inne. Z  systemem LCN współpracu-
ją dwa rodzaje włączników (przyci-
sków). Pierwszy z nich, to tradycyjne 
przyciski dzwonkowe – powracające 
po naciśnięciu do swojej pozycji. Są 

one wygodne i tanie w instalacji. Drugie, to tzw. przyciski sys-
temowe, posiadają one więcej możliwych do obsłużenia funk-
cji oraz dodatkowe diody sygnalizacyjne. Przyciski te są droższe 
od tradycyjnych, z uwagi na wbudowaną elektronikę. Wszystkie 
przyciski rozpoznają trzy stany: przyciśnięcie krótko, przyciśnięcie 
długo i puszczenie. Rozpoznanie przez system określonego sta-
nu może wywołać ściśle określoną funkcję, np. krótko – zapale-
nie lampy, długo rozpoczęcie ściemniania/rozjaśniania tej samej 
lampy, puść – zatrzymanie rozjaśniania na aktualnym poziomie. 
W systemie LCN nie ma przywiązania konkretnego przycisku do 
konkretnego odbiornika jak lampa czy roleta. Moduł inteligentny 
rozpoznaje stan przycisku i zaprogramowany rozkaz wysyła do 
ustalonego celu. Czyli dowolny przycisk może sterować dowol-
ną lampą lub innym odbiornikiem, pod warunkiem, że zarówno 
przycisk, jak i lampa są podłączone do systemu LCN. W proce-
sie programowania można przyciskom przypisać nie tylko proste 
rozkazy typu: zapal lampę, ale również bardziej zaawansowane 
jak np. sterowanie grupowe, ze zwłoką czasową, z wykorzysta-
niem regulatorów, itd. Wyłączniki mogą być wykorzystywane na 
wiele sposobów, ważne jednak, aby w domu przyjąć pewną za-
sadę, dzięki której nawet duża liczba funkcji zaprogramowanych 
będzie łatwa w zapamiętaniu. Najczęściej stosuje się wszędzie 
pewne powierzchnie w sposób podobny. Np. w każdym pomiesz-

 iUrządzenia przejmują 
funkcję rożnych pilotów 
– do bramy osiedlowej 
i wjazdowej, uchylnych 

okien, telewizora 
i klimatyzacji.

 Dzięki temu, że aplikacja daje dostęp online do 
strumieni video z kamerek IP można np. będąc poza 
domem wpuścić dostawcę na podwórze otwierając mu 
bramę wjazdową i np. garażową widząc go w kamerce, 
a po zostawieniu towaru pozamykać wszystko
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  Efekty końcowe 
Nieważne, który z projektów wybierzemy do realizacji, czy zde-
cydujemy się na system, który możemy zainstalować w naszym 
istniejącym mieszkaniu, czy też budujemy inteligentny dom od 
podstaw, musimy pamiętać o jednym. Każdy dom, każde mie-
szanie jest inne, dlatego do każdej instalacji trzeba podchodzić 
indywidualnie. Sposób działania systemu jest zawsze ustalany 
z inwestorem, brane są pod uwagę wszystkie jego oczekiwania. 
Efekt końcowy jest wynikiem wielu spotkań i rozmów, na któ-
rych omawiane są wszystkie elementy projektu. Koszt przedsta-
wionych instalacji waha się w granicach 20000–50000 zł w za-
leżności od ilości komponentów i od stopnia skomplikowania. 
Trzeba przyznać, nie jest to mały wydatek, ale tym co na pew-
no zyskujemy po takiej instalacji, to zdecydowanie wygodniejsze 
sterowanie sprzętami elektronicznych i elektrycznymi codzienne-
go użytku. Przed wszystkim, z jednego iPhone’a możemy zarzą-
dzać dowolnymi elementami, począwszy od alarmu, na ogrzewa-
niu skończywszy. Czyż nie kusi Was wizja zdalnego sprawdzania 
czy pies nie chce wyjść na spacer? Pewnie dałoby się również au-
tomatycznie otworzyć mu drzwi. Pozostaje przekonać domowni-
ków i siebie samego, że taki „inteligentny” dom jest fajniejszy niż 
nowa kanapa lub wakacje na Wyspach Kanaryjskich. Jeśli wizja 
automatycznego wypuszczania psa na nich nie działa, to moż-
na pokusić się o aspekt ekologiczno/oszczędnościowy. Za po-
mocą programów takich jak omiq Remote, można on-line ob-
serwować stany liczników prądu, dzięki czemu widzimy od razu 
jeśli jakieś niepotrzebne lub prądożerne urządzenia są włączo-
ne. Taka świadoma kontrola sytuacji powoduje, że w praktyce 
oszczędza się energię. @

czeniu prawa dolna powierzchnia przycisku wyłą-
cza całe oświetlenie w pokoju, sektorze lub pietra 
i wreszcie domu. Powierzchnie górne prawe prze-
łączają oświetlenie sufitowe, a lewe kinkietowe itp. 
Diody we wyłącznikach pełnią najczęściej funkcje in-
formacyjne, mogą pokazywać wartość temperatu-
ry, którą system kontroluje w danym pomieszcze-
niu, informować o pracy rekuperatora, awarii czy 
tez np. otwartej furtce. Do każdego domu można 
dobrać najciekawsze funkcje i najbardziej dopaso-
wane do potrzeb użytkowników.

W systemie LCN efektowniej daje się rozwiązać 
sterowanie oświetleniem. Stosowanie obwodów 
ściemnianych daje dużo możliwości do zaprogra-
mowania ciekawych funkcji. Oświetlenie urucha-
miane w oparciu o czujniki obecności z płynnie 
rozjaśnianym i ściemnianym światłem eliminuje po-
trzebę używania przycisków w ciągach komunika-
cyjnych (WC, garderobach), oraz daje miły nastrój, 
gdyż przechodząc korytarzem czy schodami świa-
tło płynnie podąża za nami i po pewnym czasie 
równie płynnie przygasa. Dodatkowo, aby system 
nie działał niepotrzebnie w dzień, czujki ruchu uak-
tywniane są po zapadnięciu zmroku.  Podobnie jak 
oświetleniem, możemy sterować także systemami 
rolet. Można sterować konkretną roletą (lub grupa-
mi rolet) z dowolnego przycisku. Na ogół programu-
je się sterowanie z przycisku w danym pomieszcze-
niu, oraz dodatkowo przycisk centralny przy wejściu 
do domu, który otwiera/zamyka wszystkie rolety. 
Ten sam może jednocześnie wyłączyć całe oświe-
tlenie wewnętrzne, oraz załączyć alarm.

Sterowanie ogrzewaniem realizowane jest po-
przez odczytywanie temperatury w  każdym 
z monitorowanych pomieszczeń i przekazywanie 
rozkazów do elektronicznych zaworów na grzej-
nikach oraz do pieca. Zapewnia to możliwość do-
wolnego zdefiniowania temperatury w  różnych 
pomieszczeniach.

Przy tworzeniu systemu brała udział firma:
Silicon-Tech – Zbigniew Stańczak
04-869 Warszawa
Wędkarska 2D/E2
tel. +48 501 310 320

 System LNC bazuje na standardowej 
instalacji elektrycznej z niewielkim wyjątkiem, 
typowy przewód elektryczny zasilający 
łączniki i pośrednio obwody oświetleniowe 
jest trójżyłowy

Przykładowe ceny 
Moduł główny DOMIQ 4000 zł

Instalacja LCN dla domu około 150–200 m2 30 000 zł

Instalacja i konfiguracja systemu 5000 zł
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 kamery.  Samych funkcji mamy bowiem całkiem sporo. Zacznij-
my od tego, że kamera wysyła do nas obraz wraz z dźwiękiem. 
Obraz jest w rozdzielczości 640×480 pixels przy 30 k/s, wyko-
rzystując przy tym kompresję MPEG-4. Przy szybkim połącze-
niu daje to obraz, którego nie powstydziłby się żaden profesjo-
nalny monitoring. Oczywiście oprogramowanie kamery potrafi 
działać w sposób autonomiczny bez przyciągania naszej uwagi. 
Możemy tak zaprogramować kamerę, aby uruchamiała nagry-

wanie w momencie, gdy wykryje ruch 
i np. razem z uruchomieniem nagry-
wania wysłała do nas maila z informa-
cją o wykryciu ruchu i zdjęciem. Obraz 
może być nagrywany na dysku siecio-
wym lub np. na karcie micro-SD, którą 
możemy umieścić wewnątrz kamery. 
Najbardziej podoba mi się jednak funk-

cja Pan and Tilt, czyli możliwość sterowa-
nia obiektywem naszej kamery. Dzięki temu obszar monito-

rowany za pomocą jednej kamery jest zdecydowanie większy. 
Sama kontrola ustawienia obiektywu jest zaś najfajniejsza wła-
śnie na iPhone. Wystarczy palcem przesunąć obraz na ekranie. 
Oczywiście w naszym domu kamer możemy zainstalować do-
wolną ilość. Zalecałbym jednak rozwagę – instalacja kamer w gar-
derobie, pokoju nastolatka czy też łazience niechybnie doprowa-
dzi do konfliktów rodzinnych. @

W naszym inteligentnym mieszka niu lub domu nie może 
zabraknąć możliwości monitoringu i to oczywiście za po-
mocą iPhone’a.

Kamera, do której mamy dostęp z dowolnego miejsca z Interne-
tem, przydaje się częściej, niż może się nam wydawać. Jej zale-
ty możemy docenić np. zostawiając dziecko z nianią. Warto wie-
dzieć, czy dobrze się nim zajmuje. Niestety, większość kamer 
dostępnych na rynku jest bardzo mało 
przyjazna użytkownikowi. Zainstalowa-
nie kamery w sieci domowej może i jest 
stosunkowo proste, jednak już ustawie-
nie jej tak, aby był do niej dostęp z Inter-
netu, to już wyższa szkoła jazdy. Prze-
kierowania portów, protokoły… kto by 
chciał się w  to bawić. Te czasem bła-
he powody sprawiają, że nie decyduje-
my się na zakup kamery do monitorin-
gu. Może jednak przecież być inaczej… 
Można kupić kamerę Cam2Life IC502w, 
której instalacja odbywa się zgodnie z zasadami Plug And Play. 
Wystarczy podłączyć ją do domowej sieci Wi-Fi lub kabelkiem do 
routera i od razu będzie widoczna z Internetu. Dostępu do niej 
chroni numer ID kamery oraz przypisane mu hasło. Informacje 
te dostajemy zapisane na specjalnej karcie w pudełku z kamerą. 
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby hasło potem zmienić.

Oglądać obraz z kamery możemy na kilka sposób. Niestety nie 
wszystkie z nich są przyjazne dla Makowców. W systemie Mac OS 
nie działa bowiem możliwość oglądania obrazu poprzez stronę 
internetową – wykorzystuje ona technologię ActiveX, która dzięki 

bogu w naszym systemie nie działa. Nie obejrzymy sobie też ob-
razu poprzez dedykowany program dla naszego systemu opera-
cyjnego, bowiem takiego producent nie dostarcza. Na szczęście 
jest jeszcze jedna droga, czyli program CamView, który pobie-
ramy z AppStore i instalujemy na naszym iPhone lub iPadzie.

Jak już wspomniałem, aby podłączyć się do kamery, wystar-
czy podać ID i hasło. Potem mamy już pełny dostęp do moż-
liwości oglądania obrazu, nagrywania i  sterowania funkcjami 

 Niestety większość kamer dostępnych 
na rynku jest bardzo mało przyjazna 
użytkownikowi

Cam2Life IC502w 
 Ocena iMagazine: 

     



Inteligentny dom: System SONOS 3/2011 46SPRZĘT

tekst: Norbert Cała

System SONOS

–  Zone Player 120 – odtwarzacz sieciowy z  wbudowanym 
wzmacniaczem 2 x 55 W. Aby słuchać za jego pomocą muzy-
ki wystarczy podpiąć do niego pasywne głośniki.

–  Zone Player 90 – odtwarzacz sieciowy z przedwzmacnia-
czem. W jego przypadku będziemy potrzebowali głośników 
i wzmacniacza. Idealnie się sprawdzi jako uzupełnienie syste-
mu kina domowego

–  Zone Player S5 – odtwarzacz sieciowy z  wzmacniaczem 
i wbudowanymi 5 głośnikami, dwoma wysokotonowymi, 
dwoma 3-calowymi średniotonowymi i jednym 3,5-calowym 
 wooferem. Idealne miejsce dla niego to łazienka lub nocna 
szafka.

–  Zone Bridge – wzmacniacz sygnału sieci SONON Net. Może 
być pierwszym urządzeniem w systemie lub może poszerzać 

zasięg naszej sieci.
Jedno z  tych urządzeń, po 

wpięciu do naszego domowego 
routera, automatycznie tworzy 
sieć bezprzewodową, do której 
będą mogły być dołączane ko-
lejne urządzenia. Konfiguracja 
jest naprawdę bardzo prosta, 
mimo że komunikacja odbywa 
się w technice opartej na tej sa-
mej technologii, co nasze domo-

we sieci Wi-Fi to nie musimy podawać żadnych SSID sieci Wi-Fi, 
haseł lub o zgrozo adresów IP. Podłączenie kolejnego klocka – 
może być ich dowolnie wiele – sprowadza się do wybrania odpo-
wiedniej opcji na pilocie sterowania lub w aplikacji  iPhone’a i do-
tknięcia przycisku na obudowie urządzenia. Cała resztę załatwia 
za nas system. Daje to możliwości niesamowicie prostej roz-
budowy systemu, idziemy do sklepu, kupujemy jeden z Zone 
 Playerów i w prosty sposób dodajemy kolejne pomieszczenie do 
zintegrowanego systemu. Tylko od nas zależy, czy to będzie ga-
raż czy altana w ogrodzie. Co ciekawe, mimo że musimy pierw-
sze urządzenie podpiąć kabelkiem do routera, to wcale nie staje 

Trudno sobie wyobrazić budowanie inteligentnego domu 
bez zintegrowanego systemu zarządzania nagłośnieniem.

Przecież w domu, w którym za pomocą iPada sterujemy świa-
tłem, ogrzewaniem i alarmem, słuchanie muzyki na zwykłym od-
twarzaczy płyt CD będzie po prostu staroświeckie. Nie mówiąc 
już o słuchaniu radia na zwykłym odbiorniku, w którym nigdy nie 
da się dobrze ustawić anteny. Zintegrowany i jednocześnie prosty 
w budowie system muzyczny możemy stworzyć na stosując np. 
rozwiązania SONOS. Jest to system pozwalający nam nagłośnić 
całe mieszkanie lub dom stosując bardzo proste w użyciu i sto-
sunkowo niedrogie komponenty łączące się ze sobą w sposób 
bezprzewodowy. Dzięki systemowi będziemy mogli za pomocą 
iPada lub iPhone’a sterować całą muzyką, jaką mamy zgroma-
dzoną w domu. Źródłem mu-
zyki może być w tym systemie 
biblioteka iTunes, dysk sieciowy 
z plikami MP3, iPod, radio in-
ternetowe czy też system w ro-
dzaju Napstera lub Last.FM. 
Będziemy mogli w prosty spo-
sób odtwarzać rożne rodza-
je muzyki w różnych pomiesz-
czeniach lub wręcz odwrotnie 
– nasza ulubioną kapelą „kato-
wać” wszystkich domowników. Skomplikowanie systemu zale-
żeć będzie tylko od naszej wyobraźni, no i trochę oczywiście od 
głębokości kieszeni.

  Budowa systemu 
Elementy systemu SONOS są czymś w rodzaju klocków, które 
możemy w bardzo prosty sposób łączyć ze sobą. Nie potrze-
bujemy przy tym żadnej wiedzy tajemnej i nawet mając bar-
dzo nikłe pojecie o technice powinniśmy sobie z tym sami po-
radzić, nie musząc wzywać na pomoc słono wyceniających 
swoją prace techników. Budowanie zaczynamy od pierwsze-
go „klocka”, który stworzy jakby podwaliny systemu. Ten ele-
ment musi być podłączony za pomocą kabelka z naszą domo-
wą siecią komputerowa i to jest jedne kablowe połączenie, jakie 
jest wymagane do działania nawet dużych sieci muzycznych 
 SONOS. Takim pierwszym elementem może być jedno z nastę-
pujących urządzeń:

 Elementy systemu SONOS są czymś 
w rodzaju klocków, które możemy  
w bardzo prosty sposób łączyć ze sobą.
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możemy zarządzać całym sys-
temem. Tworzyć strefy odtwa-
rzania, nazywać je, łączyć i roz-
dzielać. Decydować o tym, jaka 
muzyka będzie grana i w jakim 
pomieszczeniu oraz dodawać 
źródła odtwarzania, takie jak 
serwisy muzyczne lub dodatko-
we dyski sieciowe. Oczywiście 
pilotów (iPadów/iPhone’ów) 
może być dowolnie wiele i każ-
dy domownik może sterować 
własną strefa. Jak widać, w sys-
temie możemy rozbić wszystko 
z poziomu pilota. Możliwe, że 
nie zwróciliście na to uwagi, ale 
w akapicie poświęconym budo-

wie systemu nie występuje komputer. Nie jest on nam do nicze-
go potrzebny, cały sieciowy system działa autonomicznie i nie 
wymaga żadnych serwerów itp. Dzięki temu można go zainsta-
lować nawet w domu u babci, na pewno poradzi sobie z obsłu-
gą. Nasz inteligentny dom wymaga takich rozwiązań muzycz-
nych, które są dla wielu osób ważniejsze niż centralny wyłącznik 
światła. Co oczywiste system też może istnieć samoistnie i wiele 
osób pewnie będzie nimi zainteresowane, nawet jeśli reszta au-
tomatyki domowej ich nie interesuje. @

się ono centralnym  elementem 
systemu. Sieć jest zdecentrali-
zowana, wystarczy, że jedno 
urządzenie „widzi” bezprzewo-
dowo inne urządzenie, a tam-
to „widzi” to podpięte kabel-
kiem i cała sieć będzie działała 
jak należy. Jeśli by się tak tra-
fiło, że gdzieś w  drodze np. 
z domu do garażu, w którym 
też mamy Zone Player, ginie 
nam zasięg, to zawsze może-
my zastosować wspomniane-
go Zone Brige. Oprócz wspo-
mnianych urządzeń, możemy 
do SONOS Net podpiąć pilo-
ta zaawansowanego zdalnego 
sterowania i stację dokującą do iPoda. Oba urządzenia działają 
oczywiście bezprzewodowo i łączą się z systemem na tej samej 
zasadzie, co wcześniej wspomniane Zone Playery.

