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Marzec 2011 roku. Wszystko wskazuje na to, że miesiąc ten za-
pamiętamy na długo. 2, 11 i wreszcie 25 marca przejdą do his-
torii jako dni ściśle związane z  iPadem 2. Przede wszystkim, 
w pierwszej kolejności i na równi z innymi krajami europejski-
mi, już 25 marca w Polsce pojawi się nowa zabawka Apple. Nie 
bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zrobili czegoś szalonego. Nasz 
übergeek, Wojtek Pietrusiewicz, powodowany gadżeciarskim 
zacięciem, udał się do Nowego Jorku w poszukiwaniu iPada 2, 
jeszcze przed europejską premierą. Opisuje to dosyć szczegóło-
wo wewnątrz numeru.

Miesiąc ten przejdzie do historii nie tylko ze względu na nowe-
go iPada. W końcu, nie samym iPadem nasz świat stoi. W marcu, 
Apple zaprezentowało również najnowsze Macbooki Pro z prze-
łomowym złączem Thunderbolt, zaprojektowanym przez  Intela, 

Kinga Ochendowska 

Kowboj to przypadek 
zabawny, bo czytając jego 
wpisy ma się wrażenie, 
że właśnie przed chwilą 
zeskoczył z ochwaconej 
kobyły.

Norbert Cała  

Głośniki, które dostałem 
do testów, uznałem jeszcze 
przed wyjęciem z pudełka 
za doskonałe. Przecież dla 
mnie „iPodofanboya”, każdy 
głośnik z stacją dokującą 
jest fajny.

Wojtek Pietrusiewicz 

Dziennikarze, recenzenci, 
pisma technologiczne – 
oni wszyscy interesują się 
numerkami.

Przemysław Marczyński 

iPhone – obok bogatych 
możliwości – ma również 
pewną wadę, która dość 
mocno jest eksponowana 
przez użytkowników. Krótki 
czas „życia” na baterii.

Krzysztof Młynarski

Wnikliwy obserwator – 
nawet nie będąc socjologiem 
– zauważy, że ludzkość 
w swej masie ma ciekawą 
cechę. Jeśli pojawi się 
jakieś zagrożenie – zamiast 
spokojnie zanalizować to, 
co się dzieje i wyciągnąć 
z tego jakieś konstruktywne 
wnioski – najczęściej je 
bagatelizuje lub popada 
w histerię.

Witamy,
które ma szansę stać się „killer-ficzerem” dla wszystkich użyt-
kowników „pro”, oraz najnowszą odsłonę systemu operacyjne-
go OSX 10.7 Lion.

Jak widzicie dużo się wydarzyło, ale dzięki nam możecie być 
spokojni – żadne nowości Was nie ominą!

O wszystkim przeczytacie na łamach najnowszego wydania 
iMagazine. Oczywiście, w numerze znajdziecie też inne ciekawe 
artykuły oraz kilka interesujących pomysłów, które wprowadzili-
śmy kierując się Waszymi uwagami.

Zapraszam do lektury.

Dominik Łada
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W marcowym iMagazine, zaprezenowaliśmy dwa konkursy.

 Konkurs „Kingston DataTraveler Mini Fun G2”

Firma Kingston Polska ufundowała dla naszych czytelników 
3 pendrive’y DataTraveler Mini Fun G2, w wersji 2 GB.

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

Wymień wszystkie urządzenia produkcji Apple, które mają 
złącze HDMI.

Poprawna odpowiedź to: Mac Mini (w tym Mac Mini Server) 
oraz AppleTV.

Pendrive-y wygrali:
– Konrad Płaziński
– Krzysztof Humeniuk
– Kamil Warpechowski

 Konkurs „iHub Basic”

Firma Nova Media ufundowała dla naszych czytelników 
2 licen cje na program iHub Basic.

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

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

Poprawna odpowiedź: Przepustowość, z nadmiarem kodo-
wania przy wykorzystaniu wszystkich anten sieci 802.11n, 
sięga do 600 Mb/s.

Licencje na program iHub Basic wygrali:
– Justyna Rojek
– Kacper Miller

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

Wyniki konkursów

6 dni z iPadem 2 4/2011 36NOWOŚCI APPLE

tekst:   Wojtek Pietrusiewicz

Lżejszy, cieńszy, szybszy, z kamerami.

Minęło zaledwie kilka dni od premiery, ale zdecydowaliśmy 
się z Norbertem osobno opisać nasze własne doświadczenia 
z  iPadami. Po pierwsze, swojego mam już trochę dłużej. Po dru-
gie, inaczej z nich korzystamy. Tym sposobem być może dotrze-
my więc do szerszego grona. Specyfikację techniczną znacie (a je-
śli nie, to przeskoczcie szybko na inną stronę tego wydania) – taki 
sam ekran, lżejsza i cieńsza obudowa, dwie kamery. Z pozoru 
niewiele, a jednak jak dostawimy klocek do klocka, to w rękach 
leży nam zupełnie nowa jakość.

Kamery zdecydowanie przeznaczone są do wideo, a nie do 
robienia zdjęć. Ktokolwiek próbował trzymać 10” tablet jak apa-
rat wie, o czym mówię. Mówiąc wideo natomiast, mam na my-
śli FaceTime lub Skype. Pewnie, że da się kręcić tym film i jakość 
jest (mniej więcej taka, jak w iPodzie Touch), ale w żadnym wy-
padku nie jest to wygodne. Wolałbym już kręcić film cyfrową lu-
strzanką, a są to słowa, o których nie myślałem, że kiedykolwiek 
je wypowiem. Wracając jednak do wideo-rozmów. W tym żywio-
le kamery sprawują się idealnie. Po wycieczce za ocean, trzeba 
było rodzinie pokazać zakupy, więc wskoczyliśmy na FaceTime 
z rodzicami i tylna kamera nadawała się do tego celu idealnie.

Nie robiłem jeszcze szczegółowego porównania ekranów iPa-
da 1 i 2, ale na pierwszy rzut oka wydają się prawie identyczne, 
czyli świetne. Ekran jest wykonany w technologii IPS i zapewnia 
rewelacyjne kolory oraz kąty widzenia. Brak słońca oczywiście 
oznacza, że nie mogłem porównać 
ich w tym środowisku.

Pierwszego iPada nauczyłem się 
trzymać, opierając jego lewy dolny 

róg na wnętrzu dłoni. W tej pozycji mogłem wygodnie posadzić 
cztery litery na kanapie i czytać gazetę. Owszem, dłuższe posie-
dzenia powodowały zmęczenie ręki, ale ogólnie nie było trage-
dii. Wiem, że to bardzo indywidualna sprawa. Moja kobieta dla 
przykładu, zdecydowanie preferuje pozycję leżącą, z  iPadem 
podpartym za pomocą Macally Bookstand. Dla mnie ta pozy-
cja była całkowicie nie do zaakceptowania. Nigdy nie spodzie-

wałem się też, że iPad 1 wyda mi się 
gruby. „Dwójkę” trzymam ciut ina-
czej. 80 g robi na tyle dużą różnicę, że 
nie podpieram  iPada wnętrzem dłoni, 

Moje 6 dni 
z iPadem 2

 Z pozoru niewiele, a jednak jak dostawimy 
klocek do klocka, to w rękach leży nam zupełnie 
nowa jakość

 Nie spodziewałem się takiego 
wzrostu wydajności i „sprężystości” 
interfejsu oraz wszystkich aplikacji

Alan Wake 4/2011 77GRY

tekst: Mateusz Suski

Alan Wake to jeden z najszumniej 
zapowiadanych tytułów ubiegłego 
roku. Czy forma nie przerosła 
treści? Nie! Survival Horror, 
wyprodukowany przez Remedy 
Entertaintment, naprawdę nieźle 
wkręca. Jest się czego bać.

Tytułowy bohater to pisarz. Pisarz, któ-
ry nie spodziewał się, że świat wykre-
owany w jego własnej wyobraźni bę-
dzie miał odzwierciedlenie w realnym 
życiu. Miasto Bright Fallus, do które-
go udaje się nasz bohater, jest kon-
trolowane przez Ducha Mroku. Wcze-
śniej wspomniany duch jest kobietą, 
która porywa żonę Alana. Początkowo 
Wake nie przeciwstawia się zmorze, 
ale z czasem dochodzi do wniosku, że 
to nie ma sensu, bo w ten sposób ni-
gdy nie odzyska ukochanej.

Tak pokrótce prezentuje się fabuła 
gry. Temat wydaje się być oklepany? 
Wręcz przeciwnie. Na całą złożoność 
historii wpływa każdy, nawet naj-
mniejszy szczegół, taki jak kolejność 
odkrywania przedmiotów i kojarze-
nia faktów. Szczerze polecam ogląda-

nie przerywników filmowych. Co prawda są dość długie, ale niesamowicie trzymają 
w napięciu i co najważniejsze, dzięki nim można naprawdę bardzo dużo dowiedzieć 
się na temat fabuły gry.

Również koncepcja gry jest bardzo ciekawa. Zabawa została bowiem podzielona 
na sześć odcinków. Na początku każdego z nich jest krótkie wprowadzenie, z które-
go dowiadujemy się, co było w poprzednim odcinku. W grze naprawdę przydaje się 
umiejętność łączenia ze sobą, na pozór kompletnie niepowiązanych ze sobą, faktów. 
Każdy z odcinków charakteryzuje się inną długością i złożonością fabuły. To bardzo 
wciągające. Sam siedziałem przed telewizorem i długo się zastanawiałem co począć, 
zanim ruszyłem do walki z siłami ciemności.

Gra rozgrywa się przede wszystkim w lesie. Mniej więcej 3/4 czasu spędzamy bu-
szując po zagajnikach. Dopiero pod koniec gry tak naprawdę udajemy się w inne 
miejsca, takie jak ogródek dla umysłowo chorych, kościół albo księgarnia. Z czasem 
można się znudzić, bo ile można kręcić 
się po tym samym lesie? Ale Duch Ciem-
ności nie daje powodów do nudy. Do-
słownie wszystko może stać się naszym 
przeciwnikiem. Zaczynając od ludzi, któ-
rzy nie wiadomo skąd, nagle, pojawiają 
się przed nami rzucając nożami, aż po ko-
nary drzew albo samochody. Nie wolno 
nam też zapomnieć o czyhających na nas 
ptakach. To bardzo wyraźne nawiązanie 
do „Ptaków” Hitchcocka – jednego z kla-
syków gatunku.

Nasz bohater, Alan Wake, ma począt-
kowo bardzo skromny arsenał do walki 
z przeciwnikami, który z czasem się po-
większa. Na początku gry jest uzbrojony 
tylko w latarkę i pistolet/strzelbę, później 
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POKA
MAKA
Ratunku! Ja nie mam biurka!

Szczerze mówiąc, miałam nadzieję, że ta chwila nie nastąpi. 
Przede wszystkim dlatego, że mam nieco inne podejście do kom-
puterów, niż reszta redakcyjnych kolegów-gadżeciaży, którzy two-
rzą skomplikowane setupy z posiadanego sprzętu. Ja nie tworzę.

Mam „Czarnego” (MacBook Black, Intel Core 2 Duo, 2,16, 
2 GB RAM, 160 GB HDD). Nie żebym pamiętała, co ma w środku 
– sprawdziłam w „About this Mac”. Ze względów praktycznych, 
w domu każdy ma swój sprzęt. Jedyną osobą, posiadającą do 
sprzętu biurko, jest Nastolatka Młodsza. Rozwiązanie takie jest 
praktyczne, bo Nastolatka chodzi do szkoły i biurka potrzebuje.

W związku z zagęszczeniem sprzętu, urządzenia peryferyj-
ne rozmieszczone są w lokalizacjach neutralnych, umożliwiają-
cych ich użytkowanie przez dowolną, zainteresowaną osobę. 
Jest więc router bezprzewodowy – taki wiecie, zwykły, czar-
ny, dostarczony przez British Telecom. Z niebieskimi znaczka-
mi. Uroczy. Do niego podłączają się domowe urządzenia w celu 
uzyskania dostępu do Internetu. Jest kombajn wielofunkcyjny 
HP, ze skanerem i kopiarką. Jest pudło różnego rodzaju elek-
tronicznego „śmiecia”, mieszkające w schowku pod schodami 
– dokładnie takim, w jakim zamieszkiwał Harry Potter. Jak po-
dejrzewam, elektronicznemu „śmieciowi” jest całkiem wygod-
nie. Mamy też stertę dysków zewnętrznych, o różnych pojem-
nościach i markach. Służą do backupowania ważnych danych, 
co jak wszyscy wiedzą, jest koniecznie niezbędne.

W plecionym koszyku zamieszkuje rodzinka iPodów, głównie 
Shuffle, w różnych kolorach i rozmiarach. Są też dwa iPhone’y 
3GS, jeden LG Pop „kuloodporny”, tablet, którego marki nikt już 
w domu nie pamięta oraz różnych rozmiarów słuchawki, służą-
ce głównie do odsłuchiwania nagranych materiałów.

Przez jakiś czas zamieszkiwał razem z nami Panasonic Lumix 
fz 50, ale wyprowadził się i jego miejsce zajął Panasonic Lumix 
fz 38 – mniejszy i lżejszy, w związku z czym bardziej poręczny.

Jeśli szukaliście w tym opisie znaków iPada, to będziecie roz-
czarowani – nie posiadam i w najbliższym czasie się nie zanosi, 
chyba że okaże się niezbędny dla jakiegoś zastosowania. Taka 
już moja przekorna natura.

Teraz czas na odrobinę wyjaśnień. Mogłoby się zdawać, że 
mieszkając w kraju „Makami płynącym”, nie pozostaje nic inne-
go jak obstawić się po same dziurki w nosie makowymi cudami 
techniki, dostępnymi na każdym rogu. Przecież redakcyjni kole-
dzy, z pełnym poświęceniem, w dniu premiery, latają do Londy-
nu i Nowego Jorku, by zdobyć najnowsze zabawki Apple. Z mo-
jego punktu widzenia, rzecz wygląda nieco inaczej.

Przede wszystkim, używam sprzętu na miarę potrzeb. Nie ob-
rabiam „żernej” grafiki ani filmów, zajmuję się głównie tekstem, 
a do tego „Czarny” nadaje się wyśmienicie. Poza tym, sentymen-
talnie, przypomina mi PB G3 PISMO, który, w mojej subiektyw-
nej ocenie, był najlepiej wypadającym laptopem Apple. EVER.

Nie cieszy mnie posiadanie sprzętu, „bo mogę” i bo „jest fajny 
i ładnie wygląda”. Swoich wyborów dokonuję analizując potrze-
by i weryfikuję, gdy możliwości sprzętu do owych potrzeb prze-
stają pasować. Dlatego nie wymieniłam swojego  iPhone’a 3GS na 
iPhone’a 4 – w moim przypadku, nawet najlepszy ekran i przed-
nia kamerka, w żaden sposób nie wpływają na sposób użytko-
wania tego, przecież, telefonu. Z tego samego powodu nie za-
kupiłam iPada – w moim, podkreślam, moim setupie, nie ma na 
niego miejsca – brakuje praktycznego zastosowania. Nie oznacza 
to, że uważam te produkty za „słabe i nieodpowiednie” – uwa-
żam, że każdy powinien dobierać sobie sprzęt zgodnie z wyma-
ganiami i oczekiwaniami. Każdemu według potrzeb. I nie jest to 
wynik przypadku, lecz świadomego, konsumenckiego wyboru.

Moje potrzeby są niewielkie, zatem i  setup jest odmienny 
niż te, które mieliście okazję oglądać do tej pory. Z drugiej stro-
ny mam nadzieję, że wskazuje to jasno na fakt, że nie wszyscy 
Macuserzy to szaleni fanboje i gadżeciaże, stawiający potrze-
bę posiadania najnowszych zabawek na pierwszym miejscu. @

Kinga Joanna 
Ochendowska
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Pomimo problemów Intela z nową platformą Sandy Bridge, poja-
wiły się na rynku oczekiwane od dłuższego czasu MacBooki Pro 
(early-2011). Nie są być może tym, czego większość się spodziewa-
ła, ale jakby nie patrzeć, to jest to bardzo zacny upgrade. Wbrew 
oczekiwaniom, design nie uległ zmianie – z zewnątrz to nadal te 
same komputery, z jedną różnicą: dodatkowy port oznaczony lo-
giem błyskawicy. Po szczegółowy opis Thunderbolt zapraszam do 
artykułu na jego temat, zamieszczonego w bieżącym numerze.

 Wspólne cechy braci MacBook 
Najmniej istotnym uaktualnieniem jest podniesienie specyfi-
kacji portu SD do nowszego SDXC. Szkoda, że Apple jednak 
nie zdecydowało się – i pewnie nigdy nie zdecyduje – na kar-
ty  CompactFlash, które jednak zdominują lustrzanki w kategorii 
mniej lub bardziej profesjonalnej. Cóż, pozostaje noszenie czyt-
nika... oby pojawiła się wersja na Thunderbolt.

Być może, ciut bardziej interesujące okaże dla niektórych do-
danie nowych kamer FaceTime HD (niegdyś iSight), obsługujących 
strumień wideo do 720p (1280×720). Niestety, ze względu na ko-
nieczność posiadania łącza z 1Mbps uploadem, nie spodziewam 
się szerokiej skali wykorzystania zwiększonej możliwości ogląda-
nia pryszczy na twarzy znajomych w Polsce. FaceTime HD, dodat-
kowo korzysta ze sprzętowej akceleracji kodowania i dekodowa-
nia obrazu i tym samym, nie tylko brak lepszej kamery ogranicza 
starsze komputery. Na szczęście, sporo starszych Maków będzie 
w stanie odbierać połączenia w HD od znajomych z najnowszymi 
komputerami. W zasadzie, dotyczy to prawie każdego  modelu 
od 2008 roku, a szczegółowa lista znajduje się na stronach  Apple 
(support.apple.com/kb/HT4534).

Jedną z ważniejszych zmian jest niewątpliwie przejście na 
zintegrowane karty graficzne Intela, a  konkretnie na model 
HD  Graphics 3000. Wykazuje większy potencjał niż dotychczas 
stosowana NVIDIA 320m, ale dla hardcore’owych graczy na-
dal może to być za mało. Temu wąskiemu gronu od razu po-
lecę iMaka lub przynajmniej 15” MacBooka z drugą, wydajniej-
szą kartą AMD.

FSB również przyśpieszył – wynosi teraz 1333 MHz vs. poprzed-
nie 1066 MHz. Wpłynie to na trochę szybszą pracę całości, ale nie 
to jest najważniejszą zmianą.

Internet został zalany benchmarkami nowych  MacBooków 
w  zastraszającym tempie, z  czego dwa najważniejsze – 
 GeekBench i  SpeedMark – mogą szokować. Nowa platforma 
Sandy Bridge Intela jest diametralnie szybsza od poprzednich 
modeli. Najtańszy MacBook 13” i5 dual-core, ma zbliżone wy-
niki do zeszłorocznego, topowego MacBooka 15/17” z Core i7?! 
13-tka z i7 już śmiało się za to oddala, a nowe czterordzeniowe 
i7 w 15-tkach i 17-tkach zaczynają wkraczać w teren dotychczas 
zarezerwowany dla najszybszych iMaków i7 i Maków Pro. Przy 
okazji, daje to do myślenia, jak szybkie będą desktopowe wer-
sje Sandy Bridge w kolejnej rundzie uaktualnień iMaków i, zary-
zykuję tutaj mocno, Maków Pro.

Nowe MacBooki Pro

Szybsze niż błyskawica

 Jak inaczej jednak patrzeć 
na najtańszego MacBooka 13” i5 
dual-core, który ma zbliżone wyniki do 
zeszłorocznego, topowego MacBooka 15/17” 
z Core i7?!
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Kolejna przygoda na wariackich papierach.

Sądny dzień zbliżał się szybkimi krokami. Już kolejną noc po-
szukiwałem satysfakcjonującej mnie promocji na bilety do USA. 
Pod uwagę brane były wszystkie większe miasta, nawet leżące 
na zachodnim wybrzeżu – nie będę przecież wybrzydzał. Kolej-
na noc i coraz wyższe ceny. Zaczęło się od wstępnie zachęcają-
cych 2,100 zł, które kolejne oferty osiągały absurdalne poziomy 
w okolicach 10K zł. Myślicie pewnie, że szukałem biletów w biz-
nes klasie? Mylicie się!

Środowy wieczór, w telewizji nie było nic ciekawego, więc przy-
stąpiłem do śledzenia losów bohatera mieszkającego w  Kalifornii 
i jeżdżącego klasykiem. Poza wychowywaniem córki i ciągłym 
zdradzaniem żony, udaje mu się spełniać marzenia niemal każde-
go faceta – ma wolny zawód, zdarza mu się zarabiać duże pienią-
dze, a piękne i młode „damy” lgną do niego jak ćmy do płomie-
nia. Miłe sny już prawie mnie opanowywały, jednak przemogłem 
się i Safari jeszcze raz rozpoczęło poszukiwania... W zasadzie po-
godziłem się już z faktem, że nie będę miał iPada w dniu pre-
miery, a tu na złość pojawiła się oferta poniżej wcześniej założo-
nego progu. Progu, którego miała nie przekroczyć... Do trzeciej 

w nocy walczyłem ze sobą, wmawiałem sobie, że nie ma to naj-
mniejszego sensu. To przecież tylko dwa tygodnie. Miną  szybko, 
a w kolejce poczekam pod rodzimym centrum handlowym. Może 
nawet trochę cieplej będzie? Dopiero dwie godziny później, po 
przypomnieniu sobie spontanicznych wyjazdów z młodości, po-
stanowiłem jechać.

Ogromnym bonusem był niewątpliwie cel podróży – Nowy 
Jork, którego nie miałem jeszcze okazji zwiedzić. Gdyby to było 
każde inne miasto, to cena musiałaby być znacznie bardziej atrak-
cyjna. Mówię tutaj o cenach zbliżonych do kosztów wzięcia udzia-
łu w konkursie SMSowym. Długość pobytu, zapewniającego po-
nad trzy pełne dni na miejscu (pięć licząc loty), była idealna. Dla 
mnie, bo Naczelny nie był zadowolony z odłożenia dwóch re-
cenzji „na potem”. Martwiła mnie za to godzina przylotu. Otóż 
lądowanie miało mieć miejsce na JFK, zaledwie 30 minut przed 
otworzeniem śluzy na tłum ludzi pochodzących z całego świa-
ta. Nie dość, że samo miasto składa się mieszanki różnych naro-
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 (...) pojawiła się godzina lądowania: 16.57. 
Trzy minuty przed premierą
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Altec Lansing Octiv Duo M202

Świetny głośnik 
z gadżeciarskim 
zacięciem

 Fizyczność 
Wyjęciu głośnika z pudełka towarzyszyło głębokie echhhh. Do-
słownie załamała mnie jego waga. Coś tam o fizycznych właści-
wościach powstawania dźwięku wiem, więc waga nieco ponad 
0,5 kg wiele mi mówiła. Będzie to kolejne typowe brzęczydeł-
ko na szafkę nocną, czyli coś tak pasjonującego, jak kolejny od-
cinek „Klanu”. Sam głośnik ma kompaktowy wygląd, o konstruk-
cji w kształcie klina. Konstrukcja ta, jako żywo, przypominała mi 
kołchoźnika (głośnik radiowęzłowy). Sam kształt powoduje, że 
idealnie nadaje się do wykorzystywania na ograniczonej, niewiel-
kiej przestrzeni, w takich miejscach jak kuchnia czy stolik noc-
ny. W zestawie znajduje się pilot, który umożliwia łatwą zdalną 
kontrolę kolejności odtwarzania. Tu, przy okazji pilota, wyda-
łem pierwsze achhh. Altec Lansing przyzwyczaił mnie do faj-
nych sposobów na umieszczenie pilota, nie inaczej było w Octiv 
Duo M202. W trakcie transportu głośnika, okrągłego pilota mo-
żemy włożyć w specjalny okrągły, a jakże, otwór z tyłu. Otwór 
ten, w pierwszym momencie wydawał się otworem bass reflek-
su, ale w tym urządzeniu nie ma basu – wybaczcie mi ten wy-
bieg w przód – wiec bass reflex też nie jest potrzebny. Pilot jest 

Głośniki, które dostałem do testów 
uznałem – jeszcze przed wyjęciem 
z pudełka – za doskonałe. Przecież 
dla mnie, „iPodofanboya”, każdy 
głośnik ze stacją dokującą jest faj-
ny. A jeśli posiada dwie stacje doku-
jące, to już jest spełnieniem marzeń. 
Przynajmniej moich marzeń. Dodat-
kowo, dumnie prężące się logo Al-
tec Lansing obiecywało znakomitą 
jakoś dźwięku i wykonania. Nieste-
ty, nie wszystko złoto, co się świe-
ci i mowa jest srebrem, a milczenie 
złotem. Procedura testowa była peł-
na „achów”, „ochów i… echów. Nie 
będę jednak zdradzał już na począt-
ku, które westchnienie wzięło górę.

 Głośniki, które dostałem do testów, 
uznałem jeszcze przed wyjęciem 
z pudełka za doskonałe. Przecież dla 
mnie, „iPodofanboya”, każdy głośnik 
z stacją dokującą jest fajny



4/2011 6Jak czytać iMagazine?iMag

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

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

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

Strona tytułowa zawiera 
linki do promowanych 
w danym wydaniu 
artykułów.

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

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

W każdym 
miejscu 
magazynu, 
klikając w logo 
iMagazine 
w prawym 
górnym rogu, 
automatycznie 
przechodzimy 
do spisu treści.
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 Xcode 4 darmowy tylko dla płacących 
developerów

W Mac App Store – za kwotę 3.99 dolarów – pojawiła się naj-
nowsza wersja Xcode 4. Jeszcze do niedawna uczestnicy pro-
gramu developerskiego Apple mogli sobie za darmo pobrać 
najnowszą wersję tego programu. Wystarczało też darmowe 
konto. Teraz darmowe konto pozostało dla płacących członków 
programu developerskiego. Dla przykładu: roczny koszt udzia-
łu w programie dla iOS kosztuje 99 dolarów.

 iLife Weekend w Saturnach i Media Markt   

Wystartowała akcja iLife Weekend. W wybranych sklepach sie-
ci Saturn oraz Media Markt w całej Polsce, odbywać się będą 
pokazy połączone ze szkoleniami z iLife. W piątki „zobaczymy” 
Garageband, w sobotę iPhoto, a w niedzielę iMovie. Szczegó-
łowe informacje na temat pokazów można znaleźć na stronie 
http://www.dlaczegomac.pl/ilife/. Prezentacje odbędą się w na-
stępujących miejscach:
Warszawa:
• Saturn C.H. Janki, ul. Mszczonowska 3
• Saturn C.H. Blue City, ul. Aleje Jerozolimskie 179
• Saturn C.H. Targówek, ul. Głębocka 13
• Saturn Złote Tarasy, ul. Złota 59
• Saturn C.H. Arkadia, ul. Jana Pawła II nr 82
• Media Markt Warszawa Bemowo, ul. Górczewska 212/226
• Media Markt Warszawa Al. Krakowska, Al. Krakowska 61
•  Media Markt Warszawa Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego 1
• Media Markt Warszawa Ostrobramska, ul. Ostrobramska 79
Kraków:
• Saturn Galeria Krakowska, ul. Pawia 5
Katowice:
• Saturn Silesia City Center, ul. Chorzowska 107
Lublin:
• Media Markt Lublin, ul. Tomasza Zana 31
Wrocław:
• Media Markt Wrocław Plac Dominikański, Pl. Dominikański 3
•  Media Markt Wrocław Park Handlowy Auchan Bielany, 

Al. Karkonoska 85

 Nowe Macbooki Pro wspierają do 16 GB RAM

Wbrew oficjalnym danym technicznym, najnowsza linia Mac-
booków Pro wspiera aż 16 GB RAM. Obecnie, 8 GB pojedyn-
cze kości SODIMM oferuje chyba tylko firma OWC. Koszt ze-
stawu 2×8GB to – bagatela – 1599 dolarów. Z taką pamięcią, 
czterordzeniowymi procesorami i  złączem Thunderbolt, naj-
nowsze Macbooki Pro znów stają się prawdziwą maszyną dla 
mobilnych profesjonalistów, która osiągami zbliża się do obec-
nych Maków Pro. Rozwiązanie bardzo dobre, ale też – nie ma 
co ukrywać – póki co horrendalnie drogie.

iFlesz

Nowe wersje Flipboard oraz Instapaper

Aktualizacji doczekały się dwie bardzo popularne i wygodne aplikacje dla 
iPada. W App Store możemy znaleźć Flipboard ze wsparciem dla bardzo po-
pularnej aplikacji foto-społecznościowej Instagram. Do tej pory nie mieliśmy 
wersji Instagramu dla iPada i musieliśmy korzystać z powiększonej 2x wersji 
iPhone’owej. Rozwiązanie to nie było jednak zbyt dobre. Instagram opubliko-
wał właśnie swoje API, czego owocem jest wprowadzenie możliwości oglą-
dania zdjęć, śledzenia autorów, komentowania i „lajkowania” bezpośrednio 
we Flipboardzie. W  tym kontekście warto obejrzeć ciekawy wywiad z CEO 
Flipboarda, Mikiem McCue, w którym opowiada o nowościach oraz o planach 
związanych z iPadem 2.
http://www.youtube.com/watch?v=nZm5KJLp8Bs&feature=player_embedded

Druga aplikacja, Instapaper, służąca do zapamiętywania całych artykułów z www 
i czytania ich potem w wygodnej formie, zbliżonej do Readera z Safari, otrzy-
mała funkcje społecznościowe, system „lajkowania” artykułów (wcześniej mieli-
śmy gwiazdki), możliwość śledzenia innych użytkowników i tego, co oni czytają.

Flipboard jest darmowy, a Instapaper kosztuje 3,99 euro.

Automapa 

wreszcie w AppStore
AutoMapa przeszła pomyślnie proces cer-
tyfikacji przez Apple i została dopuszczo-
na do sprzedaży w AppStore!

Użytkownicy urządzeń iPhone i iPad będą 
cieszyć się AutoMapą przygotowaną spe-
cjalnie dla mobilnych urządzeń firmy Apple. 
Pomyślne zakończenie procesu certyfikacji 
AutoMapy przez Apple oznacza możliwość jej 
instalacji na urządzeniach działających w opar-
ciu o system iOS.

Pierwszym produktem sprzedawanym w  App Store 
będzie AutoMapa Polska XL. Wersja dla iPhone i iPad korzysta z tych sa-
mych, najaktualniejszych map Polski wraz z trójwymiarową wizualizacją 
budynków, punktowymi adresami i ponad 600-tysięczną bazą Użytecz-
nych Punktów (POI). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w okresie 
ważności licencji, użytkownicy iAM będą mieli dostęp do wszystkich ak-
tualizacji, które pojawią się w AppStore i wszystkich funkcji udostępnia-
nych w kolejnych wersjach AutoMapy.

„Na ten dzień czekali użytkownicy iPhone’ów i iPadów. Jesteśmy nie-
zwykle zadowoleni, że AutoMapa spełnia wszystkie rygorystyczne wy-
mogi stawiane przez Apple. Pomyślne zakończenie procesu certyfikacji 
AutoMapy pozwoli milionom użytkowników mobilnych urządzeń  Apple 
cieszyć się najczęściej nagradzaną przez profesjonalistów i konsumen-
tów nawigacją”– powiedział Janusz M. Kamiński, szef PR i  Marketingu 
AutoMapy.

Roczny koszt licencji programu AutoMapa Polska XL dla platformy iOS 
wynosi 34,99 Euro. Program jest dostępny się w AppStore od  22 marca br. 

http://www.dlaczegomac.pl/ilife/
http://www.youtube.com/watch?v=nZm5KJLp8Bs&feature=player_embedded


4/2011 9NEWSY

Canon współpracuje z Apple

Internet obiegła wiadomość, że Apple i Canon zacieśniają współpracę. Uważ-
ni obserwatorzy zapewne już dawno zauważyli, że bardzo często na wszel-
kich oficjalnych fotografiach na stronie Apple jako aparat lub drukarka poka-
zywany jest produkt Canona i odwrotnie. Jeżeli na stronie Canona pojawiają 
się jakieś komputery, to zazwyczaj są to Maki.

Owocem zacieśniania współpracy ma być prawdopodobnie złącze 
Thunderbolt w urządzeniach Canona. Świetny ruch – profesjonaliści będą 
bardzo zadowoleni, a nowy standard zyska silnego partnera. Dodatkowo, 
współpraca ma się rozwijać także w zakresie Aperture, iMovie, MobileMe Photo 
Streaming, AirPlay oraz AirPrint.

Źródło: Appleinsider

 Nowy dock 
Apple dla iPad 2

Na stronie Apple pojawił się – dopasowany do kształtu nowego 
tabletu – nowy dock do iPada 2. Według  iLounge, będzie kosz-
tował 29 dolarów.

 Pomoc dla Japonii za pomocą 
iTunes Store

Za pomocą iTunes Store USA można wpłacać pieniądze na kon-
to amerykańskiego Czerwonego Krzyża. Niestety nie można 
tego robić za pomocą Gift Cards, trzeba mieć podłączoną kar-
tę kredytową do konta.

 iMagazine i iPad 2 w Dzień Dobry TVN

18 marca br. Norbert Cała, vice naczelny iMagazine wspólnie 
ze Zbyszkiem Urbańskim z programu Gadżet Lab, prezentowa-
li w Dzień Dobry TVN iPada 2.

Zapis wideo z prezentacji znajdziecie w naszym kanale na 
YouTube – http://www.youtube.com/imagazinepl

 Thunderbolt w produktach Sony

Jak donosi m.in. serwis Hardmac.com, firma Sony planuje wpro-
wadzić w swoich produktach nowy typ złącza. Nadchodzą więc 
dobre wieści dla nowego standardu Intela – złącza Thunderbolt.

Informacja ta pokazuje, że duzi gracze wchodzą w nową 
technologię i Thunderbolt ma realne szanse stać się popular-
nym rozwiązaniem i zagrozić, a nawet wyprzeć, wprowadza-
ny obecnie standard USB 3.0.

O Thunderbolcie możecie przeczytać więcej w bieżącym wy-
daniu magazynu iMagazine. Wojtek Pietrusiewicz wziął na ta-
petę Thunderbolta i rozebrał go na czynniki pierwsze.

 iMagazine w Wirtualnej Polsce

iMagazine podpisał umowę, na mocy której wybrane materia-
ły z magazynu oraz strony www będą publikowane w serwi-
sach portalu Wirtualna Polska.

 Aktualizacje

Od ostatniego wydania iMagazine ukazały się następujące 
aktualizacje dla komputerów Apple:
• Java for Mac OS X 10.6 Update 4 (74,81 MB)
• iOS 4.3 Software Update
• Safari 5.0.4 (37,65 MB)
• iPhone Configuration Utility 3.3 for Mac OS X (11,46 MB)
• Mac OS X v10.6.7 Update (475 MB)
• Mac OS X Server v10.6.7 Update (541,21)
• Mac OS X v10.6.7 Update for early 2011 MacBook Pro (368,21 MB)
• Server Admin Tools 10.6.7 (241,32 MB)
• Aperture 3.1.2 (297,63 MB)
Użyteczna rada – pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją 
naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić backup danych.

Adobe udostępnia 

Digital Publishing Suite
w wersji Enterprise
Adobe poinformowało o wprowadzeniu na rynek wersji Enterprise Edition opro-
gramowania Adobe Digital Publishing Suite – zestawu gotowych usług udostęp-
nianych w hostingu oraz technologii przeglądania, które umożliwiają tworzenie, 
dystrybucję, sprzedaż i analizę magazynów, gazet i innych publikacji cyfrowych. 
Publikacje te są przeznaczone do czytania na iPadach oraz tabletach Android, ta-
kich jak Motorola Xoom i Samsung Galaxy Tab, a także tabletach RIM PlayBook. 
Enterprise Edition umożliwia dużym wydawnictwom wdrażanie własnych roz-
wiązań do publikowania na tabletach bez zakłócania dotychczasowych proce-
sów i infrastruktury. Adobe Digital Publishing Suite będzie obsługiwał subskryp-
cje magazynów i gazet w serwisach Apple App Store i Google One Pass.

Na bazie wersji beta tego pakietu powstało wiele magazynów dostępnych 
w App Store – np. Wired czy też polski magazyn Brief.