  Sterowanie systemem 
Odtwarzacze Zone Player mają bardzo prostą budowę, nie posia-
dają prawie żadnych przycisków – jedyne trzy to głośniej,  ciszej 
i wycisz. Całe sterowanie odbywa się za pomocą wspomnianego 
w poprzednim akapicie, pilota zdalnego sterowania. Jest to za-
pewne najfajniejszy pilot, jaki w życiu widziałem. Ma rewelacyjny 
interfejs, w którym każdy użytkownik iPhone’a od razu się zako-
cha oraz ma oczywiście duży dotykowy i kolorowy wyświetlacz. 
Jednak my przecież nie po to budujemy dom inteligentny, aby 
mnożyć piloty. Wszystko ma być obsługiwane z iPhone’a w kie-
szeni lub ewentualnie z iPada. Nic prostszego, wystarczy pobrać 
z AppStore bezpłatną aplikację, która zamieni iPhone’a, iPoda to-
uch lub iPada w identyczny sterownik jak ten, który możemy do-
kupić do systemu. No dobra, nie identyczny... dużo lepszy, bo 
posiadający dużo lepszy wyświetlacz. Z poziomu iPhone’o-pilota 

System SONOS 
 ZONE PLAYER ZP120 cena 1999 zł

 ZONE PLAYER ZP90 cena 1499 zł

 ZONE PLAYER S5 cena 1699 zł

 ZONE BRIDGE BR100 cena 399 zł

 CONTROLLER CR200 cena 1499 zł 

 Ocena iMagazine: 
     

http://www.inis.pl/
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tekst: Michał Rajpert

Henge Docks

Z  poprzednich rewizji Mac-
booków jest Henge Dock dostępny 
dla linii białego i czarnego, poprzed-
ników aluminiowych Unibody.

Możemy na stałe zamontować 
takie kable jak: wtyczkę MagSafe, 
DVI, USB do 3×, FireWire, Ethernet, 
oraz wtyczkę jack dla mikrofonu 
i głośników/słuchawek.

Każdy z produktów jest zapro-
jektowany tylko dla specyficznego 
Macbooka, więc jeśli posiadamy 
13”, to gościnnie 15” czy 17” udostęp-
nić go nie możemy. I odwrotnie.

Cena takiego urządzenia to prze-
dział od 59,95 dolarów (174 zł) do 
74,95 dolarów (217 zł) zależnie od 
modelu. Przewidziana jest zniżka 
10 proc. przy zakupie dwóch urzą-
dzeń. Dostępna jest wysyłka do 
Polski. Więcej informacji na stronie 
producenta: hengedocks.com @

Gdy tylko usłyszałem o  temacie przewodnim numeru, 
którym jest „Inteligentny dom”, to automatycznie przy-
pomniałem sobie o akcesorium o nazwie Henge Docks, 
które jest dokiem dla naszych Macbooków.

Cóż to dokładnie znaczy? A tyle, że w dowolnej chwili możemy 
zmienić profil naszego przenośnego Maca w komputer stacjonar-
ny, czy też kombajn multimedialny połączony z zestawem kina 
domowego. Ciekawą sprawą jest fakt, że Henge Dock nie wyma-
ga instalacji żadnego oprogramowania i każdy nowy Macbook 
jest z nim zgodny już po wyjęciu z pudełka.

http://hengedocks.com


Twoje pierwsze źródło informacji o iTechnologiach

Czytaj nas. Oglądaj nas. Słuchaj nas. Zapraszamy!

. magazyn. strona WWW. relacje wideo

. imprezy. podcast “Nadgryzieni”. konkursy

www.imagazine.pl
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SGP Leather Pattern: 

nowe plecy dla iPhone’a 4
Przejrzałem dokładnie ofertę SGP i zamówiłem, oprócz mode-

lu Leather Pattern, podobną w fakturze skórkę tyle, że białą oraz 
dodatkowo jeszcze wersję karbonową.

Po dwóch tygodniach oczekiwań, listonosz przyniósł mi pacz-
kę. Po rozpakowaniu okazało się, że skórki są zapakowane w coś 
w rodzaju sztywnej koperty, na której z tyłu wyklejone są krąż-
ki z  tym samym materiałem co skórka. Fajny gadżet. Od razu 
wiemy jak będzie wyglądał materiał. Jest to na pewno wygod-
na sprawa dla kupujących w sklepie. Dla kupujących przez Inter-
net, to już jest tylko dodatek.

Otwierając kopertę znajdziemy w niej, prócz skórki, jeszcze kil-
ka innych elementów. Są to folia na ekran, ściereczka z microfibry 

oraz specjalna szpatułka do wyrównywania 
bąbli, które mogą się pojawić podczas na-
klejania. Mała rzecz a cieszy – pierwszy raz 
się spotkałem z taką szpatułką, która fak-
tycznie bardzo ułatwia przyklejanie. Przete-
stowałem już wiele skórek, różnych produ-
centów, ale nikt nie dołączał czegoś takiego 
i  zawsze musiałem podczas przyklejania 
stosować różne triki np. z nożem, linijką itp.

Jakiś czas temu, podczas nagrywania kolejnego odcin-
ka podcastu „Nadgryzieni”, wspominałem, że kiedyś 
przeglądając Internet natrafiłem na zdjęcia bardzo faj-
nej skórki na plecy iPhone’a 4.

Typów i rodzajów skórek są tysiące. Możemy nawet bez specjalne-
go problemu zaprojektować swoją własną, unikalną, ale mi cho-
dziło o coś zupełnie innego. Znalazłem skórkę, która wyglądem 
i fakturą przypomina okładzinę stosowaną w klasycznych apara-
tach fotograficznych. I nie chodzi mi tu o upodobnienie do apa-
ratu czy zrobienie z iPhone’a „fejkowej” Leiki. Chodzi mi o samą 
czarną okładzinę. Niestety, zapomniałem zapisać linka i potem 
nie mogłem na nią więcej trafić. Z pomo-
cą przyszliście Wy, słuchacze „Nadgryzio-
nych” oraz nasi czytelnicy. Kilka osób po-
desłało mi linki i sprawa zagadkowej skórki 
się wyjaśniła – jest to SGP Leather Pattern.

Znałem wcześniej już firmę SGP, ale ja-
koś nie kojarzyłem jej ze skórkami. Obudo-
wy owszem, produkują, ale nie wiedziałem, 
że skórki również.

 Nowe plecy iPhone’a 
bardzo dobrze ochraniają 
przed zarysowaniami, 
jednocześnie są na tyle 
cienkie, że nie przeszkadzają 
w korzystaniu z wszystkich 
oryginalnych akcesoriów

tekst: Dominik Łada
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SGP Leather Pattern jest idealnym rozwiązaniem, którego do-
syć długo szukałem. Telefon jest zabezpieczony, jednocześnie 
nie ma założonego żadnego dodatkowego opakowania, które 
zazwyczaj, po krótszym już czasie, zaczynało mnie denerwo-
wać. Stanowczo dobrze wydane 17 dolarów, choć niektórzy mó-
wią, że zrobiłem sobie z iPhone’a.... Blackberry. @

Przejdźmy teraz do skórki. Skórka jest najwyższej jakości. Ja-
kość materiału, kształt i dopasowanie są naprawdę bardzo do-
bre. Materiał do złudzenia przypomina ten znany z aparatów 
fotograficznych. Na iPhone’ie wygląda bardzo dobrze, bardzo ele-
gancko. Skórka ma wycięcia w miejscu obiektywu aparatu i fle-
sza oraz idealnie wycięte jabłko, które dzięki temu nadal będzie 
widoczne po naklejeniu.

Nowe plecy iPhone’a bardzo dobrze ochraniają przed zary-
sowaniami, jednocześnie są na tyle cienkie, że nie przeszka-
dzają w  korzystaniu z  wszystkich oryginalnych akcesoriów. 
Zastosowany klej daje nam możliwość wielokrotnego odkle-
jania i przyklejania na nowo naszej skórki – pod warunkiem, 
że będziemy mieli na co ją przykleić. Warto zostawić sobie 
oryginalną folię.

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

SGP Leather Pattern 
 Plusy:  wielorazowego użytku, cienka, umożliwia 

korzystanie z oryginalnych akcesoriów, elegancka

 Minusy: niedostępna w Polsce

 Cena:  17 USD

 Ocena iMagazine: 
     

http://www.imagazine.pl/
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tekst: Wojtek Pietrusiewicz

Samsung Galaxy Tab
wania przy bardzo długich stronach — im mocniej i szybciej ma-
chamy palcem, tym szybciej strona się przewija. Nie znalazłem 
tej funkcjonalności na żadnym innym urządzeniu, poza produk-
tami mobilnymi Apple.

Całość sprawia bardzo solidne wrażenie… może nie jest to kla-
sa iPada, ze względu na plastik zamiast aluminium, ale wszystko 
jest wzorowo spasowane, miłe w dotyku i nie budzi zastrzeżeń. 
Nawet ekran nie przyciąga odcisków tak bardzo…

Bateria wytrzymuje całkiem sporo, mniej więcej 30 proc. mniej 
niż mój blisko roczny iPad, więc nie ma tragedii. Myślę, że da 

Solidny hardware i słaby software.

Na wstępie ostrzeżenie: oglądałem dzisiaj The Big Bang Theory 
i bardzo lubię Galaxy Tab… Bazinga!

  Hardware 
Stali czytelnicy zapewne pamiętają, że w ubiegłym miesiącu 
testowałem Viewpada, który jest funkcjonalnie bardzo zbliżo-
ny do Samsunga. O ile Viewpad nie posiadał nawet grama cie-
kawego designu, to u Samsunga wyraźnie widać, skąd czerpią 
inspirację. Białe plecy bardzo przypominają iPhone’a  3G/3GS 
i nawet ogólny kształt jest podobny, tyle że bez chromowanej 
obwódki z przodu.

Najważniejsza różnica względem urządzenia z poprzedniego 
numeru to ekran o wyższej rozdzielczości 1024×600, ale nadal 
o proporcjach przystosowanych przede wszystkim do ogląda-
nia filmów. Nie wiem, dlaczego producenci decydują się na 16:9 
lub 16:10 — nie jest to format, który jest wygodny do czegokol-
wiek poza oglądaniem filmów. iPadowy 4:3 pozwala na znacz-
nie wygodniejsze czytanie i przeglądanie stron WWW. W od-
różnieniu od Viewpada, ekran Galaxy Taba to najwyższa półka: 
jasny, o dużych kątach widzenia jest przede wszystkim znacz-
nie bardziej czuły na dotyk. Do płynności również nie mam za-
strzeżeń, chociaż znacznie szybszy procesor taktowany 1 GHz na 
pewno pomaga. Nadal brakuje mi efektu przyśpieszenie scrollo-
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Bardzo solidny produkt pod względem sprzętowym, został 
niestety spartaczony słabym systemem operacyjnym, który nie 
zdaje egzaminu na takim rozmiarze ekranu. Mam nadzieję, że 
Galaxy Tab 2 będzie opierał się o Android 3.0, ponieważ wtedy 
mógłby nieźle namieszać w tym segmencie. @

się spokojnie przepracować cały dzień jeśli ograniczymy oglą-
danie YouTube.

  Software 
Android 2.2 zainstalowany na Galaxy Tab nigdy nie był przewi-
dziany dla ekranów o takiej liczbie pikseli. Samsung na szczęście 
dosyć sprawnie poradził sobie ze swoją nakładką TouchWiz i ca-
łość wygląda spójnie. Niestety jest to nadal Android przeznaczo-
ny dla telefonów i takie też ma się wrażenie podczas korzystania 
z tabletu: „Czy chcesz wyłączyć telefon?” i inne podobne komu-
nikaty są wszędzie.

Sporo aplikacji zostało dostarczonych przez Samsunga i na 
szczęście są dostosowane do wyższej rozdzielczości, na przykład 
program do obsługi e-mail, w orientacji poziomej przypomina 
odpowiednik na iPadzie. Niestety wszystkie pozostałe wygląda-
ją dokładnie tak samo jak na telefonach z Androidem, tylko po-
większone na 7”. Pozostawia to niesmak, ponieważ sam Andro-
id już jest brzydki od strony UI.

Piszę to już po obejrzeniu prezentacji Androida 3.0 i webOS 3.0 
od HP/Palm i niestety moja ocena poszybowała mocno w dół. 
Zwyczajnie nie widzę sensu posiadania 7” telefonu w kieszeni, 
skoro mamy dokładnie taką samą funkcjonalność w telefonie. Te 
kilka pozycji w liście programów autorstwa Samsunga to zwy-
czajnie za mało. iPad ma kilkadziesiąt tysięcy dedykowanych apli-
kacji i to one tworzą tę przepaść. Oczywiście korzystamy tylko 
z garstki, ale wykorzystanie zwiększonej przestrzeni jest wska-
zane w tego typu urządzeniach.

  Podsumowanie 
Obawiam się, że dzisiaj Galaxy Tab jest już martwy. Koszt tego 
tabletu nie jest mały, a za rogiem czeka konkurencja jak Motorola 
Xoom czy HP TouchPad. iPad 2 również jest w drodze i Samsung 
zapewne od dawna pracuje nad drugą wersją swojego tabletu.

Powiedziawszy to, widzę dzisiaj dwa zastosowania do Galaxy 
Taba, które mają jako taki sens. Świetnie nadaje się do ogląda-
nia filmów — YouTube lub nawet pełnometrażowych — i bar-
dzo dobrze gra się na tym rozmiarze w Angry Birds. Szkoda, że 
Android 2.x nie ma większego wyboru gier, bo jako przenośna 
konsola sprawuje się wyśmienicie.

Samsung Galaxy Tab 
 Ekran: 7”, 1024×600 pikseli

 Wymiary: 190.1 × 120.5 × 12 mm

 Waga: 380 g

 Pamięć: 16/32 GB, slot na karty microSD

 Łączność: WiFi 802.11 b/g/n, 3G

 Kamera przednia: 1.3 MP

 Kamera tylna: 3.1 MP

 W odróżnieniu od Viewpada, ekran Galaxy 
Taba to najwyższa półka: jasny, o dużych 
kątach widzenia jest przede wszystkim znacznie 
bardziej czuły na dotyk



http://www.isource.pl/gdziekupic
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ION Discover DJ
Z muzyką tak nie ma. Oczywiście powiecie, że jest mnóstwo apli-
kacji, które świetnie imitują miksery, odtwarzacze, efektory, etc. 
Zgodzę się. Ale one tylko je imitują. Szukając substytutu podsta-
wowego zestawu DJskiego, czyli miksera + 2 odtwarzaczy CD. 
Koszt wahałby się w okolicach 3500 zł za cały zestaw. To dużo 
za dużo, jak na początek.

Zacząłem szukać zamienników podpinanych do komputera 
przez port USB. Ich zasada działania jest bardzo prosta. Mamy 
namacalne urządzenie, które steruje tym co się dzieje na ekranie. 
Znalazłem kilka propozycji takich gigantów rynku jak  Numark, 
Behringer, Denon lub Reloop. Koszty wahają się od 800 zł w górę, 
co skłaniało mnie już do zainteresowania się tymi sprzętami. Jed-
nak nasz naczelny (pozdrowienia dla Ciebie, Dominiku!) podrzu-
cił mi bardzo ciekawą propozycję, a nazywa się Discover DJ firmy 
ION Audio. Koszt? 470 zł brutto. To mnie niesamowicie zaintry-

Muzyka towarzyszyła mi od zawsze. Piosenki sączą się 
z radia, z komputera, z telewizji. Pewnego dnia pomy-
ślałem, a może spróbować miksowania? W końcu jestem 
w takim wieku, że mam czas na szukanie tej dziedziny 
życia, w której czuję się najlepiej. Jednak z miksowaniem 
muzyki jest pewien problem. Tutaj sytuacja początkują-
cego zdecydowanie różni się od sytuacji osoby, która za-
czyna interesować się, np. fotografią. Gdy zaczynałem 
się interesować cykaniem fotek, kupiłem kilka książek, 
dowiedziałem się o wielu aspektach technicznych, kupi-
łem aparat w granicach 300 zł i zacząłem robić zdjęcia. 
Z czasem zacząłem nabierać wprawy i stopniowo moder-
nizowałem swój „tabor”. Z komputerami było podobnie, 
zaczęło się od starego Pentium MMX, aż do teraz, gdy 
piszę ten tekst na najświeższym MacBooku Pro.
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USB i Discover DJa. Musiałem wybierać – albo dodatkowa kar-
ta, albo kontroler. Takie rozwiązanie kompletnie  dyskwalifikuje 
ten  program w moich oczach. Używam drugiej karty tylko po 
to, aby umożliwić sobie podsłuch odtwarzanych plików. To jest 
rzecz konieczna dla dja, bez której nie da się pracować. Za to na-
leży się ogromny minus! To niedopracowanie z miejsca zniechę-
ca do dalszej współpracy z oprogramowaniem i z urządzeniem. 
Ale nie poddałem się tak łatwo. Na codzień korzystam z Traktora 
firmy Native Instruments i postanowiłem sprzęgnąć tę aplikację 
z  Discover DJ. Efekt? NIESAMOWITY! Discover DJ, po przemapo-
waniu klawiszy, ma możliwości urządzeń prawie dwukrotnie droż-
szych! Dopiero tu poczułem, że z Discover DJ można coś wycisnąć. 
Nie dość, że kontroler zachowywał się wyśmienicie, to dodatko-
wo Traktor jest w stanie obsłużyć jednocześnie kartę dźwiękową.