Roxio Toast 11 już jest

Roxio zaprezentowało najnowszą wersję – z wielo-
ma nowościami i zmianami – swojego flagowego 
produktu do kopiowania płyt – Toast 11. Po pierw-
sze, zmieniony został interfejs i wprowadzono in-
teraktywne tutoriale. Toast – według założeń twórców – ma być idealnym 
uzupełnieniem dla Maka oraz pakietu iLife. Dzięki wbudowanym w Toast 11 
narzędziom, możemy w prosty sposób konwertować nasze multimedia do 
formatów zgodnych z urządzeniami przenośnymi. Mamy możliwość np. na-
grywania dźwięku i wideo bezpośrednio ze stron www.

Toasta 11 Titanium możemy kupić poprzez stronę Roxio, w  cenie 
79,99 dolarów. Upgrade z poprzednich wersji (Toast 8, 9, 10 oraz Popcorn) 
dostępny jest w cenie 59,99 dolarów. Wersja Toast 11 Pro, wzbogacona o do-
datkowe funkcje oraz pełną wersję Adobe Premiere Elements 9, kosztuje 
w promocji 129,99 dolarów.

http://www.roxio.com/enu/products/toast/default.html

http://www.youtube.com/imagazinepl
http://www.Toasta
http://www.Toasta
http://www.roxio.com/enu/products/toast/default.html
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Bento 4 
– nowa odsłona 
prostej bazy danych
Filemaker zaprezentował najnowszą odsłonę swojej prostej bazy danych – 
Bento 4. Gdy szukamy bazy danych i nie potrzebujemy drogiej kolubryny w po-
staci Filemakera, Bento jest naturalnym uzupełnieniem naszego pakietu iWork.

Najnowsze Bento wizualnie niewiele zmienia, wprowadza jednak kilka no-
wych funkcji:
– nowe opcje dotyczące drukowania, a w szczególności druku etykiet,
– możliwość eksportu danych wraz z szablonem innym użytkownikom Bento,
–  zbieranie informacji o lokalizacji, skąd pochodzą dane (np. poprzez wbudo-

wany GPS w iPhone),
– rozszerzone opcje wyszukiwania,
– rozszerzone opcje arkusza kalkulacyjnego,
– nowe szablony baz danych,
–  możliwość blokowania danych w formularzu.

Wprowadzone poprawki powodują, że nowa wersja jest na pierwszy rzut oka 
raczej aktualizacją niż nowym produktem. Z chęcią posłuchamy opinii prakty-
ków. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Bento 4 kosztuje 39,99 euro. Znaj-
dziecie go w Mac AppStore.

Rejestrując się poprzez stronę Filemakera uzyskacie 20 dolarów rabatu 
przy uaktualnieniu z poprzednich wersji.

Traktor Ben i zaginione owce
– nowa, polska aplikacja w App Store

„Traktor Ben i  zaginione owce” to pełna inte-
raktywnych animacji książeczka dla dzieci po 
polsku dostępna na urządzenia iPad, iPhone 
i  iPod Touch (Link App Store http://itunes.
apple.com/us/app/ben-tractor-lost-sheep/
id423979283?mt=8&ls=1).

Traktor Ben jeździ po farmie w poszukiwaniu 
zaginionych owiec. Podczas czytania książki dziec-
ko odkrywa między innymi ukryte animacje zwie-
rząt oraz traktora. Atrakcją dla dzieci mogą być 
także poszukiwania owieczek, aby później za-
gonić je do zagrody czy też interakcje zawierają 
owieczki śpiewające w śmieszny sposób piosenkę 
„Stary MacDonald farmę miał”. W książce znajduje 
się również gra puzzle, w której użytkownik może 
sam dostosować ilość elementów układanki.

Cechy
–  Ponad 50 interaktywnych elementów (anima-

cji) na 12 stronach książeczki.
–  Kolorowe i wesołe grafiki wykonane w wysokiej 

rozdzielczości (dla urządzeń iPad i iPhone 4). 
–  Profesjonalna, polska oraz angielska narracja.
–  Interaktywne elementy na każdej stronie (jeż-

dżący traktor, beczące i skaczące owce, szcze-
kający piesek i wiele wiele innych).

–  Ukryte owce na różnych stronach książki – niech 
Twoje dziecko odnajdzie je wszystkie i pomo-
że Benowi zagonić je do zagrody. Wysłuchaj 
jak w zabawny sposób owce śpiewają piosenkę 
„Stary Donald farmę miał”. Zobacz jak przechy-
lając urządzenie wprawić traktora Bena w ruch.

–  10 kolorowych obrazków do ułożenia (puzzle) 
– sam ustalasz liczbę elementów dla Twojego 
dziecka (4, 6, 9 lub 16).

–  Ponad 6-minutowy tryb autoplay – automa-
tyczne czytanie książki i uruchamianie animacji.

Książeczka „Traktor Ben i  zaginione owce” 
jest dostępna w  sklepie Apple App Store za 
2,39 euro (http://itunes.apple.com/us/app/
ben-tractor-lost-sheep/id423979283?mt=8&ls=1).

 Giełda 

Prezentacja iPada 2, zapowiedź nowego systemu Mac OS X 10.7 Lion oraz nowe 
Macbooki Pro ze złączem Thunderbolt zaprojektowanym przez Intela spowodo-
wały skok wartości akcji Apple do poziomu 360 dolarów za sztukę. Potem jed-
nak nastąpiła korekta i spadek do poziomu 330 dolarów za sztukę. Na poziom 
wartości akcji nie wpłynęły fenomenalne dane o sprzedaży iPada 2 w pierw-
szy weekend, które były prawie dwukrotnie lepsze od danych ze sprzedaży 
pierwszego w pierwszy weekend. Na poziom akcji nie wpłynął także fakt, że 
prezentację nowych produktów Apple prowadził – pomimo zwolnienia lekar-
skiego – sam Steve Jobs. Teraz wartość akcji powoli odbija się i wynosi oko-
ło 341 dolarów za sztukę.

http://itunes.apple.com/us/app/ben-tractor-lost-sheep/id423979283?mt=8&ls=1
http://itunes.apple.com/us/app/ben-tractor-lost-sheep/id423979283?mt=8&ls=1
http://itunes.apple.com/us/app/ben-tractor-lost-sheep/id423979283?mt=8&ls=1


 AppleCare Protection Plan

* AppleCare obowiązuje na zakupione komputery Apple oraz  jednocześnie zakupione akcesoria: TimeCapsule, Airport Extreme, Airport Express, monitor Apple, MacBook  

   Air SuperDrive (przy zakupie MacBookAir).

Nie zwlekaj. Zapewnij swojemu Makowi najlepszą opiekę!

Plan ochrony AppleCare Protection Plan zapewnia:
Wydłużenie okresu gwarancji i wsparcia do trzech lat od daty zakupu komputera*

Dostęp do serwisu i telefoniczne wsparcie ekspertów Apple

Międzynarodową gwarancję w okresie trwania ochrony AppleCare

Wsparcie dotyczące systemu Mac OS X, pakietów iWork i iLife

Więcej informacji na www.isource.pl/applecare

http://www.isource.pl/applecare
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Fanboje i kowboje
Żeby zaistnieć w Internecie, trze-
ba być kimś. Fanbojem, kowbo-
jem, perfekcjonistą, profesjonali-
stą albo zwykłym chamem. Byle 
pełną gębą, bo Internet nie znosi 
półśrodków.

 Kinga Joanna Ochendowska 

Całymi latami miałam okazję obserwować 
ludzi piszących w Internecie. Podlegają oni 
takim samym wpływom, jak w świecie ze-
wnętrznym. Internet to rzeczywistość nie 
mniej realna, niż ta rozciągająca się za na-
szymi oknami. Rządzi nią pragnienie bycia 
popularnym, dostrzeganym, opiniotwór-
czym. A żeby się załapać, trzeba czymś 
szanownej publice zaimponować.

Bardzo skuteczna jest technika „na cha-
ma”. Na publikę najlepiej działa, jak się 
szanownej publice powie, że się ją ma 
„gdzieś”. W poważaniu. W tej części ciała, 
gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. 
Wtedy się publika sroży i natychmiast robi 
delikwentowi darmową reklamę jak Inter-
net długi i szeroki. A znajdą się też tacy, 
którzy z błogim uśmiechem nadstawią ka-
belki i szepną: „No, połajaj mnie jeszcze, 
jestem Twoim największym fanem!” Wy-
łączają się oni mentalnie z ogółu, do któ-
rego zwraca się autor i dzielnie sekundują 
jego poczynaniom, zupełnie nie biorąc ich 
do siebie. Prawdziwy cud psychologiczny. 
Zresztą, taki internauta, który ma wszyst-
kich gdzieś, to musi być grubą rybą w sie-
ci, a takiego się trzeba trzymać. Może mu 
spomiędzy ostrych zębiszczy wypadnie ja-
kaś mała rybka i trochę planktonu, na któ-
rej pożywią się padlinożercy.

Można też zostać fanbojem. Zafikso-
wać się na marce, zjawisku, usłudze i na 
każdym kroku powtarzać, że to najwięk-
sze szczęście, jakie nas w życiu spotkało. 
Objawienie połączone z religijnym unie-
sieniem. Należy wtedy wykazać się czuj-
nością i uwagą w śledzeniu, czy przypad-
kiem z loga naszego ulubionego brandu 
nie odpadł jakiś piksel i mieć gotową tyra-
dę na temat przemyślnej idei, która ukry-
wa się za całą akcją. Wady należy obracać 
w zalety, zalety w cuda, a cuda – w zda-
rzenia mistyczne. Mając oczywiście na-
dzieję, że nie trafimy na perfekcjonistę, 
bo perfekcjonista to prawdziwe zagroże-
nie w sieci.

Perfekcjonista nie jest zainteresowany 
formalną treścią, ani też przekazem. Per-
fekcjonista ze stoickim spokojem czyha. 
Czyha na niedoskonałości, które skwa-

pliwie punktuje i  szeroko rozważa. „A” 
zamiast „Ą”? Źle przeliterowana nazwa? 
Brak przecinka? To wszystko ma znaczenie 
dużo większe niż zaprezentowana treść. 
Jako komentator, perfekcjonista jest gilo-
tyną na autora. Jako autor produkuje dłu-
gie, przemyślne i zawiłe wywody, mające 
usidlić Czytelnika. Przewiduje też dosko-
nale wszelkie komentarze i od razu na nie 
odpowiada, nie dając tłuszczy żadnych 
szans. Kto jak kto, ale on się złapać na ha-
czyk nie da. Ma też gotowe definicje, po-
chodzące z Wikipedii, na poparcie wszyst-
kich swoich tez i okrasza nimi gęsto każde, 
więcej niż pięcioliterowe, słowo.

Kowboj to przypadek zabawny, bo czy-
tając jego wpisy ma się wrażenie, że wła-
śnie przed chwilą zeskoczył z ochwaconej 
kobyły. Nie do końca jeszcze wie, ilu Indian 
znajduje się w Saloonie, ale już  wyciągnął 

 Kowboj to przypadek 
zabawny, bo czytając jego 
wpisy ma się wrażenie, 
że właśnie przed chwilą 
zeskoczył z ochwaconej kobyły Ry
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z colta z kabury i grozi barmanowi. Sta-
rym zwyczajem, kowboja prowokować nie 
trzeba – czuje się sprowokowany każdą 
napisaną literką, a w dodatku jakiś skunks 
zwinął mu świeżo wyprawioną skórkę pre-
riowego pieska. Za każdym razem, gdy 
pojawia się w  wątku, grabarz zdejmu-
je wymiary na trumnę, bo wieszczą mu 
śmierć szybką i nagłą. Ale jak to legen-
da Dzikiego Zachodu – zabili go i uciekł, 
i kiwa palcem w bucie – jest nieśmiertelny.

Zupełnie inaczej ma się sprawa z pro-
fesjonalistami. Profesjonalista to człowiek 
nadziany w garnitur, z krawatem i dys-
kretnym zegarkiem – z niedyskretnym 
mógłby zostać wzięty za fanboja. Profe-
sjonalista obnaża. Nie się, ale mechani-
zmy, procesy i zasady. Gdy już zostaną ob-
nażone, wyjaśnia dzielnie niedouczonym 
i upośledzonym intelektualnie Czytelni-
kom przeróżne tajniki świata technologii, 
polityki i  religii. Może brylować również 
w tematach łączonych – jak religia tech-
nologiczna, polityka religijna oraz polityka 
technologii. Aż dziw bierze, że taki obyty 
w tematach wszelakich człowiek ma czas 
na przesiadywanie w Internecie, bo wedle 
wszelkich przesłanek, powinien właśnie le-
cieć Concordem na bardzo ważne konsul-
tacje, na samym szczycie-szczytów Naro-
dów Zjednoczonych.

A ja dla odmiany, chciałabym czasem 
wymienić poglądy z normalnym człowie-
kiem! „To nie w  Internecie” – powiecie 
zapewne. A co za różnica? Czy człowiek 

podłączający się do sieci, musi cierpieć 
na syndrom Goofiego? Pamiętacie tę kre-
skówkę? Goofi wychodzi z domu, w nie-
skalanym garniturze i krawacie, uśmiecha 
się do świata, uchyla kapelusza pozdra-
wiając sąsiadów, zmierza do samochodu, 
otwiera drzwi, wsiada do środka i … oczy 
wyskakują mu z orbit, pokrywają się sia-
teczką pękniętych naczyń krwionośnych, 
a z uszu wylatuje para, porównywalna do 
tej uwalnianej przez współczesne oczysz-
czacze parowe. Goofi zamienia się w pi-
rata drogowego, pełnego furii i  agresji. 
Która oczywiście natychmiast mija, wraz 
z opuszczeniem pojazdu. Tak działa na lu-
dzi Internet?

Łatwe wnioski, popularne poglądy, 
niesprawdzone informacje – tak łatwo 
przenosić je do świata realnego. Tak ła-
two się zapomnieć i po wyłączeniu kom-
putera zapomnieć o wyciągnięciu bate-
rii z  Alter-Ego. I co wtedy? Zaleje nas fala 
wojujących kowbojów, profesjonalistów za 
dychę, natrętnych perfekcjonistów i zwy-
czajnych chamów? A może zrobimy pró-
bę? Proponuję T-Shirty z odpowiednimi 
napisami: „Wytknę Ci wszystkie Twoje Błę-
dy”, „Wiem Wszystko Najlepiej”, „Mam 
gdzieś Ciebie i Twoje opinie” oraz „Naj-
pierw strzelam a potem zadaję pytania”. 

Następnie wypuścimy grupę testową na 
ulicę i zobaczymy, ile przyjaznych opinii 
zbiorą badacze i na ile reakcja przechod-
niów będzie adekwatna do tej prezento-
wanej w Internecie.

Jak myślicie, będzie?
Chyba nie chcielibyście w życiu realnym 

usłyszeć, że ktoś ma Was „gdzieś”, dysku-
tować z kimś, kto wie wszystko najlepiej, 
poddawać się osądowi kogoś, kto wytknie 
Wam wszystkie Wasze błędy i nastąpić na 
odcisk komuś, kto najpierw strzela, a po-
tem zadaje pytania? Prawda?

Co proszę? Że w Internecie, to nie jest 
naprawdę? Momencik. To, w  jakim celu 
tworzymy sobie wirtualny świat, który 
z założenia mógłby być idealnym polem 
do wyrażania naszego prawdziwego „Ja” 
i zamieniamy go w cyrk, a samych siebie 
w małpy?

To jest dopiero marnotrawstwo wirtu-
alnej przestrzeni! Nic dziwnego, że co ja-
kiś czas chcą nam Internet cenzurować 
i obwarowywać przepisami, skoro sami 
nie potrafimy zaprowadzić porządku. I za-
chowujemy się jak dzieci w podstawówce, 
lecące jak lep do najsilniejszego w klasie, 
wywracamy gałami za najbardziej pustą 
lalą i wyśmiewamy najsłabszych, bo ktoś 
musi być kozłem ofiarnym. Jeśli nie po-
trafimy normalnie funkcjonować w świe-
cie wirtualnym, to ja nie chcę wiedzieć, co 
zrobimy w najbliższym czasie z tym praw-
dziwym. Ale mam przeczucie, że to nie 
będzie nic dobrego. @

 Czy człowiek podłączający 
się do sieci, musi cierpieć 
na syndrom Goofiego?

http://www.zgsklep.pl
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Dziesięć lat minęło jak z bicza 
strzelił. Aż trudno uwierzyć, 
że czas może płynąć tak szybko. 
Trudno również uwierzyć, 
że przed Makami, używałam 
innych komputerów. Komputerów 
z Windows na pokładzie.

 Kinga Joanna Ochendowska 

Jak dziś pamiętam ten dzień, gdy przy-
niosłam do domu swojego pierwszego 
Maka. Historia dość zabawna, bo wycho-
dząc tego dnia na giełdę komputerową 
w Warszawie, wcale nie zamierzałam ku-
pować „dziwnego” komputera. Właśnie 
sprzedałam wysłużonego Compaq Presa-
rio i miałam nadzieję, że uda mi się przy-
prowadzić do domu nieco nowsze zwie-
rzątko. Niestety, żaden z wystawionych 
sprzętów nie przyciągnął mojego wzro-
ku. Wędrując po wąskich alejkach, nieco 
już zniechęcona, zauważyłam coś niebie-
skiego. Niebieskiego i białego. Przypomi-
nającego kształtem muszelkę. Oczywi-
ście, wiedziałam, co to Mak. Pracowałam 
wcześniej w Agencji Reklamowo-Wydaw-
niczej. Ale nadal był to sprzęt na tyle mało 
popularny, że nie spodziewałam się zoba-
czyć go na giełdzie. Zagadnięty sprzedaw-
ca miał mierne pojęcie na temat tego, co 
sprzedaje. Wystawiony sprzęt pochodził 
z likwidowanej Agencji Reklamowej i naj-
większym problemem był fakt, że nikt nie 
chciał go kupić, bo nie dało się na „tym 
czymś” postawić Windowsa. Bezużytecz-
ne graty.

Przekorna natura natychmiast dała o so-
bie znać – a może zatem Maka? Nie za-
stanawiałam się długo, wychodząc z zało-
żenia, że skoro są ludzie, którzy używają 
codziennie Maków w domach, to i mnie 
się uda. W sumie system to system. Pod 
wpływem mojego zainteresowania, sprze-
dawcy zaświeciły się oczy. Oto na hory-
zoncie pojawiła się szansa na pozbycie 
balastu. Uczciwie uprzedził, że „nie da się 

na tym postawić Windowsa”, dorzucił ze-
wnętrzną stację dysków w kolorze blue, 
zwinął kabel od „jojo”, wsadził komputer 
w pudełko i  spojrzał na mnie wzrokiem 
mówiącym: „Tylko się nie rozmyśl!”.

Nie rozmyśliłam się. Zabrałam drania 
do domu. Po drodze dokupiłam mu jesz-
cze niebiesko-białą mysz i podkładkę. Jak 
komplet to komplet. Aż dziw bierze, że 
przypadkowe spotkanie, może zaowoco-
wać tak piękną, długoletnią przyjaźnią.

W tamtych czasach, stron o Makach nie 
było wiele, ot kilka, można było zliczyć na 
placach obu rąk. Aktywnych sieciowo ma-
cuserów było kilkunastu, może kilkudzie-
sięciu. Nie było wielkiego wyboru w so-
ftware i hardware – ciągle coś nie działało: 
a to pamięci nie te, a to drukarka bez ste-
rowników. Ale było to coś, coś unikalnego. 
Radość, czysta radość neofity. Wrastanie 
w środowisko makowe było bardzo proste, 
używanie Maka – uzależniające. Przy oka-
zji, przydał się też brak estymy w stosun-
ku do elektroniki. Od 16  roku życia sama 
dbałam o moje komputery, posługiwanie 
się lutownicą, cyną i proces wytrawiania 
płytek też nie były mi obce. A Maki mie-
wały swoje problemy na przestrzeni lat. 
W PB G3 PISMO przepalająca się świetlów-
ka zalewała krwistą poświatą cały ekran 
i trzeba ją było wymienić, rozbierając na 
kawałki całą matrycę. Ręce trzeba mieć 
było pewne, bo nieprawidłowo przepro-
wadzona operacja kończyła się „śmiertel-
nie rannym” ekranem. W iBookach odpa-
dały karty graficzne. Zdarzał się utopiony 
Powerbook, albo zalana słodkimi napo-
jami płyta główna, na której cukier zdą-
żył już uformować przypalone formacje 
karmelu.

Nas, macuserów, łączyły nie tylko pro-
blemy, ale też swoista subkultura, zbu-
dowana wokół ideologii nadgryzionego 
jabłka. Były prezentacje Jobsa – tak po-
dobne i zupełnie różne od obecnych. Mam 
wrażenie, że magia Keynote się wypaliła. 
Kiedyś, gdy Steve Jobs wychodził na sce-
nę miało się pewność, że za chwilę poka-

że coś wyjątkowego. Dziś wszystko jest 
transparentne – wiadomo, czego oczeki-
wać i sytuacja nie budzi większych emo-
cji. Takich emocji. Zniknęło gdzieś słynne: 
„There is one more thing…”, na które wszy-
scy czekali po prezentacji. Steve Jobs koń-
czy, zmierza ku wyjściu, odwraca się i od 
niechcenia rzuca: „A! I  jeszcze jedno…”. 
W oczach ma przekorny, chłopięcy pra-
wie błysk radości, świadomość udanego 
dowcipu. I następuje prawdziwy hit pre-
zentacji. Cała burza braw. Emocje. Kolo-
ry. Coś, co na zawsze zniknęło z prezen-
tacji. Teraz komentuje się jego wygląd, 
buty (ostatnio, zamiast w adidasach, wy-
stąpił w półbutach), stan zdrowia. Nie ma 
wielkiej różnicy pomiędzy prezentacja-
mi Apple a prezentacjami innych firm. No 
może poza tym, że są nieco lepiej przygo-
towane. Chociaż coraz częściej zdarzają się 
wpadki i problemy, które do tej pory były 
raczej udziałem oficjeli z MS.

W ciągu tych dziesięciu lat, zmieniło się 
wszystko. Kilka makowych stron przero-
dziło się w kilkadziesiąt serwisów. Kilkuset 
macuserów przerodziło się w kilkadziesiąt 
tysięcy appleuserów – ipodowców, ipho-
niarzy, ipadowców.

Nie starczyłoby miejsca na najstarszej 
MacMapie (http://macmapa.ziew.org), by 
zliczyć i umiejscowić aktualnych użytkow-
ników. Możecie znaleźć tam nas wszyst-
kich. Naczelny iMagazine – Dominik – 
znajduje się tuż nade mną. Znane nicki 
budzą całą falę wspomnień. Bo Mac Mapa 
powstała w konkretnym celu – żeby uła-
twić nielicznym wtedy użytkownikom Ma-
ków kontakt i udzielanie sobie wzajemnie 
pomocy. Ileż to razy, na Szarlotce (prowa-
dzonej przez Krzyśka Młynarskiego) lub 
grupie pl.comp.sys.macintosh, pojawiał się 
„macuser w potrzebie”, poszukujący kogoś 
z okolicy. Ileż to razy, MacMapa uratowała 
Maka, dane lub pomogła nawiązać znajo-
mości, które przetrwały całe lata.

Kawałek historii, kawałek pięknej hi-
storii. Pojawiły się fora, które zapewne 
znacie – Mac.PLUG i MyApple. Powstał 

Dziesięć

http://macmapa.ziew.org
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m@kowiec Pawła Dworniaka. Byłam tam, 
razem z Pawłem Piotrowskim (MyMac), 
współzałożycielem Mojego Jabłuszka. 
Pierwsza korekta, którą wykonałam, była 
pdf-em Pawła – m@kowiec w założeniu 
miał mieć taką właśnie formę dystrybu-
cji. Jestem dumna, że mogłam być jego 
matką chrzestną, bo to ja właśnie nada-
łam mu tę nazwę. Chwilę potem, Bartek 
Skowronek (Fotogenia), który właśnie ku-
pił swojego Maka, napisał przełomową 
rozprawkę „Czy warto się schylić po nad-
gryzione jabłko?”, co zaowocowało wielo-
letnim prowadzeniem felietonistycznego 
bloga. Paweł Nowak (AppleBlog), entuzja-
styczny switcher, „chwilami” spisywał rze-
czy, których się właśnie nauczył, do plików 
pdf. Z tych plików, oryginalnie dostępnych 
w sieci za darmo, a następnie za opłatą, 
powstały w końcu słynne „Poradniki”.

Makosfera podlegała ciągłym zmianom. 
Blogi pojawiały się i  znikały. Użytkowni-
cy odchodzili, na ich miejsce pojawiali się 
nowi. W końcu nadszedł przełom – wraz 
z pojawieniem się iPhone’a, marka Apple 
zaczęła być szeroko rozpoznawana rów-
nież w Polsce. Z niewielkiego, zamknięte-
go środowiska staliśmy się szeroką grupą 
użytkowników. Niektóre strony przetrwa-
ły nawałnice, inne upadły. Część najstar-
szych macuserów zamilkła – wystarczy 
wspomnieć Kubę Tatarkiewicza – jedne-
go z współzałożycieli SAD (obecnie iSour-
ce), który ostatnio ogłosił, że przestaje pi-
sać (http://bloq.computerworld.pl), czy 
Jacka Rochackiego – dobrą duszę macu-
serskiej braci. W inne rejony odpłynęli też 
Darek (DAC) Ćwiklak i Piotr (Shwagier) Ciu-
piński – twórcy polskiej wersji językowej 
strony http://apple-history.com.

Kiedyś mówiono, że środowisko ma-
cuserów w Polsce nie istnieje. Ale my na-
dal tu jesteśmy. Nie wiedzieć czemu, na 
przekór czasom i okolicznościom, stuka-
my w klawisze naszych Maków. Nie wiem, 
czy z przyzwyczajenia czy z zaangażowa-
nia. Może to pasja, a może naiwność. Ale 
jesteśmy tutaj, gotowi, by opowiedzieć 
swoje historie, by snuć opowieści do bia-
łego rana. By obudzić odrobinę tego du-
cha, który kazał nam kiedyś, pomagać so-
bie wzajemnie. W trudnych czasach, kiedy 
nie łatwo było być macuserem. W cza-
sach, kiedy przebrzmiewały w powietrzu 
słowa kampanii „Think Different”:

Here’s to the crazy ones,
The misfits, the rebels, the tr ou ble-

makers
The round pegs in the square holes
Those ones, who see things differently. @

http://bloq.computerworld.pl
http://apple-history.com
http://www.imagazine.pl
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Specjalnie dla Was, naszych czytelników, 
mamy do rozlosowania dwa kubki z  naszym 
logo.
Aby wygrać jeden z nich należy poprawnie 
odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Ile stron miał poprzedni numer 
iMagazine?

Konkurs 

„iMagazine”

1. ORGANIZATOR

•  Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Domi-

nik Łada z siedzibą w Warszawie.

•  Konkurs „iMagazine” prowadzony jest przez Organi-

zatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa 

do 15 kwietnia 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 kubków z logo maga-

zynu iMagazine, ufundowanych przez firmę Mac Solu-

tions, wśród osób, które nadeślą e-mailem zatytułowa-

nym „iMagazine”, poprawną odpowiedź na pytanie, na 

adres konkurs@imagazine.pl.

Pytanie konkursowe: Ile stron miał poprzedni numer 

iMagazine?

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 

‚iMagazine’ 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 15 kwietnia 2011 r.

•  zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 

mailową

•  ogłoszenie wyników: na łamach majowego numeru 

iMagazine 5/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 

ufundowane przez firmę Mac Solutions: 

2 kubki z logo magazynu iMagazine.

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 15 kwietnia 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „iMagazine”. 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!

mailto:konkurs@imagazine.pl
mailto:konkurs@imagazine.pl
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Everybody lies
 Sławomir Durasiewicz 

W  moim ulubionym serialu – „Doktor 
 House” – tytułowy bohater ma życiowe 
podejście do rzeczywistości. „Everybody 
lies”. I niestety ma rację.

Kiedy media nie mają ciekawego „niu-
sa”, to podają różne zajefajne informacje. 
Od „człowiek pogryzł psa”, do „jechał na 
GPS – wjechał do jeziora”. No i tak mamy, 
że o ile ta pierwsza wiadomość nie robi na 
nas wrażenia, to ta druga wydaje się nie-
dorzecznością. No jak to można wjechać 
do jeziora? Przecież GPS pokazuje drogę, 
która wiedzie do celu, a nie zwodzi na ma-
nowce. Tak by się wydawało.

Kilka lat temu, kiedy jeszcze byłem 
nieszczęśliwym posiadaczem telefonu 
 Nokia E „coś tam”, zakupiłem sobie na-
wigację NaviExpert. Różne z tą nawigacją 
były przypadki, ale wszystkie mieściły się 
w kategorii drobnostek i tu trzeba oddać 
prawdę, nigdy mnie ta nawigacja nie za-
wiodła, a co najważniejsze, każdy upda-
te rzeczywiście przybliżał ową nawigację 
do doskonałości. Niestety, NaviExpert nie 
działa na iPhonie. Przez pewien czas użyt-
kowałem więc dwa telefony – Nokię – do 
celów nawigacyjnych i iPhone’a do celów 
pozostałych, korzystając z systemu dual 
card. Dual card to takie cudo, które daje 
możliwość użytkowania dwóch telefonów 
pod jednym numerem, z tym, że zawsze 
jeden telefon musi być wyłączony.

Marzyłem, że kiedyś będę miał wreszcie 
NaviExperta w ulubionym jabłuszku i że 
nie będzie takiego przypadku, że w dale-
kiej podróży samochodem, mam problem 
z książką telefoniczną w telefonie, którego 
nie mogę użyć, bo akurat używam tego 
z nawigacją.

Nowy iPhone 4, ten na micro sim, abso-
lutnie wykluczył dotychczasowe praktyki 
z podwójną kartą, ale w sukurs przyszła 
oferta Ery – prawie darmowa nawigacja 
Navigona. No i jak tu nie skorzystać? Sko-
rzystałem. I  teraz miało być tylko lepiej. 
Kilkakrotnie testowałem Navigona w War-

szawie, Krakowie i kilku innych miastach – 
nie miałem z tą aplikacją żadnych proble-
mów. Ba, całkiem niedawno zdumiałem 
się, kiedy w Krakowie Joanna Magnetofon 
– ta od komunikatów nawigacyjnych, za-
proponowała mi zmianę trasy, ze względu 
na sytuację na drodze. Pomyślałem wte-
dy: „Wow, ale inteligencja!! Człowiek na-
wet nie ma pojęcia o tym, że elektronika, 
gdzieś w tle, dba o jego nerwy i czas prze-
jazdu”. Pełen szacun i zaufanie.

No i  tak zapewniony o nieomylności 
mojego GPS, udałem się do Szczyrku. Na-
wigacja w drodze działała bez zarzutu. 
W sumie jechałem dobrymi drogami, na-
wet drogą pełniącą obowiązki autostra-
dy i  szczęśliwie dojechałem na zimowi-
sko. Pozostało tylko dostać się do hotelu. 
I  tu mój Navigon zaproponował w pew-
nym momencie skręt w prawo. Nie mia-
łem nawet chwili zawahania. Dotychczas 
przecież Navigon mnie nie zawiódł. Wy-
konałem polecenie Joanny Magnetofon 
i znalazłem się na dosyć wąskiej drodze, 
wiodącej lekko pod górę. Po około pięć-
dziesięciu metrach, droga zrobiła się jesz-
cze węższa i z asfaltowej przeszła w pły-
tową. Ale co tam, nie miałem żadnych 
podejrzeń, nawet wtedy, kiedy zaczęła 
się ostro piąć pod górę. Trochę zastano-
wiłem się, widząc na ośnieżonej drodze 
ślady samochodu, który widocznie zre-
zygnował kilka minut wcześniej z pod-
jazdu i zapewne musiał niezdarnie cofać. 
Ale w dalszym ciągu nie miałem wątpli-
wości, że jadę właściwą drogą. Chrzęst 
z prawej strony uświadomił mi, że moja 
żona kurczowo zacisnęła ręce na opar-
ciu drzwi, a moje starsze dziecko, które-
mu z reguły nie zamyka się buzia, zamil-
kło. Jechałem dalej. Na pierwszym biegu, 
ale jechałem. Prawdę mówiąc, zatrzyma-
nie się w tej chwili było już raczej niebez-
pieczne. Zjechanie z drogi nie miało sensu, 
bo po obu stronach było ośnieżone, stro-
me zbocze. Przez chwilę pomyślałem, że 
dobrze, że nic nie jedzie z przeciwka, bo-
wiem nie ma miejsca na mijankę. A gdyby 

tak jechał autokar, to strach się bać. Naj-
ważniejsze, że najmłodsze dziecko spało, 
bo ono ma tendencję pozbywania się za-
wartości żołądka w samochodzie w sytu-
acjach, delikatnie mówiąc, trudnych. Prze-
konaliśmy się o tym podróżując po Corfu, 
a szczególnie podjeżdżając pod Pantokra-
tora – to „tylko” 906 m n.p.m. Wracając do 
podjazdu pod hotel – trochę się przerazi-
łem, jak zobaczyłem przed sobą piechu-
rów. Próbowali podchodzić drogą, którą 
ja jechałem, ale coś ciężko im szło. Nie-
którzy się przewracali. Całe szczęście, że 
ustąpili mi drogi.

Jadąc  w napięciu pod górę zadałem 
sobie w duchu pytanie, jak zjadę? W tej 
sytuacji ostry podjazd śliską drogą był 
zapewne bardziej bezpieczny, od drogi 
powrotnej. Ale co tam, w ostateczności 
przecież mogę zostawić samochód i przy-
jechać po niego na wiosnę.

Droga pod górę stawała się coraz bar-
dziej uciążliwa i nie ukrywam, że zaczą-
łem się denerwować. Chwała Bogu, że 
moja Honda ma napęd na cztery koła. Je-
chać – jadę, ale jak coś mnie zmusi do za-
trzymania, to umarł w butach.

Zapewne z nerwów, zaczęło nurtować 
mnie pytane; jak do tego hotelu dojeż-
dżają autokary? Przecież to duży hotel. To 
centrum wszelkich zorganizowanych obo-
zów zimowych dla dzieciarni. A  tu taka 
stroma droga, czy oni powariowali?

Wreszcie, ku uldze wszystkich, doje-
chałem do szerokiego parkingu, na któ-
rym stały autokary. Od parkingu do hote-
lu wiodła szeroka, asfaltowa jezdnia, którą 
dojechałem wprost pod samą recepcję. Po-
myślałem, że mogliby wybudować taką 
drogę do samego dołu.

Zatrzymując się i wyłączając silnik usły-
szałem świst powietrza wypuszczonego 
przez żonę z płuc. Syn zakomunikował, 
że dobrze, że przyjechaliśmy, bo trochę się 
bał, a córka obudziła się i jak gdyby nigdy 
nic zadała pytanie: „Gdzie my jesteśmy?

Wysiadłem z  samochodu i  stwierdzi-
łem, że mam miękkie nogi, dostałem 
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 telepki i  zadyszki, jakbym właśnie swój 
samochód wepchał pod hotel, a nie nim 
wjechał. Jeszcze raz skonstatowałem, że 
zawsze samochód mogę zostawić i wró-
cić autokarem, albo nawet na piechotę, 
bo w  tych warunkach nie zdecyduję się 
na zjazd w dół. O nie!

Udałem się do recepcji, przedstawiłem, 
otrzymałem klucze i  zadałem nurtujące 
mnie pytanie: „Proszę Pani, jak tą drogą 
do Waszego Hotelu dojeżdżają autoka-
ry? Mam wrażenie, że droga jest bardzo 
niebezpieczna!”

„A którędy Pan jechał?” Zapytała Pani 
Recepcjonistka.

„Ulicą Turystyczną”
„Proszę Pana, jak Panu udało się tam-

tędy wjechać? Turystyczną nikt nie jeździ, 
nawet latem!”

Z kilku powodów poczułem ulgę:
– że mam to już za sobą,
– że jestem jednym z niewielu, którzy tu 
dojechali tą drogą,
– że siebie i  rodzinę dowiozłem 
bezpiecznie,

– że musi być inna, bardziej przyjazna dro-
ga, którą uda mi się powrócić, bez pozosta-
wiania w Szczyrku samochodu do wiosny.

Wspomnienie tej historii przypomi-
na mi anegdotę z komunistycznych cza-
sów, która obrazuje znany skądinąd 
fakt, że wszystko co ładne, nie musi być 
prawdziwe.