Podsumowując, urządzenie w swojej klasie cenowej nie ma 
sobie równych. Braków praktycznie nie ma. Problem jedynie leży 
po stronie oprogramowania. Propozycja firmy ION jest ciekawą 
alternatywą dla produktów takich gigantów jak Numark, która 
za podobne rozwiązanie liczy sobie ponad 700 zł.  Discover DJ to 
świetny sprzęt dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygo-
dę z muzyką. Sprzęt naprawdę potrafi nauczyć i  wybacza  bardzo 
wiele błędów. @

gowało. Jak to możliwe, że ION stworzył sprzęt za prawie poło-
wę, a reklamuje go jako najlepsze rozwiązanie na start dla po-
czątkującego DJ’a?!

Z niecierpliwością czekałem na wiadomość o tym, kiedy mogę 
odebrać z redakcji egzemplarz testowy. Telefon zadzwonił i już 
na następny dzień miałem w rękach podłużne, kolorowe pude-
łeczko. Otworzyłem pudełko, ściągnąłem foliowe zabezpiecze-
nia, przeczytałem kilka papierków odnośnie obsługi i wrzuciłem 
płytkę do napędu. Co tam znalazłem? Oprogramowanie firmy 
MixVibes o nazwie Cross, ale o nim później.

Urządzenie jest bardzo prosto zbudowane. Mamy dwa, czułe 
na dotyk decki. Całe urządzenie jest tak prawdę mówiąc swoim 
odbiciem lustrzanym. Idąc od góry, mamy przyciski PITCH, na-
stępnie regulatory wysokich i niskich tonów, poziom głośności 
poszczególnych decków, przyciski SYNC, REV, CUE i  PLAY/ PAUSE. 
Po środku znajdują się: regulacja głośności sygnału wyjściowe-
go, wybierak w postaci klikalnego pokrętła, guziki odpowiedzial-
ne za ładownie poszczególnych piosenek na decki, niżej znajdu-
je się crossfader.

Wszystko jest wykonane z  twardego plastiku, ale jest dość 
przyjemne w dotyku i  sprawia wrażenie solidnej konstrukcji. 
Jedynie mogę przyczepić się do crossfadera i  jego oporu dzia-
łania. Dla niewtajemniczonych wyjaśniam, że są dwie szkoły. 
 Crossfader „twardy”, czyli z dużym oporem przesuwania i „mięk-
ki”,  analogicznie, crossfader daje się bez problemu przesuwać. 
Ten pierwszy służy do miksowania ścieżek, ten drugi do zaba-
wy z deckami i scratchem. W Discover Dj crossfader jest gdzieś 
pomiędzy, nie jest ani twardy, ani miękki. Przez to nie można 
ani dobrze scratchować ani płynnie i delikatnie przechodzić po-
między ścieżkami. Jedynym usprawiedliwieniem wydaje mi się 
być fakt, że ION chciał stworzyć urządzenie uniwersalne. Moim 
skromnym zdaniem crossfader powinien być twardszy, wtedy 
zdecydowanie lepiej pasowałby do profilu urządzenia.

Pora omówić kwestię współpracy z dołączonym oprogramo-
waniem. Otóż nie jest tak różowo, jak zapowiada producent. Co 
prawda aplikacja bezproblemowo wykrywa Discover DJ jako kon-
troler MIDI i współpracuje z nim bez żadnych opóźnień lub zacięć, 
ale problem leży gdzieś indziej. Tyczy się on przede wszystkim 
współpracy Crossa z kilkoma kartami muzycznymi + Discover DJ. 
Niestety, nie udało mi się skonfigurować aplikacji tak, aby obsłu-
giwała wbudowaną kartę dźwiękową, dodatkową na donglu 

obserwuj nas

imagazinepl.blip.pl

Bardzo Lubimy 
Informować Przyjaciół 
o tym co się dzieje w 
iMagazine

http://imagazine.pl.blip.pl/


Odkryj pełną wolność dźwięku na 
www.ceolbydenon.eu 

Denon jest zarejestrowanym znakiem 
handlowym D&M Holdings, Inc.

Daj się ponieść muzyce:
Pieszczota dla Twoich uszu: czysty 
dźwięk z mocnego wzmacniacza 
odtwarzany przez stylowe głośniki

Mocny dzwiek!, ,

CEOL. Sieciowy System Muzyczny. Nadszedł czas, by zmienić sposób cieszenia się muzyką: przed-
stawiamy całkiem nowy Denon CEOL. System muzyczny nowej generacji oferujący radość obcowania 
z oryginalnym dźwiękiem Denona. Teraz dostępnym niemal ze wszystkich źródeł muzyki. Przy uży-
ciu opcjonalnej funkcjonalności Airplay możesz wysyłać muzykę z iTunes do CEOL’a bezprzewodowo. 
Jak każdy Denon, odtwarza dźwięk dokładnie tak, jak pragnął tego artysta ją tworzący. Możesz zapytać 
szwedzkich bohaterów gitary z Royal Republic. Oni po prostu nie mogą oderwać się od słuchania. A od 
kiedy odkryli „remote App” mogą nawet kontrolować CEOL’a używając swoich telefonów iPhone. Teraz 
nie mogą się już bez tego obyć!

BEZ OGRANICZEŃ, BEZ ZASAD.
UWOLNIJ SWOJE MEDIA!

AirPlay®

 Więcej informacji www.denon.eu/airplay/pl/

http://www.denon.eu/airplay/pl/
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Prąd zawsze przy sobie

MiPow Power Tube

W środku urządzenia znajduje się akumulator o pojemności 
2200 mAh, ładowany jest z gniazda USB komputera lub łado-
warki sieciowej. Niestety, nie została takowa dołączona do ze-
stawu, ale bez problemu akumulatorek współpracuje z tą prze-
znaczoną do iPhone’a.

Urządzonko posiada tylko jedno gniazdo. Jest to zunifikowana 
przez producenta wtyczka obsługująca zarówno ładowanie same-
go akumulatorka, jak i oddawanie energii. Wyglądem i rozmiarem 
wtyczka przypomina micro-jacka, jednak wydaje się minimalnie 
mniejsza. Ładowanie z poziomu całkowitego rozładowania trwa 
około 6 godzin. Osobiście, brakowało mi wskaźnika poziomu na-
ładowania wewnętrznego akumulatora. Niestety, nie dowiemy 
się w żaden sposób ile enegrii pozostaje w urządzeniu do mo-
mentu, w którym przestanie ono ładować podłączony sprzęt.

Całkowicie naładowany akumulator wystarcza na około pół-
tora ładowania iPhone’a 3G (ze stanu 0%). Moje testy pokrywa-
ją się mniej więcej z danymi technicznymi podawanymi przez 
obydwu producentów.

W zasadzie cała siła urządzenia tkwi w  jego wielofunkcyj-
ności – do zestawu dołączonych jest 10 końcówek ładujących. 
Znajdziemy w zestawie między innymi wtyczkę ładującą do 
Sony PSP, Samsungi, LG, miniUSB, Nintendo DS, czy oczywiście 
sprzęt Apple. Ponadto urządzenie potrafi ładować wszystko, co 
można podłączyć do zwykłego portu USB, bo taka wtyczka rów-
nież jest dołączona.

Całość dostarczana jest w  zgrzewanym blistrze, w  pude-
łeczku z możliwością dowolnej segregacji dzięki przekładanym 
przegródkom.

Produkt kosztuje 19,99 funtów (około 90 zł) i  jest dostępny 
w sklepie http://www.caseaddict.com. Czy to dużo jak na aku-
mulatorek? Pewnie tak, ale moim zdaniem to dobrze wydane pie-
niądze. Power Tube już raz uratował mi (za przeproszeniem) tyłek 
w opresji, gdy byłem z dala od domu, a bateria w moim  iPhone’ie 
wyczerpała się. Szczerze polecam to urządzenie każdemu, kto 
musi lub jest zobowiązany do ciągłego bycia „pod prądem”. @

Każdy posiadacz iPhone’a dobrze wie, czym jest problem 
szybko wyczerpującej się baterii. Przy intensywnym 
użytkowaniu bateria potrafi się wykończyć już w poło-
wie dnia. I co wtedy, gdy nie mamy dostępu do gniazd-
ka elektrycznego? Wbrew pozorom, taka sytuacja zda-
rza się dość często. Chociażby w momencie, gdy jestem 
w szkole. Weźmy inną sytuację, wyruszamy w  trasę, 
nie zabraliśmy ładowarki samochodowej. W nowszych 
modelach pojazdów coraz częściej spotyka się gniazd-
ka USB, które potrafią, oprócz przesyłania muzyki, ła-
dować sprzęt. Ale co ze starszymi wozami? Tam takich 
udogodnień nie ma. Właśnie w takich sytuacjach przy-
dałby się dodatkowy akumulator. Malutki bank energii, 
który uratowałby nas przed całkowitą utratą zasilania 
w telefonie komórkowym. Właśnie aby sprostać takim 
przypadkom, firma MiPow stworzyła małe urządzonko 
nazwane Power Tube.

Produkt wygląda bardzo sympatycznie. Przypomina mi małą bu-
teleczkę z gazem, służącą do napełniania zapalniczek, ale jest od 
niej ciut mniejsza. Na obrazku obok możecie zobaczyć Power 
Tube podpiętego do iPhone 3G, więc mniej więcej możecie so-
bie wyobrazić jakich jest rozmiarów. 

Obudowa Power Tube wykonana została z lakierowanego alu-
minium. Mnie trafił się egzemplarz w kolorze royal blue, a do-
datkowo do wyboru są jeszcze navy blue, charcoal gray, gold, 
 silver, peach, black i wine red. Dosłownie do wyboru, do koloru.
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Firma Nova Media ufundowała dla naszych 
czytelników 2 licencje na program iHub 
Basic.
Aby wygrać jedną z nich należy poprawnie 
odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Jaka jest maksymalna 
prędkość sieci bezprzewodowej 
w standardzie IEEE 802.11n?

Konkurs 

„iHub Basic”

1. ORGANIZATOR

•  Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Domi-

nik Łada z siedzibą w Warszawie.

•  Konkurs „iHub Basic” prowadzony jest przez Organi-

zatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa 

do dnia 13 marca 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 

iHub Basic, ufundowanego przez firmę Nova Media, 

wśród osób, które nadeślą e-mailem zatytułowanym 

„iHub Basic” poprawną odpowiedź na pytanie, na ad-

res konkurs@imagazine.pl.

Pytanie konkursowe: Jaka jest maksymalna prędkość sieci 

bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11n?

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 

‚iHub Basic’ oraz akceptuję jego warunki i postanowie-

nia”. Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji 

nie wezmą udziału w konkursie i  losowaniu nagród.

Terminarz: 

•  nadsyłanie odpowiedzi: do dnia 13 marca 2011 r.

•  zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 

mailową

•  ogłoszenie wyników: na łamach kwietniowego nu-

meru iMagazine 3/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 

ufundowane przez firmę Nova Media: 

2 licencje na program iHub Basic.

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 Konkursu, 

iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarza-

ne w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej do-

browolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie 

w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regu-

laminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów 

reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach 

oraz badań ankietowych organizowanych przez Organi-

zatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu 

do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wy-

rażają zgodę na publikację tych danych na stronach inter-

netowych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przy-

padku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do dnia 13 marca 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „iHub Basic”. W treści maila oprócz odpowiedzi na pytanie, należy podać swoje dane kontakto-
we oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

życzymy powodzenia!
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tekst: Wojtek Pietrusiewicz

Pokrowce Xqisit dla iPada

brze zadba o iPada, ale trochę zbyt  łatwo się odchyla i odkształ-
ca pod minimalnym naporem – na przykład palców. Zachodzi 
również na ekran, za czym nie  przepadam. Zaletą jest niewąt-
pliwie znacznie lepsza ochrona naszego tabletu w przypadku ja-
kiegokolwiek upadku czy uderzenia, gdzie w Macally Bookstand 
brzegi iPada są odsłonięte, a „grzebiet” jest cienki. Gruba skóra 
Padfolio niewątpliwie będzie lepiej amortyzowała, nie jest jed-
nak tak wysokiej klasy jak w modelu Envelope. Nie mam do niej 
żadnych zastrzeżeń, ale ta w  Envelope jest zwyczajnie znakomita.

Najciekawszą funkcją Padfolio jest możliwość ustawienia  iPada 
na stole czy biurku pod wybranym kątem. Do tego celu służą 
skórzane przegrody, o które opieramy gumową obudowę i dzię-
ki temu możemy śmiało korzystać z niego jak z komputera przy 
zastosowaniu zewnętrznej klawiatury. Padfolio umożliwia sko-
rzystanie z dwóch kątów ustawienia, jednak ma cztery przegro-
dy – pozostałe dwie wyglądają jak miejsce na karty kredytowe 
i być może są do tego przeznaczone. W każdym razie nie widzę 
innego zastosowania dla nich.

Kosztem dodatkowej ochrony otrzymujemy bardzo gruby 
final ny produkt. Padfolio z iPadem w środku wydaje się być bli-
sko dwa razy grubszy niż  Macally  Bookstand i całość staje się 
niezwykle ciężka – waga w palcach sugeruje ponad 1 kg. Oso-
biście korzystałbym z niego tylko w przypadku, w którym zale-
żałoby mi na bezpieczeństwie tabletu. Dużym plusem jest rów-
nież różnorodność dostępnych kolorów: od w całości czarnego 
kompletu, aż po białą skórę przeszywaną pomarańczową nicią 
i pomarańczowym  elementem z gumy. @

Różne modele, wysoka jakość, ciekawy design

Przyjechała do nas całkiem pokaźna kolekcja pokrowców Xqisit, 
produkowanych przez filmę STRAX. Zostałem mile zaskoczo-
ny pomysłowością i  różnorodnością oferty. Wszystkie cechują 
się również bardzo wysoką jakością i  jeśli jeszcze nie wyposa-
żyliście się w ochronę swojego iPada, to koniecznie przejrzyjcie 
ofertę tej firmy.

  Xqisit Envelope Executive 

Zdarza mi się bardzo często korzystać z nagiego iPada. Mój wła-
sny Macally Bookstand ląduje na półce, a iPad i jego gołe alumi-
nium w moich rękach. Wrażenia dotykowe są wtedy zupełnie 
inne niż podczas trzymania go opatulonego w pokrowiec. Model 
Envelope, to nic więcej jak koperta na naszego iPada.  Mieści się do 
niej bez żadnych dodatkowych ciuszków ochronnych, a sztuczna 
skóra, z której jest wykonana, może zmylić każdego – mięciut-
ka i przyjemna w dotyku od zewnątrz, ma wnętrze wykończone 
jeszcze delikatniejszym zamszem, który ma za zadanie nie ryso-
wać iPada. Klapka wyposażona w magnes nie otwie-
ra się sama z siebie, a całość sprawia bardzo profe-
sjonalne wrażenie. Jeśli lubicie korzystać z  iPada 
bez dodatkowych ochronnych pokrowców, ale 
potrzebujecie zabezpieczenia podczas przeno-
szenia, to warto zainteresować się Envelope.

  Xqisit Padfolio 
Ten pokrowiec jest bezpośrednim kon-
kurentem  Macally Bookstand, z któ-
rego korzystam już kilka miesięcy, 
ma jednak odmienną filozofię. 
 Zewnętrzna część wykona-
na jest z grubej, syntetycz-
nej skóry, wewnątrz znaj-
dziemy gumowy pokrowiec, 
w którym umieszczamy nasze-
go iPada. Guma jest nadzwyczajnie 
miękka i jestem przekonany, że do-

Pokrowce Xqisit  
dla iPada 
 Adres: www.strax.com

 Cena Padfolio: 169 zł

 Cena Envelope Executive: 99 zł

 Jeśli lubicie korzystać 
z iPada bez dodatkowych 

ochronnych pokrowców, 
ale potrzebujecie coś do 

jego noszenia to warto 
zainteresować się Envelope
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Firma Kingston Polska  ufundowała dla  naszych 
czytelników 3 pendrive’y  DataTraveler Mini 
Fun G2. Jest to wersja 2GB.

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

Wymień wszystkie urządzenia 
produkcji Apple, które mają złącze 
HDMI.

Konkurs 

„Kingston DataTraveler Mini Fun G2”

1. ORGANIZATOR

•  Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Domi-

nik Łada z siedzibą w Warszawie.

•  Konkurs „Kingston DataTraveler Mini Fun G2” prowa-

dzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej i trwa do dnia 13 marca 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 3 sztuk pendrive’ów 

Kingston DataTraveler Mini Fun G2 o pojemności 2GB 

każdy, ufundowanych przez firmę Kingston Polska, 

wśród osób, które nadeślą e-mailem zatytułowanym 

„Kingston DataTraveler Mini Fun G2”, poprawną odpo-

wiedź na pytanie, na adres konkurs@imagazine.pl.

Pytanie konkursowe: Wymień wszystkie urządzenia pro-

dukcji Apple, które mają złącze HDMI.

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 ‚Kingston 

DataTraveler Mini Fun G2’ oraz akceptuję jego warunki i po-

stanowienia”. Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych infor-

macji nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz: 

•  nadsyłanie odpowiedzi: do dnia 13 marca 2011 r.

•  zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 

mailową

•  ogłoszenie wyników: na łamach kwietniowego nu-

meru iMagazine 4/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 

ufundowane przez firmę Kingston Polska: 

3 sztuki pendrive’ów Kingston DataTraveler Mini Fun G2 

o pojemności 2GB każdy.

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) Or-
ganizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż 
ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarza-
ne w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej do-
browolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie 
w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regu-
laminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów 
reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach 
oraz badań ankietowych organizowanych przez Organi-
zatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu 
do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wy-
rażają zgodę na publikację tych danych na stronach inter-
netowych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przy-
padku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do dnia 13 marca 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „Kingston DataTraveler Mini Fun G2”. W treści maila oprócz odpowiedzi na pytanie, należy  podać 
swoje dane kontaktowe oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą 
odrzucane.