Milicja Obywatelska organizowała kon-
kursy „Tydzień kultury na jezdni”. Dywa-
gacje na temat, „dlaczego tylko tydzień 
kultury, a nie cały rok” pozostawiam bez 
ciągu dalszego.

A było to tak:
Radiowóz milicyjny jechał od jakiegoś 

czasu za dużym fiatem. Milicjantom bar-
dzo podobała się jazda obserwowanego 
kierowcy. Nie przekraczał dopuszczalnej 
prędkości, odpowiednio wcześnie sygnali-
zował zamiar zmiany kierunku jazdy, prze-
puszczał pieszych, reagował na światła na 
skrzyżowaniu. W końcu postanowili go za-
trzymać, pogratulować doskonałej jazdy 
oraz zakomunikować, że zakwalifikował 
się do dalszego etapu konkursu.

Kiedy już kierowca zatrzymał samo-
chód, milicjant podszedł do uchylonego 
okienka, ale przyzwyczajenie wzięło górę, 
więc wydusił z siebie:

„Dokumenty do kontroli proszę.”
Kierowca wyraźnie zadygotał.
Siedząca obok kierowcy kobieta nie 

wytrzymała:
„Panie władzo, on zawsze tak prowa-

dzi, kiedy jest pijany”
Na tylnym siedzeniu siedziała starsza 

para. Tak jakby teściowie. Starsza pani też 
musiała dorzucić do pieca:

„Mówiłam, że kradzionym samocho-
dem daleko nie zajedziemy!”

A że starsza pani miała donośny głos, to 
z drzemki obudził się starszy pan i zapytał:

„Czy już jesteśmy w  Berlinie 
Zachodnim?”

Tak oto kończą się nieprzemyślane 
jazdy.

Moja, na szczęście, skończyła się happy 
endem i to jest najważniejsze.

Warto na koniec przypomnieć: every-
body lies, elektronika także. @

http://promo.alteclansing.net.pl
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Twierdza iOS
 Michał Rajpert 

W tej chwili, na platformę iOS nie istnie-
je żadnego rodzaju złośliwe oprogramo-
wanie, mogące realnie zagrażać naszym 
urządzeniom mobilnym. Przede wszyst-
kim, najpoważniejszym celem w tym przy-
padku będą strony bankowe czy też stro-
ny innych serwisów, w obrębie których 
dokonujemy obrotów finansowych, jak 
PayPal czy Kokos.pl. Systematycznie, wraz 
z rozwojem telefonów komórkowych i po-
wstaniem smartfonów, zaczęliśmy prze-
chowywać w ich pamięci wiele istotnych 
danych – od numerów kart kredytowych, 
haseł dostępu do stron bankowych, ko-
dów PIN, oraz, w przypadku telefonów 
biznesowych, wielu danych dotyczących 
firm. Jest jasne, że wszelkiego rodzaju nie-
bezpieczne oprogramowanie stworzone 
zostało z chęcią zysku.

Potentaci od zabezpieczeń, Stonesoft 
i McAfee, dostarczyli jakiś czas temu pro-
gnozy zagrożeń dla urządzeń 
mobilnych na rok 2011, któ-
re wymieniają również plat-
formę iOS w  gronie bezpo-
średnio zagrożonych. Trzeba 
jednak podkreślić, że iOS jest 
do tej pory jedynym mobil-
nym systemem operacyj-
nym, wolnym od wszelkiego 
malware. Niemniej jednak, 
logicznie rozumując, nale-
ży zdać sobie sprawę z tego, 
że ten sukces wiąże się bez-
pośrednio z bardziej wyszu-
kanym zagrożeniem ze stro-
ny hakerów – szczególnie, że 
dotychczas raczkujące syste-
my przekształcenia  iPhone’a 
w  terminal płatniczy powo-
li wchodzą w życie i  zyskują 
rozgłos.

W  tej chwili znanych jest 
już ponad 2000 sygnatur zło-
śliwego oprogramowania na 

platformy mobilne – takie dane podaje 
 Kaspersky Lab Polska. Na szczęście, ani 
jeden udany atak na iOS nie został do tej 
pory zarejestrowany.

Realnym zagrożeniem w  najbliższej 
przyszłości może się jednak okazać tzw. 
phishing, czyli forma internetowego oszu-
stwa polegająca na fałszowaniu przez 
złodziei stron internetowych, w celu kra-
dzieży istotnych danych. Takie strony wy-
glądają identycznie jak oryginały i często 
ich adresy różnią się jedynie jedną cyfrą 
bądź literą, co jest szalenie trudne do roz-
poznania przez użytkownika. Na szczę-
ście, z  pomocą przychodzi producent. 
Apple zapewnia, że Safari jest doskonale 
zaprojektowana do walki z phishingiem 
i każdorazowo sprawdza certyfikaty bez-
pieczeństwa, charakteryzujące właśnie 
takie serwisy jak strony bankowe czy au-
kcyjne. W sytuacji wykrycia fałszywej stro-
ny, Safari zablokuje ją i poinformuje o tym 
użytkownika.

W  internecie pojawiły się również in-
formacje o desancie oszustów od zupeł-
nie innej strony, a mianowicie fałszowaniu 
certyfikatów do tego stopnia, że wygląda-
ją jak te zatwierdzone przez producenta, 
czyli bezpieczne. Natomiast w tym przy-
padku nie są to do końca potwierdzone 
dane, aczkolwiek realne zagrożenie wy-
daje się istnieć. Choć z drugiej strony, sta-
ram się sięgnąć pamięcią wstecz w poszu-
kiwaniu wspomnienia o instalacji jakiegoś 
certyfikatu i przypominam sobie tylko jed-
ną sytuację – podłączenie do sieci eduro-
am na uczelni. Taki certyfikat wygląda jak 
ten przedstawiony na zdjęciu.

Bankierzy zgodnie zapewniają, że przy-
gotowane przez nich serwisy specjalnie 
z myślą o urządzeniach mobilnych, od-
powiadają najwyższym standardom bez-
pieczeństwa i ich klienci nie mają powo-
dów do niepokoju. Głównie dlatego, że 
połączenie jest jednocześnie szyfrowa-
ne, chronione certyfikatem i zabezpieczo-

ne hasłem. Istotne jest, aby 
podczas nawiązywania połą-
czenia sprawdzać, czy adres 
strony jest oznaczony kłód-
ką, a hasło maskowane. Ban-
ki takie jak Alior czy Raiffeisen 
mają nawet specjalnie przygo-
towane aplikacje z dostępem 
do mobilnego bankingu pod 
iOS. W ustawieniach telefonu, 
w zakładce Safari, dostępne 
są tylko drobne modyfikacje 
dotyczące bezpieczeństwa, 
takie jak wspomniana wcze-
śniej funkcja wykrywania 
oszustw, blokowanie zbęd-
nych okien czy wyłączenie 
JavaScript.

W  ostatnich tygodniach 
wiele niepokoju wywołał tro-
jan o nazwie ZeuS, który nie-
stety dotarł już do polskich 
użytkowników. Ten wyjątko-
wo zmyślnie zaprojektowany 
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program wykrada dane kont bankowych, 
zarażając właśnie telefony komórkowe 
i  przechwytując nawet dane przycho-
dzące SMS, co czyni go wyjątkowo nie-
bezpiecznym. Obecnie atakuje systemy 
Symbian i BlackBerry. Choć wiele mówi 
się, że wersje na Androida i iOS są tylko 
kwestią czasu, to na chwilę obecną nie 
ma takiego zagrożenia.

Bezpieczeństwo naszych danych znaj-
dujących się na telefonach komórkowych 
zależy również głównie od nas samych. 
Nigdy nie należy ufać linkom oraz da-
nym niewiadomego pochodzenia, oraz 
instalować podejrzanych programów. 
W  pierwszej kolejności zagrożone są 
oprogramowania opensource i  custom 
romy, szczególnie w rękach niedoświad-
czonych użytkowników czy też osób pró-
bujących zainstalować oprogramowanie 
nielegalne. Dowolna edycja kodu nie za-
wsze idzie w  parze w  wysokim pozio-
mem bezpieczeństwa. Dostępna aplika-
cja „Find My Phone/iPad”, ze względu 

na możliwość zdalnego zablokowania 
i usunięcia swoich danych, zdecydowa-
nie podnosi ten poziom, choć w  przy-
padku urządzeń z  możliwością podłą-
czenia jedynie poprzez WiFi, jest to wciąż 
niewystarczające.

W tym miejscu, spore oklaski należą się 
Apple, za nieustępliwą politykę w stosun-
ku do oprogramowania firm trzecich, jak 
również pomimo faktu, że w świetle pra-
wa jailbreak jest legalny – braku wsparcia 
dla wszystkich urządzeń z otwartym so-
ftware. Jak widać tego typu podejście, czę-
sto zresztą krytykowane, przynosi pożąda-
ne rezultaty. Swoją niemałą rolę w statusie 
najbezpieczniejszej platformy mobilnej 
spełniają także regularne aktualizacje fir-
mowego oprogramowania, oraz instala-
cja programów wyłącznie przez App Store 
i multimedialny kombajn iTunes. Wszelkie 
tego typu zabiegi dokonywane przez Ap-
ple są nie tylko wyjątkowo wygodne, ale 
stanowią fundament bezpiecznego syste-
mu, jakim jest iOS.

Stara prawda mówi, że nie można 
mieć wszystkiego. Osoby dokonujące 
świadomego jailbreak, powinny liczyć 
się także z możliwością wystawienia się 
na działanie złośliwego oprogramowa-
nia, czy też ataków z internetu. W tym 
momencie, ryzyko zagrożenia jest rze-
czywiście niewielkie, ale pomysłowość 
internetowych oszustów nie zna granic, 
więc nie wiadomo, ile będzie trwał ten 
stan rzeczy. Nie jest też żadną tajemnicą, 
że oryginalne oprogramowanie zapew-
nia najlepszą wydajność i najwyższy po-
ziom bezpieczeństwa, dlatego takie roz-
wiązanie na pewno warto polecić jako 
jeden z pierwszych elementów profilak-
tyki prosecure.

Najlepszą informacją dla użytkowników 
sprzętu z  iOS jest fakt, że Apple nie stoi 
w miejscu, a  regularnie wyznacza sobie 
nowe kierunki doskonalenia oprogramo-
wania i poprawiania swoich standardów, 
w tym dotyczących bezpieczeństwa.

Well done Apple i czekamy na więcej! @

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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 Steve Jobs o erze post-PC
Przyszłość to doświadczenia, 
a nie parametry.

 Wojtek Pietrusiewicz 

Podczas prezentacji iPada 2, Steve Jobs 
niejednokrotnie odnosił się do ery post-PC. 
W podsumowaniu keynote powiedział, że 
sporo osób patrzy na kategorię tabletów 
dokładnie tak samo, jak na pecety – licy-
tują się w numerkach, częstotliwościach, 
przekątnych, ilości kamer. Tymczasem, 
„wszystkie kości w ciele” wizjonera Apple 
mówią, że przede wszystkim liczą się do-
świadczenia i wrażenia z korzystania z sa-
mego produktu. Jakie znaczenie ma ilość 
mega hertzów czy pamięci RAM, skoro 
ważne jest, aby programy i aplikacje cho-
dziły płynnie i miały wystarczająco mocy 
obliczeniowej? Gdy ważne jest, aby doty-
kowy interfejs nie przeszkadzał w interak-
cji użytkownikowi, aby tablet stał się jed-
nością z aplikacją, z której w danej chwili 
korzystamy?

Z drugiej jednak strony, Steve Jobs nie 
omieszkał nie raz pochwalić się cyferka-
mi, gdy były one zdecydownie wyższe niż 
te, którymi mogła pochwalić się konku-
rencja. 326 ppi i 5 megapikseli – to para-
metry ekranu Retina Display w iPhone’ie. 
Apple A5, 1 GHz, dual-core – iPad 2. Przy-
kładów pewnie jeszcze kilka się znajdzie, 
ale nie zmienia to faktu, że wykazał się 
hipokryzją pod tym względem. Jedno-
cześnie pomija numerki przy elemen-
tach, które nie dorównują konkurencji. 
iPad ma kamerę 720p, a nie X megapik-
seli. Ilość RAMu nie była podana i dopie-
ro „sekcja” iPada udzieli nam odpowie-
dzi na to pytanie.

Pytanie tylko, czy Apple ma wybór? 
Dziennikarze, recenzenci, pisma techno-
logiczne -– oni wszyscy interesują się nu-
merkami. Muszą mieć o czym pisać. Mu-

szą mieć dane, na podstawie których mogą 
porównywać urządzenia Apple z produkta-
mi konkurencji. Nadal myślą w kategoriach 
ery PC. Problem w tym, że większość klien-
tów nie jest zainteresowana cyferkami. Nie 
wiedzą, jakiej firmy procesor jest w środku, 
nie wiedzą, jakiej rozdzielczości jest ekran, 
nie mają najmniejszego pojęcia, co to są 
dwa rdzenie i prędzej skojarzą to z reakto-
rem nuklearnym niż procesorem. A dziecia-
ków tym bardziej to nie interesuje...

Przyjmując przednią i tylną kamerę jako 
przykład – taka Motorola Xoom ma gazy-
lion pikseli z przodu i jeszcze więcej z tyłu. 
Mogli takie włożyć, więc to zrobili.  Apple 
też mógł, ale tego nie zrobił. Próbowa-
łem robić zdjęcia 7” „tabletami” i nie było 
to przyjemne doświadczenie – widocz-
nie Apple też doszedł do tego samego 
wniosku i dlatego dostarcza takie matry-
ce, takie komponenty, które pozwalają 
na sensowne wykorzystanie urządzenia. 
FaceTime – to prawdziwy powód zawar-
cia cyfrowych danych w specyfikacji. Jeśli 
spojrzymy na wygodę korzystania z sys-
temu video-rozmów Apple w porówna-
niu z konkurencją, to zrozumiemy, o co 
w tym chodzi.

Jak już wspominałem, miałem przy-
jemność porównać obecnego iPada 
do pierwszych konkurentów, w  tym 
 Viewpada 7 i Galaxy Taba. Niby wszystko 
jest takie same pod względem specyfika-
cji, ekrany są ciut gorsze, lepsze, jaśniejsze 
lub ciemniejsze, ale jedna rzecz rzuciła mi 
się w oczy natychmiast – oprogramowa-
nie odpowiedzialne za dotyk. iOS reagu-
je na moc, z jaką dotykamy ekranu przy 
przewijaniu, Android nie. To jest niby tak 
mało istotna rzecz, a  jednak korzystam 
z niej codziennie i jej brak bardzo mi prze-
szkadzał. To są właśnie te detale, o któ-
re Apple dba i których często nawet nie 
zauważamy.

Swojego czasu Rolls Royce nie poda-
wał danych technicznych swoich samo-
chodów. Silnik miał zawsze „wystarcza-
jąco” dużo mocy, aby sprostać każdemu 
zadaniu, zawieszenie było zawsze „wy-
starczająco” komfortowe, aby nie trzęsło 
na nierównościach. Nie miał być może 
wbudowanego Playstation 3 ani 50” te-
lewizora, podobnie jak obecnym Makom 
brakuje napędu Blu-Ray, ale też nie o to 
chodziło. Te informacje po prostu nie 
były potrzebne i  dodatkowo budowa-
ły image firmy. Apple też dąży do ta-
kiego stanu i częściowo już to osiągnął. 
Chwali się czasami danymi, aby dostar-
czyć osobom lubiącym numerki tematów 
do rozmów, recenzentom punktów od-
niesienia, ale być może już wkrótce, nie 
 będzie musiał. @

 Tymczasem „wszystkie 
kości w ciele” wizjonera Apple 
mówią, że przede wszystkim 
liczą się doświadczenia 
i wrażenia z korzystania 
z samego produktu (...)

 Dziennikarze, recenzenci, 
pisma technologiczne – 
oni wszyscy interesują się 
numerkami

 iOS 
reaguje 
na moc, z jaką 
dotykamy 
ekranu przy 
przewijaniu, 
Android nie
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Symetria doskonała
czyli jak i kiedy uzupełnić gamę produktów
 Tomasz Kuc 

W tym numerze iMagazine postanowiłem 
zrobić coś dla przyjemności. Przyjemno-
ści perwersyjnej, bo wymagającej nie tyl-
ko wylewności słownej, ale również orga-
nicznego przesiania pewnej ilości danych. 
Inspiracją był dla mnie napotkany w wiki-
pedii artykuł na temat pewnego historycz-
nego modelu Macintosha (nie zdradzam 
jakiego, ponieważ będzie mu poświęcona 
oddzielna infografika i artykuł). 

Ponieważ – zgodnie z istniejącym po-
działem użytkowników Internetu na po-
szukiwaczy, podróżników i  ludzi akcji 
– jestem raczej drugim z nich, swobod-
ne klikanie po linkach doprowadziło 
mnie do bardzo ciekawego artykułu po-
święconego iPodom. Był on zilustrowa-
ny wykresem (można obejrzeć go tutaj: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/34/Ipod_sales_per_quarter.
svg), który zmusił mnie do zastanowienia. 

Pomyślałem, że stabilizacja poziomu 
sprzedaży (rocznej) iPodów nie była po 
pierwsze przypadkowa, a po drugie – mu-
siała dać do myślenia samemu producen-
towi. Nie myślę tu o wpadnięciu na po-
mysł nowego urządzenia (którym okazał 
się iPhone) – bo z pewnością proces pra-
cy nad nim wystartował wcześniej. Nato-
miast stawiam tezę, że ustabilizowanie 
sprzedaży iPodów z oczywistym (sezon 
świąteczny) pikiem w kwartale Q1 było 
powodem takiego a nie innego umiesz-
czenia premier iPhone’a. 

Zwróćmy uwagę, że piki sprzeda-
ży iPhonów są bezpośrednio związane 
z jego premierami. Co więcej, przypadają 
na kwartał Q4 – co ilustruje poniższa in-

fografika z wykresami wyników sprzeda-
ży symetrycznie rozkładającymi się w ob-
rębie roku.

Wnioski dotyczące świadomego działa-
nia mistrzów marketingu z Apple pozosta-
wiam Czytelnikowi :-)

Kilka końcowych wyjaśnień (albo jak kto 
woli – legenda):
•  Apple dzieli rok finansowy na cztery 

kwartały (na wykresie Q1, Q2, Q3, Q4). 
Kwartał Q1 to okres obejmujący koniec 
poprzedniego roku (październik–gru-
dzień). Q4 startuje od lipca i kończy się 
we wrześniu danego roku).

•  Wszystkie dane o sprzedaży pochodzą 
z  raportów giełdowych Apple, daty 
premier poszczególnych modeli – za 
wikipedią.
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Ratunku! Ja nie mam biurka!

Szczerze mówiąc, miałam nadzieję, że ta chwila nie nastąpi. 
Przede wszystkim dlatego, że mam nieco inne podejście do kom-
puterów, niż reszta redakcyjnych kolegów-gadżeciaży, którzy two-
rzą skomplikowane setupy z posiadanego sprzętu. Ja nie tworzę.

Mam „Czarnego” (MacBook Black, Intel Core 2 Duo, 2,16, 
2 GB RAM, 160 GB HDD). Nie żebym pamiętała, co ma w środku 
– sprawdziłam w „About this Mac”. Ze względów praktycznych, 
w domu każdy ma swój sprzęt. Jedyną osobą, posiadającą do 
sprzętu biurko, jest Nastolatka Młodsza. Rozwiązanie takie jest 
praktyczne, bo Nastolatka chodzi do szkoły i biurka potrzebuje.

W związku z zagęszczeniem sprzętu, urządzenia peryferyj-
ne rozmieszczone są w lokalizacjach neutralnych, umożliwiają-
cych ich użytkowanie przez dowolną, zainteresowaną osobę. 
Jest więc router bezprzewodowy – taki wiecie, zwykły, czar-
ny, dostarczony przez British Telecom. Z niebieskimi znaczka-
mi. Uroczy. Do niego podłączają się domowe urządzenia w celu 
uzyskania dostępu do Internetu. Jest kombajn wielofunkcyjny 
HP, ze skanerem i kopiarką. Jest pudło różnego rodzaju elek-
tronicznego „śmiecia”, mieszkające w schowku pod schodami 
– dokładnie takim, w jakim zamieszkiwał Harry Potter. Jak po-
dejrzewam, elektronicznemu „śmieciowi” jest całkiem wygod-
nie. Mamy też stertę dysków zewnętrznych, o różnych pojem-
nościach i markach. Służą do backupowania ważnych danych, 
co jak wszyscy wiedzą, jest koniecznie niezbędne.

W plecionym koszyku zamieszkuje rodzinka iPodów, głównie 
Shuffle, w różnych kolorach i rozmiarach. Są też dwa iPhone’y 
3GS, jeden LG Pop „kuloodporny”, tablet, którego marki nikt już 
w domu nie pamięta oraz różnych rozmiarów słuchawki, służą-
ce głównie do odsłuchiwania nagranych materiałów.

Przez jakiś czas zamieszkiwał razem z nami Panasonic Lumix 
fz 50, ale wyprowadził się i jego miejsce zajął Panasonic Lumix 
fz 38 – mniejszy i lżejszy, w związku z czym bardziej poręczny.

Jeśli szukaliście w tym opisie znaków iPada, to będziecie roz-
czarowani – nie posiadam i w najbliższym czasie się nie zanosi, 
chyba że okaże się niezbędny dla jakiegoś zastosowania. Taka 
już moja przekorna natura.

Teraz czas na odrobinę wyjaśnień. Mogłoby się zdawać, że 
mieszkając w kraju „Makami płynącym”, nie pozostaje nic inne-
go jak obstawić się po same dziurki w nosie makowymi cudami 
techniki, dostępnymi na każdym rogu. Przecież redakcyjni kole-
dzy, z pełnym poświęceniem, w dniu premiery, latają do Londy-
nu i Nowego Jorku, by zdobyć najnowsze zabawki Apple. Z mo-
jego punktu widzenia, rzecz wygląda nieco inaczej.

Przede wszystkim, używam sprzętu na miarę potrzeb. Nie ob-
rabiam „żernej” grafiki ani filmów, zajmuję się głównie tekstem, 
a do tego „Czarny” nadaje się wyśmienicie. Poza tym, sentymen-
talnie, przypomina mi PB G3 PISMO, który, w mojej subiektyw-
nej ocenie, był najlepiej wypadającym laptopem Apple. EVER.

Nie cieszy mnie posiadanie sprzętu, „bo mogę” i bo „jest fajny 
i ładnie wygląda”. Swoich wyborów dokonuję analizując potrze-
by i weryfikuję, gdy możliwości sprzętu do owych potrzeb prze-
stają pasować. Dlatego nie wymieniłam swojego  iPhone’a 3GS na 
iPhone’a 4 – w moim przypadku, nawet najlepszy ekran i przed-
nia kamerka, w żaden sposób nie wpływają na sposób użytko-
wania tego, przecież, telefonu. Z tego samego powodu nie za-
kupiłam iPada – w moim, podkreślam, moim setupie, nie ma na 
niego miejsca – brakuje praktycznego zastosowania. Nie oznacza 
to, że uważam te produkty za „słabe i nieodpowiednie” – uwa-
żam, że każdy powinien dobierać sobie sprzęt zgodnie z wyma-
ganiami i oczekiwaniami. Każdemu według potrzeb. I nie jest to 
wynik przypadku, lecz świadomego, konsumenckiego wyboru.

Moje potrzeby są niewielkie, zatem i  setup jest odmienny 
niż te, które mieliście okazję oglądać do tej pory. Z drugiej stro-
ny mam nadzieję, że wskazuje to jasno na fakt, że nie wszyscy 
Macuserzy to szaleni fanboje i gadżeciaże, stawiający potrze-
bę posiadania najnowszych zabawek na pierwszym miejscu. @

Kinga Joanna 
Ochendowska
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Jak wielu wynalazców z powołania 
profesor Sławomir Suwak projekto-
wał jedynie te rzeczy, których sam 
potrzebował. Miał już kilka paten-
tów na swoim sumieniu: automatycz-
ny korek do otwierania wina w sta-
nie wskazującym, przenośny zestaw 
gier planszowych do rozwiązywa-
nia problemów osobowościowych, 
portfel z  minimaszynką do powie-
lania banknotów stuzłotowych czy 
też urządzenie „dzień po” służące do 
bezpowrotnego eliminowania z cza-
soprzestrzeni dni obciążonych kacem.

 Niżej Podpisany 

Teraz przyszedł czas na miniurządzenie 
niedopuszczające do pojawienia się agre-
sji psychoruchowej.

Urządzenie było bardzo proste. Waży-
ło około kilograma, było wielkości pacz-
ki mąki pszennej. Zakładało się je na nad-
garstek prawej ręki. To ważne, by ręka była 
prawa, bo w przeciwnym razie wynalazek 
nie działał poprawnie lub, co gorsza, jego 
działanie było odwrotne. Należało codzien-
nie uzupełniać minipojemniczki z substan-
cjami pobudzającymi pozytywne procesy 
w organizmie doprowadzające do powro-
tu dobrego nastroju. Pojemniczki były trzy, 
a  substancje były niedostępne na rynku 
i należało je sprowadzać drogą dyploma-
tyczną z USA. By urządzenie działało wy-
starczało włączyć funkcję stand-by. W tym 
trybie można było go używać nieprzerwa-
nie przez 1,2 godziny. By naładować z po-
wrotem baterie, potrzebny był jedynie 
zasilacz mieszczący się w niewielkiej wa-
lizeczce. Urządzenie, gdy było włączone, 
wydawało z siebie ciche mruczenie (według 
niektórych głośne burczenie) mające utrzy-
mywać właściciela w dobrym nastroju.

Profesor Suwak nazwał swoje nowe 
dziecko miniantyagresorem.

Duże zainteresowanie produktem wy-
kazywał koncern McPhilips, i to jeszcze na 
etapie prac projektowych. Firma częściowo 
sfinansowała nawet zakup podzespołów 
w swojej filii specjalizującej się produkcją 
komponentów do produktów zaawanso-

Miniantyagresor
wanych technologicznie. Zamówiła rów-
nież prototyp urządzenia, które miało być 
uroczyście przedstawione do zatwierdze-
nia szefowi regionu Europa, Afryka i Izra-
el znanemu z tego, że bywał agresywny.

To miał być wielki dzień Suwaka. Środa. 
Trzecia środa miesiąca. W takich dniach jak 
ten, w końcu cyklu biopogodowego fi-alfa, 
najwięcej ludzi popełniało samobójstwa 
i dochodziło do największej liczby wypad-
ków na różnym tle. I właśnie w taki dzień 
jak ta precyzyjnie wybrana środa (aż się 
zaczerwieniła z faktu tak wielkiego jej wy-
różnienia) miniagresor powinien zrobić naj-
większe wrażenie. Suwak miał odbyć konfe-
rencję prasową informującą o rewelacyjnym 
wynalazku, a później parafować umowę 
z McPhilipsem o współpracy przy wprowa-
dzaniu miniantyagresora na rynek masowy.

Konferencja prasowa odbyła się jak 
sobie profesor wymarzył. Na początku 
dziennikarze byli rozdrażnieni, ale póź-
niej, widząc wspaniały nastrój Suwaka za-
częli zmieniać zdanie. Na koktajlu kilku 
dziennikarzy przetestowało urządzenie 
i wpadli w niekłamany entuzjazm. Jeden 
z nich postanowił napisać aż trzy artykuły 
(na cztery szpalty każdy), za skromną od-
płatnością na pokrycie kosztów wyciecz-
ki zagranicznej syna brata stryjecznego.

Gorzej było ze spotkaniem w McPhilip-
sie. Biznesmeni byli rozdrażnieni i nic nie 
było w stanie poprawić im humoru.

– Dlaczego to jest takie duże? – powie-
dział jeden ważny pan.

– No właśnie, dlaczego to jest takie 
duże. A poza tym szef na region zmarł na 
atak serca, a nowy jest cichym intrower-
tycznym flegmatykiem, więc nie doceni – 
dodał drugi ważny pan.

– No właśnie, nowy nie doceni, a  jak 
pan przyniesie urządzenie, które mieści 
się na karcie sim, to wtedy porozmawia-
my poważnie.

– No właśnie, porozmawiamy poważ-
nie i życzymy sukcesów.

– Życzymy sukcesów i do widzenia, 
no właśnie.

Profesor nie wybuchnął gniewem tyl-
ko dlatego, że z  trzech minipojemnicz-
ków do jego krwi dostała się dosyć duża 

ilość substancji sprowadzanych drogą dy-
plomatyczną z USA.

Przed wejściem do mieszkania Suwak 
wyłączył urządzenie, mimo że do wyczer-
pania baterii zostało siedem minut.

Żona przywitała go radośnie, ale za-
uważyła, że coś jest nie tak. Suwak zjadł 
obiad: stek nie był zbyt twardy, a kisielek 
zbyt rzadki. W łazience wisiał nowy ręcz-
nik, a w mydelniczce leżało mydło. W ko-
szyku na prasę gazety były poukładane 
datami – te najświeższe na górze.

Profesor był coraz bardziej podminowa-
ny. Pobiegł do szafy.

– Tu cię mam, cholero jedna! – krzyk-
nął rozjuszony, wyciągając połączone 
w parę skarpetki nie od pary.

Rozpoczęła się awantura, jakiej w domu 
profesora nie było od czasu, gdy wrócił 
z prezentacji przenośnego zestawu gier 
planszowych do rozwiązywania proble-
mów osobowościowych.

Nad ranem, gdy zmęczona i spłakana 
żona zasnęła zamknięta w łazience, pro-
fesor usiadł wyczerpany na sofie i powie-
dział do siebie:

– No, już lepiej. @
………………………………
Opowiadania pochodzą z książki „Ha-

sło niepoprawne”. Link: http://www.feed-
books.com/book/3126
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Społeczna produktywność
w Japonii

tekst: Michał Śliwiński

Artykuł do tego numeru iMagazine piszę z Tokyo w Ja-
ponii. Jest wtorek, czyli 4 dni po feralnym trzęsieniu 
ziemi, jednym z największych w historii kraju kwitnącej 
wiśni. Tysiące osób nie żyje, fala tsunami zmiotła z po-
wierzchni ziemi wiele wiosek i miast, elektrownie ato-
mowe się przegrzewają – tyle możecie dowiedzieć się 
z polskiej telewizji (właściwie z każdej telewizji, japoń-
skiej również).

Czego się jednak nie dowiecie, to jak dzielnie Japończycy znoszą 
tę klęskę i jak niesamowicie są zorganizowani. I wbrew pozorom 
spokojni. Moja rodzina panikuje, a ja jestem tutaj. Paradoksalnie, 
emocje, które przeżywam, są bardzo pozytywne. Pomagam Ja-
pończykom się zorganizować. Cieszę się, że tu jestem. Ale za-
cznijmy od początku.

Kiedy jechałem pociągiem Shinkansen prawie 
300km/h, uderzyło trzęsienie ziemi
Przyjechałem do Japonii promować moją aplikację – Nozbe. By-
łem w Tokyo tuż przed samym trzęsieniem i przeżyłem kilka ma-
łych wstrząsów (które w hotelu na 18. piętrze nie wydają się aż 
takie małe). W dniu trzęsienia miałem zaplanowany wyjazd do 
Osaki, superszybkim pociągiem Shinkansen. Kiedy już zbliżaliśmy 
się do celu (zostało nam 20 minut podróży) pociąg nagle zwol-
nił i stanął. W megafonie pan powiedział, że było spore trzęsie-
nie ziemi, więc nie ma prądu. My nic nie poczuliśmy. Po 30 mi-
nutach ruszyliśmy dalej. Tego samego dnia odbył się mini-event 
Nozbe w Apple Store w Osace i po powrocie do hotelu dopiero 
dotarło do nas, co się tak naprawdę wydarzyło.

Jak to Japończycy dzielą się informacjami, 
zamiast panikować
Następnego dnia lecieliśmy samolotem do Fukuoki, ale mieli-
śmy średnie miny. Moja rodzina się martwiła, moi japońscy to-
warzysze podróży byli w stałym kontakcie ze swoimi rodzinami 
w  Tokyo i ciągle śledzili informacje pojawiające się na Twitterze. 
Mój przyjaciel Zono-san powiedział mi, że Evernote (aplikacja, 
z którą współdziała Nozbe) nakłania ludzi, a w szczególności blo-
gerów, do dzielenia się notatkami z innymi, szczególnie z tymi 
dotkniętymi trzęsieniem. Wytłumaczył mi też, że w takich kry-
zysowych czasach, Japończycy nie umartwiają się, tylko próbu-
ją dzielić się informacją i pomocnymi radami z kim tylko mogą. 
Że właściwie tylko o  tym aktualnie ludzie piszą na Twitterze. 
Przed wejściem do samolotu ściągnąłem jeszcze maila i dostałem 
wskazówki od mojej mamy, co robić na wypadek trzęsienia ziemi.

Jak powstały publiczne projekty #publicNozbe 
dla pomocy Japończykom
Wszystkie te informacje ułożyły się w jedną całość. Nagle wszyst-
ko zaczęło mieć sens. Wiedziałem, że coś trzeba zrobić. Szybko. 
Więc na podstawie maila od mojej mamy, naszkicowałem pierw-
szą publiczną listę to-do od Nozbe – i wpadłem na pomysł umoż-
liwienia dzielenia się takimi listami z innymi użytkownikami. Listy 
te miały mieć możliwość odczytywania nie tylko na komputerze, 
ale i na telefonie komórkowym oraz funkcję wydruku, by móc 
rozdawać je potrzebującym. Przedstawiłem mój pomysł moim 
japońskim przyjaciołom i się bardzo ucieszyli. Zapytali, ile czasu 
potrzeba na wdrożenie czegoś takiego.

Powiedziałem dumnie, że 24 godziny... chociaż od razu pomy-
ślałem sobie, że to dosyć optymistyczne założenie. Jak wylądo-
waliśmy, zadzwoniłem do mojego CTO Tomka i opowiedziałem 
mu o moim planie. Zgodził się pomóc i przygotować podwaliny 
pod ten projekt. Była sobota rano w Polsce.
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Fukuoka i społeczne konsultacje
Zamiast eventu promującego Nozbe w Fukuoce, przedstawiliśmy 
przybyłym nasz pomysł i prosiliśmy ich o feedback. Reakcja była 
niesamowita. Zaczęło się od wzruszenia i chęci działania oraz 
ogromnej ilości pomysłów. Nawet manager Apple Store (tam od-
bywał się event) pomógł i dodał swoje trzy grosze. Wieczorem 
tego samego dnia spotkaliśmy się jeszcze raz z czołowymi dzia-
łaczami „social media” z tego miasta i przedstawili mi plan, jak 
będą szukać dobrych i przydatnych list zadań za pomocą Twitte-
ra i Facbooka. Wróciłem do hotelu o 23:00 czasu lokalnego pod 
niesamowitym wrażeniem, jak Japończycy podjęli temat. Dosta-
łem emaila od mojego CTO, co jest przygotowane, więc wziąłem 
się za kodowanie i dokończenie tej funkcji.

Od pomysłu do wykonania w 24 godziny... z pomocą 
Japończyków
O 3 rano do mojego pokoju hotelowego przyszedł Zono-san 
i przyniósł mi ciepłą herbatę. Pokazał dotychczasowe działania 
grupy „społecznościowców”, ich stronę na Facebooku i działania 
na Twitterze. Widać było, że coraz więcej osób się w to angażu-
je. O 4 nad ranem pierwsza wersja #publicNozbe była gotowa. 
Zdrzemnąłem się 3 godziny i wziąłem prysznic. Czas sprawę wy-
kończyć i wypuścić.

Po wielu poprawkach i kodowaniu w samolocie do Tokyo, 
o godzinie 16 japońskiego czasu odpaliłem #publicNozbe i gru-
pa społecznościowców zaczęła tworzyć pierwsze publiczne pro-
jekty. Tomek, mój CTO, już się obudził (niedziela rano polskiego 
czasu), jeszcze przetestował kod i poprawił szybko kilka błę-
dów. Moja misja była na ten czas zakończona. Teraz była kolej 
na  Japończyków. Stworzyli pierwsze 10 list... i nagle 200 osób 
już je przeglądało!

Co dalej? Japończycy przejmują inicjatywę
Grupa społecznościowców rosła w siłę – coraz więcej osób przy-
gotowywało nowe listy publiczne, coraz więcej ludzi z nich korzy-
stało. Zadbałem o to, aby nawet darmowe konto Nozbe pozwa-
lało na stworzenie nieograniczonej liczby publicznych projektów. 
 Japończycy stworzyli stronę „publicNozbe.jp”, konto na Facebooku 
i Twitterze i przejęli w pełni inicjatywę. Wysłali mi też feedback, co 
można jeszcze poprawić. Podziękowałem i zabrałem się do pracy.

Dzisiaj wyjeżdżam z Japonii... ale projekt będzie się 
dalej rozwijał. Mam nadzieję, że pomoże.
Właśnie jestem w drodze na lotnisko. Moje wszystkie spotka-
nia i eventy zostały w  tym tygodniu anulowane. Japończycy 

mają teraz ważniejsze sprawy na gło-
wie, więc nic tu po mnie, wolę poma-
gać z domu rozwijać ten niesamowi-
ty projekt, aby następnie wrócić tu 
za miesiąc lub dwa, jak się wszystko 
unormuje. Mam nadziej ę, że publicz-
ne projekty #publicNozbe pomogą 
w dzieleniu się uporządkowaną in-
formacją w Japonii, podczas tej wiel-
kiej tragedii.

Japończycy to dzielny naród – 
my, Europejczycy możemy się od 
nich wiele nauczyć w kwestii zorga-
nizowania, spokoju, pokory i dziel-
ności. Nie dziwię się teraz wcale, 
że nasza ulubiona firma sadowni-
cza, Apple, czerpie stąd tyle inspi-
racji. Wyjeżdżam z tego kraju zain-
spirowany i mam nadzieję tu wrócić 
już niedługo, bo widząc jak Japonia 
radzi sobie z  tą sytuacją, nie mam 
wątpliwości, że już wkrótce staną 
na nogi. @
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tekst i foto:  Wojtek Pietrusiewicz

Kolejna przygoda na wariackich papierach.

Sądny dzień zbliżał się szybkimi krokami. Już kolejną noc po-
szukiwałem satysfakcjonującej mnie promocji na bilety do USA. 
Pod uwagę brane były wszystkie większe miasta, nawet leżące 
na zachodnim wybrzeżu – nie będę przecież wybrzydzał. Kolej-
na noc i coraz wyższe ceny. Zaczęło się od wstępnie zachęcają-
cych 2,100 zł, które kolejne oferty osiągały absurdalne poziomy 
w okolicach 10K zł. Myślicie pewnie, że szukałem biletów w biz-
nes klasie? Mylicie się!

Środowy wieczór, w telewizji nie było nic ciekawego, więc przy-
stąpiłem do śledzenia losów bohatera mieszkającego w  Kalifornii 
i jeżdżącego klasykiem. Poza wychowywaniem córki i ciągłym 
zdradzaniem żony, udaje mu się spełniać marzenia niemal każde-
go faceta – ma wolny zawód, zdarza mu się zarabiać duże pienią-
dze, a piękne i młode „damy” lgną do niego jak ćmy do płomie-
nia. Miłe sny już prawie mnie opanowywały, jednak przemogłem 
się i Safari jeszcze raz rozpoczęło poszukiwania... W zasadzie po-
godziłem się już z faktem, że nie będę miał iPada w dniu pre-
miery, a tu na złość pojawiła się oferta poniżej wcześniej założo-
nego progu. Progu, którego miała nie przekroczyć... Do trzeciej 

w nocy walczyłem ze sobą, wmawiałem sobie, że nie ma to naj-
mniejszego sensu. To przecież tylko dwa tygodnie. Miną  szybko, 
a w kolejce poczekam pod rodzimym centrum handlowym. Może 
nawet trochę cieplej będzie? Dopiero dwie godziny później, po 
przypomnieniu sobie spontanicznych wyjazdów z młodości, po-
stanowiłem jechać.

Ogromnym bonusem był niewątpliwie cel podróży – Nowy 
Jork, którego nie miałem jeszcze okazji zwiedzić. Gdyby to było 
każde inne miasto, to cena musiałaby być znacznie bardziej atrak-
cyjna. Mówię tutaj o cenach zbliżonych do kosztów wzięcia udzia-
łu w konkursie SMSowym. Długość pobytu, zapewniającego po-
nad trzy pełne dni na miejscu (pięć licząc loty), była idealna. Dla 
mnie, bo Naczelny nie był zadowolony z odłożenia dwóch re-
cenzji „na potem”. Martwiła mnie za to godzina przylotu. Otóż 
lądowanie miało mieć miejsce na JFK, zaledwie 30 minut przed 
otworzeniem śluzy na tłum ludzi pochodzących z całego świa-
ta. Nie dość, że samo miasto składa się mieszanki różnych naro-

Premiera iPada 2 w Nowym Jorku

 (...) pojawiła się godzina lądowania: 16.57. 
Trzy minuty przed premierą
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dowości narodowości, to jak się później okazało, miejscowi też 
mieli podobne zamiary do moich.

Na dzień dobry miałem złe przeczucia co do osiągalności celu 
podróży – samolot wystartował z ponad piętnastominutowym 
opóźnieniem, a na ekranie monitorów, pokazujących wszelkie 
zbędne dane, jak temperatura na zewnątrz samolotu dobijająca 
do arktycznych liczb, pojawiła się godzina lądowania: 16.57. Trzy 
minuty przed premierą. Do tego trzeba było oczywiście doliczyć 
godzinę na dojazd do Piątej Alei. Zapomniałem ze zdenerwowa-
nia o kontroli wjeżdżających na teren Stanów Zjednoczonych. 
Kolejki dla przybywających gościnnie, dla posiadaczy zielonych 
kart, jak i dla samych obywateli, były ogromne. Skończyło się na 
60–70 minutach zgrzytania zębów.

Skrzyżowanie Fifth Avenue i 59th Street to nie tylko luksuso-
wy Plaza Hotel. Dla mnie, to przede wszystkim jeden z najbar-
dziej interesujących architektonicznie Apple Store’ów na świecie. 
Wysiadłem z taksówki i przywitał mnie tłum. Było już kilka mi-
nut po 19.00, a ludzie nadal oczekiwali w kilkuset metrowej ko-
lejce, wijącej się niczym pyton wśród traw. Na samym placyku 
było ich grubo ponad setka, a końca nie było widać – znikali za 
rogiem. Udałem się czym prędzej do pana w niebieskiej koszul-
ce i czarnej czapce, obie opatrzone odpowiednim logo, i podpy-
tałem o dostępność drugiej generacji najbardziej rozchwytywa-
nej zabawki od czasów klocków Lego.

– „Wszystkie modele są nadal dostępne. Proszę udać się na 
koniec kolejki. Powinieneś się załapać”.

– „A gdzie znajdę ten koniec?”
– „Tam, po lewej, na rogu”.
Odwróciłem wzrok... i rzeczywiście, w tamtym kierunku po-

dążał sznur ludzi. Obeszliśmy pół przecznicy zanim dotarliśmy 
do jej końca przy Park Avenue. Jeśli nie znacie okolicy to podpo-

wiem tylko, że do wspomnianego placyku z ponad setką ludzi 
było ponad 400 metrów, a tak na oko, na jednym metrze mie-
ściła się więcej niż jedna osoba. Sporo więcej.

Życie straciło sens, pojawiły się negatywne myśli... Prawdopo-
dobieństwo, że załapię się na iPada, a co dopiero dwa, była ni-
kła. Przez te dwie godziny, pomiędzy 17.00 a 19.00, patrząc na 
tempo, w jakim poruszaliśmy się do przodu, do sklepu musia-
ło wejść przynajmniej 500 do tysiąca osób. A drugie tyle od mo-
mentu, gdy do nich dołączyłem. Tempo było imponujące, bo oko-
ło pół godziny później, stanąłem na końcu wspomnianego węża 
na placyku i do drzwi pozostało mi już tylko drugie – stosunek 
ludzi do metra kwadratowego zwiększył się na placu zdecydo-
wanie: Tokio, zamiast NYC.

Jak tylko znalazłem się na górze krótkich schodów, pojawił się 
pracownik Apple’a i skończywszy liczyć kilka osób za mną, po-
prosił ochronę o zamknięcie kolejki! Wcześniej różni pracownicy 
kręcili się i pilnując porządku, informowali o stanach magazyno-
wych. Na pierwszy ogień skończyły się 16-tki WiFi. Chwilę później 
wersja czarna. Następnie zniknęły zupełnie modele 3G w wer-
sji GSM. W każdym razie John, ten który kazał odciąć kolejkę od 
życiodajnego gadżetu, poinformował nas, że prawdopodobnie 
dla wszystkich wystarczy iPadów, ale nie ma gwarancji, dopóki 
nie dostaniemy specjalnego biletu. Kolejne minuty przeciągały się 
niemiłosiernie, aż wreszcie upragniony kartonik, z pięknie wyko-
nanym, błyszczącym logo Apple, wylądował w naszych rękach. 
Jeden bilecik, to jeden iPad – dostaliśmy po dwa.

 Jak tylko znalazłem się na górze 
krótkich schodów, pojawił się pracownik 
Apple’a i skończywszy liczyć kilka osób za mną, 
poprosił ochronę o zamknięcie kolejki!
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Po zejściu do „podziemia”, czyli sklepu, zostaliśmy skierowa-
ni do odpowiedniej kolejki – były dwie: płacący gotówką byli 
odstawiani pod tradycyjne kasy, a z kartami kredytowymi – 
do sprzedawców z mobilnymi terminalami, składającymi się 
z  iPodów touch w obudowie, z czytnikiem kodów kreskowych 
i kart kredytowych. Jesse, nasz sprzedawca, najpierw poinformo-
wał o dostępności jedynie białych i czarnych modeli WiFi, w od-
mianach 32 i 64 GB, po czym przyjął zamówienie. Po chwili poja-
wił się z odpowiednim towarem, przyjął plastik i zaproponował 
„ Personal Setup”. Szybciutko rozpakowałem swojego i udałem 
się do Petera, który podłączył mnie pod iTunes i zapytał, czy ma 
mi skonfigurować wszystkie moje konta i preferencje – powie-
dział, że wystarczy, żebym pamiętał swoje hasła, a on wszystko 
za mnie zrobi. Podziękowałem i udałem się na ławkę przy scho-
dach, celem dodania ich osobiście. Chwilę później słyszałem już 
okrzyki o skończeniu się zapasów modeli WiFi – pozostał już tyl-
ko Verizon, które w żadnym wypadku nie zbliżyły się popularno-
ścią do GSM-owych 3G.

Sporo było osób z zagranicy, z najprzeróżniejszych zakątków 
świata. Rosyjski nastolatek czekał z mamą i nie udało mu się za-
łapać, niemiecki businessman kupił tylko jedną sztukę dla siebie 
– czarny model 3G (GSM), angielscy „dresiarze” brali najtańsze 
WiFi 16 GB. Nic jednak nie przebiło ilości Azjatów, stojących „na 
zamówienie”. W znacznej większości biedni ludzie, zachęceni za-
robkiem $50–100 za każdego doręczonego iPada, dosłownie opa-
nowali kolejki w Nowym Jorku. Jak czytałem później w innych ra-
portach, podobnie było w każdym większym mieście USA. Cały 

towar oczywiście idzie na handel, zapewne w większości do Chin 
(w tym Hong Kongu) i tym podobnych rejonów.

Pomimo niewyobrażalnej ilości chętnych, okazało się, że nie 
wszystko zostało wyprzedane. Otóż inne sklepy Apple w NYC 
nie zdążyły wyprzedać całego zapasu przed zamknięciem i na 
przykład w Apple Store SoHo, na Prince Street, ostało się kilka-
naście sztuk. Niestety zmęczenie podróżą zrobiło swoje i przed 
sklepem pojawiłem się dopiero około 8:00. Na godzinę przed 
otwarciem stało już ponad 50 osób, gdzie ponownie większość 
stanowili zaopatrujący masowych eksporterów azjaci. Rozma-
wiałem z kilkoma szczęściarzami z pierwszych miejsc i czatowali 
pod drzwiami od mniej więcej 5:00 rano... Co ciekawe, po  iPady 
CDMA wpuszczali bez kolejki, ponieważ chętnych było jak na le-
karstwo... A w sumie, u nas z niego można uczynić droższego 
iPada WiFi z GPS-em... Ze dwie godziny później, gdy kupujący 
z innych sklepów dowiedzieli się o dostępności sprzętu, w tym 
stosunkowo małym Apple Store, nie było już nic.

W niedzielę pracownicy od razu wszystkich informowali, że 
dzisiaj nie będzie żadnych dostaw i nie ma po co ustawiać się 
w kolejki. Nie wszystkich to zniechęciło – zgadnijcie kogo? Po-
niedziałek z kolei był dniem wielkiego wyczekiwania na kolejne 
dostawy. Tłum w Apple Store’ach przerastał wszelkie wyobraże-
nia. Na Fifth Avenue było ciasno, niczym w puszce z sardynkami.

 Tłum w Apple Store’ach przerastał wszelkie 
wyobrażenia
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Poruszyłem przy okazji z pracownikami Apple temat sprzeda-
ży poniedziałkowych dostaw dopiero we wtorek. Ponoć niektóre 
sklepy miały się otworzyć o godzinę wcześniej. Manager Apple 
Store na 5th Avenue – Taf – zdecydowanie odparł, że są to plot-
ki bloggerów i dziennikarzy. Dowiadują się o dostawie dopiero 
jak ciężarówka wita się z rampą. Przy okazji zdementował tak-
że plotki o wcześniejszym otwarciu jako odgórnym przykazaniu 
i nie mógł ręczyć za całe USA, ale jednoznacznie powiedział, że 
w NYC na pewno nie ma mowy o takim postępowaniu, chyba 
że kierownik danego sklepu podejmie taką decyzję. Nie jest ona 
również podjęta dlatego, że coś więcej wiedzą. Na koniec  dodał, 
że zawsze starają się jak najszybciej dostarczać towar klientom 
i w żadnym wypadku nie chodzi o tworzenie kolejek pod me-
dia i jako reklamę.

Kolejny temat był dosyć mocno wałkowany na forach, blogach 
i w podcastach: dlaczego nie było w tym roku preorderów? Je-
stem zdecydowanie przekonany, że jednym, jeśli nie najważniej-
szym powodem, był fakt, że Apple’owi zależało na zaspokoje-
niu przede wszystkim potrzeb osób, które pofatygowały się do 
ich sklepów. Gdyby były preordery, to trzeba by było tworzyć 
dwie osobne kolejki: dla osób, które na pewno wyjdą z iPadem 
i dla tych, którzy być może z nim wyjdą. W mniejszych sklepach, 
z mniejszym stanem magazynowym, mogłoby dojść do sytuacji, 
w której żadna osoba z kolejki bez rezerwacji nie otrzymałaby ta-
bletu. Są oczywiście plusy i minusy takiego rozwiązania, ale nie 

zmieniają one faktu, że Apple eksperymentuje. Z jednej strony 
preordery prawdopodobnie wyeliminowałby zmasowany eks-
port na daleki wschód, ponieważ kolejkowicze byli pozyskiwa-
ni przede wszystkim poprzez znajomych. Nie wierzę, żeby boss 
stojący za tym przedsięwzięciem, opanował zakładanie takiej ilo-
ści Apple ID. Z drugiej jednak strony, pojawiłoby się kilka kolej-
nych problemów, w tym oskarżenia o celowym działaniu prze-
ciwko mediom. Uważam, że akurat taki dodatkowy „hype” nie 
jest priorytetem działu marketingu Apple, ponieważ i bez tego 
nie brakuje im darmowej reklamy – podobne zdanie ma zresz-
tą kilka innych osób.

Apple rzekomo sprzedał million iPadów przez weekend... 
a przynajmniej o takich liczbach mówiło się jeszcze dzisiaj (15/03), 
przed paroma godzinami. Nie wiem niestety, jaki procent zaku-
pów trafi poza rynek USA, ale wierzę, że nawet 3 miliony roze-
szłyby się jak ciepłe bułeczki. Bułeczki z darmowym, 1-karato-
wym brylantem.

O moich kilku pierwszych dniach z  iPadem, będziecie mo-
gli bardziej szczegółowo przeczytać w nadchodzącym dużymi 
krokami, kolejnym wydaniu iMagazine oraz posłuchać (wraz 
z wrażeniami Norbiego) w jutrzejszym odcinku naszego podca-
stu – Nadgryzieni.

PS Tak, waga robi ogromną różnicę. Te tycie 80 g mniej, to ko-
losalna różnica dla mięśni rąk. Przynajmniej dla osób nie zbudo-
wanych jak Schwarzenegger... @
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tekst: Norbert Cała

Od ponad dwóch tygodni, na moim domowym/testowym  iMaku, 
działa deweloperska wersja systemu Mac OS 10.7 Lion. System 
został przedstawiony jeszcze w tamtym roku, a ostateczna wer-
sja ma się pojawić latem tego roku.

System, który otrzymali developerzy, jest więc w bardzo wcze-
snej wersji i nie zawsze musi zachowywać się tak, jak wersja final-
na. Trzeba jednak przyznać, że jak na wersję alfa, jest bardzo sta-
bilny, dużo bardziej stabilny niż finalny Windows – wybaczcie, 
musiałem. Proces instalacji jest szybki, prosty i bezbolesny – zu-
pełnie jakby był to produkt finalny. W moim przypadku był to 
upgrade systemu 10.6 i muszę przyznać, że jestem bardzo pozy-
tywnie nim zaskoczony. Obyło się bez żadnych przygód i wszyst-
kie programy działają w nowej wersji systemu stabilnie. Zarówno 
te pobrane z Mac App Store, jak i te bardzo integrujące się z sys-
temem, jak chociażby iStat. Tylko program do obsługi systemu 
Sonon wyświetlił mi informację, że nie wspiera tej wersji syste-
mu, po czym działał zupełnie poprawnie.

 Interfejs 
System przynosi wiele zmian w sposobie obsługi. Dużo no-
wych elementów ma upodobniać ten system do tego, co zna-
my z   iPadowego systemu iOS. Ma to oczywiście – jak każde 
rozwiązanie – swoje dobre i złe strony. Zmienia też nasze przy-
zwyczajenia. Na szczęście w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyj-
ny. Po tym, jak przyzwyczaimy się do nowego, bardziej ascetycz-
nego (poprzez pozbawienie go kolorów) interfejsu użytkownika, 
szybko doznamy kolejnego zaskoczenia – sposobem przewija-
nia treści we wszystkich elementach systemu. To, co do tej pory, 
za pomocą myszki lub touchpada, przewijaliśmy do góry, teraz 
przewija się do dołu. Zupełnie odwrotnie niż do tej pory, ale zu-
pełnie tak samo jak w iPadzie lub iPhone’ie. Na szczęście, moż-
na zmienić kierunek przewijania oddzielnie – dla myszki i touch-
pada – w ustawieniach tych urządzeń. Bardzo irytujące jest też 
domyślne ustawienie systemu tak, aby nie wyświetlał znaczni-
ka uruchomionej aplikacji w docku. W aktualnej wersji systemu 
mamy specjalną malutką kropeczkę, informująca nas o tym, czy 
program działa. Niestety, w nowej wersji systemu jest ona niewi-
doczna, na szczęście można ją w preferencjach systemu włączyć.

 Launchpad 
Najbardziej oczywistym nawiązaniem do iOS jest Launchpad. 
Jest to fragment systemu, dzięki któremu będziemy mogli wy-
godnie uruchamiać aplikacje. Wygląda on przy tym identycznie 
jak biurko, które mamy w iPadzie. Mamy tak samo jak w iPadzie 

ikonki, ułożone na kliku ekranach. Ikonki te możemy dowolnie 
przemieszczać i układać w foldery. Funkcja ta, mimo że bardzo 
fajna, jest jednak jeszcze bardzo nie dopracowana. Ikonki są po-
rozrzucane po kilku ekranach i oprócz programów, zobaczymy 
tam różnego rodzaju skrypty. Kasowanie ikonek można przepro-
wadzić tylko za pomocą skrótu klawiszowego, nie ma też żadnej 
integracji miedzy układem w folderach Lunchpada, a folderami 
w Finderze. Niewątpliwie, będzie to jednak jedna z najfajniejszych 
i ulubionych przeze mnie funkcji nowego systemu.

 Finder 
Skoro jesteśmy przy Finderze, warto wspomnieć, że doczekał 
się on nowych możliwości sortowania i wyświetlania elemen-
tów. Mamy teraz możliwość pokazywania elementów w pa-
skach, przewijanych w prawo i lewo. Możemy w ten sposób np. 
wyświetlić programy posortowane jako kategorie. Funkcja ta jest 
o tyle ciekawa, co chyba mało przydana, przynajmniej na pierw-
szy rzut oka. Cieszy jednak, że Apple dodaje nowe funkcjonalno-
ści do głównej części systemu. Zapewne znajdą się osoby, które 
będą zadowolone z nowych możliwości.

Mac OS 10.7 Lion

Lion pokazuje zęby

 Sporo nowych elementów 
ma upodobniać system do tego, 
co znamy z iPadowego systemu iOS
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 Mission Control 
Kolejną, dużą nowością w systemie, jest Mission Control. Ta 
funkcja zastępuje Expose, robi to jednak w trochę inny, bardziej 
spersonalizowany sposób. Dzięki tej funkcjonalności, zobaczy-
my w jednym miejscu wszystkie wirtualne pulpity i wszystkie 
okna na nich zgromadzone. Okienka pokazane w trybie Mission 
Control będziemy mogli w dowolny sposób rozmieścić na ekra-
nie, a także ustalić ich wielkość. Bardzo fajną nowością jest poka-
zanie ikonki danego programu pod okienkiem. Pozwoli to nam 
na szybkie zorientowanie się, do jakiego programu należy dane 
okno. Niestety, nie do końca to wszytko działa w aktualnej wer-
sji Mac OS Lion, ale nie zapominajmy – to bardzo wczesna wer-
sja systemu. Prawdopodobnie, funkcja ta będzie zdecydowanie 
bardziej dopracowana w finalnej wersji.

 Full-screen Apps 
Kolejną nowością w systemie są Full-screen Apps, czyli aplikacje 
działające na pełnym ekranie. To zresztą jest również kolejne 
nawiązanie do iPada. Na iPadzie wszystkie programy urucha-
miają się na pełnym ekranie i jest to chwalone przez użytkow-
ników. Można się bowiem skoncentrować na tym, co aktualnie 
robimy, bez skakania z „fesja” do Pages. Razem z Mac OS Lion, 
otrzymujemy kilka aplikacji działających w tym trybie. Jest to 
np. Safari, iCal czy też nowy Mail. Aplikacje te mają w prawym 
górnym rogu nową ikonkę, pozwalająca na powiększenie pro-
gramu na cały ekran. Prawdopodobnie zaraz po wydaniu sys-
temu w  finalnej wersji, pojawią się aktualizacje wielu innych 
programów, przynoszące opcję Full-screen. Jest to niewątpli-
wie fajna funkcja, którą docenią głównie posiadacze Maków 
z małymi ekranami.

 Nowy Mail 
Wspomniałem o nowym Mail. Jest to program, który przeszedł 
największe zmiany funkcjonalne, z wszystkich programów do-
starczonych z Mac OS Lion. Zmiany są widoczne już na pierwszy 
rzut oka. Zdecydowanie, inaczej wygląda interfejs, został pozba-
wiony zupełnie kolorów. Jest w całości szary i przypomina trochę 
interfejs, jaki mogliśmy już zobaczyć w nowym iTunes 10.1, bę-
dąc tym samym tożsamym z interfejsem całego systemu. Mnie 
się to podoba, ale wiem, że wiele osób będzie na to narzekało. 

Jednak inne zmiany w mailu, na 100% przypadną do gustu już 
wszystkim. Zmieniono przede wszystkim sposób wyświetlania 
wiadomości w wątkach. Teraz, w jednym okienku podglądu, wi-
dzimy wszystkie wiadomości należące do jednego wątku. Jest to 
zdecydowanie ładniejsze i bardziej funkcjonalne, niż w poprzed-
niej wersji programu pocztowego.

Bardzo ciekawą opcją jest też możliwość podglądu linku do 
strony WWW w oddzielnym okienku/chmurce, otwieranym 
z programu Mail. Dzięki temu, aby zobaczyć szybko jakiś link, 
nie musimy opuszczać programu pocztowego. Jest to napraw-
dę przydane w codziennej pracy. Nowości w programie poczto-
wym jest jeszcze kilka, takich jak np. nowe animacje przy wysy-
łaniu lub otwieraniu maili.

 Książka adresowa 
Zupełnie nowa i zupełnie iPadowa jest też aplikacja kontaktów. 
Wygląda ona, jak żywcem przeniesiona z iPada, czyli ma postać 
notatnika. Nowych funkcjonalności brak, bo ciężko o nie w tak 
prostym programie, ale wygląd zaskakuje. Jest oczywiście  śliczny, 
ale zupełnie niepodobny do jakiegokolwiek innego elementu sys-
temu – po prostu nie pasuje do całości.

System, w obecnej wersji, jest zdecydowanie przewidziany tyl-
ko dla developerów, piszących pod niego aplikacje. Większość no-
wych elementów jest mocno niedopracowana. Ogromne brawa 
należą się jednak za stabilność systemu. Czekam z niecierpliwo-
ścią na kolejną wersję developerską, pewnie będzie ona bardziej 
dopracowana. Muszę jednak powiedzieć – podkreślając to – że 
używam komputera z tym system zupełnie tak, jakby był tam 
zainstalowany system w wersji finalnej. Komputer ten służy za 
mój główny serwer iTunes, więc jest ciągle włączony. Praktycz-
nie nie miałem ani razu przypadku, że zawiesił mi się w sposób 
wymuszający twardy restart. To właśnie ta legendarna stabil-
ność Apple. Chciałem coś tu napisać jeszcze o Windows, ale chy-
ba się powstrzymam. @

Mac OS 10.7 Lion 
 Ocena wersji developerskiej 
za stabilność:    
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tekst:   Wojtek Pietrusiewicz

Lżejszy, cieńszy, szybszy, z kamerami.

Minęło zaledwie kilka dni od premiery, ale zdecydowaliśmy 
się z Norbertem osobno opisać nasze własne doświadczenia 
z  iPadami. Po pierwsze, swojego mam już trochę dłużej. Po dru-
gie, inaczej z nich korzystamy. Tym sposobem być może dotrze-
my więc do szerszego grona. Specyfikację techniczną znacie (a je-
śli nie, to przeskoczcie szybko na inną stronę tego wydania) – taki 
sam ekran, lżejsza i cieńsza obudowa, dwie kamery. Z pozoru 
niewiele, a jednak jak dostawimy klocek do klocka, to w rękach 
leży nam zupełnie nowa jakość.

Kamery zdecydowanie przeznaczone są do wideo, a nie do 
robienia zdjęć. Ktokolwiek próbował trzymać 10” tablet jak apa-
rat wie, o czym mówię. Mówiąc wideo natomiast, mam na my-
śli FaceTime lub Skype. Pewnie, że da się kręcić tym film i jakość 
jest (mniej więcej taka, jak w iPodzie Touch), ale w żadnym wy-
padku nie jest to wygodne. Wolałbym już kręcić film cyfrową lu-
strzanką, a są to słowa, o których nie myślałem, że kiedykolwiek 
je wypowiem. Wracając jednak do wideo-rozmów. W tym żywio-
le kamery sprawują się idealnie. Po wycieczce za ocean, trzeba 
było rodzinie pokazać zakupy, więc wskoczyliśmy na FaceTime 
z rodzicami i tylna kamera nadawała się do tego celu idealnie.

Nie robiłem jeszcze szczegółowego porównania ekranów iPa-
da 1 i 2, ale na pierwszy rzut oka wydają się prawie identyczne, 
czyli świetne. Ekran jest wykonany w technologii IPS i zapewnia 
rewelacyjne kolory oraz kąty widzenia. Brak słońca oczywiście 
oznacza, że nie mogłem porównać 
ich w tym środowisku.

Pierwszego iPada nauczyłem się 
trzymać, opierając jego lewy dolny 

róg na wnętrzu dłoni. W tej pozycji mogłem wygodnie posadzić 
cztery litery na kanapie i czytać gazetę. Owszem, dłuższe posie-
dzenia powodowały zmęczenie ręki, ale ogólnie nie było trage-
dii. Wiem, że to bardzo indywidualna sprawa. Moja kobieta dla 
przykładu, zdecydowanie preferuje pozycję leżącą, z  iPadem 
podpartym za pomocą Macally Bookstand. Dla mnie ta pozy-
cja była całkowicie nie do zaakceptowania. Nigdy nie spodzie-

wałem się też, że iPad 1 wyda mi się 
gruby. „Dwójkę” trzymam ciut ina-
czej. 80 g robi na tyle dużą różnicę, że 
nie podpieram  iPada wnętrzem dłoni, 

Moje 6 dni 
z iPadem 2

 Z pozoru niewiele, a jednak jak dostawimy 
klocek do klocka, to w rękach leży nam zupełnie 
nowa jakość

 Nie spodziewałem się takiego 
wzrostu wydajności i „sprężystości” 
interfejsu oraz wszystkich aplikacji
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tylko  zwyczajnie trzymam go z boku. Jeśli robię to akurat lewą 
ręką, to złożony na pół Smart Cover dodatkowo poprawia trakcję 
palców i jeszcze bardziej zwiększa komfort użytkowania. Moż-
na go też złożyć w harmonijkę, ale obawiam się, że może to się 
dla niego skończyć trwałym odkształceniem.

Zaskakująca jest prędkość nowego procesora A5. Nie spodzie-
wałem się takiego wzrostu wydajności i „sprężystości” interfejsu 
oraz wszystkich aplikacji. Po pierwsze, podejrzewam, że 99 proc. 
Programów dostępnych w App Store w pełni nie wykorzystuje 
dwóch rdzeni, a po drugie, iPad 1 wydawał mi się już bardzo szyb-
ki od samego początku. A jednak wzrost wydajności jest bardzo 
zauważalny i to przy podstawowych czynnościach. Wystarczy-
ło w „jedynce” nastawić kilka uaktualnień z App Store, aby ca-
łość bardzo zwolniła na czas instalowania nowych wersji aplika-
cji. Teraz nie ma różnicy – w tle mogą się pobierać nowe wersje 
gier, a sam tablet będzie nadal funkcjonował dokładnie tak samo.

Wydajność baterii wydaje się być taka sama. Nie robiłem szcze-
gółowych testów (i nie będę), ale jeśli nie 
oglądam wideo, to urządzenie spokojnie 
wytrzymuje trzy dni bez ładowania. Tak 
– można wyjeżdżać na weekend (jeśli 
nie będziemy oglądali na nim filmów) i bez wahania pozostawić 
ładowarkę w domu. To samo tyczy się zresztą pierwszej generacji.

Czytałem wiele opinii, że biała przednia ramka wokół ekranu 
iPada 2 będzie rozpraszała wzrok. Śpieszę uspokoić, że nie ma 
takich problemów ani przy czytaniu, ani przy oglądaniu filmów. 
Jest bardzo neutralna i zupełnie w niczym nie przeszkadza.

Na koniec zostawiłem dwa akcesoria, które zostały zaprezen-
towane wraz z premierą iPada: Smart Cover oraz iPad AV Cable. 
Ten ostatni pozwala na lustrzane odbicie ekranu iPada na telewi-
zorze, do rozdzielczości 1080p włącznie. Wszystko, co widzimy 
na ekranie zostanie pokazane na telewizorze – wystarczy kabel 
HDMI. Proporcje ekranu pozostają takie same, czyli 4:3 (czarne 
paski po bokach), ale wystarczy, że dana aplikacja wspiera funk-
cję Video Out, aby była możliwość wyświetlenia materiałów 16:9. 
Dla przykładu, za pomocą Video.app streamowałem iTunes film, 
który następnie wypełniał moją plazmę. Jest to niewątpliwie bar-
dzo ciekawe zastosowanie i gdy pojawi się więcej gier korzystają-
cych z iPhone’a lub iPoda touch jako kontrolera, funkcja ta może 
stać się interesującą alternatywą dla platform rozrywkowych.

Smart Cover z kolei, to obowiązkowy dodatek do każdego 
iPada. Owszem, ma swoje wady – to nie jest pokrowiec na cały 
tablet. To jedynie przykrywka na ekran... ale za to jaka! System 

magnesów powoduje, że jeszcze nie udało mi się źle go zamon-
tować. Montaż i demontaż to czynności, które trwają ułamki 
sekundy. Dodatkowy magnes również budzi lub usypia ekran 
 iPada automatycznie – nie ma potrzeby naciskania jakichkol-
wiek przycisków.

Pokrowiec od Apple może również służyć jako podstawka do 
pisania lub do oglądania filmów, zależnie jak go ustawimy. Skła-
da się w kształt trójkąta i utrzymuje w tej pozycji, dzięki wspo-
mnianym magnesom. W trakcie normalnego użytkowania, Cover 

można złożyć w harmonijkę, lub całkowi-
cie zsunąć do tyłu, zasłaniając przy oka-
zji kamerę.Te dwie ostatnie metody do-
datkowo zwiększają wygodę trzymania 

tabletu, zapewniając dodatkową trakcję (która nie jest w moim 
przypadku konieczna – iPad nie wyślizguje się z dłoni).

Wada, to oczywiście wątpliwa ochrona w przypadku transpor-
tu. Tył urządzenia jest całkowicie zdany na siebie. Uważałbym 
też z wkładaniem iPada, z założonym Smart Coverem, do pleca-
ka czy torby – magnesy trzymają bardzo mocno, ale na pewno 
mają swoje granice wytrzymałości. Gdyby Cover przypadkiem 
odpadł, to metalowe elementy mogą porysować ekran.

Już sześć dni ściągam i  zakładam Smart Covera kilka razy 
dziennie i  jeszcze nie pojawiły się żadne rysy na obudowie, 
w miejscu gdzie jest zaczepiany. Kolejna bajeczka do włożenia 
pod poduszkę.

Każdy będzie sam musiał zdecydować, czy potrzebuje najnow-
szego tabletu. Jest to dzisiaj zdecydowanie najlepsza propozy-
cja na rynku i wyprzedza konkurencję przynajmniej o rok czasu. 
Większości użytkowników wystarczy model podstawowy, więc 
cena jest również niższa, niż ta oferowana przez producentów 
podobnych produktów. Jest to niewątpliwie świetny upgrade do 
poprzedniego modelu, a sama dodatkowa moc obliczeniowa, 
w połączeniu z mniejszą wagą i cieńszą obudową, czynią go no-
wym doświadczeniem, jeszcze przyjemniejszym w użyciu. Żad-
nych „bazzinga” tym razem – polecam bez wahania. @

 Smart Cover to obowiązkowy 
dodatek do każdego iPada
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Pomimo problemów Intela z nową platformą Sandy Bridge, poja-
wiły się na rynku oczekiwane od dłuższego czasu MacBooki Pro 
(early-2011). Nie są być może tym, czego większość się spodziewa-
ła, ale jakby nie patrzeć, to jest to bardzo zacny upgrade. Wbrew 
oczekiwaniom, design nie uległ zmianie – z zewnątrz to nadal te 
same komputery, z jedną różnicą: dodatkowy port oznaczony lo-
giem błyskawicy. Po szczegółowy opis Thunderbolt zapraszam do 
artykułu na jego temat, zamieszczonego w bieżącym numerze.

 Wspólne cechy braci MacBook 
Najmniej istotnym uaktualnieniem jest podniesienie specyfi-
kacji portu SD do nowszego SDXC. Szkoda, że Apple jednak 
nie zdecydowało się – i pewnie nigdy nie zdecyduje – na kar-
ty  CompactFlash, które jednak zdominują lustrzanki w kategorii 
mniej lub bardziej profesjonalnej. Cóż, pozostaje noszenie czyt-
nika... oby pojawiła się wersja na Thunderbolt.

Być może, ciut bardziej interesujące okaże dla niektórych do-
danie nowych kamer FaceTime HD (niegdyś iSight), obsługujących 
strumień wideo do 720p (1280×720). Niestety, ze względu na ko-
nieczność posiadania łącza z 1Mbps uploadem, nie spodziewam 
się szerokiej skali wykorzystania zwiększonej możliwości ogląda-
nia pryszczy na twarzy znajomych w Polsce. FaceTime HD, dodat-
kowo korzysta ze sprzętowej akceleracji kodowania i dekodowa-
nia obrazu i tym samym, nie tylko brak lepszej kamery ogranicza 
starsze komputery. Na szczęście, sporo starszych Maków będzie 
w stanie odbierać połączenia w HD od znajomych z najnowszymi 
komputerami. W zasadzie, dotyczy to prawie każdego  modelu 
od 2008 roku, a szczegółowa lista znajduje się na stronach  Apple 
(support.apple.com/kb/HT4534).