życzymy powodzenia!



http://www.ichrono.pl/


3/2011 63PROGRAMY

Gry i programy z AppStore Wybrał: Norbert Cała 

  Weightbot 
Zbliża się wiosna, trzeba więc zadbać o figurę, a przede wszystkim o wagę. Najważniejsze w przy-
padku wagi jest jej monitorowanie. Dzięki temu dowiemy się, kiedy przybywa nam kilogra-
mów, a kiedy je tracimy. Pozwoli to nam na bardziej świadome odchudzanie lub przybywanie 
na wadzę. Jeśli jednak nie chcemy zapisywać wagi na kartce to powinniśmy kupić w  AppStore 
program Weightbot. Będzie to nasz elektroniczny dziennik, w który możemy zapisywać wagę. 
Program obliczy za nas nasze BMI oraz pokaże na wykresie jak wyglądają nasze postępy. Je-
śli nawet zapisywanie tego w iPhone jest dla nas za „zwykłe”, to możemy pokusić się o kupie-
nie specjalnej wagi Withings (test w przyszłym numerze), która za nas sama prześle wyniki do 
tego programu. Oczywiście, żebyśmy nie musieli podłączać iPhone’a, zrobi to bezprzewodowo.

Cena: 1,5 euro

http://itunes.apple.com/pl/app/id293642937?mt=8#

  Infinity Reps 
Jeśli nasza waga nie spada tak szybko jakbyśmy sobie tego życzyli, to czas wprowadzić do na-
szego życia ćwiczenia. W tym przypadku też najważniejsza jest systematyczność i skrupulat-
ne notowanie naszych wyników. Pomoże nam w tym program Infinity Reps. Dzięki niemu bę-
dziemy mogli notować powtórzenia danych ćwiczeń np. pompek czy przysiadów. W programie 
ustalamy, jaki jest nasz cel, np. 100 powtórzeń brzuszków, a program rozpisuje nam to na po-
szczególne dni. Potem wykonując ćwiczenia korygujemy ilość powtórzeń zaproponowaną przez 
program. Dzięki temu aplikacja „uczy się” naszego ciała i przy kolejnych ćwiczeniach proponu-
je wartości zdecydowanie bardziej zbliżone do naszych możliwości.

Cena: 1,59 euro

http://itunes.apple.com/pl/app/push-ups-sit-ups-chin-ups/id357272020?mt=8#

  Google Translator 
W App Store pojawił się nowy program wydany przez Google – Google Translator. Jest to nic 
innego jak klient serwisu internetowego Google – translate.google.com, tyle że przeznaczony 
specjalnie dla iPhone’a i potrafiący rozpoznawać tekst mówiony. Dzięki niemu możemy szyb-
ko dowiedzieć się jak bardzo obraził nas Chińczyk sprzedając sajgonki. Aplikacja rozpoznaje to, 
co mówimy w 15 językach i tłumaczy na kolejne 57, przy czym potrafi powiedzieć potem prze-
tłumaczony tekst w 23 językach. Jeśli jakimś sposobem program nie zrozumie, co powiedzieli-
śmy to zawsze możemy tekst do tłumaczenia wprowadzić ręcznie. Poziom rozpoznawania tek-
stu mówionego może nie jest fenomenalny, ale działa całkiem dobrze.

Cena: bezpłatne

http://itunes.apple.com/pl/app/google-translate/id414706506?mt=8

iPhone

iPhone

iPhone



3/2011 64PROGRAMY

  FileSystem 
FileSystem to ciekawa aplikacja, która pozwala na przeglądanie systemu plików naszego  iPhone’a. 
Możemy zobaczyć całą strukturę plików, także tych systemowych, do których normalnie nie 
mamy żadnego dostępu. Wszystko to bez konieczności wprowadzania telefonu w tryb  Jailbreak. 
Oczywiście, a może bardziej niestety, nie możemy robić żadnych zmian w tych plikach i kata-
logach, ale możemy uzyskać o nich sporo informacji. Dowiemy się więc, jakie mają prawa sys-
temowe, kiedy zostały utworzone oraz co w nich jest. Całkiem ciekawy program i podający 
podejrzanie dużo informacji jak na aplikację z AppStore. Jest darmowy i polecam szybko go 
pobrać, może niedługo zniknąć.

Cena: bezpłatne

http://itunes.apple.com/pl/app/filesystem/id418424102?mt=8

  ARSoccer 
Jest to jedna z lepszych gier, jakie ostatnio widziałem na iPhone. Prosta, ale dająca maksimum 
frajdy i przyjemności z gry. W grze musimy odbijać nogą piłkę futbolową. Piłka jest wirtualna, 
ale odbijamy naszą jak najbardziej prawdziwą nogą. Oczywiście wykorzystywana w tym celu 
jest poszerzona rzeczywistość. Na początku program musi skalibrować się pod nasze nogi, po-
tem wystarczy już tylko odbijać piłkę, którą widzimy na ekranie. Muszę przyznać, że działa to 
zaskakująco dobrze. Program prawie bezbłędnie rozpoznaje ułożenie naszej nogi i wystarczy 
zły ruch stopą, aby piłka wyleciała za ekran. Oczywiście możemy ją gonić, ale nie zawsze się to 
udaje. Super zabawa mająca jedną wadę – rano można mieć zakwasy. Program jest bezpłatny 
i wymaga urządzenia z kamerą, czyli oprócz iPhone’ów odpali się tylko na Touch 4G.

Cena: bezpłatne

http://itunes.apple.com/pl/app/arsoccer-augmented-reality/id381035151?mt=8

  Parking Mania 
Ciężkie i nieznośne jest życie przeciętnego kierowcy, szczególnie jak 
jest ten kierowca Kobietą i musi zrobić kopertę na mieście. Jeszcze 
gorzej jak musi zrobić to autobusem lub samochodem z przyczepą. 
Jeśli boimy się o lakier i lusterka naszego samochodu, to możemy 
poćwiczyć w grze Parking Mania. W grze musimy przejechać różnymi 
pojazdami z punktu A na parkingu do punktu B. Samochody, które 
musimy bezpiecznie przeprowadzić są przeróżne – od kompaktów 
przez samochody sportowe, kabriolety, samochody terenowe, cię-
żarówki, a nawet pickup z przyczepami. Parkować musimy jak naj-
szybciej i oczywiście nie możemy zderzyć się z innymi samochoda-
mi. Jeśli dojdziemy do wprawy, to możemy też skoncentrować się 
na zbieraniu bonusów. Ale to dopiero po jakimś czasie, ponieważ 
gra jest trudna nie tylko dla Kobiet:)

Cena: 0,79 euro
iPad  http://itunes.apple.com/pl/app/parking-mania-hd/id369652276?mt=8

iPhone  http://itunes.apple.com/pl/app/parking-mania/id329887910?mt=8

iPhone

iPhone

iPhoneiPad



http://getapp.net/
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Gry i programy z Mac AppStore Wybrał: Mateusz Suski 

  Mixxx 
Mixxx to coś nowego w Mac AppStore. Jako, że w tym 
numerze zająłem się urządzeniem firmy ION, tak zain-
teresowałem się też innymi programami do miksowa-
nia muzyki. Niestety nie udało mi się podłączyć kon-
trolera do tego programu. Ale to nie zmienia faktu, że 
Mixxx jest świetną, darmową alternatywą dla wszyst-
kich aplikacji miksujących muzykę. Program współ-
pracuje z biblioteką iTunes, można tworzyć pętle, etc. 
Najciekawszą funkcją jest automiksowanie. Nie zawsze 
aplikacja sobie radzi, ale w 80% miksu nie da się od-
różnić od pracy djskiej.

Aplikacja jest darmowa. 

http://itunes.apple.com/us/app/mixxx/id413756578?mt=12#

  Candence BPM Tapper 
Każdemu DJowi przydaje się wartość BPM (Beats per minute). Co to 
jest? Już pewnie się domyślacie po samej nazwie. Jeśli nie, to jest 
wartość, która określa ilość uderzeń w piosence. Aplikacja Candence 
BPM Tapper pomaga nam nadać właściwie wartości BPM dla piose-
nek. Program jest bardzo prosty w budowie. Mamy tylko jeden przy-
cisk, w który musimy uderzać w rytm muzyki. Następnie, po oko-
ło 10 uderzeniach, pojawi się miarodajna liczba uderzeń. Następnie 
klikamy na wyniku, a on automatycznie zapisuje się w iTunes przy 
aktualnie odtwarzanej piosence.

Aplikacja jest darmowa. 

http://itunes.apple.com/us/app/cadence-bpm-tapper/id414343656?mt=12#

  Alfred 
Alfred to aplikacja, która ma pomóc nam w szybkim 
uruchamianiu aplikacji przy pomocy skrótów klawia-
turowych. Nie jest tak rozbudowana jak chociażby 
Quicksilver, ale i tak świetnie spełnia swoje zadanie. 
Najnowsza wersja została bardzo zoptymalizowana 
i poprawiona.

Alfred jest programem darmowym. 

http://itunes.apple.com/us/app/alfred/id405843582?mt=12#

  WhiteBoard: Collavorative   
  Drawing for Mac 
WhiteBoard: Collavorative Drawing for Mac to odpowiednik do-
brze znanej iPhone’owej aplikacji o tej samej nazwie. Umożliwia nam 
wspólne rysowanie pomiędzy kilkoma użytkownikami i to nieza-
leżnie od platformy. Mozemy rysować na Mac OS X jak i na iPhone. 
Aplikacja wyszukuje innych użytkowników po sieci wifi i przy uży-
ciu protokołu Bonjour. Najnowsza wersja aplikacji wspiera platformę 
32-bitową. Tak, to nie pomyłka. To jeden z niewielu przypadków, gdy 
producent uaktualnia aplikację, aby współpracowała ze starszymi 
modelami komputerów;)

Radzę się spieszyć, bo aplikacja jest darmowa tylko przez ograni-
czony czas. Niestety, nie wiadomo jak długo.

http://itunes.apple.com/us/app/whiteboard-collaborative-drawing/
id412312635?mt=12#

http://itunes.apple.com/us/app/whiteboard-collaborative-drawing/id412312635?mt=12#
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The Daily
tekst: Wojtek Pietrusiewicz

Pierwszy na świecie eDziennik!

The Daily jest pierwszym, wyłącznie elektronicznym, dziennikiem 
dla tabletów. Rupert Murdoch i jego dedykowany zespół, codzien-
nie dostarczają hybrydę, obecnie dostępną tylko na  iPada, któ-
ra z czasem pojawi się na wszystkich „wiodących” platformach 
– prawdopodobnie będzie również dostępna na  Androida i sys-
tem WebOS Utrzymanie tego trybu wydawniczego kosztuje pół 
miliona dolarów tygodniowo, zaś dotychczas włożono w niego 
nieco ponad 30 milionów. Rupert Murdoch oczywiście liczy na 
to, że inwestycja zwróci się z czasem i duże nadzieje pokłada 
w nowo wprowadzonym przez Apple trybie subskrypcji. Obec-
nie gazeta jest jeszcze darmowa – pierwsze dwa tygodnie za-
sponsorował Verizon – prawdopodobnie jednak, gdy będzie-
cie czytali ten artykuł, możliwość subskrypcji będzie wiązała się 

z  koniecznością uiszczenia opłaty. Koszt jest zaskakująco niski: 
14 centów dziennie. Można zamówić, automatycznie wznawiają-
cą się, subskrypcję na okres tygodnia lub roku. Ta pierwsza kosz-
tuje jednego dolara, a druga zaledwie $40. To znacznie taniej, 
niż nasze rodzime publikacje.

Nazwałem The Daily hybrydą, ponieważ jest to skrzyżowanie 
dziennika z tabloidem i magazynem. Podział jest wyraźny i pierw-
sza kategoria przeznaczona jest dla wiadomości z USA i świata. 
Następna to „Gossip”, czyli plotki, które na szczęście nie są na 
poziomie Faktu i jemu podobnych. Dalej znajdziemy „Opinie” – 

 Utrzymanie tego trybu wydawniczego 
kosztuje pół miliona dolarów tygodniowo, 
zaś dotychczas włożono w niego nieco ponad 
30 milionów

 Nazwałem „The Daily” hybrydą, ponieważ 
jest to skrzyżowanie dziennika z tabloidem 
i magazynem

Rozszerzona rzeczywistość: iPad i „The Daily”  
widziany za pomocą app na iPhone

z ciekawymi felietonami, które zdecydowanie powinny zająć dru-
gą pozycję. Następnie mamy „Arts & Life”, „Apps & Games” oraz 
„Sports”. Przedostatni dział jest całkiem interesujący dla użytkow-
ników iPada – można tam znaleźć kilka ciekawych rzeczy, włącz-
nie z instrukcją jak pobrać specjalną aplikację na iPhone’a, skiero-
wać kamerę na odpowiednią stronę w The Daily, aby zobaczyć 
możliwości rozszerzonej rzeczywistości (augumented reality). Co-
dziennie, znane postacie prezentują swoje ulubione iPadowe apps 
– już kilka perełek dla siebie znalazłem. Ostatni dział o sporcie 
jest bardzo rozbudowany, w szczególności dla fanów NBA i NFL. 
To drugie, to amerykańska wersja rugby dla mięczaków.

W rok po starcie, który odbył się w 1989 roku, Sky News miał 
okazję udowodnić swój profesjonalizm i ugruntować pozycję, 
przedstawiając widzom najlepszą możliwą relację z wojny na Bli-
skim Wschodzie, akcji Desert Shield i Desert Storm. Premiera The 
Daily odbyła się chwilę po zamieszkach w Tunezji, Egipcie i nie-
pokoju w sąsiadujących krajach. Na starcie nie pokazali się z naj-
lepszej strony. Owszem, codziennie dostarczali ciekawe artyku-
ły i relacje z miejsca wydarzeń, ale jakość przekazu  pozostawiała 
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wiele do życzenia. Brakowało przede wszystkim materiałów 
 wideo, a osoby śledzące YouTube zapewne wiedzą o przeraża-
jących i tragicznych wydarzeniach z Kairu.

Największą wadą The Daily jest szeroka grupa odbiorców. Ma 
to swoje dobre i złe strony: z jednej strony materiał jest urozma-
icony i różnorodny, z drugiej – nie wyróżnia się niczym szcze-
gólnym. Co gorsza, brakuje lokalnych wiadomości, a nietrudno 
byłoby wykorzystać usługi lokalizacyjne celem dostarczania tre-
ści „z okolicy”.

The Daily jest dobrym prekursorem dla gazet elektronicznych 
i mam nadzieję, że ułatwi wprowadzanie w życie kolejnych tego 
typu przedsięwzięć na całym świecie. Mam nadzieję, że polskie 

media również zaprezentują tego typu rozwiązanie. Interesuje 
mnie jednak HTML, a nie PDF, który obecnie dostarczają na przy-
kład eGazety – proszę… bez półśrodków!

  Problemy z „The Daily” 
Jeśli macie problemy z nieprawidłowym funkcjonowaniem apli-
kacji The Daily na swoich iPadach, to istnieje bardzo proste roz-
wiązanie. Skasujcie aplikację bezpośrednio na iPadzie i pobierz-
cie ją ponownie z App Store. Wersja 1.0.2 działa u mnie naprawdę 
sprawnie od kilku, czasy ładowania materiałów skróciły się do 
15–20 sekund. Gratuluję zespołowi bardzo szybkiej reakcji i roz-
wiązania problemów! @

http://www.inis.pl/
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Więcej programów 
dla Mac

Co ciekawego w Mac App Store?

Otwarcie Mac App Store wyraźnie wpłynęło na zwiększenie się wyboru programów na duże 
komputery Apple. Być może większość z nich istniała już długo wcześniej, ale nie mogła prze-
bić się przez gąszcz informacji w drodze do użytkownika, dla którego Mac App Store to przede 
wszystkim wygoda. Oto wybór kilku programów, które zwróciły moją uwagę.

  Miro Video Converter 
Jak sama nazwa wskazuje, ta mała aplikacja to wygodny i prosty w obsłudze konwerter pli-
ków wideo do różnych formatów. Wystarczy upuścić wybrany film na oknie programu i wy-
brać jedno z wielu urządzeń na którym zamierzamy go obejrzeć. Poza produktami Apple, 
wliczając w  to wszystkie generacje iPhone’a, iPoda Touch, a  także iPada oraz iPody nano 
i Classic, znajdziemy tam także smartfony z systemem Android, Play Station Portable i inne. 
W przypadku urządzeń Apple program może dodać plik wynikowy do iTunes celem później-
szej synchronizacji.

Cena: bezpłatny 

http://itunes.apple.com/pl/app/mirovideoconverter-mvc/id412699210?mt=12

  Posterino 
Posterino zainteresuje szczególnie fotografów, zarówno tych profesjonalnych jak i amatorów. 
Aplikacja oferuje szeroką gamę różnego rodzaju kompozycji tworzonych z wybranych przez nas 
zdjęć lub folderów ze zdjęciami. Do dyspozycji mamy 22 konfigurowalne szablony od projek-
tów pocztówek po kompozycje liczące kilkadziesiąt obrazków. Każdy obrazek, jak i jego ramkę 
możemy edytować nakładając na niego jeden z wybranych filtrów, usuwać czy obracać, dzię-
ki czemu możemy sami przebudować kompozycję, zwiększając jedne obrazki kosztem innych. 
Edycję ułatwia inspektor, narzędzie znane użytkownikom pakietu iWork.

Gotową kompozycję możemy wydrukować, zapisać na dysku, dodać do biblioteki iPhoto, 
ustawić jako tapetę biurka czy opublikować w serwisie Flickr.

Cena: 23,99 euro 

http://itunes.apple.com/pl/app/posterino/id412411033?mt=12

  Tictoc 
Tictoc to program stworzony dla freelancerów, którzy cenią swój czas spędzony nad danym 
projektem czy zadaniem i muszą ten czas jakoś zliczać. Tictoc jest właśnie tego typu narzę-
dziem, które zagnieżdża się w pasku Mac OS X i rejestruje czas naszej pracy. Musimy go, oczy-
wiście, ręcznie aktywować i wybrać lub stworzyć zadanie na specjalnej rozwijanej z górnego 
paska liście. Zielony znacznik wskazuje pracę programu oraz zadanie, nad którym w danej 
chwili pracujemy. Mamy też możliwość podglądu szczegółowej informacji pokazującej nam 
godziny w jakich poświęciliśmy się danemu projektowi. Dane te możemy wyeksportować do 
plików XML lub CSV.