Jedną z ważniejszych zmian jest niewątpliwie przejście na 
zintegrowane karty graficzne Intela, a  konkretnie na model 
HD  Graphics 3000. Wykazuje większy potencjał niż dotychczas 
stosowana NVIDIA 320m, ale dla hardcore’owych graczy na-
dal może to być za mało. Temu wąskiemu gronu od razu po-
lecę iMaka lub przynajmniej 15” MacBooka z drugą, wydajniej-
szą kartą AMD.

FSB również przyśpieszył – wynosi teraz 1333 MHz vs. poprzed-
nie 1066 MHz. Wpłynie to na trochę szybszą pracę całości, ale nie 
to jest najważniejszą zmianą.

Internet został zalany benchmarkami nowych  MacBooków 
w  zastraszającym tempie, z  czego dwa najważniejsze – 
 GeekBench i  SpeedMark – mogą szokować. Nowa platforma 
Sandy Bridge Intela jest diametralnie szybsza od poprzednich 
modeli. Najtańszy MacBook 13” i5 dual-core, ma zbliżone wy-
niki do zeszłorocznego, topowego MacBooka 15/17” z Core i7?! 
13-tka z i7 już śmiało się za to oddala, a nowe czterordzeniowe 
i7 w 15-tkach i 17-tkach zaczynają wkraczać w teren dotychczas 
zarezerwowany dla najszybszych iMaków i7 i Maków Pro. Przy 
okazji, daje to do myślenia, jak szybkie będą desktopowe wer-
sje Sandy Bridge w kolejnej rundzie uaktualnień iMaków i, zary-
zykuję tutaj mocno, Maków Pro.

Nowe MacBooki Pro

Szybsze niż błyskawica

 Jak inaczej jednak patrzeć 
na najtańszego MacBooka 13” i5 
dual-core, który ma zbliżone wyniki do 
zeszłorocznego, topowego MacBooka 15/17” 
z Core i7?!
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MacBook Pro 13” 2,3 GHz Core i5 (5099 PLN) 
W podstawowej wersji otrzymujemy 4 GB RAMu, 320 GB HDD 
i ekran o rozdzielczości 1280×800. Do znanego zestawu portów 
dochodzi nowy Thunderbolt. Znajdziemy również czytnik SD 
i SDXC, dwa porty USB i jeden FireWire 800.

Opcjonalnie dostępne są:
–  500 GB HDD (5400 rpm)
–  750 GB HDD (5400 rpm)
–  128/256/512 GB SSD
–  do 8 GB RAM

MacBook Pro 13” 2.7 GHz Core i7 (6399 PLN) 
Różnice w stosunku do tańszego brata to w zasadzie: procesor – 
dwurdzeniowy i7 zamiast i5 – oraz dysk twardy. Opcje są rów-
nież identyczne, poza możliwością zamówienia 500 GB HDD, któ-
ry jest w standardzie.

MacBook Pro 15” 2.0 GHz Core i7 quad-core 
(7799 PLN) 
Najtańsza 15-tka startuje z bardzo imponującą konfiguracją. Do-
stępne są wyłącznie czterordzeniowe i7, w odróżnieniu od dwur-
dzeniówek w 13”. Do tego mamy 500 GB HDD i dodatkowy układ 
graficzny od AMD – model Radeon HD 6490M (256 MB GDDR5). 
Ekran pozostał taki sam i ma rozdzielczość 1440×900  pikseli, 
z opcją zamówienia go w matowym lub błyszczącym hi-res 
(1680×1050).

MacBook Pro 15” 2.2 GHz Core i7 quad-core 
(9299 PLN)
Za dopłatą, do „bogatszej” wersji 15-tki otrzymujemy jeszcze szyb-
szy procesor, wyższy model AMD Radeon 6750M (1 GB GDDR5) 
oraz standardowo 750 GB dysk.

Opcjonalnie do obu modeli można zamówić:
–  500 GB HDD (7200 rpm)
–  750 GB HDD (5400 rpm) [tylko do tańszego, droższy ma 

w standardzie]
–  128/256/512 GB SSD
–  do 8 GB RAM
–  błyszczącą matrycę 1680×1050 pikseli
–  matową matrycę 1680×1050 pikseli
–  Intel 2,3 GHz Core i7 quad-core

MacBook Pro 17” 2.2 GHz Core i7 quad-core 
(10 599 PLN)
Okręt flagowy dostępny jest w jednej konfiguracji, z możliwością 
zamówienia kilku opcji dodatkowych. Podobnie jak w modelu ze-
szłorocznym, nie znajdziemy portu SDXC. Na jego miejscu pozo-
stał ExpressCard/34, który niedługo może odejść w zapomnienie, 

wyparty przez nowy standard Thunderbolt.  Matryca ma wyższą 
rozdzielczość, wynoszącą 1920×1200 pikseli, zaś z boku znajdzie-
my dodatkowy, trzeci port USB.

Opcjonalnie dostępne są:
–  500 GB HDD (7200 rpm)
–  128/256/512 GB SSD
–  do 8 GB RAM
–  matowy ekran (1920×1200)

 Podsumowanie 
Wiem, że wiele osób spodziewało się między innymi możliwo-
ści zainstalowania dwóch dysków (SSD + HDD), wyższej rozdziel-
czości matryc w modelu 13 i 15” oraz braku napędu SuperDrive. 
Jednak realnie patrząc na wydajność nowych maszyn trzeba 
przyznać, że mogą stać się prawdziwym mobilnym zastępcą de-
sktopowego komputera. Gdybym dzisiaj rozpoczynał swoją przy-
godę z Makami, to nie wykluczam, że droższa 15-tka mogłaby 
stać się moim jedynym narzędziem.

Sceptykom pozostaje czekać kolejny rok na kompletny rede-
sign, który może się pojawić... lub nie. @



Już dziś poznaj iLife ‘11.
W piątek: GarageBand – w sobotę: iPhoto – w niedzielę: iMovie 
W każdy weekend zapraszamy do udziału w prezentacji produktów Apple. Przyjdź do stoiska Apple 

w sklepie Saturn Planet lub Media Markt i weź udział w prezentacji, prowadzonej przez doradców Apple.  
Dokładna lista sklepów objętych programem dostępna jest na www.dlaczegomac.pl/ilife

iPhoto ’11  

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

i tworzyć pokazy slajdów na podstawie nowych trybów pełnoekranowych aplikacji Twarze, Miejsca, Wyda-

rzenia i Albumy. Miłośnicy Facebooka za pomocą iPhoto publikują zdjęcia na swoim profi lu. Wybierz jeden 

z ośmiu motywów i wysyłaj wiadomości e-mail wraz ze zdjęciami bezpośrednio z iPhoto. Teraz możesz zrobić 

ze zdjęciami więcej niż potrafi sz sobie wyobrazić.

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

Zawsze marzyłeś o zrealizowaniu zwiastunu w hollywoodzkim stylu? Właśnie nadszedł ten moment. Stwórz 

fi lm z pomocą prostej funkcji przeciągania i upuszczania lub skorzystaj z nowej wyszukiwarki osób. Jednym 

kliknięciem zastosuj wyrafi nowane efekty wizualne, takie jak zwolnione tempo czy powtórka. Nadaj klipom  

profesjonalny wygląd za pomocą motywów sportowych i wiadomości. Utwórz perfekcyjnie brzmiące ścieżki 

dźwiękowe za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu do montażu audio. Stwórz niesamowite zwiastuny dzięki 

wspaniałym szablonom. Na koniec podziel się ze znajomymi swoim dziełem – publikuj wideo na Facebooku, 

YouTube, Vimeo czy CNN Report. Teraz łatwo zmienisz swoje fi lmy w prawdziwe przeboje.

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

Chcesz komponować i nagrywać własne kawałki? Jeśli dopiero zaczynasz zabawę z muzyką uruchom nowe 

interaktywne lekcje gry. Wypróbuj wszystkie potrzebne instrumenty i zespół muzyków. Za pomocą funkcji 

Flex Time możesz korygować błędy w nagraniach audio wynikające ze zgubienia rytmu lub całkowicie zmie-

niać fragmenty utworu. Dostosuj rytm jednego utworu do drugiego, by świetnie brzmiały razem. Skorzystaj 

z brzmienia gitary bogatszego o siedem nowych wzmacniaczy i pięć nowych pedałów efektowych. Graj równo-

legle z dowolną lekcją GarageBand i uzyskuj informacje o poziomie zaawansowania za pomocą funkcji „Oceń 

moją grę”. Poznaj własny muzyczny talent.

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

Uważasz, że projektowanie stron WWW jest trudne? Dzięki iWeb okazuje się, że nie musi takie być. 

Utwórz własną witrynę WWW, korzystając z motywów zaprojektowanych przez Apple. Dostosuj ją do 

swoich potrzeb, korzystając ze zdjęć, fi lmów, tekstu i widgetów. Następnie opublikuj witrynę w Mobile-

Me lub dowolnym innym serwisie hostingowym. iWeb automatycznie powiadamia Twoich znajomych 

z Facebooka o wprowadzonych zmianach, dzięki czemu mają oni zawsze dostęp do aktualnej wersji Twojej 

strony. Teraz stworzysz witryny internetowe swoich marzeń.

http://www.dlaczegomac.pl/ilife
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Thunderbolt wspiera również Target Disk Mode – umożliwia 
to, na tej zasadzie co dzisiaj FireWire, połączenie dwóch Maków 
jednym kablem i uruchomienie systemu operacyjnego z tego dru-
giego. Pierwszy komputer w takiej sytuacji traktuje HDD w dru-
gim komputerze jako swój własny.

Dzisiaj nie wiadomo do końca, czy będzie możliwość booto-
wania się z dysku twardego podłączonego za pomocą portu 
Thunderbolt. Znawcy rynkowi przewidują, że ta funkcjonalność 
pojawi się później.

MacBooki straciły trochę na swojej reputacji, wraz z utratą złą-
cza ExpressCard/34 w modelu 15”. Obecny tylko w modelu 17” 
oferował możliwość podłączania zewnętrznych macierzy dys-
kowych po eSATA. Ta funkcjonalność była w szczególności przy-
datna dla osób zajmujących się mobilnym montażem wideo czy 
obróbką fotografii. Dostęp do dużej ilości przestrzeni dyskowej 
często jest niezbędny. Intel pokazał MacBooka Pro 15”, podłączo-
nego do macierzy dyskowej Promise, do której z kolei podłączo-
ny był Apple Cinema Display. Macierz strumieniowała 4 nieskom-

presowane źródła HD w  1080p do 
MacBooka, który następnie ponow-
nie przesyłał te cztery źródła do mo-
nitora – bardzo imponujące wyniki.

Dzisiaj, wraz z niebywałą wydaj-
nością nowej platformy Sandy Brid-
ge, MacBooki Pro, w każdej wersji, 
mają szansę stać się naprawdę po-
ważnym narzędziem dla szerokiego 
grona osób wymagających najwyż-
szej jakości pracy. Przydomek „Pro” 
w końcu nabrał prawdziwego zna-
czenia. @

Jeszcze szybciej niż błyskawica!

Wszystko 
o Thunderbolt

Wraz z pojawieniem się nowych MacBooków, Intel zaprezen-
tował światu opracowywaną wspólnie z Applem technologię 
 Thunderbolt (nazwa kodowa: Light Peak).

Thunderbolt bazuje na technologii PCI Express i DisplayPort, 
dzięki czemu nie było konieczności tworzenia nowej wtyczki – 
wykorzystano obecnie stosowany przez Apple Mini DisplayPort. 
Thunderbolt oferuje niebywały wzrost przepustowości w stosun-
ku do dobrze znanego USB 2.0 oraz nowszego i jeszcze nie wy-
korzystywanego na szeroką skalę, USB 3.0. Jeden kanał w kablu 
będzie potrafił przenieść 10 Gbps w pełnym dupleksie (w obie 
strony równocześnie), co przy obecnych dwóch kanałach pozwala 
na osiągnięcie wartości 20 Gbps. Thundebolt zapewnia również 
zasilanie – 10 W – to znacznie więcej niż 2,5 W w USB 2.0, 4,5 W 
w USB 3.0, 5,5 W w portach USB 2.0 Apple’a i 7 W w FireWire.

Jako, że Thunderbolt bazuje na technologii PCI Express, to 
jest kompatybilny z obecnymi standardami, np. USB i FireWire. 
Wystarczy odpowiedni adapter, aby móc korzystać ze starszych 
urządzeń. Dodatkowo, fakt zastosowania dwóch kanałów w im-
plementacji Apple (standardowa 
specyfikacja Intela mówi o  jednym 
kanale) pozwoli na umieszczenie mo-
nitora w środku łańcuszka (urządze-
nia łączone są szeregowo), bez utra-
ty prędkości.

Specyfikacja dodatkowo przewidu-
je możliwość korzystania z wszelkiej 
maści hubów oraz innych akcesoriów, 
więc teoretycznie nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby przyjść do domu, pod-
łączyć monitor z wbudowanym i mieć 
dostęp do wszystkich podłączonych 
do niego urządzeń, w tym macierzy 
dyskowych.

 Jako że Thunderbolt bazuje 
na technologii PCI Express, to jest 
kompatybilny z obecnymi standardami, 
np. USB i FireWire

 Thunderbolt bazuje 
na technologii PCI Express 

i DisplayPort

tekst:  Wojtek Pietrusiewicz
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Poza tym, trzeba oddać cesarzowi, co cesarskie. Apple, nie 
ukrywam, bardzo mi zaimponowało. Wypuścił drugi model, 
zgodnie z przewidywaniami, szybciej niż konkurencja, nawet le-
piej – niedługo po tym, jak spora część konkurentów dopiero 
ukazała światu pierwsze modele swoich tabletów, lub niektó-
rzy nawet nie dorobili się jeszcze pierwszego modelu! Dobra ro-
bota Apple.

Chip A5 jest jak obietnica świetlanej przyszłości i wciąż polep-
szającej się wydajności urządzeń, i co najważniejsze, bez utra-
ty najlepszych cech z poprzednich modelów – jak w przypadku 
chociażby 10h żywotności baterii.

 Następny model iPada? 

Właśnie w trakcie omawiania wydajności urządzenia, przypomi-
na mi się kolejny rzekomy przeciek, jakoby następny model iPada 
miał się pojawić jeszcze w tym roku. Od razu mówię, że nie daję 
temu najmniejszej wiary. Apple, które znam, kieruje się bardzo 
logicznymi i wyrachowanymi ścieżkami ekonomicznymi, dosko-
nale znając prawa rynku i czasem – pomimo, że technologia im 
na to pozwala – nie udostępniają wszystkich funkcji użytkowni-
kom po to, by móc sprzedać je w następnym modelu. Może nie 
jest to najsłodsza prawda, ale to wciąż prawda. Także, to samo 
Apple, nawet nie pomyśli o następnym modelu, do momentu 
realizacji minimalnych założeń finansowych. A skoro iPad 2 to 
planowany „hit roku 2011”, to pewnie szanse na to są całkiem 
spore. iPad 3, moim zdaniem, pojawi się nawet nie za rok, a do-
piero w okresie wakacyjnym 2012. Tak akurat na po Euro, kiedy 
nie będziemy mieli już pieniędzy. No wiecie, to też jest przemy-
ślane – specjalnie dla Polaków, żebyśmy się mogli dłużej zasta-
nowić się, który model chcemy kupić.

Ja na pewno kupię, bo nadejście dopiero co udostępnionego 
oprogramowania 4.3 zwiastuje długo wyczekiwaną przeze mnie 

iPad 2 to nuda

„iPad 2 to nuda, poczekajcie na iPada 3!” – w gorącym oczekiwaniu 
na nowy model applowskiego tabletu właś nie te słowa, rzekome 
słowa jednego z pracowników firmy z  Cupertino, zapadły mi w pa-
mięć najbardziej.

Nie ma sensu rozwodzić się nad tym, czy słowa „iPad 2 to nuda, 
poczekajcie na iPada 3!” są prawdziwe, czy też nie. Premierę 
iPada 2 mamy już za sobą. Znamy nie tylko szczegółowe daty 
jego dystrybucji, ale i polskie cenniki. W tej kwestii muszę przy-
znać, że widzę nawet znaczący postęp.

Ale do rzeczy... czy iPad 2 czymś nas zaskoczył? Raczej nie. 
Chyba, żeby wyjątkowo się uprzeć i przyznać, że może nie spo-
dziewaliśmy się dziewięciokrotnie szybszego układu graficzne-
go, którego i tak zasadniczo na chwilę obecną nie da się spraw-
dzić, bo nie ma nawet takich gier!

 iPad 2 – gra warta świeczki? 

Ha! I  teraz pojawia się zasadnicze pytanie, czy zakup nowego 
modelu dla posiadaczy pierwszej wersji to gra warta świeczki? 
Osobiście uważam, że niespecjalnie. Zupełnie nawet w tym mo-
mencie nie jest istotne, że wraz z premierą nie pojawiło się wię-
cej niespodzianek. Już dawno przestałem na to liczyć, ponieważ 
ciśnienie w mediach na nowe produkty Apple jest tak ogromne, 
że wszystko – podejrzewam, że nie za małe pieniądze – wypły-
wa znacznie wcześniej.

Jeżeli jednak część z Was nie czuła do tej pory chęci zakupu 
tabletu, czy też może czekała właśnie na aktualizację iPada, to 
niech się nie zastanawia – na pewno się nie zawiedziecie!

iPad 2 to z pewnością najszybszy tablet na rynku. Sam jestem 
fanem kompatybilności i wydajności mojego iPada, i choć nie od-
czuwam potrzeby jego zmiany, bo dla mnie jest wciąż stuprocen-
towo aktualny, to na nowy model bym się nie obraził, bo to inwe-
stycja w przyszłość. Szczególnie powinni być zadowoleni gracze, 
graficy oraz wielbiciele oglądania wszelkich mediów na iPadzie. 
Nowy model ma bowiem już moc obliczeniową całkiem dobre-
go komputera, a nowości w App Store, dopieszczone pod moż-
liwości iPada 2, nadchodzą.

tekst:  Michał Rajpert
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da. I jeszcze Gorilla Glass z tyłu – tragedia. To jest jak odgórny 
przymus dokupienia akcesoriów, pokrowców, bumpera przynaj-
mniej, bo bez niego iPhone 4 jest wiecznie poznaczony odciska-
mi palców, jak plakat Dody na wystawie Big Stara.

Prawdziwa nowość to Smart Cover – to mi się podoba! Mam 
nadzieję, że z racji identycznej przekątnej ekranu, będzie także 
pasował do pierwszego iPada. To jest dokładnie to, na co wska-
zuje nazwa – inteligentna ochrona.

No i na koniec, cena produktu nie odstrasza. No może ta pol-
ska odrobinę. Powiem więcej – już nawet Apple przyzwyczaiło 
nas do bardzo korzystnych propozycji cenowych, które nijak się 
mają do mitycznych zarzutów o kosmiczne marże za nadgry-
zione jabłko na obudowie. Oczywiście, ponad 65 tysięcy aplika-
cji w AppStore, dedykowanych wyłącznie pod iPada, przemawia 
za jego kupnem dla osób zastanawiających się nad propozycja-
mi konkurencji, bo jednak zaledwie około 150 aplikacji na ta-
blety w Android Market, który jest największym konkurentem 
AppStore, to sporo za mało.

Jeśli tablet znajduje się na szczycie Twojej listy zakupów, wy-
bór wydaje się prosty – iPad 2. @

funkcję – możliwość udostępniania w iTunes wszystkich mediów. 
Ten mały kawałek kodu w oprogramowaniu pozwoli odzyskać 
ogromną ilość miejsca, dotychczas zajmowaną przez zsynchro-
nizowane media, mogące teraz znajdować się w „półchmurze”, 
na naszym głównym komputerze.

 Nowości na Ipad 2 

Z innych nowości, od razu na usta ciśnie się FaceTime dla iPada. 
Ta usługa nie zdobyła mojego serca. Nie powoduje, że budzę się 
z pieśnią na ustach w środku nocy, wyśpiewując jej zalety. No, 
ale będąc sprawiedliwym trzeba powiedzieć, że działa solidnie 
i reszta osób pewnie odnajduje w niej oczekiwaną rozrywkę. Tyl-
ko ta kamera z przodu? VGA? No Apple – come on! Nie chce mi 
się wierzyć, żeby jakość tekstury naszego odbicia wyglądała na 
iPadzie tak dobrze, jak na grafikach reklamowych.

Mniejsze rozmiary urządzenia, przy większej wydajności to 
sympatyczne zjawisko. 8,8 mm wgniata w fotel. Już teraz zada-
ję sobie często pytanie: „gdzie to się teraz mieści?”. W końcu coś 
we mnie pęka, biorę narzędzia i rozkręcam obiekt mych rozwa-
żań. Cieszę się, że z aktualizacją modelu kontynuowana jest tak-
że jego znakomita linia stylistyczna. Ramka dookoła ekranu, po-
łączona z gustownym aluminiowym tyłem, jest dla mnie po dziś 
dzień szczytem finezji designu. Chciałbym w końcu doczekać po-
dobnie wyglądającego iPhone’a, bo pomimo wszystkich nieziem-
skich możliwości iPhone’a 4, jego wygląd dalej mi nie odpowia-

http://www.inis.pl
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tekst: Norbert Cała

wszelkich drukarek etykiet. System składa się ze skanera oraz 
oprogramowania, które instalujemy na naszym Maku, lub jeśli 
musimy, to na PC. Samo urządzenie jest bardzo małe, niewie-
le większe niż pokrowiec na okulary i co najważniejsze – zasila-
ne z portu USB komputera. Odpada nam więc szukanie gniazd-
ka z prądem i taszczenie zasilacza. Z przodu urządzenia mamy 
szparę, w którą wkładamy wizytówki i diodę sygnalizującą stan 
urządzenia. Nic więcej, nawet włącznika zasilania.

 Jak działa? 
W tym systemie, oprogramowanie jest oczywiście dużo ważniej-
sze niż sam sprzęt. To właśnie oprogramowanie, zresztą o na-
zwie CardScan, będzie za nas wykonywało żmudną pracę zamia-

 Wizytówka papierowa ma same wady 
W dzisiejszym świecie, w którym prasę czytamy na iPadzie, 
wiadomości oglądamy w korku i wysyłamy tylko elektronicz-
ne listy, czynność wymieniania się papierową wizytówką zda-
je się być bardzo archaiczna. Ma jednak w sobie jakąś magię, 
która pewnie niedługo będzie zarezerwowana tylko dla moż-
nych tego świata, którzy nie muszą oszczędzać każdej sekun-
dy dnia. Pewnie właśnie ta odrobina ekskluzywności samej 
czynności powoduje, że nadal to robimy. Poza tym, wizytów-
ka papierowa ma same wady. Można ją zgubić, zniszczyć oraz, 
przede wszystkim, bardzo czasochłonne jest gromadzenie wi-
zytówek, segregowanie, nie wspominając już potem o odszu-
kaniu tej jednej pośród nich.

Jeśli więc nie jesteśmy prezesem, mającym oddzielną sekre-
tarkę od wizytówek, a  jednocześnie otrzymujemy ich całkiem 
dużo, to warto zastanowić się na CardScanem.

 Co to jest? 
Wybaczcie mi przydługi początek, ale wierszówkę trzeba wyro-
bić, a CardScan jest prostym, szybkim, niezawodnym i doskona-
le spełniającym swą funkcję urządzeniem, więc nie bardzo jest 
co o nim pisać. CardScan to system skanowania wizytówek, od 
znanej Wam zapewne, firmy Dymo. Już sama marka gwaran-
tuje niezawodność. Dymo to przecież producent/monopolista 

 W tym systemie, oprogramowanie jest, 
oczywiście, dużo ważniejsze niż sam sprzęt

Dymo CardScan

Skanujemy wizytówki
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ale ogólnie samą jakość rozpoznawania tekstu oceniłbym na 4, 
w 6-stopniowej skali. W większości przypadków, dobrze były 
rozpoznawane takie dane jak: Imię, Nazwisko, telefon i adres 
email. Program umieszczał je w odpowiednich polach. Z inny-
mi danymi bywały zazwyczaj problemy, największe, gdy wizy-
tówka była bardzo kolorowa i zawierała dużo elementów gra-
ficznych. Miałem też wrażenie, że gorzej rozpoznawane są dane, 
w których występują polskie znaczki. Oczywiście, wprowadzo-
ne dane możemy ręcznie poprawić oraz na bieżąco synchroni-
zować z aplikacją Książki Adresowej na Mac OS lub Outlookiem 
w systemie Windows.

 Czy warto? 
Jeśli jesteście handlowcem, zbieracie dużo wizytówek i często 
z nich korzystacie lub chcecie zbierać kontakty na targach, to 
oczywiście warto, jak najbardziej. Urządzenie jest bardzo mobil-
ne, dzięki swoim małym gabarytom i zasilaniu z USB. Sprawdzi się 
więc w każdych okolicznościach. Niestety, sam program do roz-
poznawania tekstów nie działa nadzwyczajnie. Praktycznie każ-
da wizytówka wymagała, choćby najmniejszej, ręcznej korekty. 
Oczywiście, rozumiem, że rozpoznanie 100 proc. danych na wizy-
tówce z dziwnym logo i dziwnym krojem tekstu, jest trudne lub 
nawet niemożliwe, ale mogłoby być przynajmniej trochę lepiej.

PS Pisał dla Was Norbert „Cata”. Tak moje nazwisko rozpozna-
je program CardScan. @

ny twórczości artystów od wizytówek na dane zrozumiałe dla 
komputera. Zaskakuje już sam proces instalacji, jak to  zwykle 
bywa jesteśmy proszeni o podanie danych do rejestracji opro-
gramowania, tyle że tu czeka nas zaskoczenie. Nie musimy ich 
wpisywać ręcznie, można włożyć wizytówkę i program sam uzu-
pełni wszystkie pola – piękne. Włożona wizytówka iMagazino-
wa została rozpoznana prawie idealnie. Nie rozpoznana została 
jedynie nazwa firmy, bo jest ona wpisana w naszym przypadku 
w skomplikowane logo oraz adres … bo go na wizytówce nie ma.

Tak samo proste jest późniejsze skanowanie innych wizytó-
wek. Wystarczy mieć uruchomiony program do skanowania 
i podłączony kablem USB skaner. Aby zeskanować czyjąś kartę 
wizytową, należy ją jedynie włożyć do skanera – dalszy proces 
jest automatyczny. Wizytówka się skanuje i zapisuje w postaci 
obrazka oraz rozpoznanego tekstu. Sam proces skanowania jed-
nej wizytówki trwa jakieś 3 sekundy, ale pewnie Was bardziej in-
teresuje jakość rozpoznawania tekstu. No i niestety, nie jest tu 
całkiem idealnie. Oczywiście, im prostsza wizytówka tym lepiej, 

Dymo CardScan 
 Szybkość skanowania: 3 sekundy na wizytówkę

 Wymiary: 14 x 5 x 5 cm

 Cena:  od 694 zł

 Ocena za samo rozpoznawanie tekstu: 
     

 Ocena iMagazine: 
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tekst: Norbert Cała

Altec Lansing Octiv Duo M202

Świetny głośnik 
z gadżeciarskim 
zacięciem

 Fizyczność 
Wyjęciu głośnika z pudełka towarzyszyło głębokie echhhh. Do-
słownie załamała mnie jego waga. Coś tam o fizycznych właści-
wościach powstawania dźwięku wiem, więc waga nieco ponad 
0,5 kg wiele mi mówiła. Będzie to kolejne typowe brzęczydeł-
ko na szafkę nocną, czyli coś tak pasjonującego, jak kolejny od-
cinek „Klanu”. Sam głośnik ma kompaktowy wygląd, o konstruk-
cji w kształcie klina. Konstrukcja ta, jako żywo, przypominała mi 
kołchoźnika (głośnik radiowęzłowy). Sam kształt powoduje, że 
idealnie nadaje się do wykorzystywania na ograniczonej, niewiel-
kiej przestrzeni, w takich miejscach jak kuchnia czy stolik noc-
ny. W zestawie znajduje się pilot, który umożliwia łatwą zdalną 
kontrolę kolejności odtwarzania. Tu, przy okazji pilota, wyda-
łem pierwsze achhh. Altec Lansing przyzwyczaił mnie do faj-
nych sposobów na umieszczenie pilota, nie inaczej było w Octiv 
Duo M202. W trakcie transportu głośnika, okrągłego pilota mo-
żemy włożyć w specjalny okrągły, a jakże, otwór z tyłu. Otwór 
ten, w pierwszym momencie wydawał się otworem bass reflek-
su, ale w tym urządzeniu nie ma basu – wybaczcie mi ten wy-
bieg w przód – wiec bass reflex też nie jest potrzebny. Pilot jest 

Głośniki, które dostałem do testów 
uznałem – jeszcze przed wyjęciem 
z pudełka – za doskonałe. Przecież 
dla mnie, „iPodofanboya”, każdy 
głośnik ze stacją dokującą jest faj-
ny. A jeśli posiada dwie stacje doku-
jące, to już jest spełnieniem marzeń. 
Przynajmniej moich marzeń. Dodat-
kowo, dumnie prężące się logo Al-
tec Lansing obiecywało znakomitą 
jakoś dźwięku i wykonania. Nieste-
ty, nie wszystko złoto, co się świe-
ci i mowa jest srebrem, a milczenie 
złotem. Procedura testowa była peł-
na „achów”, „ochów i… echów. Nie 
będę jednak zdradzał już na począt-
ku, które westchnienie wzięło górę.

 Głośniki, które dostałem do testów, 
uznałem jeszcze przed wyjęciem 
z pudełka za doskonałe. Przecież dla 
mnie, „iPodofanboya”, każdy głośnik 
z stacją dokującą jest fajny
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 Słowem podsumowania 
Poprawnie grające, dobrze i przemyślanie wykonane głośniki z re-
welacyjnym, nie pasującym zupełnie do ich zastosowania sys-
temem sterowania za pomocą  aplikacji. Mamy więc tu typowy 
dylemat kwiatka do kożucha. System sterowania i miksowania 
 utworów z dwóch docków, w brzęczydełku na szafkę nocną? 
No proszę! Przecież taki system zdecydowanie bardziej przydał-
by się w imprezowo nastawionym sprzęcie. Boję się, że 90 proc. 
użytkowników nigdy go nie wykorzysta, a to wielka szkoda. Dla-
czego w coś takiego nie był wyposażony testowany przez nas 
jakiś czas temu Altec Lansing BoomBox – IMT800? Ja jednak na 
koniec powiem „ochhh”, to świetny głośnik z gadżeciarskim za-
cięciem, na mojej szafce nocnej znajdzie swoje miejsce i nawet 
grać nie musi. @

zaś wspaniale umieszczony. Oprócz tego, nic więcej ciekawe-
go w głośniku nie ma. Znaczy są przyciski głośniej ciszej i źródło 
dźwięku, dwie stacje dokujące z sygnalizacją tej aktywnej, ale to 
przecież nic ciekawego. Jak pisałem, typowe brzęczydełko, z faj-
nie umieszczonym pilotem.

 Granie znaczy brzęczenie 
Ehhh, głośnik ten nie jest sprzętem audiofilskim. Nie jest to na-
wet Hi-Fi, ale – co sobie mocno cenię – nie próbuje takiego na-
wet udawać. Skoro nie da się na nim, z racji wielkości, odtwarzać 
wysublimowanych tonów wysokich i głębokiego pomruku basu, 
to Octiv Duo M202 nie próbuje tego robić. Basu praktycznie nie 
ma, wysoko głośnik też nie zagra, ale jeśli już coś się wydobywa 
z głośnika, to jest to w 100% czyste i poprawne. Całkiem przy-
jemnie będzie się więc słuchało głośnika przy pichceniu Alio Olio. 
Serio, więcej na temat „grania” tego głośnika nie napiszę. Jest po-
prawnie. Po co się rozpisywać…

 Drugie życie 
Gdy już miałem głośnik pakować do pudełka, po przetestowa-
niu z iPodami nano i classic, zadokowałem w nim jeszcze iPho-
ne’a 4. Jakie było moje zdziwienie, gdy iPhone wyświetlił mi 
komunikat, że program do obsługi tego urządzenia nie jest zain-
stalowany i czy chcę go pobrać z AppStore. Jaki program, do ja-
kiego urządzenia, do cholery??? Jednak, wiedziony żyłką detek-
tywistyczną, wszedłem do AppStore i zobaczyłem tam... achhhh! 
Dwa, darmowe programy dedykowane do obsługi tego głośnika. 
Jeden to Alarm Rock, zamieniający ten głośniki w budzik, dru-
gi to Music Mix i jemu warto się przyjrzeć bliżej, bo ma napraw-
dę fajne możliwości. Pozwala on na pełne zarządzanie naszymi 
dwoma urządzeniami, zadokowanymi w tym głośniku. Dajmy 
na to, w jednym docku mamy iPhone’a, w drugim iPoda classic. 
Dzięki aplikacji, możemy miksować muzykę z obu urządzeń. Su-
wakiem ustawiamy procentowy po-
dział muzyki odtwarzanej z jednego 
i z drugiego urządzenia. Program bę-
dzie sobie losowo wybierał utwory 
z obu urządzeń i, co ciekawe, aplika-
cja na  iPhone’a, wyświetli nam także 
tytuł aktualnie odtwarzanego utwo-
ru z  iPoda classic. Będziemy mogli 
nawet sprawdzić poziom naładowa-
nia iPoda na ekranie iPhone’a. Działa 
to bardzo fajnie i tchnie drugie życie 
w tak proste głośniki.

Altec Lansing Octiv Duo M202 
 Wymiary: 27.3 x 14.5 x 9.6 cm (szer. x głęb. x wys.)

 System głośników: 2 x 2 kanałowy głośnik

 Wzmaczniacz:  wbudowany

 Cena: 365 zł

 Ocena iMagazine: 
     

 Mamy tu typowy dylemat kwiatka 
do kożucha. System sterowania i miksowania 
utworów z dwóch docków, w brzęczydełku 
na szafkę nocną

 Dosłownie załamała 
mnie jego waga. Coś tam 
o fizycznych właściwościach 
powstawania dźwięku 
wiem, więc waga nieco 
ponad 0,5 kg wiele mi 
mówiła
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Microsoft Arc
bardziej typowego kształtu i uruchamia swój sensor. Całość zo-
baczyć możecie na poniższych zdjęciach.

Taka konstrukcja sprawia, że wyłączona myszka zajmuje bar-
dzo mało miejsca i nie wypycha kieszeni w torbie na notebooka. 
Kolejną, bardzo ważną cechą Arc Touch jest magnes w dolnej czę-
ści urządzenia. Jego zadaniem jest utrzymanie odbiornika USB 
przy myszce. Po prostu przykładamy go w wyznaczone miejsce, 
a on sam wręcz „przykleja” się do myszy.

Microsoft zastosował w Arc Touch dotykowy scroll. Jest to 
aluminiowa powierzchnia, umieszczona pomiędzy prawym i le-
wym przyciskiem. Przesuwając po niej palcem, przewijamy stro-
ny internetowe bądź dokumenty. Takie rozwiązanie jest całkiem 
użyteczne. Brak tradycyjnego kółka powoduje również, że mysz-
ka jest mniejsza.

Nie ma jednak róży bez kolców. Arc Touch – jak już wspo-
mniałem – jest myszką bardzo smukłą. Czasem jest to jednak 
wada. Grubość urządzenia wymusiła konieczność dość płytkie-
go osadzenia klawiszy. Powoduje to, że przyciski myszki mają ni-
ski skok, a przez to komfort użytkowania jest niższy, niż w przy-
padku tradycyjnego gryzonia. Coś za coś.

Musimy jednak być świadomi, że Arc Touch nie została stwo-
rzona z myślą o typowym użytkowniku i takiej osobie myszki tej 
polecić nie mogę. Polecam ją natomiast osobom, które dużo po-
dróżują z komputerem i potrzebują małej myszki, łatwo miesz-
czącej się w torbie na notebooka, która może pełnić rolę proste-
go prezentera. Ocena: 4/5

W kwietniowym numerze iMagazine, zamiast tradycyjnego fe-
lietonu, mam dla Was test dwóch bardzo ciekawych produktów, 
z których miałem okazję korzystać w czasie ostatnich tygodni.

Są nimi, wyprodukowane przez Microsoft, myszka i klawiatu-
ra z serii Arc – w wolnym tłumaczeniu „Łuk”. Oba produkty cha-
rakteryzują się bardzo ciekawym i oryginalnym designem. Cza-
sem jednak design potrafi kłócić się z ergonomią produktu. Czy 
podobnie jest w przypadku łuczniczej klawiatury i myszy? Prze-
konajmy się.

Zacznijmy więc od myszki. Wiele osób porównuje Arc Touch 
do Apple Magic Mouse, tak jakby wszystkie produkty Microsoftu 
miałyby być konkurencją dla Apple. Według mnie, jest to błąd. 
Dlaczego? Opisywana myszka nie jest pierwszym modelem w se-
rii Arc. Poza tym, nie posiada ona powierzchni dotykowej wyko-
rzystującej multi-touch, a co za tym idzie nie oferuje funkcjonal-
ności, chociażby zbliżonych do myszki Apple.

Arc Touch to bezprzewodowa myszka stworzona z myślą 
o osobach, które dużo podróżują ze swoim komputerem, a co 
za tym idzie, potrzebują małych i kompaktowych rozwiązań. 
Po wyjęciu myszki z pudełka okazuje się, że znalezione we-
wnątrz urządzenie bardziej przypomina prezenter do przełą-
czania slajdów w prezentacji, niż jakiegokolwiek innego, zna-
nego nam gryzonia.

Rzut oka na opakowanie rozwiewa moje wątpliwości. Okazu-
je się bowiem, że myszka jest „wyprostowana”. Dopiero gdy (jak-
kolwiek drastycznie to zabrzmi) „złamiemy” ją, myszka nabiera 

tekst:  Paweł Iwaniuk
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Arc Keyboard bez problemu mieści się na kolanach. Klawiatu-
ra waży – według producenta – około 450 gramów, dlatego nie 
ma obaw o jej stabilność, podczas pisania. Całość zasilana jest 
dwiema bateriami AAA. Według mnie, jest ona świetnym roz-
wiązaniem dla osób, które wykorzystują swój komputer jako cen-
trum multimedialne, podłączone do dużego telewizora LCD. Sie-
dząc na kanapie, możemy bez problemu wpisywać adresy stron 
www lub nawet pograć w jakieś wyścigi. @

Zdjęcia: Katarzyna Iwaniuk

Ocena: 4+/5 
(gdyby posiadała tradycyjne klawisze strzałek, otrzymałaby 5/5)

Kolejna w naszym teście jest klawiatura Arc Keyboard, która sta-
nowi uzupełnienie opisanej powyżej myszki. Cóż jednak można 
napisać o klawiaturze? Otóż, jest to bardzo elegancka i smukła 
konstrukcja. Podobnie jak Arc Touch, klawiatura jest bezprzewo-
dowa. Zastosowano w niej opisany wcześniej magnes, który po-
zwala bardzo łatwo schować odbiornik USB w małej zatoczce, 
tuż pod dolną częścią obudowy.

Klawiatura została „wygięta” w kształt łuku. Pozwala to na wy-
godniejsze pisanie, bowiem nasze nadgarstki układają się w bar-
dziej naturalny sposób. Pozbawiono ją bloku numerycznego oraz 
funkcyjnego, co czyni ją mniejszą. Klawisze są bardzo stabilne 
i mają wyraźny skok, co również ma duży wpływ na komfort 
użytkowania. Muszę jednak zaznaczyć, że klawiatura nie posia-
da tradycyjnych strzałek (ze względu na wielkość). Zastąpiono je 
pojedynczym klawiszem pełniącym rolę krzyżaka.

http://www.nozbe.com/
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tekst: Przemysław Marczyński

Gum Plus
Więcej mocy dla urządzeń mobilnych Apple

W tak niewielkim pudełku zmieszczono akumulator o pojem-
ności aż 440mAH.

Sam czas ładowania baterii w   iPhone’ie 3GS, ze statusu 10% 
do 100%, jest pozytywnym zaskoczeniem, wynosi bowiem nie-
spełna 2 godziny. Czynność ładowania możemy powtórzyć czte-
ry razy, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem.

To małe urządzenie sprawuje się doskonale w podróży. Dzięki 
niewielkim rozmiarom i ukrytej mocy staje się doskonałym kom-
panem nie tylko dla iPhone’a, ale także  iPada czy iPoda. Jeże-
li nie możecie sobie pozwolić na utratę zasilania, Gum Plus jest 
świetnym rozwiązaniem. Do tego dochodzi bardzo wysoka ja-
kość wykonania. Nie dziwi więc fakt, że Gum Plus zdobył nagro-
dę Red Dot Design Award Winner 2010 oraz iF  Product Design 
Award 2011. @

iPhone – obok bogatych możliwości – ma również pewną 
wadę, która dość mocno jest eksponowana przez użyt-
kowników. Krótki czas „życia” na baterii. Co zrobić, je-
śli w podróży nie możemy znaleźć źródła zasilania? Roz-
wiązaniem jest zewnętrzna ładowarka, która podtrzyma 
moc w baterii naszego telefonu.

Gum Plus trafia do nas w  ładnym, czarnym pokrowcu wraz 
z dwoma kablami (jeden do ładowania zasilacza, drugi do łado-
wania urządzeń). Wymiary baterii są naprawdę niewielkie. Jeśli 
zechcemy, bez problemu zmieścimy 
go w kieszeni. Samo urządzenie jest 
wykonane w eleganckim stylu. Alu-
minium jest materiałem, w który fir-
ma Just Mobile najczęściej „ubiera” 
swoje produkty.

Na górnej ścianie Gum Plus znaj-
dziemy przycisk oraz diody sygnali-
zujące stan naładowania akumula-
tora. Spód urządzenia, obok danych 
znamionowych, zawiera także infor-
mację o dwóch portach USB – stan-
dardowym i mini. Jeden z nich słu-
ży do ładowania baterii, drugi jest 
wyjściem do przekazywania mocy 
 iPhone’owi lub  iPadowi. Oznacze-
nia są na tyle wyraźne, że możemy 
być pewni prawidłowego podłącze-
nia sprzętu.

Gum Plus 
 Producent: Just Mobile

 Witryna: http://www.xtand.net/gumplus.html

 Plusy: + duża pojemność akumulatora
  + szybkie ładowanie urządzeń
  + doskonałe wykonanie i wygląd)

 Minusy: – krótkie kable dołączone do zestawu

 Cena: 69,95 euro

 Ocena iMagazine: 
     

http://www.xtand.net/gumplus.html
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 Life Board 
Jest to program wydany przez polską firmę INFOR IT. To pierwsza tego 
typu polskojęzyczna aplikacja na iPada, łącząca w sobie funkcje kalen-
darza, managera zadań, notatnika oraz serwisu informacyjnego, skon-
figurowanego według indywidualnych upodobań użytkownika – od 
specjalistycznych informacji profesjonalnych z zakresu prawa, finansów 
i biznesu, przez pogodę, po informacje lifestylowe. Aplikacja stara się 
więc zastąpić kilka różnych programów. Wygląd aplikacji naprawdę za-
chęca do korzystania, program wygląda świetnie. Szkoda jedynie, że ka-
lendarz nie może być synchronizowany z np. me.com. Program jest bez-
płatny i w języku polskim. Zachęcam do pobrania.

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/pl/app/lifeboard-lite/id414318574?mt=8

Gry i programy z AppStore Wybrał: Norbert Cała 

iPhone

iPhone

 My Mojo for Facebook 
Każdy z nas wrzuca zdjęcia z iPhone’a lub iPoda touch na Facebooka. Czasem chciałoby się, aby zdję-
cia były wzbogacone o coś więcej, niż tylko standardowy opis. Tutaj z pomocą przychodzi nam aplika-
cja My Mojo for Facebook. Dzięki niej, nasze zdjęcia mogą zawierać więcej informacji i być niepowta-
rzalne. W aplikacji wybieramy zdjęcie, które chcemy stuningować, dodajemy do niego dowolny tekst, 
emotikony lub to, co mi się najbardziej podoba, czyli komiksowe dymki z dowolnymi tekstami. Tak 
obrobione zdjęcie możemy szybko wrzucić na FaceBook lub wysłać mailem. Wielką zaletą tego pro-
gramu jest łatwość i szybkość, z jaką możemy poprawić zdjęcie.

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/pl/app/my-mojo-for-facebook/id425382827?mt=8  

 Google TV Remote 
Google TV to platforma oprogramowania dla odbiorników telewizji, oparta na systemie operacyjnym 
Google Android. Projekt został oficjalnie zapowiedziany przez Google i jego partnerów (Intel, Sony i Lo-
gitech) 20 maja 2010. Dzięki tej platformie, mamy w prosty sposób uzyskiwać dostęp do cyfrowej TV 
przez Internet. Bardzo kibicuję temu projektowi, który powinien zacząć działać, nawet w Polsce, jesz-
cze w tym roku. O tym, że całość idzie do przodu może świadczyć program Google TV Remote, któ-
ry jest pilotem do tego systemu, działającym na iPhone’ie. Program można pobrać za darmo i spokoj-
nie czekać na odbiorniki, wyposażone w Google TV.

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/us/app/google-tv-remote/id422137859?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

iPad

http://itunes.apple.com/pl/app/lifeboard-lite/id414318574?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/my-mojo-for-facebook/id425382827?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/google-tv-remote/id422137859?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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 Lane Splitter 
Ciężkie i nieznośne jest życie przeciętnego motocyklisty w mieście. Przekonał się nawet o tym 
pewien członek redakcji. Samochody mają motocyklistów w… poważaniu, nie ustępują im dro-
gi, czasem ją nawet zajeżdżają i nie pozwalają na omijanie korków. Pomóc we wprawieniu się 
w miejskiej jeździe może gra Lane Splitter. Naszym zadaniem jest przejechanie jak największej 
ilości metrów motorem, po mieście, bez stłuczki. Oczywiście musimy omijać samochody, które 
nam zajeżdżają drogę, my możemy zaś śmignąć obok nich na jednym kole i dostać za to eks-
tra punkty. Gra ma bardzo miłą dla oka grafikę, jest super dynamiczna, wiec szybkość napraw-
dę czuć. Uzyskanym wynikiem możemy się podzielić na Facebooku.

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/pl/app/lane-splitter/id392084834?mt=8

 FlightRadar24 
Co to jest FlightRadar24 nie muszę tłumaczyć żadnemu spotterowi. Je-
śli nim nie jesteście, to słowo wyjaśnienia. Spotter to osoba, której hob-
by jest obserwowanie samolotów, zaś  FlightRadar24 to strona interne-
towa, na której możemy śledzić echa radarowe około 90% samolotów 
(głównie rejsowych), latających nad naszymi głowami. Aplikacja, o któ-
rej piszę jest klientem tej strony, przeznaczonym dla systemu iOS. Dzia-
ła ona na iPhone’ie oraz iPadzie i pozwala śledzić samoloty z naszych 
przenośnych urządzeń. Ruch samolotów widzimy w trybie live, nałożony 
na mapę świata. Możemy się też dowiedzieć dużo o samym samolocie 
i parametrach lotu, takich jak: pułap, prędkość, numer, destynacja. Dzię-
ki programowi obserwowałem wizytę A380 na warszawskim lotnisku.

Cena: bezpłatnie lub 2,39 euro za wersję Pro

http://itunes.apple.com/pl/app/flightradar24-pro/id382069612?mt=8

iPhoneiPad

iPad

iPhoneiPad

 Thousand – The Card Game 
Uwielbiam grać w karty, a najbardziej w „Tysiąca”. iPad wydał mi się od 
razu idealną platformą do tej gry. Niestety kurnik.pl nie działa na iPa-
dzie, a sama gra popularna jest tylko w Polsce i u naszych wschodnich 
sąsiadów, dlatego programów do grania w popularnego „Tysiąca” w Ap-
pStore jest jak na lekarstwo. Jedynym, jaki działa natywnie na iPadzie, 
jest Thousand – The Card Game. Gra toczy się w trzyosobowej obsa-
dzie i co najważniejsze, według zasad, które zna każdy fan tej gry. Gra 
ma przyjemną oprawę graficzną, a wirtualni przeciwnicy są całkiem in-
teligentni. To bardzo ważne, bo gra na razie nie posiada wersji sieciowej, 
na którą z utęsknieniem czekam.

Cena: 0,79 euro

http://itunes.apple.com/pl/app/thousand-the-card-game/id419871805?mt=8

http://itunes.apple.com/pl/app/flightradar24-pro/id382069612?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/lane-splitter/id392084834?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/thousand-the-card-game/id419871805?mt=8
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Top apps dla iPada Wybrał:  Wojtek Pietrusiewicz

 iBooks 
Bezkonkurencyjnie genialna aplikacja, zapraszam do jej zainstalowania 
zaraz przy pierwszym wejściu do AppStore. Umożliwia bardzo wygodne 
czytanie PDF-ów i organizowaniu ich w kolekcje. Przy okazji mamy duży 
wybór książek do pobrania, a gratisowo dostajemy Kubusia Puchatka.

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/us/app/ibooks/id364709193?mt=8

 GoodReader 
Jeszcze bardziej rozbudowana aplikacja do zarządzania PDF-ami, umoż-
liwia przede wszystkim wszelkiego rodzaju adnotacje. Jeśli ktoś potrze-
buje często robić notatki w marginesach, odręcznie zaznaczać fragmen-
ty czy podświetlać akapity, to jest to zdecydowanie najlepszy wybór.

Cena: 3,99 euro

http://itunes.apple.com/pl/app/goodreader-for-ipad/id363448914?mt=8

Wiele osób ostatnio wyposażyło się w  iPady i prawdopodobnie – 
wraz z  polską premierą iPada 2 – jeszcze więcej przejdzie na tę 
platformę. AppStore ma niewyobrażalne ilości aplikacji do pobrania, 
ale jak zwykle jest kilka perełek, które warto mieć.

 Instapaper 
Uniwersalna aplikacja, działająca zarówno na iPadzie, jak i iPhone’ie, idealnie spra-
wuje się w połączeniu z Reederem oraz naszym komputerem. Korzystam z niego 
codziennie do czytania dłuższych artykułów, niezależnie od tego, gdzie je znajdę. 
Zdobycz zapisuję z Reedera lub Safari bezpośrednio do Instapaper (za pomocą jed-
nego kliknięcia), aby wygodnie przeczytać później na kanapie czy wieczorem w łóż-
ku. Pozycja obowiązkowa dla osób lubiących czytać dłuższe teksty.

Cena: 3,99 euro

http://itunes.apple.com/pl/app/instapaper/id288545208?mt=8

http://itunes.apple.com/us/app/ibooks/id364709193?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/goodreader-for-ipad/id363448914?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/instapaper/id288545208?mt=8
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 Reeder for iPad 
Dla ludzi lubiących dużo czytać i korzystających z Google Reader do 
zarządzania RSSami, Reeder jest idealnym interfejsem na iPada. Bardzo 
atrakcyjny design, połączony z przejrzystym interfejsem tworzą całość, 
która jest bardzo wygodna i praktyczna na co dzień. Wspiera współdzie-
lenie się artykułami z Facebookiem, Twitterem, Instapaperem i wieloma 
innymi serwisami. Wersja na iPhone’a jest równie dobra.

Cena: 3,99 euro

http://itunes.apple.com/pl/app/reeder-for-ipad/id375661689?mt=8

 Numbers 
Zdecydowanie najlepszy arkusz kalkulacyjny dla iPada. Jest przede 
wszystkim intuicyjny i znacznie prostszy w użyciu, w porównaniu do 
darmowego Spreadsheet w Google Docs, który nie nadaje się do nicze-
go. Możliwości ma bardzo rozbudowane, funkcjonalność obejmuje moż-
liwość tworzenia formuł. Po nabyciu pewnej wprawy, okazuje się również 
bardzo szybki – wystarczy przyzwyczaić się do rozróżniania pojedyncze-
go kliku od podwójnego. Ma możliwość eksportu do .xls oraz .numbers 
i podobnie jak Pages, jest kompatybilny z biurkową wersją Numbers.

Cena: 7,99 euro

http://itunes.apple.com/pl/app/numbers/id361304891?mt=8

 Dropbox 
Dropboxa w wersji OS X opisuję w tym numerze. Aplikacja iOS-owa ide-
alnie sprawuje się jako „pendrive”. Umożliwia dostęp do naszych danych 
w chmurze i znacznie ułatwia wgląd do nich. Ponownie – obowiązko-
wa pozycja dla osób korzystających z Dropboxa.

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/pl/app/dropbox/id327630330?mt=8

 Pages 
Odpowiednik Microsoft Worda dla iPada, pozwala na tworzenie bardzo 
imponujących dokumentów wprost na ekranie tabletu i bez kompromi-
sów – można wstawiać treści multimedialne, nadawać obiektom efekty 
odbicia i cienie. Oferuje również możliwość eksportu do formatu .doc, 
.pdf i .pages. Kompatybilny z wersją na OS X.

Cena: 7,99 euro

http://itunes.apple.com/pl/app/pages/id361309726?mt=8

http://itunes.apple.com/pl/app/numbers/id361304891?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/reeder-for-ipad/id375661689?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/pages/id361309726?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/dropbox/id327630330?mt=8
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 1Password for iPad / 1Password Pro 
Podzielony został na AppStore na trzy różne wersje (iPhone, iPad i uni-
wersalny app) – jeśli mamy iPhone’a i iPada to od razu polecam brać wer-
sję Pro. Dropbox umożliwia zapisywanie naszych haseł do kont poczto-
wych, forów, stron internetowych oraz blogów w jednym miejscu, bez 
konieczności ich zapamiętywania. Wystarczy pamiętać jedno hasło do 
1Password. Ma też wbudowaną przeglądarkę WWW, więc możemy lo-
gować się automatycznie, bezpośrednio z aplikacji. Do kompletu oczy-
wiście przydaje się 1Password dla OS X i/lub Windows.

Cena: 11,99 euro

http://itunes.apple.com/pl/app/dropbox/id327630330?mt=8

 Flipboard 
Bezkonkurencyjnie najlepsza aplikacja dla iPada, przedstawiająca nasze 
wpisy i informacje z Facebooka, Instagram, Twittera, Google Readera jak 
i innych, specjalnie dostosowanych stron do tej aplikacji, w formie ma-
gazynu. Ciężko to opisać – trzeba to zobaczyć.

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/pl/app/flipboard/id358801284?mt=8

 ipla 
Świetnie napisana aplikacja do oglądania materiałów wideo, dostępnych 
na stronie internetowej serwisu. Interfejs jest bardzo atrakcyjny a aplika-
cja ułatwia wyszukiwanie interesujących nas materiałów. Mamy dostęp 
do sporej ilości seriali, wiadomości i innych klipów.

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/pl/app/ipla/id364900798?mt=8

 AVPlayerHD 
Odtwarzacz materiałów wideo w formatach, które nie są wspierane przez 
Apple. Ciekawostką jest możliwość przegrywania klipów na iPada, za po-
mocą WiFi, z poziomu przeglądarki WWW. Tradycyjna metoda – doda-
wanie materiałów przez iTunes – jest również wspierana. Obsługiwane 
są takie formaty jak MKV, WMV, AVI, XVID, DIVX i wiele innych. Jest też 
możliwość wyświetlania napisów w wielu formatach.

Cena: 2,39 euro

http://itunes.apple.com/pl/app/avplayerhd/id407976815?mt=8

http://itunes.apple.com/pl/app/dropbox/id327630330?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/flipboard/id358801284?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/ipla/id364900798?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/avplayerhd/id407976815?mt=8


4/2011 57PROGRAMY

 AirVideo 
Działający na podobnej zasadzie jak AVPlayerHD, AirVideo nie kopiuje 
klipów na iPada, tylko za pomocą aplikacji dla OS X, streamuje je po-
przez WiFi. Odpada tym samym konieczność tracenia czasu na kopio-
wanie, kosztem instalowania kolejnej aplikacji.

Cena: 2,39 euro lub bezpłatnie (wersja ograniczona)

http://itunes.apple.com/pl/app/air-video-watch-your-videos/id306550020?mt=8 
(wersja płatna)

 AppShopper 
Idealna alternatywa do przeglądania AppStore. Ma kilka bezcennych 
funkcji wraz z przeglądem historii cen aplikacji, możliwości obserwowa-
nia wybranych pozycji oraz otrzymywania powiadomień na maila, na 
przykład w przypadku obniżki ceny obserwowanego programu.

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/pl/app/appshopper/id387037496?mt=8

 Remote 
Remote to pilot dla iPhone’a i iPada (uniwersalny app) służy do kontro-
li naszej biblioteki iTunes z poziomu iUrządzenia. Daje dostęp do pełnej 
funkcjonalności, jeśli obsługujemy naszą własną bibliotekę. W przypad-
ku, gdy jesteśmy u kogoś, przełącza się w tryb, w którym możemy „za-
mawiać” sobie piosenki, które następnie właściciel akceptuje (lub nie).

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/pl/app/remote/id284417350?mt=8

 AirView 
Uniwersalna aplikacja umożliwiająca odbieranie strumieni audio lub wi-
deo od nadajników AirPlay (najczęściej iTunes). Poniekąd zamienia na-
szego iPada w telewizor i działa na podobnej zasadzie jak Apple TV.

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/pl/app/airview/id412370918?mt=8

http://itunes.apple.com/pl/app/air-video-watch-your-videos/id306550020?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/appshopper/id387037496?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/remote/id284417350?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/airview/id412370918?mt=8


http://www.imagazine.pl/drukuj-fotoalbum
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Gry i programy z Mac AppStore Wybrał: Mateusz Suski 

 MPlayerX 
MPlayerX to mocno rozbudowany odtwarzacz plików 
multimedialnych. Cechą wyróżniającą ten odtwarzacz 
jest nowoczesny, „makowy” wygląd. Program stanowi 
świetną alternatywę dla VLC. Aplikacja ma wbudowane 
kodeki, więc nie potrzebujemy żadnego dodatkowego 
oprogramowania, aby odtwarzać filmy. Ponadto, pro-
gram bezproblemowo odczytuje napisy z plików i ra-
dzi sobie z polskimi znakami. MPlayerX można obsłu-
giwać za pomocą pilota Apple. Wbudowany equalizer 
i korektor graficzny pozwolą nam na bardzo znaczą-
ce ingerencje w dźwięk i obraz odtwarzanego filmu.

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/us/app/mplayerx/id421131143?mt=12

 FaceTime for Mac 
FaceTime for Mac to aplikacja, która pozwala łączyć się z użytkow-
nikami iPhone’ów 4, iPodów Touch i  innych komputerów Apple. 
Aplikacji używa się bardzo prosto. Wystarczy pobrać, odpalić, wpi-
sać Apple ID i hasło używane w AppStore oraz wybrać osobę z listy 
kontaktów. Aby płynnie móc oglądać i być oglądanym, potrzebne 
jest łącze rzędu 512 kb/s w obie strony. Co prawda na wolniejszych 
łączach aplikacja również zadziała, ale odradzam. Wtedy korzysta-
nie z niej jest dość mocno uciążliwe i czasami zdarza się, że program 
zgubi kilka klatek.

Cena: 0,99 dolara

http://itunes.apple.com/us/app/facetime/id414307850?mt=12

 iProcrastinate 
iProcrastinate jest aplikacją do zarządzania czasem. 
Sama nazwa programu, w wolnym tłumaczeniu, nam 
to sugeruje (ang. ociągać się). Aplikacja pozwala na syn-
chronizację naszych wpisów na dwa sposoby. Pierw-
szy to sieć WiFi i synchronizacja z iPhone’em, a drugi to 
synchronizacja przy użyciu konta w serwisie  Dropbox. 
W programie możemy zadania grupować, oznaczać, ko-
lorować i segregować za pomocą wybranych kryteriów. 
Aplikacja cechuje się bardzo szybkim działaniem i intu-
icyjną obsługą. Niestety, za wersję dla  iPhone’a przyj-
dzie nam zapłacić dolara.

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/us/app/iprocrastinate/
id413662017?mt=12

 Twitter dla Mac 
Twitter dla Mac to ostatni hit AppStore. Chyba nie ma na świecie oso-
by związanej z komputerami, która nie słyszała o fenomenie portalu 
Twitter. Ale gdyby ktoś nie wiedział, to spieszę donieść, że Twitter to 
strona społecznościowa, na której możemy umieszczać krótkie wpisy 
na temat tego, co robimy, co nas interesuje, wklejać zdjęcia, linki, etc. 
W najnowszej wersji aplikacji została poprawiona obsługa wiadomo-
ści bezpośrednich oraz wczytywanie wpisów „na żywo”.  Twitter dla 
Mac zbiera same najlepsze opinie, w momencie pisania tego tekstu 
ma ponad 350 ocen powyżej 4. To świadczy samo o sobie.

Cena: bezpłatnie

http://itunes.apple.com/us/app/twitter/id409789998?mt=12

zarządzania czasem

http://itunes.apple.com/us/app/mplayerx/id421131143?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/facetime/id414307850?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/twitter/id409789998?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/iprocrastinate/id413662017?mt=12
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Dropbox
tekst: Wojtek Pietrusiewicz

Najprostszy, najlepszy i najbardziej uniwersalny sposób 
na własną chmurę.

Dropbox niedawno wyszedł z bety i kontynuuje podbój rynku. 
Dropbox, to nic innego jak system umożliwiający nam synchro-
nizowanie wybranych plików i katalogów pomiędzy kilkoma 
komputerami (w tym iOS, BB i Android) oraz współdzieleniem 
owych plików z innymi użytkownikami. Różnica w stosunku do 
rozwiązań typu iDisk, SkyDrive i innych, to przede wszystkim pro-
stota obsługi na wielu platformach. Nie znam obecnie prostsze-
go w uruchomieniu rozwiązania, o tak dużych możliwościach.

Rejestracja i instalacja sprowadza się do podania swoich da-
nych na stronach Dropboxa i pobrania oraz zainstalowania małe-
go programu, który cały czas pracuje w tyle i dba o aktualizację 
naszych plików. Instalujemy go oczywiście na każdym kompu-
terze i wszystkie dane, które wrzucimy do folderu nazwanego 
„Dropbox, po chwili pojawią się na pozostałych maszynach. Działa 
to błyskawicznie i nigdy nie miałem z nim żadnych problemów.

Dodatkowo, można wrzucać pliki do folderu publicznego, do 
którego mogą zaglądać znajomi w celu pobrania obiecanej pre-
zentacji, zdjęć z wakacji czy ważnych dokumentów.

Na powitanie dostajemy 2 GB przestrzeni za darmo i każdy 
znajomy, który założy nowe konto z naszego linku polecające-
go, doda sobie i nam (!) dodatkowo 250 MB. Tylko dzięki tzw. 
„referrals” dostałem ponad 3 GB ekstra przestrzeni. Ale to nie 
wszystko...

 Na powitanie dostajemy 2 GB przestrzeni 
za darmo

 Dropbox jako backup 
Za pomocą portfela, możemy bar-
dzo szybko uzyskać do 100 GB 
powierzchni w chmurze. To już 
ilość pozwalająca robić backupy, 
jeśli tylko mamy wystarczająco 
szybkie łącze.

Trzeba oczywiście pamiętać, że 
jeśli skasujemy plik na naszym komputerze, to zniknie on rów-
nież z Dropboxa. Ten ostatni ma jednak funkcję „undelete” dla 
plików, których historia jest przetrzymywana przez dodatkowe 
30 dni w chmurze.

 Workflow 
Osobiście wykorzystuję Dropboxa tylko dla plików, które potrze-
buję mieć dostępne na więcej niż jednym komputerze. Dla przy-
kładu, wszystkie artykuły pisane do iMagazine są współdzielo-
ne i dzięki temu mam do nich dostęp z iPada (edycja za pomocą 
PlainText), PC-ta z Win7 i Maków.

Teoretycznie, będzie się to działało z każdym plikiem – może-
my rozpocząć projekt w Photoshopie na iMaku, zapisać go, otwo-
rzyć laptopa i przenieść się na dwór w słoneczny dzień, aby go 
dokończyć. Możliwości są ogromne i oczywiście każdy znajdzie 
sposób na optymalizację swojego workflow.

 20 GB darmowej przestrzeni na Dropboxie 
Dropbox udostępnia kilka metod, na powiększenie swojej skrzyn-
ki o dodatkowe, i przede wszystkim darmowe, 20 GB.
1.  Za każdy „referral” dostajemy 250 MB (osoba zakładająca 

konto też otrzymuje taką gratyfikację). Korzystając z tej opcji, 

 Dropbox dodatkowo 
umożliwia kilka metod, 
zadań i „questów” 
na powiększenie swojej 
skrzynki o dodatkowe 
i przede wszystkim 
darmowe 20 GB
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 możemy poszerzyć naszą przestrzeń dyskową do 8 GB (32 oso-
by po 250 MB każda).

2.  Wykonanie zadań dla początkujących doda nam kolejne 
250 MB (https://www.dropbox.com/gs).

3.  Dzielenie się szczęściem z posiadania konta na Dropboxie za 
pomocą mediów społecznościowych zaowocuje kolejnym 1 GB 
przestrzeni (https://www.dropbox.com/free).

4.  Nadal dostępy jest Dropquest, który zakończył się już jakiś 
czas temu, ale jego ukończenie da nam kolejny 1 GB (https://
www.dropbox.com/dropquest2011).

5.  Jeśli mamy konto w domenie.edu (lub podobnych, na przy-
kład.edu.pl), to po weryfikacji emaila (https://www.drop-
box.com/edu) nasze „refy” zostają podwojone – do mak-
symalnej wielkości powierzchni dyskowej16 GB (32 osoby 
po 500 MB).

Źródło: IT Tech Blog (http://ittechblog.pl/2011/02/10/jak-miec-
-konto-20gb-w-dropbox-za-darmo/)

Dropbox dodatkowo oferuje płatne możliwości rozszerzenia 
konta, o których już wspominałem. $9.99/msc lub $99  rocznie 

daje nam 50 GB, a $19.99/msc. lub $199 rocznie udostępnia 
100 GB. Jest również opcja „Dropbox Teams” dla firm i instytu-
cji potrzebujących większej ilości kont dla swoich pracowników 
(https://www.dropbox.com/team). @

Zdjęcia: www.dropbox.com

https://www.dropbox.com/gs
https://www.dropbox.com/free
https://www.dropbox.com/dropquest2011
https://www.dropbox.com/dropquest2011
https://www.drop-box.com/edu
https://www.drop-box.com/edu
https://www.drop-box.com/edu
http://ittechblog.pl/2011/02/10/jak-miec-konto-20gb-w-dropbox-za-darmo/
http://ittechblog.pl/2011/02/10/jak-miec-konto-20gb-w-dropbox-za-darmo/
https://www.dropbox.com/team
http://www.dropbox.com
http://www.imagazine.pl/drukuj-fotoalbum
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Flare tekst: Wojtek Pietrusiewicz

Flare w wersji 1.0 pojawił się w AppStore w pierw-
szej połowie marca. Moja pierwsza myśl, jaka po-
jawiła się po jego zobaczeniu brzmiała: to bardzo 
rozbudowany „Instagram” na OS X, bez funkcji spo-
łecznościowej. Chodzi mi oczywiście o element na-
kładania na zdjęcie różnych efektów, przy okazji de-
gradując jakość zdjęcia, ale dodając mu charakteru. 
To ostatnie, to oczywiście sprawa dyskusyjna, ale 
nie zmienia to faktu, że możemy w szybki i prosty 
sposób zmodyfikować nasze fotografie, aby wyglą-
dały zupełnie inaczej.

Aplikacja ma trzy główne tryby – podgląd za-
ładowanego zdjęcia, panel gotowych do nałoże-
nia efektów oraz możliwość tworzenia własnych 
filtrów. Funkcjonalność i możliwości są spore. Nie 
dość, że otrzymujemy pokaźną ilość gotowców, to 
możemy bardzo łatwo tworzyć własne, z kombi-
nacji kilkudziesięciu parametrów do wyboru. Moż-
na oczywiście łączyć je wszystkie razem. Do dyspo-
zycji są też wysokiej jakości tekstury. Jest również 
funkcja Snapshots, która pozwala na szybkie zapi-
sywanie podglądu naszych zmian. Możemy stwo-
rzyć bliżej nieokreśloną ilość wersji naszego zdję-
cia, zapisać je jako Snapshot i następnie wybrać to, 
które najbardziej nam się podoba.

Flare w wersji 1.0 działa dosyć wolno na moim 
Core i7 2,8 GHz. Co ciekawe, nie ma znaczenia jak 
duże zdjęcia otworzę – wydajność jest taka sama 
w przypadku 600×400 px, jak i 12 MP zdjęcia z lu-
strzanki. Cena jest jak na dzisiaj promocyjna (obni-
żona o 50 proc.) i  zostanie podniesiona wkrótce, 
być może, zanim ten artykuł trafi do „druku”. @

Flare 1.0
Cena: 7,99 euro

Mac App Store: 
http://itunes.apple.com/pl/app/flare/id419917767?mt=12

 Moja pierwsza myśl, jaka pojawiła 
się po jego zobaczeniu brzmiała: 
to bardzo rozbudowany „Instagram” 
na OS X, bez funkcji społecznościowej

 Nie dość, że otrzymujemy pokaźną 
ilość gotowców, to możemy bardzo łatwo 
tworzyć własne, z kombinacji kilkudziesięciu 
parametrów do wyboru

Instagram dla OS X

Efekt stworzone ręcznie; zdjęcie zapisane jako Snapshot

Gotowy efekt „Black & White”

Oryginał

http://itunes.apple.com/pl/app/flare/id419917767?mt=12
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tekst:  Przemysław Marczyński

Nowością w programie Acrobat X Pro jest sekcja Action Wizard. Od-
dano nam do użytku potężne narzędzie do tworzenia skryptów, 
które w znaczący sposób poprawi wydajność naszej pracy. Jeśli do 
tej pory wykonywaliśmy powtarzające się operacje na plikach PDF, 
to dziś jesteśmy w stanie zamienić je w jedno kliknięcie. Samo two-
rzenie skryptów nie jest kłopotliwe. Ustalamy jedynie kolejność – 
co ma zawierać budowana akcja – i dodajemy do niej potrzebne 
polecenia. Usunięcie komentarzy czy też dodanie podpisu cyfro-
wego może zająć nam dosłownie kilka sekund. Rozwinięto funk-
cje Portfolio. Zdobyła ona popularność dzięki prostemu mechani-
zmowi budowania prezentacji. Teraz otrzymujemy zupełnie nowy 
wygląd tworzonych dokumentów. Animowane przejścia i efekty, 
których możemy użyć wyglądają bardzo ciekawie. Poprawiono 
integrację z pakietem biurowym Microsoftu. Jeśli do tej pory na-
rzekaliśmy na brak możliwości eksportu plików do Excela, warto 
wiedzieć, że nowa wersja posiada już taką funkcjonalność. Radość 
z integracji PDF-ów z pakietem  Microsoft Office byłaby pełna, gdy-
by nie brakowało dodatku, z którego mogą korzystać posiadacze 
wersji na Windowsa – przycisku do szybkiego tworzenia plików 
PDF. Na Acrobata w wersji X powinny zwrócić uwagę szczególnie 
te osoby, które potrzebują łatwego i szybkiego dzielenia się plikami 
przez Internet. Adobe wraz z nową wersją programu uruchomiło 
usługę SendNow (abonament 9,99 dolarów za miesiąc), integrującą 
się z aplikacją i pozwalającą na przesyłanie na serwer plików stwo-
rzonym w Acrobat X. Autor może monitorować, kto pobrał jego 
plik oraz precyzyjnie zarządzać prawami dostępu. Wciąż możemy 
korzystać z funkcji grupowej pracy nad tekstem z Collaborate Live. 
Współdzielenie plików i równoczesne ich recenzowanie, znacznie 
ułatwia pracę nad dokumentami „na odległość”. Obok tych zmian, 
wprowadzono liczne mniejsze udogodnienia, chociażby miernik ja-
kości hasła, jakim zabezpieczamy dokumenty.

Nie ukrywam podziwu dla możliwości, jakie oferuje program. 
Jednak nie mogę oprzeć się myśli, że Adobe trochę po macosze-
mu potraktowała produkt dla środowiska Mac OS X. Brak wtycz-
ki dla  Safari (Firefox umożliwia tworzenie PDF-ów bezpośrednio 
z przeglądarki) czy zaginiony przycisk w pakiecie Microsoft Offi-
ce do szybkiego zapisu PDF-ów tylko potwierdzają moje spostrze-
żenia. Programiści nie ustrzegli się także problemów ze stabilno-
ścią programu, a „ucięte” przyciski w interfejsie potrafią irytować.