Cena: 3,99 euro 

http://itunes.apple.com/pl/app/tictoc/id412307572?mt=12

Tekst: Krystian Kozerawski 
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tekst: Michał Rajpert

Uniwersum Dead Space jest 
świetnie wspierane przez EA. 
Komiksy, filmy i gry uzupełniają 
się nawzajem choć faktem jest, 
że swoistymi preludiami do 
pierwszego i drugiego Dead 
Space są animowane filmy 
(Downfall i Aftermath), komiksy 
oraz Extraction, swego czasu 
ekskluzywny dla Wii, teraz 
dostępny na PS3 i podbity 
do rozdzielczości HD. Jednak 
między pobytem Isaaca Clarka na 
Ishimurze i The Sprawl, pojawiła 
się nowa luka, którą stara się 
poniekąd wypełnić gra Dead Space 
na iOS. I wiecie co? Robi to bardzo 
dobrze!

Przyznać trzeba, że Dead Space to dość 
dziwna marka. Wyśmienita część pierw-
sza (9 w PSX #135) jak i świetny sequel 
(9 w PSX #162), przeplatają się z dość 
średnimi filmami, dobrymi komiksami 
i wręcz fatalnym Dead Space: Ignition – 
interaktywnym komiksem (XLA, PSN). 
Do całego repertuaru dochodzi nowa 
gra od Iron Monkey Studios, stworzona 

Dead Space
przy współpracy z Visceral Games, o takiej samej nazwie jak część pierwsza, przezna-
czona na konsole i komputery PC. Mimo iż brak podtytułu może dziwić, ma to jednak 
pewne odzwierciedlenie w rozgrywce. Jakie? Śpieszę z wyjaśnieniami.

Grę rozpoczynamy na stacji kosmicznej The Sprawl umieszczonej na jednym z księ-
życów Saturna o nazwie Tytan. Wcielamy się w postać inżyniera (a jak!) o pseudoni-
mie Vandal. Został on wysłany na misje przez Unitologów. Misja jest ściśle tajna i nikt 
nie może poznać jego tożsamości. Działa pod pseudonimem, a rozmawia przy uży-
ciu modulatora głosu, dzięki któremu brzmi jak nieślubne dziecko Dartha Vadera 
i  Optimusa Prima.

Wbrew moim wcześniejszym przypuszczeniom, fabuła zgrabnie komponuje się z uni-
wersum i nie odstaje od reszty. Jest to jeden z podstawowych atutów tej gry, bo po ta-
kim gniocie jak Ignition spodziewałem się, że będzie to raczej wymuszone. dodatkowe 
źródło dochodów EA, wypuszczone z okazji premiery Dead Space 2. Co prawda data 
premiery pokrywa się z sequelem horroru Isaaca Clarka oraz – nie ma czego ukrywać 
– jej głównym celem było zwiększenie dochodów z tytułu, lecz gra została przygoto-
wana na tyle profesjonalnie, że gracz nie czuje się naciągnięty na kolejny „gadżet”, to-
warzyszący oryginalnej produkcji.

Wcześniej wspomniałem, że gra stara się wypełnić swoistą lukę, którą twórcy stwo-
rzyli pomiędzy obiema grami. Prawda jednak jest taka, że akcja mobilnej wersji gry 

ma miejsce tuż przed wydarzeniami 
rozgrywającymi się w drugiej części 
„dużej” gry.

Sam gameplay jest największą nie-
spodzianką. Bardzo zaskoczony by-
łem finezją i prostotą, z jaką twórcy 
przenieśli „feeling” Dead Space na 
iPhone’a i iPada. Do poruszania po-
stacią posłuży nam lewa strona ekra-
nu, a dokładnie jego dolna część. Wy-
ciągnięcie broni to  tapnięcie  prawej 
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strony, oddanie strzału – powtórne tap-
nięcie. Użycie stazy wiąże się z wyce-
lowaniem w przeciwnika i stuknięciem 
miernika na kombinezonie Vandala. 
Do jego dyspozycji oddane są, znane 
z pierwszej części, uzbrojenie np.  Plasma 
Cutter, czy też Line Gun. W czasie gry, 
Gracze użyją jednak dwóch zupełnie no-
wych rodzajów broni, które wcześniej nie 
pojawiły się w uniwersum. Plasma Saw 
to piła, która przydatna jest w zwarciu 
z Nekromorfami (jeżeli te nas zaatakują). 
Używamy jej by się uwolnić na zasadzie 
QTE. Druga, Core Extractor, jest znacz-
nie potężniejsza. Ciężka, jej przeładowa-
nia są mozolne, a amunicja występuje 
rzadko i przydaje się w kilku momen-
tach, w których jest naprawdę gorąco. 
Posłuży nam do eksterminacji najcięż-
szych Nekromorfów, gdyż miota potęż-
nym strumieniem energii. W zasadzie, 
każdy z  rozdziałów posiada moment, 
w którym w całym pomieszczeniu włą-
czają się światła alarmowe. Wiadomo 
wtedy, że będzie się działo.

W  tej grze wraca to co najlepsze 
z pierwszego Dead Space – zerowa gra-
witacja (nie ma swobodnego latania, 
tylko wycelowanie i przeskok z platfor-
my na platformę, zmieniając przy tym 
orientacje), rozwijanie RIG’a, broni i sta-
zy przez węzły mocy. Kupowanie w skle-
pach broni, amunicji i kombinezonów. Po 
przejściu gry, odblokowuje się najwyż-
szy poziom trudności i New Game +, tak 
jak w innych grach z serii. Czy jest strasz-
nie? Napięcie nam towarzyszy, a potę-
guje je dodatkowo podład muzyczny 
w  słuchawkach. Iron Monkey Studios 
używa znanych trików, takich jak pod-
noszący się Nekromorf, w momencie, 
gdy do niego podejdziemy, jednak czy-
ni to tylko kilka razy. Czujemy się osa-
motnieni, wystraszyć możemy się kilka 
razy, lecz dalej w  tym aspekcie przo-
duje konsolowy brat. Amunicji brakuje 
nam cały czas i trzeba liczyć się z posy-
łanymi w przeciwników pociskami. De-
sign lokacji przypomina bardzo Ishimure, 
a początki większości chapterów są iden-
tyczne jak w konsolowym DSie – stacja, 
sklep i stół do ulepszania ekwipunku.

Sama rozgrywka podzielona jest na 
12  rozdziałów i  jej ukończenie zajmie 
więcej niż 4 godziny. Wynik dość przy-
zwoity, jak na grę na iPhone’a/iPada. 
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Oczywiście przygodę można sobie wy-
dłużyć, przy kolejnych podejściach na 
wyższych poziomach z NG+, lecz zawsze 
liczy się ten pierwszy raz.

Wspomnę jeszcze o  grafice, która 
wyróżnia się wśród innych gier na iOS. 
Jest naprawdę świetna i może stanąć 
w szaranki z  Infinity Blade. Gra wspie-
ra wszystkie modele iPhone’a, co nie-
stety wiąże się ze spadkiem płynności. 
Na iPhone’ie 4 i 3GS działa bez żadnych 
problemów, na 3G boryka się z dużymi 
dropami. W miejscach, gdzie atakuje nas 
wiele Nekromorfów, przeradza się w ist-
ny pokaz slajdów, przez który nie mając 
wpływu na grę, najczęściej zmuszeni bę-
dziemy kontynuować od poprzedniego 
checkpointu. Jak zawsze w takich przy-
padkach będzie trzeba czekać na update 
z poprawą płynności. Chwali się jednak 
to, że posiadacze starszych telefonów 
Apple mogą zagrać w ten tytuł. Radził-
bym wtedy wyłączyć wszystkie inne 
aplikacje i nastawić się na to, że bateria 
zostanie szybko pochłonięta. Bonusem 
jest fakt, że po zarejestrowanie gry na 
swoim EA ID, odblokowane zostaną do-
datkowe bajery w Dead Space 2.

Reasumując, jest to tytuł zdecydo-
wanie warty przetestowania, jeden 
z najlepszych na tą platformę. Bardzo 
dobrze komponuje się z  uniwersum 
i dla fanów Dead Space, posiadających 
 iPhone’a tudzież iPada, jest pozycją obo-
wiązkową. Cena również nie odstra-
sza, bo zamiast kosztować standardo-
we 7,99 euro w dniu premiery, jej cena 
wynosi 5,49 euro. Za iPadową wersję 
HD, będziemy musieli jednak zapłacić 
standardową sumę. Jeżeli możesz so-
bie na to pozwolić – kupuj, ściągaj i graj 
bo warto!

zalety: 
bardzo dobrze wypełnia uniwersum, ga-
meplay, stary dobry Dead  Space, finał

wady: 
spadki płynności na starszych modelach, 
dla niektórych czas gry

ocena:  8
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tekst: Mateusz Suski

Uwielbiam samochody. Od zawsze 
pasjonowała mnie motoryzacja, 
a szczególnie sporty motorowe. 
Nigdy nie zapomnę dni 
spędzonych przez telewizorem 
i oglądania w nieskończoność 
rajdów na zagranicznych 
kanałach. Pamiętam jak dziś 
te ryki silników, rozmowy 
pilotów z kierowcami, nic z tego 
nie zrozumiałem, bo bylem 
po prostu za mały, ale do tej pory 
pamiętam te wspaniałe nazwiska. 
Zaczynając od Colina McRae, 
przez Carlosa Sainza, Tommiego 
Mäkinena, naszego Krzysztofa 
Hołowczyca, Marcusa Gronhölma, 
a na Sébastienie Loebie kończąc. 
I właśnie nazwiskiem tego 
pierwszego z wymienionych 
została nazwana seria gier 
wyścigowych, które wyznaczały 
od zawsze wyznaczały standardy 
wirtualnych rajdów.

Seria zrodziła się w studiu Codemasters 
w  1998 roku i do tej pory wyszło sie-
dem tytułów z tej serii. Ostatni to Colin 

 McRae: Dirt 2. Niedługo ma się pojawić trzecia część gry, dlatego przed premierą kolej-
nej warto byłoby sobie przypomnieć świetny sequel pierwszej części.

Dla osób niezaznajmionych z tematem, Dirt 2 to gra osadzona w realiach rajdowych 
i to włącznie z wyczynowymi pokazami serii X-Games.

Ale zaczynając od początku, na starcie musimy podać dane personalne naszego 
kierowcy oraz kraj z jakiego pochodzi. Naszym „centrum dowodzenia” jest wóz, coś 
w rodzaju starego typu ogórka, przystosowanego do obsługi kierowcy. Przed nami 
leży mapa, na której zaznaczone są eventy, w których możemy brać udział. Ścigamy 
się dosłownie po całym świecie, zaczynając od Malezji, poprzez Chiny, Koreę,  Maroko, 
Chorwację, Londyn, a kończąc na krajach obu Ameryk.

W każdej z  lokacji mamy do wyboru kilka wyścigów w różnych kategoriach, ale 
o tym później. Główny tryb kariery pozwala nam „expić”. To znaczy, że za każdy wy-
ścig otrzymujemy dodatkowe punkty. Ogólnie jest 30 poziomów. Początkowo punkty 
lecą bardzo szybko, ale później z czasem, robi się coraz trudniej. Polecam grać na pozio-
mie Savage (do wyboru: Easy, Casual, Serious, Savage, Extreme i Hardcore). To już jest 
poziom, na którym naprawdę trzeba się nieźle wysilić, aby dobrze przejechać wyścig. 
Dwa ostatnie poziomy to prawdziwe szaleństwo. Wystartowałem tylko raz w wyści-

gu na poziomie Hardcore, wynik? 
Pozycja 7 na 8, tylko dlatego, że 
ten za mną robił się na kamieniu.

Oczywiście producenci po-
myśleli również o  wielu waria-
cjach na temat samego scigania 
się. Oprócz poziomów trudności, 
mamy dodatkowo kilka świetnie 
przygotowanych rodzajów wy-
ścigów. Mamy więc Raid, gdzie 
wielkie fury ścigają się ze sobą na 
błotnistych, zamkniętych trasach; 
Land Rush, w którym buggy i inne 
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pojazdy z większymi niż standardowe ko-
łami ścigają się ze sobą na  off-roadowych 
odcinkach, czy wreszcie Rally Cross,  czyli 
rywalizacja ośmiu rajdowych samocho-
dów na zamkniętym torze (przeważ-
nie trzy okrążenia są do pokonania). Na 
osłodę mamy kilka wariacji na temat kla-
sycznych OS-ów w stylu WRC.  Rally to 
nic innego jak stare dobre ściganie się 
z czasami innych kierowców; Trailblazer 
w głównej mierze stawia na to samo, jed-
nak bez pomocy wskazówek pilota, na-
tomiast Gate Crusher to tryb, w którym 
podczas pokonywania OS-u należy strą-
cać specjalne żółte tabliczki, które doda-
ją dwie sekundy do upływającego czasu. 
Oprócz tego mamy jeszcze kilka wariacji 
wspomnianych trybów, czyli dla przy-
kładu Last Man Standing, gdzie co jakiś 
czas wykluczany jest ostatni samochód, 
czy też Domination, gdzie punkty liczone 
są dla każdego z odcinków trasy i suma 
na samym końcu mówi o zwycięstwie 
lub ewentualnej porażce. Łatwo stwier-
dzić, że na małą różnorodność na pewno 
nie można narzekać. Po prostu miodnie!

Jedyne co mogę zarzucić grze to zbyt 
mała ilość tras. Pewnie zdziwiło Was to 
zdanie, a jednak tak jest. Niby na początku 
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wymieniałem, że mamy dostępne trasy na 
wszystkich kontynentach, jednak problem 
leży gdzie indziej. Szczególnie problem wi-
dać na przykładzie Chin. Mamy wiele raj-
dów, ale tras jest raptem kilka. Raz jedzie-
my do przodu, następny OS pokonujemy 
na tej samej trasie, tyle że od tyłu, a na 
kolejnym OSie mamy kawałek tej samej 
trasy. Frajda? Żadna. Szybko się nudzi. Je-
dynym plusem jest fakt, że po pewnym 
czasie znamy trasę na pamięć i możemy 
starać się wykręcać coraz lepsze czasówki.

Przechodząc do apektów technicz-
nych gry muszę dać megaplusa za gra-
fikę w grze. Już w pierwszej części była 
niesamowita, a to co dzieje się w drugiej 
części to dosłownie finezja programowa-
nia. Wszystko jest dograne w najmniej-
szym szczególne. Wszystko pięknie świe-
ci, mryga, odblaskuje. Każdy krzaczek, 
kamyczek, czy modele samochodu były 
świetnie odwzorowane. Mnie czasami 
aż raziło Słońce, które potrafiło bezczel-
nie świecić prosto w oczy. Świetna spra-
wa! Oprawa muzyczna nie odbiega od 
standardu wyznaczonego przez grafikę. 
Urywki muzyczne świetnie nastrajają do 
wyścigów. Ponadto każdy samochód ma 
osobno przygotowany model rycia silni-
ka. Samochód inaczej słychać w kanio-
nie, a inaczej na otwartej przestrzeni, to 
może mało zauważalny szczegół, ale na-
prawdę tak jest! W czasie jazdy odzywa-
ją się do nas takie sławy między innymi 
jak Ken Block i Dave Mirra. Szczerze, bar-
dzo przypadło mi do gustu fakt, że przy 
grze współpracowały prawdziwi kierow-
cy. To czuć w grze. Jako ciekawostkę do-
dam, że udało mi się nawet odczuć inny 
model jazdy w przypadku Kena Blocka. 
Wystarczy pooglądać w  internecie kilka 
filmów, na których pokazuje swoje umie-
jętności, a następnie zasiąść do gry. Może 
to moje subiektywne odczucie, ale Ken 
nawet w grze często się popisuje.

Podsumowując grę, jest naprawdę cie-
kawa. To udany sequel. Ma wszystko to, 
co pierwsza wersja + odświeżenie i do-
rzucenie nowych tras. Minusy? Oprócz 
zbyt małej różnorodności tras w Chinach, 
nie widziałem innych. Szczerze polecam 
tę grę. Szczególnie, że możemy obejrzeć 
pod koniec gry mały bonus. A co to jest, 
już nie powiem. Radzę przejść grę. Fani 
rajdów i samego Colina McRae nie będą 
zawiedzeni. @
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5.  PowerPoint 2011 dla Mac oferuje użytkownikowi także narzę-
dzie pozwalające na usunięcie tła zdjęcia, tak by lepiej dopa-
sować je do prezentacji. Po aktywowaniu narzędzia, program 
stara się automatycznie określić co jest tłem obrazka i zazna-
cza je na różowo. Użytkownik może dokonać korekcji zazna-
czenia rysując proste linie przecinające obszary, które mają zo-
stać wymazane lub nietknięte.

6.  Efekt działania narzędzia „Usuń tło”.

Tak jak w przypadku filmów osadzonych w prezentacji, tak i ory-
ginały zdjęć pozostają nietknięte. Wszelkie modyfikacje dokony-
wane są na kopii.

PowerPoint 2011 dla Mac daje użytkownikom nowe moż-
liwości edycji zdjęć osadzonych w slajdach pre zentacji.

1.  Zdjęcie osadzić można poprzez opisywaną już przeglądarkę 
multimediów jak i bezpośrednio, wybierając plik z listy. W oby-
dwu przypadkach należy w tym celu kliknąć w odpowiednią 
ikonę na wstążce z głównymi narzędziami

 …lub poprzez menu Wstaw > Fotografia.

2.  Po umieszczeniu zdjęcia w slajdzie prezentacji, PowerPoint 2011 
przełączy automatycznie wstążkę na zestaw narzędzi do for-
matowania obrazu.