Adobe Acrobat X Pro

PDF pod pełną kontrolą

Acrobat X Pro to najnowszy produkt firmy Adobe, służą-
cy do tworzenia i edycji plików PDF. Kolejna odsłona pro-
gramu nie jest rewolucją, która przyćmi poprzednią, bar-
dzo dobrą wersję Acrobata. Funkcje i udogodnienia kuszą 
jednak wykupieniem aktualizacji.

Nowy Acrobat X w połączeniu 
z nową usługą SendNow to znakomity duet 
do współdzielenia plików

Acrobat Proffesional X jest wyposażony w bogaty 
zestaw narzędzi do pracy nad plikami PDF

Adobe Acrobat X Pro 
 Producent: Adobe

 Cena: około 3000 zł

 Plusy:  + funkcja tworzenia portfolio
+ Action Wizard
+ Adobe SendNow 9,99 dolarów/m.
+ export do Worda i Excel

 Minusy:  – nie ma integracji z pakietem Microsoft Office 
pod Mac OS X (PDF jednym kliknięciem)

– błędy w programie, niedopracowany interfejs

 Witryna: www.adobe.com/pl/products/acrobat.html

 Ocena iMagazine: 
     

Czego byśmy jednak nie powiedzieli o tym produkcie, na ryn-
ku nie ma lepszego narzędzia do obsługi formatu PDF. Poczyna-
jąc od „wyciągania” treści z dokumentów, po rozbudowany wa-
chlarz możliwości przy budowania interaktywnych publikacji. Nowy 
Acrobat X Pro to świadectwo utrzymania przez Adobe pozycji lidera 
w tworzeniu i współdzieleniu plików Portable Document Format. @

http://www.adobe.com/pl/products/acrobat.html


Uwolnij 

Word 2011
Przekazuj swoje idee w sposób jasny i przejrzysty

Excel 2011

Outlook 2011

PowerPoint 2011

Wsparcie techniczne 1 Rok90 Dni

Busi

 
 
 
 
 
 
 

http://www.officedlamac.pl/
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tekst: Przemysław Marczyński

Zbieranie cyfrowych danych wcale nie musi być trudne. 
Jest na pewno lżejsze od przerzucania stert papiero-
wych teczek, ale z drugiej strony mały plik umieszczo-
ny na skraju partycji dysku może być równie trudno do-
stępny, co zapiski na setnej karcie skoroszytu.

Devonthink Pro Office to program wyspecjalizowany do groma-
dzenia informacji. Został wyposażony w narzędzia, dzięki którym 
najcenniejsze dane, zostaną odpowiednio szybko zachowane. 
Dlatego właśnie w Safari i  Firefoxie możemy aktywować spe-
cjalną wtyczkę – składową Devonthink, która będzie zapisywa-
ła najciekawsze strony. W pasku bocznym Findera odnajdziemy 
ikonę, do której przenosimy interesujące nas pliki, a one zostaną 
skopiowane do skrzynki Inbox aplikacji. Jeśli to nam nie wystar-
czy do naszych usług oddano moduł Sorter. To sprytne narzę-
dzie pozwala precyzyjnie segregować dane w konkretne miej-
sce wybranej bazy. Gdy dodamy do tego wtyczkę do programu 
Mail oraz obsługę AppleScript będziemy musieli bezwarunkowo 
przyznać, że nie ma drugiej aplikacji, która tak skrupulatnie dba 
o gromadzenie naszych danych. Wszystkie wymienione sposo-
by zarządzania danymi, to moduły aplikacji Devonthink, dzięki 
którym jesteśmy w stanie utrzymać należyty porządek na dysku.

Dobrze, wiemy już, że łatwo przeniesiemy pliki do bazy. I co 
dalej? Największą sztuką przecież, nie jest umieścić coś w stosie, 
ale możliwość szybkiego odnalezienia potrzebnych informacji. De-
vonthink znów pokazuje swoje zaawansowane oblicze. Program 
wspiera tagowanie plików. Obok ręcznego ich podawania, gdy 
dane są importowane potrafi sam nadać odpowiednie oznacze-
nia. Odkryjemy tu wsparcie dla Inteligentnych teczek oraz wy-
szukiwanie Spotlight. Do tego każdy plik możemy oznaczyć od-

Devonthink Professional Office to potężne narzędzie 
do zarządzania danymi

Sorter pozwoli łatwo przenieść pliki do bazy danych

powiednim statusem lub kolorowymi plakietkami, flag czy słów 
kluczowych. Rozwiązania te sprawiają, że każdy plik zostanie 
przez nas błyskawicznie odnaleziony i pogrupowany. Łatwy do-
stęp do danych, to także ogromna zaleta programu.

Devonthink to obok samego zarządzania bardzo poręczne na-
rzędzie do tworzenia dokumentów. Posiada wbudowany edytor 
tekstu. Jest to proste narzędzie, jednak do spisania kilku ważnych 
myśli na pewno wystarczy. Możemy także skorzystać z gotowych 
szablonów, takich jak Lista zadań, Notatki czy Projekt. Program 
wspiera także funkcję OCR, tutaj jednak nasz język ojczysty nie 
jest obsługiwany i nie będziemy mogli cieszyć się automatyczną 
konwersją dokumentów do formatu PDF.

Trudno dziś mówić o dobrym narzędziu do zarządzania dany-
mi, jeśli nie można ich zabrać ze sobą. Devonthink przychodzi ze 
wsparciem dla iPhonea oraz iPada poprzez rodzimy produkt dla 
urządzeń mobilnych. Wystarczy umieścić pliki w katalogu o na-
zwie „Sync” i połączyć iPada (iPhonè a) z uruchomionym progra-
mem Devonthink To Go. Kopiowanie odbywa się poprzez sieć 
Wi-Fi (bez konieczności użycia kabla), a sama konfiguracja ogra-

Devonthink Pro Office 2.0

Mistrz gromadzenia informacji
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niczona została do wskazania komputera z którym chcemy syn-
chronizować dane. Dla bardziej wymagających użytkowników 
ważną informacją jest, że Devonthink Pro Office posiada rów-
nież zdolność udostępniania danych w sieci.

Można by zadać sobie pytanie, czego więcej nam potrzeba, 
skoro mamy Findera. Systemowy menedżer plików, który potra-
fi umieszczać dane w katalogach, oznaczać je kolorowymi opi-
sami i dzięki funkcji Spotlight szybko odszukać te, które są nam 
potrzebne. W czym Devonthink jest tak wyjątkowy? Obok roz-

budowanych możliwości katalogowania znacznie przewyższa-
jących Findera posiada jedną, ważną w moim mniemaniu funk-
cję. Cała struktura bazy zawiera się w jednym pliku. Wystarczy 
go skopiować w drugie miejsce, aby mieć idealną kopię skrupu-
latnie segregowanych danych. Co ważne na urządzeniach z iOS 
będziemy mogli edytować teksty i nimi zarządzać. Rozwiązanie 
wygodne i pozwalające mieć najważniejsze dane zawsze pod 
ręką. DEVONthink Professional Office to najpotężniejsze dziecko 
z rodziny trzech produktów Devonthink. Jest to program które-
go możliwości można opisywać na wielu stronach maszynopi-
su, a i tak w pewnej chwili dojdziemy do wniosku, że przeoczyli-
śmy jakąś perełkę – funkcję, która potrafi znacznie ułatwić pracę 
z dokumentami. @

Devonthink Pro Office 2.0 
 Cena: DEVONthink Professional Office – 149 dolarów
  DEVONthink Professional – 79,95 dolarów
  DEVONthink Personal – 49,95 dolarów
  DEVONthink To Go – 14,99 dolarów

 Producent: DEVONtechnologies

 Witryna: http://www.devon-technologies.com/products/
  devonthink/

 Plusy: + współpraca z iPhonem i iPadem
  + bogaty zestaw narzędzi do gromadzenia danych
  + duże możliwości sortowania plików

 Minusy: – OCR nie rozpoznaje języka polskiego
  – interfejs może wydawać się zbyt toporny

 Ocena iMagazine: 
     

Devonthink to także edytor tekstu

Devonthink To Go pozwoli nam synchronizować i edytować 
nasze dokumenty na iPadzie i iPhone

http://www.devon-technologies.com/products/devonthink
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iMovie dla iPada
Montaż na kanapie bez komputera

tekst: Wojtek Pietrusiewicz Wraz z premierą iPada, Apple zaprezentował również dwie apli-
kacje – iMovie oraz GarageBand, przeznaczone dla tego urzą-
dzenia. Wbrew nazwie tej pierwszej, jeśli jesteście właściciela-
mi iMovie dla iOS, które pojawiło się wraz z iPhone’em 4, to jest 
to zwyczajne uaktualnienie. Jednocześnie staje się też aplikacją 
uniwersalną, działającą na obu systemach. Niestety bez kombi-
nacji, o których będziecie mogli przeczytać w dziale porad, nie 
zainstalujecie jej na iPadzie pierwszej generacji.

Sam iMovie niewiele różni się od wersji na iPhone’a – układ 
jest bardzo podobny. Zwiększona została jednak funkcjonalność 
i wygoda obsługi. Doszły też nowe motywy, które ułatwiają kom-
pozycję, a możliwość dodawania dźwięków typu przejeżdżają-
cy radiowóz na sygnale, dodatkowo zwiększa jej walory rozryw-
kowe. Od razu zaznaczam, że jeśli spodziewacie się możliwości 
Final Cut Pro na tablecie, to się zawiedziecie – to nie jest w peł-
ni profesjonalne narzędzie, co jednak nie oznacza, że nie moż-
na uzyskiwać na nim profesjonalnych wyników. Już kilkanaście 
godzin po premierze iPada 2, zespół nagrał teledysk do piosenki 
za pomocą trzech iPadów 2 i nawet rozpoczęli montaż w iMovie, 
jednak żmudność pracy przy synchronizacji dźwięku z obrazem 
ich zniechęciła. To chyba najsłabsza strona aplikacji, bo sprowa-
dza się do prób i błędów, cięcia i odgrywania, cofania i popra-
wiania – da się to zrobić, ale sam proces jest bardzo czasochłon-
ny. Między innymi dlatego, moje własne próby (do zobaczenia 
na YouTube.com/iMagazinePL) nie mają idealnej synchronizacji.

iMovie, dodatkowo zawiera wbudowany zestaw instrukcji, 
więc nie ma konieczności skakania po stronach internetowych 
w poszukiwania rozwiązania problemu – wszystko bezproble-
mowo znajdziemy bez wychodzenia z aplikacji. Wytłumaczono 
również jak podłączyć iPhone’a za pomocą Camera  Connection 
Kit (współpracuje z  iPad 1G i  2G*), aby zgrać klipy nakręcone 
jego kamerą.

Combo, iPad i iPhone jako kamera, ten ostatni w szczególno-
ści połączony z jakimś SteadyCam lub Owle Bubo, może stano-
wić ciekawe, niezależne i nowatorskie narzędzie do montażu. 
Nie ma potrzeby korzystania z komputera – materiały tworzy-
my na iPhone’ie, zgrywamy do iPada, montujemy, po czym wy-
puszczamy je w świat bezpośrednio z aplikacji. Wspierany jest 
obecnie eksport do „rolki aparatu”, YouTube, Facebook, Vimeo (!) 
i CNN iReport.

Nie wiem jak wygląda sprawa z  wydajnością aplikacji na 
 iPadzie 1G, ale najnowszy połyka klipy 720p w całości i z rzadka 
zdarzają się przestoje podczas edycji. Montaż na kolanie, kana-
pie czy balkonie sprawia sporo przyjemności i na pewno będę 
starał się częściej z tej metody korzystać. @

*  1G/2G/3G/itd. to oznaczenie kolejnej generacji, tj. 1G to 1. gene-
racja. Nie chodzi tutaj o pojęcie „3G” znane z telekomunikacji.

iMovie
Cena: 3.99 euro

Link do iTunes: http://itunes.apple.com/us/app/imovie/id377298193?mt=8

 Od razu zaznaczam, że jeśli 
spodziewacie się możliwości Final Cut 
Pro na tablecie, to się zawiedziecie 
– to nie jest w pełni profesjonalne 
narzędzie, co jednak nie oznacza, 
że nie można uzyskiwać na nim 
profesjonalnych wyników

http://itunes.apple.com/us/app/imovie/id377298193?mt=8


http://www.printfolio.pl
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Instagram tu, Instagram tam, 
czyli złote czasy dla iFotografii

tekst: Krystian Kozerawski 

Do niedawna dostęp do stale powiększającej się galerii fotografii 
można było mieć właściwie tylko przez iPhone’a lub przez jed-
ną czy dwie strony www. Zmieniło się to po udostępnieniu API. 
Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać strony www, aplika-
cje, a nawet akcesoria dla użytkowników tego serwisu.

Jedną z pierwszych stron www, pozwalających na wygodne 
przeglądanie i komentowanie zdjęć w Instagram, a przy tym lo-
gowanie się do samego serwisu, jest Gramfeed.

Gramfeed co chwila uaktualnia główną stronę, wszak popu-
larnych zdjęć jest całe mrowie. Użytkownik loguje się do serwi-
su poprzez właściwy interfejs web samego Instagram, autory-
zując niejako dostęp przez Gramfeed. Serwis nie oferuje jednak 
możliwości dodawania zdjęć czy osób do obserwowanych, na-
dal możemy to robić tylko z poziomu iPhone’a. Mimo wszyst-
ko, o to właśnie chodzi – o fotografie robione, lub obrabiane, 
na smartfonie.

Z  udostępnienia API serwisu Instagram skorzystał przede 
wszystkim Flipboard, czyli dynamiczny i społecznościowy ma-
gazyn codzienny dla iPada, tworzony w dużym stopniu na bazie 
naszych kontaktów w serwisach społecznościowych. Flipboard 
zyskał możliwość przeglądania galerii Instagram, co moim zda-
niem jeszcze bardziej zwiększy jego atrakcyjność.

Powstała także aplikacja do przeglądania, oceny i komento-
wania grafik w tym popularnym serwisie. Instagallery to – jak 
sama nazwa wskazuje – galeria zdjęć z Instagram w dużym for-
macie. Jedna z funkcji, która osobiście mnie cieszy najbardziej, 

Instagram, czyli serwis społecznościowy z dedykowaną 
aplikacją dla iPhone’a, to bez wątpienia przykład pomy-
słu będącego strzałem w dziesiątkę. Aplikacja i serwis 
zyskały w ciągu czterech miesięcy ogromną, bo ponad 
dwumilionową rzeszę użytkowników, którzy dziennie 
wysyłają około 300 tysięcy zdjęć.

http://www.Zmieni%C5%82o
http://www.twitter.com/imagazinepl
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to pokaz slajdów. Możemy więc zrobić z iPada 
ramkę fotograficzną wyświetlającą zdjęcia wła-
śnie ze wspomnianego serwisu.

Najciekawszym i oryginalnym projektem po-
wiązanym z Instagram jest miniaturowa drukar-
ka Instaprint, która podłączona do sieci drukuje 
zdjęcia z serwisu oznaczone określonym tagiem.

Wydruk formatem przypomina zdjęcia z Pola-
roidu. Znajdziemy tam jednak także informację 
i miniaturowe zdjęcie autora oraz komentarze 
czy liczbę osób, które daną fotografię polubi-
ły. Rozwiązanie raczej nie znajdzie zastosowa-
nia w domu, ale w biurze, szkole czy miejscach 
gromadzących większe grupy osób, już tak. In-
stagram, wraz z taką drukarką, to świetne na-
rzędzie do prowadzenia różnego rodzaju kam-
panii społecznościowych. Wyobraźmy sobie na 
przykład akcję w centrum handlowym, gdzie tego typu maszyna 
wypluwa zdjęcia zrobione tylko na danym terenie, tworząc dy-
namiczną, ale i jak najbardziej fizyczną galerię zdjęć ludzi odwie-
dzających dane miejsce. Wystarczy tylko, by spece od PR-u wy-
myślili sobie odpowiedni temat, a miejsce, w którym ustawiona 
jest drukarka, odpowiednio przystroili logotypami firmy, która 
taką kampanię zleciła.

Przyszłość Instagram wydaje się rysować w jasnych barwach. 
Nie wiem jednak, w jaki sposób jego twórcy zamierzają na nim 

zarobić. Niezależnie od tego, wraz z uwolnieniem API, nastały 
złote czasy dla iFotografii. Pozostaje tylko czekać na aplikacje dla 
Androida, Symbiana czy BlackBerry, a Instagram może stać się nie-
mal tak popularny w USA, jak właśnie stare aparaty Polaroid. @

 Serwis Gramfeed 

http://www.gramfeed.com/

 Flipboard w AppStore 
Cena: darmowy

http://itunes.apple.com/pl/app/flipboard/id358801284?mt=8

 Instagallery dla iPada w AppStore 
Cena: 1,59 euro

http://www.mackozer.pl/2011/03/15/
instagallery-galerie-instagram-na-ipadzie/ 

 Drukarka Instaprint 

http://www.instaprint.me/źródło: MacStories

obserwuj nas

imagazinepl.blip.pl

Bardzo Lubimy 
I P

iMagazine

http://www.gramfeed.com/
http://itunes.apple.com/pl/app/flipboard/id358801284?mt=8
http://www.mackozer.pl/2011/03/15/instagallery-galerie-instagram-na-ipadzie/
http://www.instaprint.me/
http://imagazinepl.blip.pl
http://www.dailytech.pl
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Trener 
słownictwa

tekst: Dominik Łada

Co można robić, mając wolną chwilę i iPada lub  iPhone’a 
pod ręką? Wielu z  Was zapewne powie… przejrzeć 
 Internet… pograć w jakąś grę albo… poczytać  iMagazine. 
O ile ta ostatnia opcja wydaje nam się bardzo ciekawa, 
to chcielibyśmy pokazać Wam jeszcze inne możliwości. 
Może warto podszkolić jakiś język?

Na rynku zadebiutował Trener Słownictwa, nowy program firmy 
Jourist Verlags. W App Store ma ona już dwa inne ciekawe pro-
gramy, pomagające w nauce języków obcych – Trening Języko-
wy oraz  Tłumacz Podróżny.

Trener Słownictwa jest programem wspomagającym naukę 
słów, dlatego nie znajdziecie tutaj ćwiczeń z gramatyki. Zawę-
żenie tematyki spowodowało, że dostajemy bardzo dobre narzę-
dzie, dzięki któremu będziemy mogli przyswoić sobie w szyb-
kim czasie bardzo duży zestaw słownictwa (według producenta, 
ok. 10 000 słów w każdym języku). Co ciekawe, w ramach jednej 
aplikacji mamy możliwość szkolenia się z kilku języków.  Trener 
Słownictwa występuje w pięciu odmianach podzielonych – we-
dług producenta – na następujące wersje:
–  Europa Zachodnia – zawiera język angielski, francuski, niemiec-

ki, włoski, hiszpański, portugalski oraz holenderski

–  Europa Północna – zawiera język szwedzki, norweski, duń-
ski i fiński

–  Europa Południowa i Wschodnia – zawiera język czeski, chor-
wacki, grecki oraz rosyjski

–  Ameryka – zawiera język angielski, portugalski (Brazylia) oraz 
hiszpański
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–  Azja – zawiera język japoński, chiński, koreański, wietnamski, 
turecki, tajski i arabski
W każdej z wersji programu wszystkie słowa wymawiane są 

przez native speakerów.
Miałem okazję przyjrzeć się bliżej wersji programu „Europa 

 Zachodnia” i – dzięki uprzejmości firmy Jourist Verlags – w dal-
szej części naszego magazynu możecie znaleźć konkurs, w któ-
rym do wygrania jest 5 licencji na ten program.

Trener Słownictwa swoją bazę słów opiera na wydawnictwach 
Collinsa, co gwarantuje nam odpowiednią jakość. Program po-
dzielony jest na cztery grupy edukacyjne:
–  najczęściej używane słowa
–  często używane słowa
–  rzadko używane słowa
–  najrzadziej używane słowa

W każdej grupie znajduje się po kilkanaście zestawów słów, 
w  każdym po około 200. Przechodząc poszczególne zada-
nia podnosimy swój językowy poziom zaawansowania,  który 
oceniany jest przez program na podstawie naszych odpowie-
dzi. W ramach każdego zestawu mamy do wyboru cztery typy 
ćwiczeń:
–  tłumaczenie z języka obcego
–  tłumaczenie na język obcy
–  dyktando
–  słowa do odgadnięcia

W każdym momencie możemy odsłuchać poprawną wymo-
wę konkretnego słowa lub sformułowania, pominąć je i przejść 
do następnego (oczywiście zaliczając „błąd”) i potwierdzić, czy 
udzieliliśmy poprawnej czy też błędnej odpowiedzi, za którą zo-
staniemy nagrodzeni pozytywnym dzwonkiem lub negatyw-
nym gongiem.

Z programem spędziłem kilka dłuższych chwil i muszę powie-
dzieć, że naprawdę dobrze się bawiłem. Jest jednak jedno ale… 
Jeżeli jesteśmy w najłatwiejszym etapie zaczyna już głowa boleć 
od tego cholernego dzwonka. Całe szczęście, że następne etapy 
już tak proste nie są. @

Trener Słownictwa: 
Europa Zachodnia 
 Producent: Jourist Verlags

 App Store: http://itunes.apple.com/pl/app/id419620811?mt=8

 Cena: 7,99 euro

 Plusy: duży zasób zróżnicowanego słownictwa
  przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs
  nagrani native speakers

 Minusy: błędy w programie w ocenianiu

 Ocena iMagazine: 
     

http://itunes.apple.com/pl/app/id419620811?mt=8
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Firma Jourist Verlags GmbH ufundowała dla naszych czytelni-
ków 5 kodów promocyjnych do App Store na aplikację Trener 
Słownictwa.
Aby wygrać jeden z nich należy poprawnie odpowiedzieć na pyta-
nie konkursowe:

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

Konkurs 

„Trener Słownictwa 
Europa Zachodnia”

1. ORGANIZATOR

•  Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Domi-

nik Łada z siedzibą w Warszawie.

•  Konkurs „Trener Słownictwa – Europa Zachodnia” pro-

wadzony jest przez Organizatora na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej i trwa do 15 kwietnia 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 5 kodów promocyj-

nych do App Store na aplikację Trener Słownictwa  Europa 

Zachodnia, ufundowanych przez firmę Jourist Verlags 

GmbH, wśród osób, które nadeślą e-mailem zatytułowa-

nym „Trener Słownictwa – Europa Zachodnia”, poprawną 

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

Pytanie konkursowe: Proszę zapisać zwrot „kocham cię” 

w 7 językach obsługiwanych przez aplikację – czyli w tym 

przypadku (Trener Słownictwa Europa Zachodnia) w języ-

kach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, 
włoskim, portugalskim i holenderskim.

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 „Tre-
ner Słownictwa – Europa Zachodnia” oraz akceptuję jego 
warunki i postanowienia”.   Uprzedzamy, że zgłoszenia 
bez tych informacji nie wezmą udziału w konkursie i lo-
sowaniu nagród.

Terminarz: 

•  nadsyłanie odpowiedzi: do 15 kwietnia 2011 r.

•  zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 
mailową

•  ogłoszenie wyników: na łamach majowego numeru 
iMagazine 5/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 
ufundowane przez firmę Jourist Verlags GmbH: 

5 kodów promocyjnych do App Store na aplikację  Trener 
Słownictwa Europa Zachodnia

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 15 kwietnia 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „Trener Słownictwa – Europa Zachodnia”. 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!

mailto:konkurs@imagazine.pl
mailto:konkurs@imagazine.pl


Z komputerem Mac zrobisz więcej.
Komputery Mac zostały zaprojektowane tak, aby doskonale sprawdzały się jako komputery domowe — 

do tworzenia pięknych albumów, nagrywania własnych płyt DVD w hollywoodzkim stylu, prowadzenia 

wideoczatów z przyjaciółmi, pisania blogów, czy komponowania własnej muzyki.

Na stoisku Apple dowiesz się, jak to wszystko robić.
Na stoisku Apple zatrudnieni są eksperci w dziedzinie produktów Apple, którzy są w stanie zademonstrować 

Ci całą gamę komputerów stacjonarnych i notebooków Apple — w tym znakomite komputery MacBook, 

MacBook Pro oraz iMac — a także liczne programy i akcesoria zgodne z komputerami Mac. W punkcie Apple 

z pewnością znajdziesz komputer Mac w sam raz dla siebie.

Zapraszamy.
Na stoiskach Apple prowadzone są regularnie demonstracje możliwości komputerów Mac. Uczestnicząc  

w nich, przekonasz się, jak łatwo możesz tworzyć własne projekty i dać upust swojej kreatywności. Dowiesz 

się, dlaczego tak wiele osób przechodzi dziś na komputery Mac.

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

Stoiska Apple to placówki detaliczne urządzone według wytycznych Apple, dogodnie 

ulokowane na terenie sklepu Media Markt lub Saturn. Już dziś odwiedź stoisko Apple  

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

Warszawa:
Saturn C.H. Targówek, ul. Głębocka 13

Saturn Złote Tarasy, ul. Złota 59

Saturn C.H. Arkadia, ul. Jana Pawła II nr 82

Media Markt Warszawa Bemowo, ul. Górczewska 212/226

Media Markt Warszawa Al. Krakowska, Al. Krakowska 61

Media Markt Warszawa Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Media Markt Warszawa Ostrobramska, ul. Ostrobramska 79

Kraków:
Saturn Galeria Krakowska, ul. Pawia 5

Katowice:
Saturn Silesia City Center, ul. Chorzowska 107

Lublin:
Media Markt Lublin, ul. Tomasza Zana 31

http://www.isource.pl
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tekst: Wojciech Rajpert

Infinity Blade to gra oryginalna, 
trzeba to przyznać. Pomimo faktu, 
że wygląda olśniewająco, ma 
swoje wady i zalety, które każdy 
może postrzegać w inny sposób. 
Ich obecność jednak momentami 
poraża. Zdecydowanie bardziej 
niż fakt, iż w ogólnoświatowych 
recenzjach przymykano na nie 
oko.

Sama gra opiera się w większości na 
ciągłej walce. Mimo zamieszczonego 
w grze systemu rozwoju postaci, ga-
meplay zbytnio się nie zmienia. Je-
steśmy rycerzem, który ma jeden cel 
– pomścić ojca. By tego dokonać, bę-
dzie musiał przedostać się do miej-
sca, w którym ów ojciec zginął. Gra 
podzielona jest na tzw. Bloodline-
’y, których sens poznacie przecho-
dząc grę.

Tyle, jeżeli chodzi o fabułę, której 
w zasadzie nie ma. Problem gry pole-
ga na tym, że gracz nie czuje żadnej 
motywacji, by kontynuować przygo-
dę. Jeżeli komuś nie odpowiada sys-
tem walki, to pies pogrzebany. Gra, 

poza grafiką i ciągłymi, bliźniaczo podobnymi do siebie walkami, nie ma z grubsza 
nic więcej do zaoferowania.

Zalążek RPG zaimplementowany w grze jest bardzo prosty i polega na zdobywa-
niu doświadczenia, kupowaniu i sukcesywnym wymienianiu oręża. Proste i spraw-
dza się dobrze. Twórcy nie chcieli robić z gry rasowego erpega i to czuć od razu. 
Bardzo dobrze, że poprzestali na najprostszych rozwiązaniach, bo implementacja 
szerszego wachlarza mogłaby grze nie wyjść na dobre. Kupować możemy płacąc ze-
branym w trakcie gry złotem, bądź przez system In App Purchase. To rozwiązanie 
dla tych, którym nie za bardzo chce się zbierać rozsianej w świecie gry waluty.

Jeżeli chodzi o grafikę to trudno nie pochwalić tego, co udało się twórcom osią-
gnąć. To jak sprawuje się Unreal Engine na iOS mogliśmy zobaczyć w przypadku Epic 
Citadel. Jest świetnie zoptymalizowany do iPada, czwartego iPhone’a i 3GS’a. Nieste-
ty, posiadacze starszych modeli, 3G i tego pierwszej generacji, nie będą mogli prze-
testować Infinity Blade, bowiem chłopaki z Chair Entertainment nie zoptymalizowali 
gry na wszystkie modele iPhone’a. Z jednej strony szkoda, z drugiej całkiem zro-
zumiała sytuacja, bo różnice między poszczególnymi modelami są coraz większe, 
a branża idzie do przodu. Tyczy się to również gier handheldowych.

Cóż, gra wygląda zjawiskowo, tekstury są ostre, szczegółowe i oświetlenie też 
robi wrażenie, a animacje są świetnie wykonane. Wszystko chodzi płynnie i nie ma 

mowy o dropach animacji. Sam 
system walki jest doskona-
le rozwiązany w oparciu o do-
tykowy ekran. W momencie, 
w którym wdamy się w bitwę 
z przeciwnikiem, u dołu po pra-
wej i lewej stronie pojawiają się 
strzałki, które musimy tapnąć, 
jeżeli chcemy wykonać unik. Na 
środku jest tarcza, której nale-
ży użyć, jeżeli chce się wyko-
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nać bezpośredni blok. Haczyk polega 
na tym, że możliwość zablokowania 
miecza jest ograniczona. Trzeba więc 
używać go z głową. Po kilkukrotnych, 
udanych unikach przychodzi kolej na 
zadanie obrażeń kolosowi, z którym 
walczymy (każdy z nich od prowadzo-
nej przez nas postaci jest dużo więk-
szy). Wtedy rozpoczyna się mashowa-
nie ekranu w prawo, w lewo, górę, dół. 
Kiedy poziom życia przeciwnika spad-
nie do minimum, rozpoczyna się egze-
kucja, która jest ładnie wykonaną cut-
scenką. Ten system walki sprawdza się 
świetnie i bardzo dobrze wykorzystuje 
touch screen urządzeń iOS.

Odpalając grę po raz pierwszy, za-
pewne zdziwi was fakt, że mimo iż 
menu i napisy w grze są w języku an-
gielskim, voice acting niestety taki nie 
jest. W grze bowiem mówią we wła-
snym języku, co brzmi fatalnie i powo-
duje wręcz grymas na twarzy a nie sa-
tysfakcję, że twórcy na potrzeby gry 
chcieli stworzyć swój własny język 
fantasy.

Kolejnym rzucającym się w oczy 
aspektem jest ogromny backtracking. 
Wiele razy będziemy przechodzić te 
same pomieszczenia na terenie jedne-
go zamku, aż po chwili zacznie to bar-
dzo nużyć. Do tego dochodzi fakt, że 
fabuła jest prosta jak kij od szczotki 
i trudno się w nią wczuć.

Jako całokształt, Infinity Blade to 
kawał zacnego kodu, który pomimo 
swoich wad, ma wachlarz wielu za-
let, które stanowią o tym, że jest to gra 
bardzo solidna. Moim zdaniem jednak, 
minusy są zbyt rzucające się w oczy, 
by przejść obok nich bez słowa i z re-
cenzenckiego obowiązku muszę o nich 
wspomnieć.

zalety: 
oprawa graficzna, rozwój postaci, 
animacje

wady: 
voice-acting, backtracking, fabuła

ocena: 7
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tekst: Mateusz Suski

Alan Wake to jeden z najszumniej 
zapowiadanych tytułów ubiegłego 
roku. Czy forma nie przerosła 
treści? Nie! Survival Horror, 
wyprodukowany przez Remedy 
Entertaintment, naprawdę nieźle 
wkręca. Jest się czego bać.

Tytułowy bohater to pisarz. Pisarz, któ-
ry nie spodziewał się, że świat wykre-
owany w jego własnej wyobraźni bę-
dzie miał odzwierciedlenie w realnym 
życiu. Miasto Bright Fallus, do które-
go udaje się nasz bohater, jest kon-
trolowane przez Ducha Mroku. Wcze-
śniej wspomniany duch jest kobietą, 
która porywa żonę Alana. Początkowo 
Wake nie przeciwstawia się zmorze, 
ale z czasem dochodzi do wniosku, że 
to nie ma sensu, bo w ten sposób ni-
gdy nie odzyska ukochanej.

Tak pokrótce prezentuje się fabuła 
gry. Temat wydaje się być oklepany? 
Wręcz przeciwnie. Na całą złożoność 
historii wpływa każdy, nawet naj-
mniejszy szczegół, taki jak kolejność 
odkrywania przedmiotów i kojarze-
nia faktów. Szczerze polecam ogląda-

nie przerywników filmowych. Co prawda są dość długie, ale niesamowicie trzymają 
w napięciu i co najważniejsze, dzięki nim można naprawdę bardzo dużo dowiedzieć 
się na temat fabuły gry.

Również koncepcja gry jest bardzo ciekawa. Zabawa została bowiem podzielona 
na sześć odcinków. Na początku każdego z nich jest krótkie wprowadzenie, z które-
go dowiadujemy się, co było w poprzednim odcinku. W grze naprawdę przydaje się 
umiejętność łączenia ze sobą, na pozór kompletnie niepowiązanych ze sobą, faktów. 
Każdy z odcinków charakteryzuje się inną długością i złożonością fabuły. To bardzo 
wciągające. Sam siedziałem przed telewizorem i długo się zastanawiałem co począć, 
zanim ruszyłem do walki z siłami ciemności.

Gra rozgrywa się przede wszystkim w lesie. Mniej więcej 3/4 czasu spędzamy bu-
szując po zagajnikach. Dopiero pod koniec gry tak naprawdę udajemy się w inne 
miejsca, takie jak ogródek dla umysłowo chorych, kościół albo księgarnia. Z czasem 
można się znudzić, bo ile można kręcić 
się po tym samym lesie? Ale Duch Ciem-
ności nie daje powodów do nudy. Do-
słownie wszystko może stać się naszym 
przeciwnikiem. Zaczynając od ludzi, któ-
rzy nie wiadomo skąd, nagle, pojawiają 
się przed nami rzucając nożami, aż po ko-
nary drzew albo samochody. Nie wolno 
nam też zapomnieć o czyhających na nas 
ptakach. To bardzo wyraźne nawiązanie 
do „Ptaków” Hitchcocka – jednego z kla-
syków gatunku.

Nasz bohater, Alan Wake, ma począt-
kowo bardzo skromny arsenał do walki 
z przeciwnikami, który z czasem się po-
większa. Na początku gry jest uzbrojony 
tylko w latarkę i pistolet/strzelbę, później 



Alan Wake 4/2011 78GRY

dochodzą nowe rodzaje broni – race 
świetlne, granaty błyskowe, karabin 
myśliwski, etc. Do czego służy latarka 
i wszystkie przedmioty świecące? Słu-
żą do wypędzania zła z ciał istot, któ-
re na nas napadają. Jeśli tego nie zro-
bimy, to mimo setki strzałów i tak nie 
zabijemy naszego przeciwnika.

Przechodząc do aspektów technicz-
nych gry, to nie mam się do czego przy-
czepić. Widać, że tendencja wśród 
twórców gier jest jak najbardziej na 
plus. Nie da się ukryć, że coraz więcej 
środków wydawanych jest na dopraco-
wanie szczegółów gry. Czasy, gdy cały 
dalszy plan został zalewany mgłą, mi-
nęły bezpowrotnie. W erze wielkich te-
lewizorów Full HD, widz chce zobaczyć 
wszystko. I to nie może być kamyczek, 
składający się z jednej lub dwóch tek-
stur. Wszystko jest bardzo dobrze do-
pracowanie i zasługuje na pochwałę.

Skoro jestem już przy aspektach 
technicznych, to nie mogę zapomnieć 
o dźwięku, który w przypadku hor-
rorów odgrywa bardzo znaczącą rolę 
przy budowaniu nastroju. Polecam słu-
chać gry na zestawie kina domowego 
5.1. Gra jest przystosowana do takie-
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go zestawu i w takim układzie najlepiej 
słychać wszystkie szepty, trzask łama-
nych gałązek, dialogi, etc.

Wszystko jest świetnie dograne, nie 
odniosłem wrażenia, że na przykład 
dźwięk wystrzału został nagrany tyl-
ko raz i powielony wielokrotnie. To 
się ceni. Każdy strzał ma swój dźwięk, 
właśnie dzięki takim szczegółom gra 
ma klimat i trzyma w napięciu.