3.  Umieszczone w slajdzie zdjęcie można poddać korekcji, regu-
lując jego ostrość, jasność kontrast czy kolorystkę.

4.  Zdjęcie można poddać także 
działaniu filtrów artystycz-
nych, zamieniając je np. 
w szkic ołówkiem.

Edycja zdjęć w prezentacji  
w PowerPoint 2011 dla Mac

tekst: Krystian Kozerawski
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Zima. Dla większości z nas oznacza to fotogra-
ficzne zaszycie w studio. Wieją nudą studyjne 
zdjęcia? Niekoniecznie! Dzięki temu tutorialo-
wi przekonasz się jak możesz zmienić normal-
ne zdjęcie w niezwykłą fotografię. Potrzeba 
do tego narzędzi Photoshopa (a konkretniej 
ich współpracy) i naszej wyobraźni. Pamię-
taj, że wszystkie podane przeze mnie warto-
ści możesz zmieniać wedle swoich upodobań.

czyli jak ze zwykłego zdjęcia zrobić bajeczny portret

Magia w studio

tekst: Maja Kasztelan

Programy:  
Photoshop CS4, 
Nik Software Silver Efex Pro
Poziom: średni
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  Krok 1 
Otwieramy plik magia.jpeg. Zdjęcie jest za jasne do 
efektu jaki chcemy uzyskać. Aby przyciemnić zdjęcie 
wchodzimy w Obraz>Dopasowania>Cienie/podświe-
tlenia (Image>Adjustments>Shadows/ Highlitghts) – 
Cienie (Shadows) ustawiamy na 0, w Światłach (Highli-
ghts) Stopień (Amount) ustawiamy na 100%, a Promień 
( Radius) na 586 piks; w Dopasowaniach (Adjustments) 
Korekcję kolorów (Color Corretion) ustawiamy na -73, 
a Kontrast półcieni (Midtone Contrast) na +17 (jeśli nie 
widzisz tych opcji zaznacz Pokaż więcej opcji (Show 
More Options)). Klikamy ok. Teraz ściemnimy zdjęcie za 
pomocą Poziomów (Levels). Wciskamy skrót [Ctrl] + [L] 
– środkowy suwak przesuwamy do wartości 0,80.

  Krok 2 
Nasycenie kolorów zdjęcia jest za duże – poskromić 
kolory pomoże nam narzędzie Barwa nasycenie (Hue/
Saturation) wywołane skrótem [Ctrl] + [U]. Nasycenie 
(Saturation) zmniejszamy do -24. Kolor bluzki nadal 
jest zbyt intensywny. Klikamy w zakładkę Oryginał 
(Master) i  zmieniamy na Niebieskie (Blues) – Nasyce-
nie (Saturation) zmieniamy na -15, a  Jasność (Light-
ness) na -15. Zatwierdzamy. Użyjemy jeszcze narzę-
dzia Jasność/Kontrast (Brightness/Contrast). Klikamy 
na  Obraz>Dopasowania>Jasność/kontrast ( Image> 
 Adjustments>Brightness/Contrast). Suwak Jasności (Bri-
ghtness) przesuwamy do -15, a Kontrastu (Contrast) do 
+17.
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  Krok 3 
Żeby dodać tajemniczości i „pazura” zrobimy dziew-
czynie makijaż oczu. Tworzymy Nową warstwę (New 
Layer). Czarnym Pędzlem (Brush) [B] o Głównej średnicy 
(Master Diameter) 15 piks i Kryciu ( Opacity) 30% rysu-
jemy makijaż (warto to zrobić na 100% powiększeniu 
[Alt] + [Ctrl]+ [0]). Malujemy od samego kącika i wy-
jeżdżamy kreską poza oko – na górnej i dolnej powie-
ce. Staramy się stworzyć „kocie oczy”. Nasze niedo-
ciągnięcia malarskie możemy usunąć miękką Gumką 
(Eraser) [E] z małym Kryciem (Opacity). Zmniejszamy 
Krycie warstwy (Layer opacity) na 66%. Spłaszczamy 
warstwy [Ctrl] + [E].

  Krok 4 
Teraz zrobimy bardziej bajkową twarz. Powielamy war-
stwę [Ctrl] + [J] i wchodzimy w Filtr>Rozmycie>Inteli-
gentne rozmycie (Filter>  Blur>Smart Blur). Jakość (Qu-
ality) zmieniamy na Wysoką (High), Promień (Radius) na 
10,6 a Próg (Threshold) przesuwamy na 28,7. Zatwier-
dzamy. Żeby odniosło się to do tego na czym nam za-
leży przytrzymujemy klawisz [Alt] i  klikamy Utwórz 
maskę warstwy (Add Layer Mask). Miękkim, białym 
Pędzlem (Brush) ze 100% Kryciem (Opacity) malujemy 
twarz (pomijając oczy, usta, brzegi nosa, kontury twa-
rzy) oraz ręce. Rozmiar pędzla dostosowujemy do ob-
szaru, nad którym pracujemy. Żeby szybko zmieniać 
Rozmiar pamiętaj o „[„i”]”. Zmieniamy Krycie warstwy 
(Layer Opacity) na 65%. Scalamy.
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  Krok 5 
Czas nadać kuli blask. Tworzymy Nową warstwę (New 
Layer). Wybieramy Pędzel (Brush) Kula Ognista, usta-
wiamy jego Rozmiar na 800 piks, Krycie (Opacity) 
100%, a Kolor (Color Picker) F5F360. Klikamy na środ-
ku kuli. Musimy rozmazać naszą Kulę Ognistą. Wcho-
dzimy w Filtr>Rozmycie>Rozmycie gaussowskie (Fil-
ter>  Blur>Gaussian Blur) i ustawiamy wartość na 40 
piks. Tryb mieszania warstwy (Layer Blending Mode) 
ze Zwykłego (Normal) zmieniamy na Jasność (Lumino-
sity). Mamy początek magicznej kuli.

  Krok 6 
Przydałyby się promienie idące z kuli. Nowa warstwa 
(New  Layer). Pędzel (Brush) powiększamy do 1400 piks 
i malujemy tak by ramiona Kuli Ognistej wystawały 
poza kulę. Miękką Gumką ( Eraser) usuwamy Kulę Ogni-
stą z kuli i dłoni. Tryb mieszania warstwy (Layer Blen-
ding Mode) zmieniamy na Jasność (Luminosity). Tak 
jak wcześniej wchodzimy w Filtr>Rozmycie>Rozmycie 
gaussowskie (Filter>Blur>Gaussian Blur) i przesuwa-
my suwak na 15 piks. Spłaszczamy z warstwą poniżej.
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  Krok 7 
Dodamy również magiczne pyłki z kuli wokół postaci. 
Nowa warstwa (New Layer). W dalszym ciągu korzy-
stamy z takich ustawień Pędzla (Brush) jak w kroku 8 
i 9 – będziemy tylko używać różnych Rozmiarów Pędz-
la. Umieszczamy gwiazdy tak, by oplatały postać. Naj-
większy Pędzel jakiego użyłam to 500 piks. Mieszanie 
warstwy (Layer Blending Mode) zmieniamy na Jasność 
(Luminosity). Rozmyjemy nasze gwiazdki aby stały się 
pyłkami. Filtr>Rozmycie>Rozmycie gaussowskie (Filte-
r>Blur>Gaussian Blur) ustawiamy na 20 piks. Jeśli jeste-
śmy zadowoleni z efektu spłaszczamy naszą Warstwę 
z Warstwą, na której znajduje się blask kuli.

  Krok 8 
Żeby nasze blaski i pyłki były kolorowe wchodzimy 
w Styl warstwy (Layer Style) ikona fx – wybieramy Na-
łożenie gradientu (Gradient Overlay).Klikamy w gradient, 
otworzyło nam się nowe okno – wybieramy Przezro-
czystą tęczę (Transparent Rainbow). Zaznaczamy różo-
wy kolor i klikamy Usuń (Delete), to samo robimy z ko-
lorem czerwonym. Zatwierdzamy. Styl warstwy (Style) 
wybieramy Lustrzany ( Reflected), Kąt (Angle) wpisuje-
my -38, a Krycie (Opacity) 20%. Pozostajemy w Stylach 
warstwy, ale przechodzimy do Blasku zewnętrznego 
(Outer Glow). Zamiast jednolitego Koloru zaznacza-
my Gradient. Kontur (Contour) ustawiamy na Pół run-
dy (Half Round), Krycie ( Opacity) 20%. Zatwierdzamy 
i scalamy warstwy.
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  Krok 9 
Po pyłkach i blaskach trzeba dodać efekty świetlne. Ko-
piujemy warstwę [Ctrl]+[J]. Wchodzimy w Filtr>Rende-
rowanie>Efekty świetlne ( Filter>Render>Lighting Effects) 
i kombinujemy tak jak nam się podoba. Ja zrobiłam to 
tak: Typ światła (Light Type) – Rozproszone (Omni), In-
tensywność (Intensity) ustawiłam 48, Połysk (Gloss) na 4, 
Materiał (Material) 69, suwak Światła (Exposure) prze-
sunęłam na 3, a Otoczenie (Ambience) na 28. Światło 
ustawiłam tak by wyglądało, że wychodzi z kuli i deli-
katnie rozkładało się na całym obrazku.

  Krok 10 
Światło w kuli i na dłoniach jest zbyt intensywne. Kli-
kamy na Utwórz maskę warstwy (Add Layer Mask) 
i czarnym, zwykłym, miękkim  Pędzlem (Brush) o Kry-
ciu (Opacity) 10-20% maskujemy zbyt jasne obszary. 
Spłaszczamy warstwy.
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  Krok 11 
Powielamy warstwę. Filtr>Renderowanie>Flara obiek-
tywu (Filter> Render>Lens Flare). Krzyżyk (źródło) usta-
wiamy w kuli. Suwak Jasności (Brightness) przesuwa-
my do 75%. Klikamy ok. Tworzymy Maskę warstwy 
(Add Layer Mask) i  czarnym Pędzlem (Brush) o Kry-
ciu ( Opacity) maksymalnie 30% maskujemy flarę tam 
gdzie jest zbyt intensywna – np. na kuli. Scalamy.

  Krok 12 
Flara numer dwa. Kopiujemy warstwę. Wchodzimy po-
nownie w  Filtr>Renderowanie>Flara obiektywu (Filte-
r>Render>Lens Flare). Zmienimy obiektyw na 35 mm 
– standardowy i Jasność (Brightness) na 90%. Przyga-
szamy flarę tak jak w poprzednim kroku – szczególnie 
na bluzce. Spłaszczamy warstwy.
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  Krok 13 
Żeby zdjęcie miało więcej blasku i ziarna (zaczynamy 
jak zawsze od powielenia warstwy) wybieramy Fil-
tr>Zniekształacanie>Zmiękczona poświata (Filter>Di-
stort>Diffuse Glow). A tam Ziarnistość ( Graininess) prze-
suwamy na 7, Wartość blasku (Glow Amount) na 4, 
a Czyszczenie (Clear Amount) zmieniamy na 20. Za-
twierdzamy. Zmieniamy Krycie warstwy (Layer Opa-
city) np. na 80%. Utwórz maskę warstwy (Add Layer 
Mask) i maskujemy czarnym Pędzlem (Brush) bluzkę, 
włosy, dłonie oraz nieco kulę. Spłaszczamy obrazek.

  Krok 14 
Na tym etapie przyszło nam znowu przyciemnić zdję-
cie. Użyjemy Poziomów (Levels) wywołanych skrótem 
[Ctrl] + [L]. Kolejno od lewej ustawiamy: 1; 0,8 oraz 
250. Prawy Poziom wyjściowy (Output Levels) na 250. 
Zmniejszymy nasycenie za pomocą Barwy/Nasycenia 
(Hue/Saturation) [Ctrl] + [U]. Suwak Nasycenie (Satura-
tion) przesuwamy na -26, a Jasność (Lightness) na -4.
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  Krok 15 
Nietrudno zauważyć, że oczy są za ciemne. Kopiuje-
my warstwę i skrótem [Ctrl] + [M] wywołujemy Krzywe 
(Curves). Przeciągamy Krzywą tak by Wyjście (Output) 
wynosiło 78, a Wejście (Input) 49. Klikamy ok. Wciska-
my [Alt] i klikamy na Maskę Warstwy (Add Layer Mask). 

http://www.inis.pl/


3/2011 89PSDWARSZTAT

Miękkim, białym Pędzlem (Brush) malujemy tęczówki i  białka. 
Scalamy.

  Krok 16 
Sam Photoshop daje nieograniczone możliwości do kolorystyki zdję-
cia. Ja jednak posłużę się wtyczką Nik Software Silver Efex Pro – szyb-
ko, łatwo i ładnie. Wchodzimy w Filtr>Nik Software>Silver Efex Pro. 
Z lis ty po lewej stronie wybieramy Push Process N + 2. Po prawej 
stronie w Brightness zmieniamy na 6%, Contrast na 2%, a  Structrure 
na 15%. Poniżej mamy Film Types,- klikamy i pojawia nam się  Grain 
– rozwijamy i ustawiamy Grain per pixel na 375, suwak poniżej 
przesuwamy maksymalnie na Soft. Zamykamy Film Type i otwie-
ramy Stylizing – rozwijamy listę, następnie Toning, a tam w okien-
ku  Preset numer 3. Zwijamy Toning i przechodzimy do Vignette. Su-
wak Amount przesuwamy do -10%, a Size do 65%. Rozwijamy Burn 
 Edges i w lewym boku Strenght zmieniamy na 20%, Size na 3%. Te-
raz zmienimy dół – suwak Strenght na 20%, a Size na 12%. Tworzy-
my nową warstwę. Wciskamy [G] i wypełniamy ją kolorem 2c3134, 
Tryb mieszania warstwy (Layer Blending Mode) zmieniamy na Wyklu-
czenie (Exclusion), Krycie (Opacity) zmieniamy na 40%. Utwórz Ma-
skę Warstwy (Add Layer Mask) i czarnym, miękkim Pędzlem (Brush) 
z Kryciem ( Opacity) 30% maskujemy boki i dół zdjęcia – przyciem-
niamy. Scalamy. Twoje magiczne zdjęcie ze studia jest już gotowe 
(zawsze możesz kombinować dalej.
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Maja Kasztelan
Przede wszystkim fotograf – retuszer, do pewnego momentu samouk, 
kurs fotograficzno-retuszerski obrany przez zachętę rodziców, wypłynęła 
fotograficznie kierowana przez Henryka Króla, photoshopowo pod wpływem 
szkoleń Pawła Zakrzewskiego, powoli obiera kierunek „fotomontaż” 
kierowana przez wyobraźnię.

Zwyczajne zdjęcie urozmaicone szklaną kulą 
w połączeniu z Photoshopem może dać niezwy-
kłe efekty. Narzędzia, jakie dostajemy do dyspo-
zycji razem z naszą wyobraźnią i kreatywnością, 
stwarzają miliony rozwiązań – musimy tylko je 
poznać. @
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Szybki podgląd od razu na całym ekranie
Szybki podgląd (Quick Look) jest jedną z najczęściej używanych przeze mnie funk-
cji w systemie.

Wciskając „spację”, jednocześnie mając zaznaczony jakiś plik lub katalog, może-
my go od razu zobaczyć na ekranie – bez otwierania w dedykowanym programie.
Wszystko zależy tylko od tego, czy mamy zainstalowaną odpowiednią wtyczkę 
(wiele dodatkowych wtyczek jest dostępnych za darmo np. pod tym adresem –  
http://www.qlplugins.com/).

Wciskając „spację” i jednocześnie „Alt/Option”, Szybki podgląd automatycznie otwiera się w trybie pełnoekranowym.

Tips & Tricks

  Szybsze uruchamianie iPhoto 
Wielu użytkowników narzeka na długie uruchamia-
nie się iPhoto. Może to być spowodowane włączo-
nym udostępnianiem naszej biblioteki zdjęć. Jest 
na to rozwiązanie. Wystarczy otworzyć Preferen-
cje i odznaczyć:

Szukaj udostępnianych zdjęć
oraz

Udostępnij zdjęcia

Nie jest to może remedium na wszystkie problemy 
z uruchamianiem iPhoto, ale w większości przypad-
ków znacznie pomaga.

  Chcecie wrócić do poprzedniej   
  wersji app na iOS? 
Czasami zdarza się, że zrobimy update app na na-
szym iPhone’ie lub iPadzie i okazuje się, że au-
tor wprowadził reklamy lub inne irytujące zmia-
ny. Czasami nowa wersja może być zwyczajnie 
zbugowana.

Jeśli uaktualnienie do nowych aplikacji robiliście za 
pomocą iTunes, to poprzednie wersje lądują w sys-
temowym koszu – wystarczy go nie opróżniać do-
póki nie upewnicie się, że wszystko działa jak po-
winno, a developer nie zrobił nam psikusa.

Jeśli chcemy przywrócić poprzednią wersją aplika-
cji, to wystarczy przenieść starą wersję z kosza do 
folderu ~/Music/iTunes/Mobile Applications/ i nad-
pisać nowszą.

  Parowanie pilota i usypianie nim Maka 
Kiedyś Apple było na tyle miłe, że z każdym Makiem dawało nam w komplecie 
pilota. Być może pozostał Wam starszy lub kupiliście nowego i jeśli macie więcej 
niż jeden komputer w domu (i np. Apple TV) to możecie mieć mały problem…

Wskazane jest przypisanie danego pilota do wybranego Maka – pozwala to 
uniknąć uruchomienia na przykład Front Row na każdym naszym Maku w za-
sięgu po pacnięciu w Play. Unikniecie też kawałów robionych przez kolegów 
i sąsiadów.

Parowanie pilota z Makiem:
1.   Musimy być zalogowani do konta z prawami administratora.
2.  Zbliżamy pilota do portu podczerwieni w naszym Maku.
3.  Teraz równocześnie wciskamy i przytrzymujemy przyciski Menu i Przewi-

janie do przodu przez 5 sekund.
4.  Po 5 sekundach na ekranie komputera pojawi się ikona z łańcuchem (w tym 

miejscu, gdzie pojawiają się dialogi o zmianie poziomu głośności).
Rozłączanie sparowanego pilota:
1.  Wchodzimy do Preferencji Systemowych.
2.  Wybieramy zakładkę Ochrona.
3.  Otwieramy kłódkę w dolnym lewym rogu, jeśli jest zamknięta (podajemy 

hasło administratora).
4.  Za pomocą przycisku (1) możemy anulować parowanie pilota.
5.  Za pomocą opcji (2) możemy wyłączyć port podczerwieni.
Usypianie Maka pilotem:
1.  Kierujemy pilota w kierunku naszego Maka.
2.   Przytrzymujemy Play/Pauza tak długo, aż nasz Mak przejdzie do trybu 

uśpienia.
Parowanie pilota z Apple TV 2G:
1.  Wybieramy Settings z menu.
2.  Przechodzimy do General -> Remotes -> Pair Apple Remote.

lub
1.  Kierujemy pilota na port podczerwieni Apple TV.
2.  Przytrzymujemy przycisk Menu i Przewijanie do przodu (strzałka w pra-

wo) przez 6 sekund.
3.  Po tym czasie na telewizorze pojawi się odpowiedni znaczek (łańcuch).

radzą Dominik Łada i Wojtek Pietrusiewicz 
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Trudne pytanie, ale każdy może sam sobie znaleźć 
odpowiedź.

Wiele osób zastanawia się, ile RAM-u tak naprawdę potrzebu-
jemy w naszym Maku. Pamięć jest obecnie znacznie tańsza niż 
przed rokiem, ale czy warto w nią inwestować? Każdy z nas ma 
też inne potrzeby – jedni grają jedynie w gry i korzystają z Inter-
netu, inni z kolei składają gigantyczne pliki w Photoshopie, a nie-
którzy montują video w HD.

  Do podstawowej pracy 
Jeśli nasz komputer nie jest przesadnie obciążany przez nas, ko-
rzystamy jedynie z takich narzędzi jak przeglądarka WWW, e-mail 
czy podstawowy edytor tekstu lub arkusz kalkulacyjny, to powin-
no nam z powodzeniem wystarczyć 2 GB RAM-u. Dotyczy to osób, 
które naprawdę nie wymagają prędkości od swojego komputera.

Wystarczy natomiast, że lubimy mieć otwarte wiele kart 
w przeglądarce, iTunes, iPhoto i kilka innych aplikacji w tle. Sys-
tem znacząco przyśpieszy, jeśli nie będzie musiał korzystać z pli-
ku wymiany na dysku twardym, dostęp do którego znacznie 
spowalnia pracę naszego komputera. W takiej sytuacji zalecam 
powiększenie dostępnego RAM-u do 4 GB, które powinno z po-
wodzeniem wystarczyć do praktycznie wszystkiego.

  A jeśli mamy SSD? 
Od niedawna coraz popularniejsze stają się dyski SSD, które sys-
tematycznie tanieją. Zapewniają znacznie szybszy dostęp do da-
nych na dysku, w tym w szczególności do pliku wymiany (swap 
file). To właśnie przez SSD takie komputery jak nowe MacBooki 
Air pozwalają obejść się z 2 GB RAM-u – spowolnienie poprzez 
błyskawiczną wymianę informacji z bardzo szybkim SSD prak-
tycznie nie występuje.

  Dla profesjonalistów 
Jeśli zajmujemy się bardziej intensywnymi pracami na kompute-
rze, w tym obróbką zdjęć, składem czy designem z dużą ilością 
warstw w Photoshopie lub InDesignie oraz montażem materia-
łów HD, to więcej RAM-u nigdy nie zaszkodzi. Do „hobbystycz-
nego” podejścia wystarczy wspomniane 4 GB, ale przy bardziej 
zaawansowanych projektach, gdzie plik PSD może ważyć kilka-
set megabajtów, sugerowałbym wstawić tyle RAM-u na ile nas 
stać, lub na ile pozwala komputer.

Do moich zastosowań, czyli dosyć intensywny Lightroom i  Final 
Cut Pro, znacznie ważniejszy jest szybki procesor, który odpowia-
da za obliczenia. Mam jednak założone 8 GB RAM-u i po wstęp-
nych danych wygląda na to, że upgrade do 12 GB (kości już cze-
kają) niewiele zmieni.

Idealnym setupem, z zapasem na przyszłość, wydaje się być 
16 GB RAM z dyskiem SSD.

  Jak sprawdzić czy mamy za mało RAM-u? 

Activity Monitor, czyli Monitor Aktywności, może nam dostar-
czyć wiele ciekawych informacji na ten temat. Przydaje się też 
dłuższy okres nie wyłączania komputera. Ostatecznie dobry te-
stem może być restart systemu i przystąpienie do prac w pro-
gramach, dla których mamy wątpliwości, czy mają wystarcza-
jąco dużo dostępnej pamięci.

W głównym oknie Monitora Aktywności wystarczy na dole 
kliknąć w zakładkę System Memory / Pamięć Systemowa i rzu-
cić okiem w szczególności na „Page outs”. W dużym skrócie, ta 
wartość przedstawia ilość informacji, która zostaje zapisana w pli-
ku wymiany. Im więcej mega lub gigabajtów widnieje pod tym 
punktem, tym więcej informacji wędruje na nasz dysk twardy, 
gdy brakuje pamięci.

W moim przypadku nie restartowałem komputera od dwóch 
tygodni, od ostatniego update’u systemu. Przez ten czas korzy-
stałem wielokrotnie z Lightroom i Final Cut Pro oraz  Photoshopa, 
a mam jedynie 11.8 MB „page outs”. To wartość mikroskopijna 
po takim okresie czasu i mogę na tej podstawie zupełnie nie 
przejmować się rozszerzaniem RAM-u. Dodatkowo pod spodem 
„swap used” pokazuje poziom wykorzystania pliku wymiany – 
19 MB w tym wypadku.

Jeśli wartość „Page Outs” i/lub „Swap Used” zaczyna rosnąć 
do niepokojących rozmiarów (przy 4 GB RAM ta pierwsza war-
tość po tygodniu wynosiła u mnie kilka GB), to należy zacząć po-
ważnie myśleć o dodaniu kolejnej pary kości (lub wymiany obec-
nej) do komputera. @

Ile RAM-u potrzebujemy 
w naszym Maku? tekst: Wojtek Pietrusiewicz



Domowe kino w Twojej kieszeni!
Projektory PicoPix Philipsa
Niewielki i lekki projektor kieszonkowy firmy Philips można w prosty sposób podłączyć do szerokiej gamy 
urządzeń (odtwarzaczy iPod lub telefonów iPhone, kamer cyfrowych, telefonów komórkowych itp.).  
Umożliwia wyświetlenie ich zawartości w dowolnym miejscu i czasie.

Sklep bludot.pl prezentuje:

Źródło światła: RGB LED

Źródło światła LED wystarcza na ponad: 20 000 godzin

Jasność: do 30 lumenów

Rozdzielczość natywna: 800 x 600 pikseli

Współczynnik kontrastu: 500:1

Temperatura barwowa: 6500 kelwinów

Długość przekątnej ekranu: Od 13,2 cm do 205,7 cm

Wbudowany głośnik stereofoniczny: 2 x 0,3 W

Żywotność baterii: Tryb standardowy 2,5 godziny

Wymiary: 100 x 100 x 32 mm

Sprawdź więcej na www.bludot.pl 

http://www.bludot.pl/
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tekst: Janusz Lirski

Dla polskich użytkowników solidne poznanie FileMaker’a  
nie jest łatwe, jeśli korzystanie z anglo języcznych za-
sobów sprawia im trudność. Niestety podręcznik dołą-
czony do programu, podobnie jak cała dokumentacja 
(w folderze Polish Extras), nie zostały przetłumaczone 
z angielskiego. Pomoc jest zredukowana do „mini” roz-
miarów i używa takiego języka, że nie za dużo z niej 
może być pożytku.
Jeśli więc nie możemy dokładnie przerobić lekcji z Tutorial’a, 
skorzystać w pełni z darmowych źródeł wiedzy lub zakupionej 
książki, treningowej serii video itp. – pozostaje nam sprawdzo-
na metoda „rozgryzania” programu krok po kroku. Nie brakuje 
gotowych przykładów rozwiązań, którymi możemy się posłu-
żyć. Sam przed laty tak właśnie poznawałem program i odkry-
łem w nim wyjątkową przejrzystość i przyjazność – pewnie dla-
tego stałem się jego entuzjastą.

Aby jednak zrozumieć wszystkie szczegóły decydujące o spraw-
nym funkcjonowaniu konkretnej bazy, musimy być przygotowa-
ni na to, że jest bardzo wiele miejsc, gdzie są one ustalone i na 
początku nie będzie łatwo wszystkie odnaleźć...

Trzeba brać pod uwagę to, że baza może pracować w czterech 
odmiennych trybach. Przeglądania (Browse Mode), czyli podsta-
wowym dla końcowego użytkownika, służącym do wprowa-
dzania i korzystania ze zgromadzonych danych, zdefiniowanych 
obliczeń oraz podsumowań. Wyszukiwania (Find Mode), czy-
li szukania wpisów według różnych, czasem wielu połączonych 
kryteriów, pomijania (czyli ukrywania), a także zapamiętywania 
wyników tych działań. W ostatniej wersji dodano dobrze znane 
z innych makowych programów zawsze dostępne okienko szybkie-
go wyszukiwania. Podglądu (Preview Mode), czyli widoku w druku 
przygotowanego zestawienia, raportu czy listu. Dla twórców baz 
najważniejszy jest jednak tryb Układu (Layout Mode), czyli projek-

towania formularzy, list itp. Tutaj decydujemy o kształcie graficz-
nym tego, co będzie używane na ekranie, rozmieszczamy obiek-
ty, przypisujemy im określone działanie, budujemy cały interfejs 
dla konkretnego użytkownika. Mamy do dyspozycji całe mnó-
stwo narzędzi, asystentów, okien kontroli ustawień. W aktualnej 
wersji programu, wiele spośród dawniej mozolnych operacji zor-
ganizowano tak, że potrzeba tylko decyzji i paru kliknięć, a więk-
szość parametrów jest cały czas widoczna i pod ręką w Inspektorze.

To samo okno z formularzem w trybie przeglądania, wyszukiwania, podglądu 
i układu

W FileMaker’ze Pro, jako oprogramowaniu relacyjnych baz 
danych, można tworzyć zarówno proste bazy, zawierające jed-
ną tabelę, jak i kompleksowe rozwiązania, oparte na powiąza-
niach wielu tabel, umieszczonych w jednym lub wielu plikach.

Bazę danych można więc wyobrazić sobie jako stos kart, z któ-
rych każda zawiera pewną ilość różnych informacji o jednostko-
wym przedmiocie, osobie, zdarzeniu itp. W kartach tych mogą 
być zapisane najróżniejsze informacje np. tekst, liczby, daty, gra-
fiki czy łącza internetowe.

Taki wprowadzony zestaw danych jest pojedynczym wpisem 
do bazy, niezręcznie nazywanym na ogół „rekordem” (zapoży-
czonym ongiś żargonowo z angielskiego Record). Każdy z  jed-

FileMaker Pro część 2

czyli jak działają bazy danych w tym programie… 
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nostkowych wpisów zawiera zestaw informacji w wielu polach 
różnego typu. Odrębne wpisy z takimi samymi polami są ułożo-
ne jak wiersze w tabelach.

W ten sposób, w tabelach oddzielnie są składowane np. listy 
klientów, projektów, nad którymi pracujemy, fotografii lub przed-
miotów, które chcielibyśmy zorganizować. Plik, czyli pojedynczy 
dokument bazy danych FileMaker’a Pro może zawierać nieogra-
niczoną ilość tabel i przypisanych im pól. Tam, gdzie trzeba, wy-
stąpienia tabel są powiązane ze sobą relacjami pomiędzy wspól-
nymi wartościami (np. numer ID, seryjny) w wybranych polach.

By zrozumieć logikę programu i funkcjonowanie stworzonych 
w nim baz danych, należy przeanalizować jego działanie, najle-
piej otwierając kopię przykładowego, niezbyt skomplikowanego 
pliku. Warto na początek zajrzeć do preferencji programu i usta-
wić właściwą nazwę użytkownika (domyślne konto), używanie 
systemowej palety kolorów i odpowiedniej czcionki: Verdana, 
Arial itp. (dla zgodności pod Windows i przeglądarką).

Bez obaw można eksperymentować, zmieniając definicje po 
powieleniu pola, układu lub skryptu – najczęściej i tak zostanie-
my zapytani czy zapisać wprowadzone zmiany. Trzeba jednak 
zachować ostrożność w korzystaniu z „dobrodziejstw” polskiej 
wersji – w niektórych miejscach można spotkać jeszcze pozosta-
łości błędów i niekonsekwencji w nazewnictwie z poprzednich 
wersji, sporo opisów bardziej utrudnia niż ułatwia zrozumienie 
sensu. Oddzielnie zdefiniowane są nie tylko tabele, pola i rela-
cje, używane listy wartości, potrzebne do funkcjonowania ukła-
dy i  skrypty, ale także zabezpieczenia (uprawnienia dostępu), 
zewnętrzne źródła danych a w wersji Advanced także niestan-
dardowe menu i funkcje.

Widok tabeli pozwala pokazać 
najwięcej informacji, stał się także 
wygodnym sposobem edycji 
utworzonych pól

Zarządzanie tabelami, polami i relacjami
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Podstawowa struktura bazy jest pod kontrolą w oknie Za-
rządzanie bazą danych. W zakładce Tabele warto zwrócić uwa-
gę na nowość – przycisk importowania całej tabeli. W zakładce 
Pola możemy przełączać się pomiędzy tabelami, a tworząc nowe 
pole musimy podjąć decyzję, jakiego będzie typu. Ostatnia za-
kładka Relacje prezentuje w czytelnej formie wszystkie powiąza-
nia pomiędzy tabelami, dzięki którym pola z jednej tabeli mogą 
być dostępne w innej. Przyciski w dolnej części okna pozwalają 
w prosty sposób dodać kolejną relację: wybrać wystąpienie od-
powiedniej tabeli, nazwać je odpowiednio i utworzyć powiąza-
nie, w edycji wystarczy wskazać pola z obu tabel i użyć opera-
tora dla określenia ich zależności.

Po każdej stronie mamy wtedy możliwość użycia opcji two-
rzenia, usuwania i sortowania wpisów. Oczywiście, jeśli cokol-
wiek zmienimy np. w nazwie pola, tabeli czy relacji – zostanie 
to automatycznie przeniesione do wszystkich innych wystąpień 
w strukturze bazy.

Definiując pole każdego rodzaju, trzeba pamiętać o tym, pod 
jaką wersją programu plik został utworzony – jeśli w odmien-
nej, to nie będzie polskich formatów dat i liczb, nazw miesięcy 
w obliczeniach… Zależy to także od wybrania w menu > Format 
> Użyj formatów systemowych. Wszystko inne można na szczę-
ście dopasować do naszych potrzeb, choć polska gramatyka przy-
sparza kolejnych problemów do rozwiązania... Decydujące są tu 
Opcje, które wybierzemy przy tworzeniu pola. W pierwszej za-

kładce mamy cały szereg możliwości związanych z automatycz-
nym wprowadzaniem danych przy tworzeniu nowego wpisu, 
może to być np. wartość obliczona z wykorzystaniem dostęp-
nych funkcji lub pobrana ze wskazanego pola połączonej relacją 
tabeli. W tym miejscu decydujemy, czy zezwalamy na modyfi-
kację pierwotnie wprowadzonej wartości.

W drugiej zakładce możemy ustalić sprawdzanie poprawno-
ści danych i narzucić użytkownikowi konieczną dyscyplinę przy 
wprowadzaniu informacji do pól. Kolejna zakładka służy określe-
niu bardzo ważnego składowania czyli tego, czy pole ma może 
być globalnym (z jedną wartością dla wszystkich wpisów) lub czy 
ma występować z powtórzeniami (tu ustalamy maksymalną licz-
bę) i w jaki sposób jego zawartość ma być indeksowana. Mamy 
do wyboru całkiem długą listę języków, których reguły możemy 
zastosować… Trzeba pamiętać, że przy obliczeniach, po uży-
ciu Opcje składowania pojawi się podobne do trzeciej zakładki 
okno ale z dodaną, niezbędną czasem, pozycją „Nie zachowuj 
wyników obliczenia – w razie potrzeby oblicz ponownie”. Z kolei 
tworząc pole będące podsumowaniem, trzeba wybrać, danych 
jakiego pola ma używać i jak ma być ustalona podliczana war-
tość. Pole typu kontener pozwoli nam zachować grafiki, dźwię-
ki, filmy (z odtwarzaniem), a nawet dokumenty innych progra-
mów. Z ostatniej zakładki Furgina nie będziemy korzystać, póki 
nie przyjdzie nam współpracować z użytkownikami w Japonii...

Rozpoczynający przygodę z FileMaker’em na ogół za najtrud-
niejsze uznają tworzenie formuł obliczeniowych. Rzeczywiście 
trudno to bogactwo od razu opanować: 45 funkcji tekstowych, 
8 formatowania tekstu, 18 liczbowych, 13 daty, 4 czasu, 1 sygna-
tury czasowej, 10 agregatu, 1 podsumowania, 3 powtarzania, 
4 finansowe, 7 trygonometrycznych, 16 logicznych, 93 pobiera-
nia, 21 projektu, do tego jeszcze niestandardowe i zewnętrzne…

Spora ich część powinna być znana użytkownikom arkuszy kal-
kulacyjnych. W polskiej wersji programu pozostawiono je w ory-
ginalnym angielskim brzmieniu, ale z użyciem europejskich se-
paratorów w składni. Warto zapoznać się i mieć zawsze pod ręką 
pełną dokumentację – pobierając ten dokument:
http://www.filemaker.com/support/product/docs/fmp/fmp11_
functions_ref.pdf

Zarządzanie opcjami dla pola

Definiowanie obliczenia – kolejne kroki
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Najważniejsze i najczęściej potrzebne z funkcji można jednak 
bardzo szybko zrozumieć, bo tworzenie nawet najbardziej złożo-
nych formuł obliczeniowych zorganizowano tak, że prawie nic nie 
musimy pisać „z głowy”, jedynie wstawiamy kliknięciem schemat 
formuły z listy po prawej stronie, zaznaczamy rozpoznany po na-
zwie fragment, wskazujemy na liście pól po lewej, co chcemy wsta-
wić w tym miejscu, klikamy, potem wstawiamy operator, ewen-
tualnie wpisujemy sprawdzane wartości oraz wynik i po chwili 
gotowe. Trudno sobie wyobrazić, by mogło być łatwiej i szybciej!

Jeśli jednak pogubimy się w operatorach i separatorach, za-
pomnimy dodawanych wartości umieścić w cudzysłowie, wy-
bierzemy niewłaściwy rodzaj wyniku itp. – przy zatwierdzaniu 
program wskaże nam błędy, które musimy poprawić. Ogromnie 
przydatne są tu ciągle rozszerzane funkcje pobierania, które po-
zwalają użyć np. aktualnej informacji o systemie, wersji i języku 
programu, dacie, czasie, nazwie użytkownika, numerze IP, na-
zwie komputera, zestawie przywilejów, całkowitej i wyszukanej 
ilości wpisów, stanie sortowania, rozmiarach pliku, wybranym 
w oknie dialogowym przycisku, wciśniętym klawiszu, aktual-
nym trybie, widoku, układzie, aktywnym polu itp. Musimy jed-
nak poznać stosowane tu kody – jakimi cyframi oznaczono np. 
Windows a jaką MacOS, jakimi domyślny i drugorzędny przycisk 
oraz pamiętać, by obliczenia nie były zachowane, a tylko prze-
prowadzane od nowa w potrzebie.

Dla przykładu, gdybyśmy chcieli obliczyć, ile lat dzieli dwie 
daty, prosta formuła mogłaby wyglądać tak:
If(not IsEmpty(data1) and not IsEmpty(data2);
Abs ((GetAsDate(data2) – GetAsDate (data1))) / 365,25; „”)

Oczywiście „data1” i „data2” oznaczają istniejące pola z da-
tami a wynikiem jest cyfra, którą możemy np. zaokrąglić do 
wskazanego miejsca po przecinku korzystając z funkcji  Truncate 
( number; precision).

Kolejnym miejscem prostej i całkiem intuicyjnej kontroli struk-
tury bazy danych jest okno Zarządzania listami wartości. Może-
my tu zdefiniować zwykłe listy z alternatywnymi wartościami, 

których będziemy używać w konkretnym polu, listy, na których 
znajdą się wartości użyte w jakimś polu we wszystkich wpisach, 
lub listy wartości z powiązanej relacją innej tabeli (z możliwością 
pokazywania jednocześnie treści w dwóch polach) albo też listy 
wartości istniejących w zewnętrznych źródłach danych.

Jeśli w bazie zostały zdefiniowane wszystkie tabele z polami 
i połączenia pomiędzy nimi, można przejść do zarządzania ko-
lejną, bardzo ważną częścią funkcjonalności rozwiązania, czyli 
do skryptów. Są to w rzeczywistości instrukcje, co baza ma zro-
bić przy otwieraniu lub zamykaniu albo kiedy np. zostanie uży-
ty określony przycisk...

Dodane ostatnio wyzwalacze skryptów pozwalają tę automa-
tyzację powtarzających się czynności posunąć jeszcze dalej. Zno-
wu FileMaker może nas zaskoczyć tym, jak bardzo proste i czy-
telne może być tworzenie skryptów bez potrzeby angażowania 
informatycznego wtajemniczenia...

Do dyspozycji mamy po lewej stronie aż 130 gotowych kro-
ków – wskazujemy, klikamy i już jest na liście (możemy w po-
trzebie przesunąć go w górę lub w dół), pozostaje tylko określić 
dodatkowe opcje zaznaczając, wybierając z listy, czasem wpisu-

Zarządzanie listami wartości

Zarządzanie skryptami z możliwością importu z innej bazy
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jąc np. potrzebny rozmiar. Trzeba tylko pamiętać, by we właści-
wym miejscu znalazły się zamknięcia uwarunkowań (te spośród 
pozostawionych po angielsku: End If, Exit Loop If). Niektóre kroki 
działają tylko pod MacOS (Mów, Wykonaj AppleScript) a niektó-
re tylko pod Windows (Wybierz numer telefonu, Wyślij plik wy-
konawczy DDE).

Nie wszystko też może być wykonane na serwerze albo w udo-
stępnieniu bazy przez Szybką publikację w Internecie (poprzez 
przeglądarkę). Zawsze mamy możliwość wyłączenia któregoś 
kroku skryptu. Przy importowaniu skryptu z innej bazy zostaną 
nam wskazane wszystkie niezgodności. Twórcy czasem korzy-
stają z możliwości wpisywania komentarzy (# na początku) dla 
łatwiejszego zrozumienia przez mniej doświadczonych. Ostatnio 
dodano możliwość porządkowania skryptów, czyli układania ich 
w folderach. Jeśli wydrukowalibyśmy widoczny na ilustracji ele-
mentarny skrypt, uzyskalibyśmy zapis ze wszystkimi szczegółami:

Zarządzanie kontaktami: Działanie: Szukaj [alternatywnie]

Ustaw przechwytywanie błędów [Włączony]
#Jeśli jesteśmy w trybie przeglądania
If [Get(WindowMode) = 0]
If [Get(LayoutName) = „Widok listy”]
#Do wyszukiwania będziemy używać tylko formularza.
Wykonaj skrypt [„Przejdź do Karty kontaktu”]
End If
Przejdź do trybu wyszukiwania []
[Przerwij]
Else
End If
Wykonaj szukanie []
#Wynik ocenimy po standardowym błędzie
If [Get(LastError) = 400]
Pokaż niestandardowe okno dialogowe [Tytuł: „Komunikat”: 

Wiadomość: „Nie podano kryterium wyszukiwania.
zostaną pokazane wszystkie wpisy.”; Przyciski: “OK”]
Pokaż wszystkie rekordy
#Wynik ocenimy po rezultacie wyszukiwania
Else If [Get(FoundCount) = 0]
Pokaż niestandardowe okno dialogowe [Tytuł: „Komunikat”; 

Wiadomość: „Brak wpisów odpowiadających zapytaniu.”; 
Przyciski: “OK”]

Pokaż wszystkie rekordy
#Skoro wyszukany jeden tylko wpis
Else If [Get(FoundCount) = 1]
Przejdź do układu [oryginalny układ]
Else
#Skoro wyszukanych jest więcej to pokażemy na liście
Przejdź do układu [„Lista kontaktów” (Kontakty)]
End If

Warto przestudiować i mieć zawsze pod ręką pełną dokumen-
tację – pobierając ten dokument: http://www.filemaker.com/ 
support/product/docs/fmp/fmp11_scripts_reference.pdf

Zarządzanie zabezpieczeniami

Ostatnim miejscem, gdzie przy wstępnym poznawaniu baz 
FileMaker’a musimy zajrzeć, jest Zarządzanie zabezpieczeniami. 
Tworzymy tu konta dla różnych użytkowników, przydzielamy im 
wcześniej ustalone zestawy przywilejów, ewentualnie dodajemy 
rozszerzone zestawy przywilejów – na koniec określając szczegó-
łowo dostęp aż do poziomu pola. Możliwości jest tu tak dużo, 
że ich opisanie byłoby obszerniejsze niż kolejna część... Tak więc 
w kolejnym odcinku przejdę od razu do budowania bazy danych, 
czyli najważniejszych działań w trybie układu. @

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl

http://twitter.com/imagazinepl
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  Ale o co chodzi? 
Założenie jest proste, ale ma sobie pewien haczyk. Postaram się 
pokazać FCSa od  kuchni, ale nie mogę obiecać, że dam wam go-
towe rozwiązania. Nie możecie więc traktować tego cyklu artyku-
łów jak szkoleń czy też treningów, ponieważ te prowadzone są 
przez wykwalifikowanych trenerów Apple’a i gdyby dowiedzie-
li się, że odbieram im zajęcie – na pewno nie byliby zadowole-
ni. Poza tym, niezależnie od tego, ile lekcji z obsługi Final Cuta 
weźmiecie, i tak niewiele wam to da, jeżeli nie zarwiecie wielu 
nocy na próbach wykonania czegoś, co po miesiącu lub dwóch 
będziecie robić w parę sekund. Taka jest cała prawda o mon-
tażu telewizyjnym.

  Pilot 
Zaczniemy od absolutnych podstaw, 
czyli od omówienia struktury progra-
mu. Najnowszy pakiet Final Cut Studio, 
oznaczony numerem 7, składa się z sze-
ściu niezależnych – ale współpracują-
cych ze sobą – aplikacji. Poprzedni, czy-
li wciąż najbardziej popularna w mediach „szóstka”, to te same 
programy, ale oczywiście bez paru nowych, ciekawych i ułatwia-
jących pracę funkcji. W związku z tym, że istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że będziecie korzystać z jednej lub z drugiej 
wersji, postaram się zaznaczać różnice między nimi oraz prze-
prowadzić was przez trud pracy pomiędzy wersjami. Sam zresz-
tą często muszę żonglować projektami, eksportując je z jednej 
wersji do drugiej i wynika z tego całkiem sporo problemów. No 
dobrze, czym zatem jest Final Cut Pro?

  Scena 1: Final Cut Pro 
Final Cut Pro jest programem do mon-
tażu nieliniowego, czyli z angielskiego 
non-linear editing (NLE). Montaż nieli-
niowy polega, w dużym uproszczeniu, 
na swobodnym dostępie do materiału 
źródłowego, bez konieczności ingeren-
cji w niego. Wyobraźmy sobie, że mamy tzw. materiał surowy, 
popularnie nazywany „surówką” [Rys. 1]. Chcemy wyciąć z nie-
go dwa fragmenty. Początek pierwszego mieści się w punkcie A, 
a kończy w punkcie B. Początek drugiego zaczyna się w punk-
cie C, a kończy w punkcie D. Możemy swobodnie wyciąć oby-

dwa te fragmenty, a materiał źródłowy pozostaje nienaruszony. 
W pewnym sensie bowiem, w kilka sekund lub za pomocą jed-
nego kliknięcia kopiujemy materiał z jednego miejsca i wkleja-
my w drugie. Takie operacje możemy wykonywać tak długo, aż 
zapełni nam się pamięć komputera. Wracając jednak do same-
go Final Cuta, to jest to program służący głównie do montażu 
telewizyjnego. Bardzo rzadko montuje się na nim większe pro-
dukcje lub filmy. Jeżeli chodzi o największe polskie kanały te-
lewizyjne, to jest on wykorzystywany głównie w TVN, TVN24, 
Polsacie. Telewizja Polska korzysta z zupełnie innych pakietów 
oprogramowania. 

  Scena 2: Motion 
Motion, czyli druga część Studio, to pro-
gram do tworzenia zaawansowanych 
animacji 2D oraz 3D. Obecnie mamy do 
dyspozycji czwartą wersję tej aplikacji. 
Motion jest bardzo podobny do znane-
go pewnie wszystkim Adobe After Effects, ale bez wątpienia 
daje mniejsze możliwości. Nie zmienia to jednak faktu, że moż-
na w nim stworzyć naprawdę niezłe animacje. O części z nich, 
które na co dzień oglądacie w telewizji przypomnimy sobie przy 
okazji kolejnych artykułów.

  Scena 3: Soundtrack Pro 
Obecnie mamy do dyspozycji trzecią wer-
sję Soundtracka Pro, który, jak sama na-
zwa wskazuje, służy do postprodukcji 
dźwięku. Z mojego doświadczenia wyni-
ka, że jest to program rzadko wykorzysty-
wany w telewizji. Co prawda, daje on duże możliwości, szczegól-
nie jeżeli chodzi o „naprawianie” dźwięku i stosowanie różnego 
rodzaju efektów, ale to nie zwiększa jego i tak małej popularno-
ści. Najczęściej w Soundtracku wykorzystywana jest baza dźwię-
ków. Część z nich również można usłyszeć w programach tele-
wizyjnych oraz reklamach proszków do prania.

  Scena 4: Color 
Korekcja obrazu jest jednym z ważniej-
szych zadań postprodukcyjnych. Do tego 
służy nam właśnie Color. Nie ma filmu 
czy też serialu, który nie byłby poddawa-
ny korekcji barwnej. I nie chodzi tu o to, 

Final Cut Studio sezon 1

tekst: Krzysztof Flasza Oddajemy w wasze ręce pierwszy sezon poradników z obsługi Final Cut Studio. 
Dlaczego sezon? Pewnie w dużej mierze dlatego, że wciąż będziemy krążyć wokół 
tematyki filmowo-telewizyjnej, a jak wiemy, nasze ulubione seriale dzieli się 
wciąż na kolejne sezony. Zapraszamy zatem do zapoznania się z nowym cyklem 
artykułów.
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że filmy te zrobione są źle (chociaż to też się zdarza), ale raczej 
o fakt, że lubimy gdy wszystkie kolory są wyraziste, a niektóre 
rzeczy wyróżnione. Color to potężne narzędzie do „kolorowania” 
obrazka, coraz częściej goszczące w studiach postprodukcyjnych, 
głównie ze względu na cenę całego Final Cut Studio.

  Scena 5: Compressor 
Moim zdaniem, Compressor to jedna 
z najważniejszych, jeżeli nie najważniej-
sza część całego pakietu. Dzięki współpra-
cy z Qmasterem, czyli systemem, który 
umożliwia nam dystrybucję zadań, otrzy-
mujemy pakiet, który wyciśnie z naszych 
komputerów siódme poty. W praktyce mamy możliwość kom-
presji materiału do wielu formatów plików, wykorzystując np. 
wszystkie rdzenie komputera. W związku z tym, że zazwyczaj 
proces kompresji to bardzo czasochłonna sprawa, otrzymujemy 
rozwiązanie, które oszczędzi nam trochę czasu, a czas w tele-
wizji jest bardzo drogi i często wybiera się rozwiązanie nieko-
niecznie najlepsze, ale na pewno najszybsze.

  Scena 6: DVD Studio Pro 
Kiedy pierwszy raz zetknąłem się z DVD 
Studio Pro, czyli programem do nagry-
wania i authoringu płyt DVD, nie miałem 
pojęcia jak nagrać płytkę. Chociaż nie, 
miałem pojęcie, ale po nagraniu 3 płyt, 
z których żadna nie działała okazało się, 
że trzeba jednak trochę się zastanowić. Na pewno nie jest to pro-
gram typu Nero, gdzie obsługa jest banalnie prosta, ale w zamian 
daje dużo większe możliwości. Oprócz nagrywania, mamy do 

dyspozycji rozbudowany system konstrukcji menu, chapterów, 
różnego rodzaju odwołań itp. Na DVD Studio Pro kończy się pro-
ces postprodukcyjny, ponieważ możemy dzięki niemu oddać 
klientowi przygotowany przez nas materiał.

Wszystkie części FCS’a ściśle ze sobą współpracują, ale w związ-
ku z tym, że jest to soft przeznaczony głównie do małych pro-
dukcji telewizyjnych, nie wszystkie jego części są w tym pro-
cesie wykorzystywane. Oczywiście niezbędny jest sam Final 
Cut i... na tym właściwie koniec. W związku z tym, że sam FCP 
umożliwia eksportowanie materiału do różnych formatów, mo-
żemy już na wstępie wyeliminować Compressora. Jeżeli nato-
miast montujemy, powiedzmy, newsa do wiadomości, to nie 
będzie nam raczej potrzebne Motion ani Soundtrack Pro. Za-
zwyczaj materiał umieszczamy bezpośrednio na serwerze albo 
nagrywamy go na kasetę do emisji, więc nie przyda nam się 
zupełnie DVD Studio Pro. A co z Colorem? Przecież w telewizji 
wszystko musi być piękne i świecące? Uwierzcie mi, nikt w te-
lewizji nie ma czasu na korekcje barwną obrazu, jeżeli oczy-
wiście bierzemy pod uwagę wspominanego newsa. Poza tym, 
jeżeli zdjęcia przyniesione przez operatora kamery są zrobio-
ne dobrze, to nie ma konieczności poprawiania czegokolwiek. 
A nawet jeżeli istnieje, to znów, Final Cut umożliwia drobną 
korekcję barwną, dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów. 
Nie oznacza to jednak, że wszystkie te części Studia są zbędne. 
Wręcz przeciwnie. Każda z nich ma jednak swój obszar działa-
nia, który pozwala na dopracowywanie obrazu, a czasem po 
prostu zwykła zabawę.

Zapraszam was więc na cykl artykułów poświęconych Final Cut 
Studio. W kolejnym odcinku Final Cut Pro od strony praktyczne-
go użytkowania, czyli dlaczego FCP jest najlepszy do telewizji. @

http://www.inis.pl/
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Pierś z kurczaka 
z jabłkami

przepis: Małgorzata Łada

Filety umyć, rozkroić na połowy, natrzeć solą i pieprzem. W rondlu rozgrzać 
łyżkę oliwy z łyżką masła, obsmażyć mięso, podlać sokiem i dusić na ma-
łym ogniu przez 15 minut.

Jabłka obrać, pokroić w dość grube plastry, wydrążyć gniazda nasienne. 
Na patelni rozgrzać resztę oliwy i masła, dodać jabłka i dusić pod przykry-
ciem aż zmiękną.

Mięso wyjąć, pokroić w plastry. Podawać z jabłkami polanymi sosem spod 
pieczeni i małymi placuszkami z tartych ziemniaków.

Smacznego!

•  3 filety z piersi kurczaka
•  2 łyżki masła
•  2 łyżki oliwy
•  1/2 łyżeczki suszonego estragonu
•  2 duże kwaśne jabłka (reneta, bojken)
•  szklanka soku jabłkowego (może być 

z kartonika)
•  sól, pieprz