Pisanie tej recenzji sprawia mi na-
prawdę mnóstwo problemów. Nie chcę 
zdradzać fabuły, bo nie ma takich słów, 
które w pełni oddadzą kunszt tej gry. 
Wszystko jest mega-hiper-super-extra-
bombastyczne! Nie lubię horrorów, nie 
lubię długich cut-scenek w grach, nie 
lubię perspektywy trzeciej osoby, ale 
Alan Wake jest jakimś wyjątkowym ty-
tułem. Ma w sobie wszystko, czego 
mógłbym się spodziewać i czego ocze-
kiwałbym od gry utrzymanej w tym 
klimacie. Mnóstwo zwrotów akcji, wie-
le łamigłówek, wymagająca fabuła. 
Tego mi było trzeba. Alan Wake to ty-
tuł, w który trzeba zagrać, ta gra ma 
coś, co potrafi przyciągnąć na długie 
godziny przed ekran telewizora. @



http://www.ichrono.pl/
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Excel 2011 

Szyfrowanie dokumentów
tekst: Dominik Łada

3.  W tej samej zakładce „Ochrona”, możemy ustawiać zabezpie-
czenia pojedynczego arkusza lub skoroszytu, np. gdy chcemy, 
aby udostępniony był w trybie „tylko do odczytu”. W tym przy-
padku mamy zdecydowanie więcej opcji – możemy udostęp-
niać użytkownikom możliwość edycji pojedynczych pól, wier-
szy, wstawiania hiperłączy itd., itp. @

Arkusze kalkulacyjne bardzo często zawierają dane, któ-
re nie powinny trafić w niepowołane ręce. Z drugiej stro-
ny, chcemy mieć możliwość prezentowania ich, ale np. 
zablokować możliwość edycji.

Excel 2011 wprowadza rozbudowane opcje ochrony dokumen-
tów. Możemy chronić i blokować poszczególne arkusze lub całe 
skoroszyty. Możemy też zakładać hasła zabezpieczające przed 
otwarciem pliku.
1.  Aby nadać hasło dla całego skoroszytu klikamy w zakładkę 

„Recenzja” na wstążce.

2.  W części odpowiedzialnej za ochronę wybieramy opcję „Hasła” 
i nadajemy hasło. Decydujemy też w tym miejscu, czy chce-
my aby hasło chroniło przed otwarciem, czy też przed zmia-
nami. Aby usunąć hasłowystarczy, że skasujemy lub podmie-
nimy „kropki” w odpowiednich polach tego okna.

http://www.inis.pl/
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Jak zainstalować iMovie na iPadzie pierwszej generacji
Apple utrzymuje, że nowej wersji programu iMovie nie da się zainstalować na iPadzie pierwszej generacji. Trochę szkoda, 
bo program jest bardzo fajny i pewnie znalazłby wielu nabywców wśród jego użytkowników.

Jest jednak dość prosty sposób, aby zainstalować iMovie 1.2 również na pierwszym iPadzie. Co więcej, nie musimy 
go wprowadzać w tryb Jailbreake. Co trzeba zrobić?
1.   Pobieramy ze stron Apple program iPhone Configuration Utility 3.3  (http://sup-

port.apple.com/kb/DL851?viewlocale=en_US)
2.   Kupujemy iMovie za pomocą iTunes, jeśli jeszcze go nie posiadamy.
3.   Uruchamiamy program iPhone Configuration Utility. Klikamy na Application, po-

tem Add+ i szukamy pliku iMovie 120.ipa (powinien być w User/Music/iTunes/
iTunes Media/Mobile Applications) 

4.   Podłączamy iPada pierwszej generacji do komputera za pomocą kabelka USB
5.   Wybieramy iPada z listy urządzeń w iPhone Configuration Utility
6.   Przechodzimy na zakładkę Applications
7.   Szukamy iMovie i klikamy Install.
8.   Zrobione.

Program działa naprawdę bardzo sprawnie, nie przycina się i jest w języku polskim. Polecamy. (NC)

Tips & Tricks

 Mak się „powiesił” i co dalej? 
Nie mamy co się oszukiwać – Maki też się „wie-
szają”. W większości przypadków wiesza się jakaś 
aplikacja, bez wpływu na działanie reszty systemu. 
Zazwyczaj objawia się to kręcącą się bez przerwy 
piłką plażową. Co wtedy zrobić? Trzeba „wymusić 
koniec” aplikacji.
Jest na to kilka sposobów:
1.  kliknąć myszką w Jabłko, w lewym górnym rogu, 

następnie wybrać „Wymuś koniec...”
2.  wcisnąć jednocześnie COMMAND+Option/ 

 Alt+ESC i wywołać okno „Wymuś koniec...”
3.  kliknąć lewym przyciskiem myszy, przytrzymu-

jąc jednocześnie CONTROL+Option/Alt, na iko-
nie aplikacji w docku i wybrać „Wymuś koniec...”
W każdym z tych przypadków wybieramy apli-

kację, która jest zaznaczona na czerwono i zgłasza 
informację „nie odpowiada”.

Dodatkowe rozwiązania dla PowerUserów:
1.  należy uruchomić Monitor Aktywności i z listy 

aplikacji wybrać tę, która się „powiesiła” oraz za-
mknąć ją, wybierając przycisk „Zakończ proces”.

2.  możemy też w Terminalu napisać „killall nazwa-
aplikacji”, a  jak to nie poskutkuje, wpisać „kill 
PID”, gdzie PID to jest numer procesu, przypi-
sany każdej aplikacji, w Monitorze Aktywności.
Niestety, czasem jest też tak, że nasz Mak zu-

pełnie nie odpowiada. Nie mamy przycisku RESET 
znanego z pecetów. Ale przytrzymanie przez mini-
mum 5 sekund przycisku POWER zadziała dokład-
nie tak samo – zresetuje nam Maka. (DŁ)

 Włączenie dodatkowych gestów na iPadzie w iOS 4.3 
Apple nie skasowało możliwości używania dodatkowych gestów zaprezento-
wanych w „becie” systemu. Nadal możemy uruchomić dodatkowe gesty czte-
ro i pięcio-palcowe. Nie potrzeba iPada wprowadzać w tryb Jailbreake, wystar-
czy darmowe konto developerskie — nie trzeba płacić 99 dolarów.

Przepis:
1.  Zakładamy darmowe konto dev dla iOS tutaj.
2.  Pobieramy Xcode, który jest potrzebny do włączenia gestów (nie trzeba ku-

pować w Mac App Store najnowszego Xcode 4, wystarczy poprzednia wer-
sja, której musicie poszukać w Internecie).

3.  Uruchamiamy Xcode.
4.  Z menu wybieramy Windows -> Organizer.
5.  Klikamy w iPada po lewej stronie.
6.  Zaznaczamy opcję „Use for development”.
7.  Logujemy się za pomocą wcześniej założonego konta dev.
8.  Restartujemy Settings.app / Ustawienia.app na iPadzie, poprzez otworze-

nie belki multitaskingowej, przytrzymanie ikony, aby zaczęła „pływać” i za-
mknięcie jej czerwonym krzyżykiem.

9.  W Ustawieniach -> Ogólne włączamy nowe gesty.
PS Nie przejmujcie się, 

jeśli wyskoczą komuni-
katy z błędem. (WP)

radzi iMagazine

http://sup-port.apple.com/kb/DL851?viewlocale=en_US
http://sup-port.apple.com/kb/DL851?viewlocale=en_US
http://sup-port.apple.com/kb/DL851?viewlocale=en_US
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tekst: Janusz Lirski

Jeśli potrafimy już rozeznać się w strukturze bazy File-
Maker’a  i wiemy, gdzie oraz w  jaki sposób można za-
rządzać całą jej strukturą, należy spróbować stworzyć 
choćby najprostsze, własne rozwiązanie. Okno szyb-
kiego startu, pojawiające się po uruchomieniu progra-
mu, proponuje nam trzy najprostsze działania: „Utwórz 
nową bazę danych…”, Przekonwertuj istniejący plik…” 
lub „Użyj rozwiązania startowego…”

Wybór pierwszej możliwości da w efekcie pustą bazę w widoku 
tabeli. Korzystając z plusika po prawej stronie ostatniego nagłów-
ka kolumny dodamy kolejne pole i od razu je nazwiemy, rozwi-
jając menu kontekstowe określimy jego typ i opcje… Kliknięcie 
w plusik z lewej strony pustego wiersza, spowoduje utworzenie 
nowego wpisu (rekordu) w bazie, od razu też możemy wprowa-
dzać dane do kolejnych pól. Da się także przemieszczać kolum-
ny, sortować wartości kliknięciem w nagłówek, a nawet ukryć 
wybraną kolumnę.

Przy okazji, zauważymy w  rozwijanych menu, zależnie od 
położenia kursora, także inne możliwości korzystania z widoku 
tabeli, ale na tym etapie nie musimy ich stosować… Taki widok 
okaże się bardzo przydatny przy przeglądaniu, porządkowaniu, 
podliczaniu wpisów w naprawdę dużej ilości. W nim właśnie sko-
rzystamy z nowych funkcji: szybkich raportów i powtarzalnego 
importu z arkusza kalkulacyjnego.

Mając już podstawowy zestaw pól, przejdziemy do okna za-
rządzania bazą, by zrobić porządek z nazwą stworzonej tabeli 
(domyślnie została nazwana tak jak plik), kolejnością pól, dodać 
kolejne pola, a potem kolejne tabele z odmiennymi polami oraz 
połączenia relacjami. Nie wystarczy nam układ stworzony auto-
matycznie dla widoku tabeli (też domyślnie nazwany jak plik), 
więc w oknie Zarządzania układami, albo po przełączeniu się 
w Tryb układu z głównego menu czy przyciskiem w pasku na-
rzędzi wybierzemy: Nowy układ/raport.

Dalej zostaniemy „poprowadzeni za rękę” przez asystenta, 
który w kolejnych krokach, pomoże nam utworzyć każdy rodzaj 
układu, jaki uznamy za potrzebny. Nie umknie nam przy tym 
żaden szczegół: wybierzemy tabelę, wpiszemy nazwę, wybie-
rzemy pola, które mają w nim występować i stosowny motyw 
 kolorystyczny… Tworząc raport od razu ustalimy rozmieszczenie 

FileMaker Pro część 3

czyli jak buduje się bazy danych…
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w którym możemy dokonać wyboru przypomina te znane z in-
nych makowych programów, tyle że obrazki niestety nie są praw-
dziwymi podglądami kształtu graficznego rozwiązań. Możemy 
być czasem rozczarowani, trafiając na rozwiązanie, którego nie 
opracowano w nowym, lansowanym przez Filemakera stylu, wy-
korzystującym możliwości najnowszej wersji programu… Ale i tak 
mamy bardzo wiele do dyspozycji, choć czasem czeka nas nieco 
pracy, by rzeczywiście dostosować rozwiązanie do naszych pol-
skich standardów i przyzwyczajeń.

grupowanych według określonego sortowania danych, podsumo-
wań oraz zawartość nagłówka i stopki. Na koniec zostanie wy-
generowany elementarny skrypt pozwalający na wydruk. Trud-
no sobie wyobrazić, by mogło być łatwiej… Oczywiście, kiedy 
zdobędziemy konieczne doświadczenie, możemy zrezygnować 
z pomocy i utworzyć pusty układ, a potem zająć się wszystkimi 
szczegółami „po swojemu”. Przy bazach posiadających wiele ta-
bel i przypisanych do nich układów, bardzo cenna staje się nowa 
możliwość grupowania ich w folderach. Nie wszystkie układy mu-
szą być dostępne z rozwijanego menu w trybie przeglądania, bo 
część służy tylko do wydruków lub zbierania danych, wybiórczo 
prezentowanych w portalach, umieszczanych w układach tabel 
połączonych relacją.

Druga z propozycji Okna szybkiego startu dotyczy utworzenia 
bazy z istniejącego arkusza kalkulacyjnego Excela lub Numbers. 
Wystarczy przeciągnąć dokument na ikonę programu, a potem 
wskazać skoroszyt i zdecydować jak użyć pierwszego wiersza – 
cztery kliknięcia i gotowe ! Pozostaje nam oczywiście ta sama 
praca, co w pierwszym przypadku, czyli zbudowanie układów 
formularzy, list, raportów… Później będziemy mogli importować 
dalsze dane z arkusza kalkulacyjnego, mapując tylko nazwy pól 
bazy z nagłówkami kolumn, umieszczonymi w pierwszym wier-
szu arkusza.

Trzecia możliwość, pewnie najbardziej wskazana na etapie po-
znawania programu, dostępna w początkowym oknie, to utwo-
rzenie kopii jednego z trzydziestu rozwiązań startowych. Okno, Nowy przykład po poprawkach
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Trzeba więc brać pod uwagę fakt, że polskie wersje, przygo-
towane we francuskich Alpach, będą wymagały niejednej po-
prawki i  solidniejszego dostosowania. Bazy stworzone w kon-
kretnej wersji językowej programu zachowują bowiem w trwały 
sposób formaty obowiązujące w tym języku i w niektórych miej-
scach nie da się tego zmienić. Chodzi tu o nazwy dni i miesięcy 
w datach, domyślne waluty i separatory dziesiętne oraz oddzie-
lające tysiące. Dostosowując „zagraniczne” rozwiązanie, dobrze 
jest wiedzieć, jak uczynić je w pełni „polskim”. Należy w pierw-
szej kolejności sprawdzić, jakie właściwości języka aplikacji i sys-
temu zostały już w bazie zapisane. Zdradzi to język wybrany 
w indeksowanych polach, ale dla pewności warto dodać proste 
pole obliczeniowe, które poda nam nazwę aktualnego miesią-
ca: MonthName (Get (CurrentDate)) i wszystko stanie się jasne…

Aby baza przyjęła formaty polskiego języka (koniecznie 
w menu musi być wybrane Format -> Użyj formatów systemo-
wych), należy zapisać jej kopię, wybierając z dostępnych ostat-
ni typ: duplikat bez wpisów (jest to nazywane „klonowaniem” 
bazy).

Do interesującego nas Trybu układu (Layout Mode) może-
my przejść z menu Widok albo korzystając z przycisku „Mody-
fikuj”, w prawym końcu paska poleceń, bądź z małego rozwija-
nego menu w dolnym, lewym narożniku okna, dostępnym we 
wszystkich trybach. Dopiero w tym trybie docenimy walory no-
wego paska stanu i narzędzi, którego zawartość można w znacz-
nym stopniu dostosować do potrzeb (od razu dla wszystkich 
trybów pracy). Jeśli dodać do tego jeszcze Inspektora, nieomal 
wszystko, co może być potrzebne, mamy dostępne bez potrze-
by wywoływania z menu kolejnych okien formatowania.  Warto 

oczywiście opanować jak najwięcej skrótów klawiaturowych. 
W zestawie narzędzi (1) mamy kolejno od lewej: zaznaczenie 
(do przesuwania, zmiany rozmiaru po uchwyceniu za aktywne 
narożniki), wprowadzanie tekstu, wstawienie linii, kształtu pro-
stokąta, prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami, owalu. W ko-
lejnej grupie: wstawienie pola (z wyborem jako zwykłego pola 
edycji, rozwijanej listy, podręcznego menu, zestawu pól wybo-
ru, zestawu przycisków radiowych lub rozwijanego kalendarza).

Wstawianie przycisku do uruchomienia wybranego kroku 
skryptów lub, istniejącego już w którejś tabeli, złożonego skryp-
tu. Korzystamy tu z możliwości wyboru kształtu przycisku, zmie-
niania kursora w „rączkę” przy najechaniu na konkretny obiekt, 
wskazania zgodności z internetem, ustalenia opcjonalnego pa-
rametru skryptu.

Kolejne narzędzia dają możli-
wość umieszczenia w  formularzu 
panelu z zakładkami, który pozwo-
li na umieszczenie większej ilości 
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 czytelnych danych albo portalu, prezentującego dane z innej ta-
beli, połączonej relacją. Bardzo cenna jest nowa możliwość filtro-
wania wpisów pokazywanych w portalu według ustalonej for-
muły obliczeniowej.

W najnowszej wersji programu mamy także dodawanie wykre-
su, ilustrującego graficznie zmieniające się we wpisach wartości 
określonych danych. Przy generowaniu najróżniejszych rodzajów 
diagramów mamy możliwość wyboru z takiego mnóstwa opcji 
i formatów, że nie sposób tu wszystkiego opisać... Polecam lek-
turę: Introduction to FileMaker 11 charting [http://help.filemaker.
com/app/answers/detail/a_id/7571]

Z kolei dodanie okna wbudowanej przeglądarki, z opcjami wy-
świetlania stron i map, pozwoli także prezentować np. zawartość 
pdf lub wykorzystać dowolny kod html. Przedostatnie z narzędzi 
służą dodawaniu pola bez ustalania jego typu oraz części układu 
w rodzaju nagłówka, podsumowania, stopki itp. (z wieloma do-
datkowymi opcjami). Ostatnie to bardzo wygodne kopiowanie 
formatu, pozwalające po uaktywnieniu przenieść jednym klik-
nięciem wszystkie formatowania obiektu (wielkość, czcionka, ko-
lory, wypełnienie, obrysowanie, efekt itd.) na inny obiekt (tylko 
raz). W pasku stanu i narzędzi mamy jeszcze ciemniejszy pasek 
poleceń (2), gdzie możemy przełączać się pomiędzy wszystki-
mi układami i ich ustawieniami, kliknięciem wywoływać pasek 
formatowania (3) oraz Inspektora a także zapisywać i cofać do-
konane zmiany, opuścić tryb układu i zobaczyć rezultat w trybie 
przeglądania. Jeśli byłoby to pomocne, możemy jeszcze z menu 
Widok wybrać pokazywanie linijek grafiki (4), gdzie w narożni-
ku da się zmieniać jednostki, ustalonych marginesów strony (5), 
linii pomocniczych (6), siatki (7), pomocnych przy precyzyjnym 
rozmieszczaniu obiektów. Z pewnością docenimy możliwość po-
większania (przycisk w dolnym lewym narożniku) aż do 400% 
tego, co widzimy w oknie… Bardzo ważne jest pamiętanie o tym, 
że w preferencjach wybraliśmy domyślną czcionkę, ale i tak for-
matowanie dodawanego obiektu będzie takie, jak wybrane w da-
nym momencie na pasku formatowania. Lepiej więc spojrzeć tam 

najpierw i wybrać bez zaznaczania jakiegokolwiek obiektu to, co 
miałoby być domyślne, niż potem poprawiać niejedno…

Pracując w trybie układu możemy wybrać z menu Widok po-
kazywanie przycisków (zaznaczenie obrysem), przykładowych 
danych, granic tekstu i pola, obiektów przesuwalnych, niedru-
kowalnych, formatowania warunkowego (znaczek rombu), wy-
zwalaczy skryptów (znaczek skryptu), dołączenia do szybkiego 
wyszukiwania (znaczek lupki), dodania podpowiedzi (znaczek T). 
Wybrane obiekty możemy wyróżnić, korzystając z żółtego mar-
kera. Rozmiar pola ustalimy z precyzją do jednego piksela, wpi-
sując i potwierdzając Enterem wysokość i  szerokość. Nic prak-
tycznie nie ogranicza nas w doborze koloru, dla każdego obiektu 
możemy ustalić przejrzyste wypełnienie, wybrać krawędzie, któ-
re będą widoczne i wiele innych cech…

Ostrożnie natomiast trzeba działać z zakotwiczaniem obiek-
tu z dowolnej strony do granic układu – daje to nie zawsze ko-
rzystne powiększanie rozmiarów np. pól przy rozciągnięciu okna 
w trybie przeglądania. Warto także w naszych kreatywnych dzia-
łaniach uwzględnić wszystkie odmienności wyświetlania, szcze-
gólnie tekstu, przy udostępnianiu poprzez Szybką publikację 
w Internecie (IWP) w przeglądarce, a także ujawniające się przy 
używaniu bazy pod Windows.

Jedno z niedostępnych w Inspektorze i paskach narzędzi to 
formatowanie warunkowe, którego okno musimy wywołać 
z menu Format. Daje wspaniałe możliwości wyróżniania, szcze-
gólnie wartości liczbowych lub dat, które np. po przekroczeniu 
ustalonego limitu na pewno od razu zostaną zauważone przez 
przeglądającego wpisy w bazie… Podobnie jest z oknem, gdzie 
można przypisać do obiektów wyzwalacze skryptów. Pozwo-
lą one na uruchomienie działania, gdy obiekt zostanie np. uak-
tywniony, zmieniony, opuszczony...

Kiedy kończymy już projektowanie formularza w trybie ukła-
du nie powinniśmy zapomnieć o jeszcze jednym ustaleniu, wy-
wołując z menu Układy: Ustaw kolejność obiektów… W  prosty 

http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/7571]
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/7571]
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sposób, klikając po kolei i  tym samym numerując, ustalimy 
kolejność przechodzenia jedynie od pola do pola za pomocą 
klawisza Tabulator w trybie przeglądania. Ogromnie to ułatwi 
potem szybkie wprowadzanie danych z  pominięciem obiek-
tów i  pól, do których nie ma dostępu lub nie pozwalają na 
modyfikację.

Ostatnią kwestią, której nie mogę tu pominąć jest wstawia-
nie do układów własnych grafik, potrzebnych przy tworzeniu 
interfejsu służącego końcowemu użytkownikowi do sprawnej 
obsługi rozwiniętego funkcjonalnie rozwiązania bazodanowe-
go  FileMakera. Używanie paska stanu ma sens tylko dla twór-
cy bazy, dla korzystającego z niej użytkownika jest zbyteczne, 
bo zajmuje zbyt dużo miejsca na ekranie, może dezorientować 
informacjami i domyślnie, inaczej niż to zorganizowano, działa-
jącymi przyciskami. Powinniśmy więc wprowadzić przyciski dla 
wszystkich operacji, które przygotowaliśmy do wykonania w ba-
zie w taki sposób, by nie było wątpliwości co się pod którym kry-
je… Może to być minimalizm graficzny przy dobrym tytule przyci-
sku i podpowiedzi w „dymku” albo też posłużenie się symbolami 
graficznymi w jednolitym stylu…

Rezygnując z paska stanu niczego ważnego nie musimy utra-
cić. Nie jest problemem dodanie przycisków nawigacji po wpi-
sach na zasadzie pierwszy – poprzedni – następny – ostatni, po-
dobnie przełączania do widoku formularza – listy – tabeli. Stan 
bazy można wyświetlać w dowolnym miejscu jako wynik obli-
czenia (niezachowanego, ustalanego na bieżąco):

If(Get(FoundCount) = Get(TotalRecordCount); 
"Wpisów w bazie: " & Get(TotalRecordCount) 
& " [wszystkie]"; "Wpisów w bazie: " & 
Get(TotalRecordCount) & " wyszukano: 
" & Get(Found Count)) & " (" & Case ( 
GetAsText(Get(SortState)) = "0"; "nie 
posortowano"; GetAsText(Get(SortState)) = "1"; 
"sortowane"; GetAsText(Get(SortState)) = "2"; 
"częściowo sortowane") & ")"

Także okienko szybkiego wyszukiwania bez większego tru-
du umieścimy w dogodnym miejscu jako grafikę odpowiednią 
dla tła, nad ikonkami lupki i krzyżyka wstawiając tej samej wiel-
kości okrągłe, wyśrodkowane przejrzyste przyciski z podpowie-
dziami do czego służą. Pomiędzy nimi ulokujemy pole globalne 

„ q_ szukaj”, co zostanie tam wpisane, będzie użyte w skrypcie 
„Szybkie wyszukiwanie”, uruchamianym przyciskiem z lewej (naz-
wa tabeli i skryptu sortowania jest tu przykładem):

* Ustaw przechwytywanie błę dów [Włą czony]
* If [IsEmpty(Kontakty::q _ szukaj)]
*  Pokaż  wszystkie rekordy
*   Wykonaj skrypt ["Sortuj nazwiska"]
* Else
*   Zastosuj szybkie wyszukiwanie
  [Kontakty::q _ szukaj]
*   If [Get(LastError) = 401]
*     Pokaż  niestandardowe okno dialogowe [Tytuł: 

"Brak wyniku wyszukiwania"; Wiadomoś ć : 
"Brak jest wpisów odpowiadających kryterium 
wyszukiwania " & Quote(Kontakty::q _ szukaj) 
& " Zostaną pokazane wszystkie wpisy."; 
Przyciski: "OK"]

*   End If
* End If

Dla usunięcia wpisanej w okienko frazy wystarczy, by przycisk 
z prawej wykonał jedynie krok: 

* Ustaw pole [Kontakty::q _ szukaj; „”]

Warto więc przygotować własny zestaw grafik w odpowied-
nim rozmiarze i  z  takim samym tłem jak wypełnienie przyci-
sków, które stworzymy w FileMakerze. Pozostanie tylko zgru-
pować przycisk z grafiką.

Od lat używam takiej podręcznej „przechowalni” – bazy, 
gdzie jest tylko pole kontenera oraz tekstowe opisu (oba z po-
wtórzeniem). To, czego potrzebuję po prostu przeciągam do bu-
dowanej bazy, otwartej w trybie układu. Jako, że często grafi-
ki (np. ikony w formacie.png) przychodzi edytować w programie 
typu Photoshop należy pamiętać, by nie wklejać ich bezpośred-
nio w układ a zawsze wstawiać jako obraz z menu, tak samo 
jak to musimy robić w trybie przeglądania. W przeciwnym wy-
padku może nas spotkać przykra niespodzianka w przeglądar-
ce, gdy skorzystamy z Szybkiej Publikacji w Internecie i nie zoba-
czymy naszego obrazka…

Kończąc, mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć czytelni-
kom choć trochę walory FileMakera mimo że jak napisałem na 
początku, to temat rzeka… Pozostaje też wierzyć, że większe 

zainteresowanie spowoduje po-
wstanie wsparcia z prawdziwego 
zdarzenia dla polskich użytkowni-
ków! Brak mi tylko pomysłu, jakby 
wyrazić to zwyczajowe pożegna-
nie po polsku: Enjoy and happy 
FileMaking! @
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Final Cut Pro na pierwszy rzut oka nie wygląda na specjalnie 
skomplikowany program. Jeżeli wcześniej przestawialiśmy opcje 
widoku, to wróćmy teraz do standardowego wyglądu, klikając 
Window > Arrange > Standard lub kliknijmy ^U. Widzimy teraz 
podstawowe okna służące do montażu. Aby już na samym po-
czątku uczulić was na konieczność częstego zapisywania projek-
tów, już teraz kliknijcie File > New Project (lub po prostu Shift + 
Cmd + N), a następnie File > Save Project As (lub Shift + Cmd +S).

 Wygląd programu 
Nazwijcie swój projekt tak, aby łatwo było go zlokalizować np. za 
pomocą narzędzia Spotlight. W tym przypadku nazwiemy pro-
jekt „Małe co nieco”, ponieważ tak nazywa się film. Nigdy nie zo-
stawiajcie projektów pod nazwą „Untitled Project”! Znalezienie 
potem takiego projektu, to strata cennego czasu.

Skoro zapisaliśmy projekt, to mamy w nim obecnie jedną se-
kwencję, o nazwie „Sequence 1”. Proponuję zmienić jej nazwę na 
bardziej rozpoznawalną dla nas lub dla innych osób pracujących 
na projekcie. U mnie sekwencja ta nazywać się będzie „odc. 2”. 
Brakuje nam jeszcze tylko materiału, na którym będziemy pra-
cować, więc importujmy go szybko do naszego projektu. Klika-
my File > Import > Files, a następnie wyszukujemy na dysku fil-
my, które zrobiliśmy wcześniej. Możemy również importować 
cały folder, jeżeli był wcześniej przygotowany. Voila! Projekt go-
towy do pracy!

Zanim jednak zaczniemy montować, musimy zapoznać się 
z wyglądem programu, żeby wiedzieć, co właściwie robimy 
podczas pracy. Okno w  lewym gór-
nym rogu to Browser, czyli miejsce, 
w którym znajdują się wszystkie na-
sze clipy wideo, obrazy, dźwięki, bel-
ki oraz sekwencje, czyli wszystko to, 
na czym będziemy pracować w naj-
bliższych minutach. Okna znajdujące 
się pośrodku, to Viewer, czyli miejsce 
przeglądania materiału przed wkle-
jeniem go do montowanego projek-
tu. Klikamy dwukrotnie w jeden z na-
szych klipów wideo i wyświetla się 

on w  Viewerze. Po prawej stronie od  niego znajduje się Canvas. 
Prawdopodobnie obecnie widzicie w nim jedynie czarny obraz, 
ale zaraz się to zmieni, ponieważ jest to okno materiału wyniko-
wego, który powstaje w trakcie montażu. Na samym dole nato-
miast znajduje się „ Timeline”, czyli oś czasu, na którą będziemy 
„wklejać” wycięte clipy i to właśnie tu powstanie nasz pierwszy 
film! Wszystko jas ne? Zaczynamy montaż!

 Czas na montaż 
Klikamy w okno „Browser”, a następnie dwukrotnie na wybrany 
przez nas clip. Automatycznie podświetlać nam się będzie okno 
„Viewer”, w którym znajdziemy najlepsze ujęcia do naszego filmu. 
Aby rozpocząć przeglądanie, klikamy „Play” lub naciskamy spa-
cję. Przeglądanie materiału to bardzo ważna część edycji  wideo. 
Montażysta zazwyczaj na początku pracy przewija szybko cały 
materiał w Viewerze, aby wiedzieć, co się w nim znajduje. Jeżeli 
sami robiliśmy zdjęcia, to zapewne mniej więcej wiemy, co dzie-
je się w danym clipie. Zakładamy jednak, że albo nie wiemy albo 
musimy sobie przypomnieć. Przejrzyjmy więc cały materiał, przy-
spieszając go parokrotnie. Klikamy dwukrotnie na klawiaturze „L” 
i przeglądamy wideo. Jedną z umiejętności dobrego montaży-
sty jest zapamiętywanie ujęć. W związku z tym, że zazwyczaj 
nie mamy czasu, aby zobaczyć materiał w normalnej prędkości 
(byłaby to strata czasu!), to trzeba uchwycić jak najwięcej szcze-
gółów w trakcie przyspieszonego przeglądania. Kiedy już wie-
my, co znajduje się w materiale i wybraliśmy pierwsze ujęcie do 
naszego filmu musimy je wkleić na Timeline’a. Zacznijmy od ja-

Final Cut Studio

Czas na montaż
tekst: Krzysztof Flasza W  dzisiejszym odcinku poznamy główny składnik pakietu Final Cut Studio, 

czyli program do montażu. Zapoznamy się nie tylko z wyglądem programu, ale 
i stworzymy swój pierwszy klip wideo. Do dzieła!

 Nazwijcie swój projekt 
tak, aby łatwo było go 
zlokalizować np. za pomocą 
narzędzia Spotlight
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kiegoś ogólnego kadru. Ja wybieram zdjęcie miasta nocą i pięk-
nie oświetlonego budynku. Aby zaznaczyć początek wybrane-
go przez nas kadru, przewijamy wskaźnik w miejsce, w którym 
chcemy zacząć i klikamy na klawiaturze „I”. Jak zauważyliście, 
na pasku przewijania pojawiła się nam pionowa linia z  trójką-
tem skierowanym w prawo. To znacznik początku naszego  clipu. 
Znajdźmy teraz koniec i kliknijmy „O”. Na osi czasu pojawił się 
trójkąt skierowany w drugą stronę. To z kolei koniec naszego cli-
pu. Teraz musimy przenieść wybrany materiał na oś czasu. Aby 
to zrobić możemy skorzystać z metody „drag&drop”, czyli prze-
ciągnąć nasz clip na Timeline. Spróbujmy to zrobić, umieszcza-
jąc go na samym początku sekwencji. Prawdopodobnie Final Cut 
Pro zapyta się teraz, czy chcecie dostosować ustawienia sekwen-
cji do ustawień materiału wideo, który nagraliście. Klikamy „Yes”. 
Teraz ten sam obrazek widoczny jest zarówno w Viewerze, jak 
i w Canvasie. Powybierajmy parę ujęć z naszych clipów wideo 
i poprzeciągajmy je na Timeline łącząc ze sobą. Jeżeli będziecie 
mieli problemy z dopasowaniem jednego materiału do drugie-
go i będzie wam się wydawało, że nie możecie precyzyjnie prze-
ciągnąć materiału na oś czasu, kliknijcie „N”. W prawym górnym 
rogu sekwencji podświetli się na zielono narzędzie „snapping”, 
które pozwoli złączyć ze sobą dwa clipy tak, aby nie nachodziły 
na siebie. Jeżeli u siebie nie widzicie obok narzędzia „snapping” 
dwóch ikonek tylko jedną, oznacza to, że korzystacie z którejś 
wersji  Final Cuta poniżej 7. Bierzcie się do roboty, a ja w tym cza-
sie omówię pozostałe funkcje programu.

Jak zauważyliście, wklejony materiał wideo jest rozdzielony na 
wideo oraz audio. Final Cut Pro daje możliwość utworzenia aż 
99 tracków wideo oraz audio, więc nie będziecie mieli problemu 
z porządkowaniem materiałów. Przy dużych projektach jest to 
szczególnie przydatna rzecz. Po prawej stronie Timeline’a znajdu-
je się Tool Palette, czyli miejsce, z którego możemy wybrać kon-
kretne narzędzia. Dzięki rozwijanemu małemu menu po jednym 
kliknięciu mamy do dyspozycji kilka opcji. Od różnych wskaźni-
ków, poprzez cięcie materiału aż po dokładne, poklatkowe zmie-
nianie sklejek. Poniżej znajduje się Audio Metter, który pokaże 
nam, czy nie przekroczyliśmy wskazanego nam przez nadawcę 

poziomu dźwięku. Dużo? Chyba jak na jeden monitor owszem. 
Zazwyczaj montażyści pracują na dwóch lub trzech monitorach, 
aby ułatwić sobie zadanie. W przypadku dwóch zazwyczaj je-
den monitor służy do podglądu, a drugi do obsługi programu. 
 Jeżeli natomiast mamy trzy monitory, to zazwyczaj jeden służy 
do montażu, na drugim „przechowujemy” materiały, a trzeci słu-
ży do podglądu naszego dzieła.

 Najlepszy do telewizji? 
Obiecałem poprzednio, że odpowiem na pytanie, dlaczego  Final 
Cut Pro jest najlepszy do telewizji. Nie zrozumcie mnie źle – nie 
mam przez to na myśli, że to jedyna słuszna droga. Przecież kup-
no licencji na FCS wymaga również kupienia Maca, a najlepiej 
Maca Pro, bo na iMacu można montować jedynie małe rzeczy 
i tylko do pewnego momentu. Ewentualnie wchodzi w grę mo-
bilny MacBook Pro, ale i to nie zawsze starcza, szczególnie przy 
montażu w HD. To wszystko generuje koszty. Final Cut Pro jest 
jednak relatywnie tanim systemem, a przede wszystkim bardzo 
szybkim. Po opanowaniu wszystkich tajników programu, po zdo-
byciu wiedzy na temat montażu i przy odrobinie inwencji twór-
czej dostajemy doskonałe narzędzie do pracy w telewizji. Mam 
tu jednak na myśli głównie małe produkcje i np. newsy tworzo-
ne do wiadomości. W sytuacjach tzw. „deadline’u” 2-minutowe-
go newsa do wiadomości montuje się czasami nawet 5–10 minut 
albo i szybciej. To całkiem niezły czas. Nie bez przyczyny zresz-
tą TVN24 Final Cutem stoi.

To wszystko dzisiaj, ale nie zapomnijmy o zadaniu domo-
wym. Spróbujcie zmontować swój pierwszy materiał nie dłuż-
szy niż 2 minuty. Trzymanie się limitu czasowego powinno uła-
twić zadanie. Pamiętajcie, że wasza produkcja nie może być 
nudna, a kadry muszą być ciekawe i chwytliwe dla oka. Po-
starajcie się też wyszukać w  internecie skrót klawiszowy do 
wklejania materiału na Timeline. Znajdziecie na pewno dwa. 
Dowiedzcie się, czym się od siebie różnią i kiedy się je stosu-
je. Filmy możecie przesyłać na adres redakcji. Chętnie je zoba-
czę i podpowiem, co można ulepszyć, zmienić albo uspraw-
nić. Powodzenia! @

 Kupno licencji 
na FCS wymaga 
również kupienia 
Maca, a najlepiej 
Maca Pro, 
bo na iMacu można 
montować jedynie 
małe rzeczy 
i tylko do pewnego 
momentu.



KONKURSY: 

Trener Słownictwa · iMagazine

Sprzęt

Mirosoft Arc Touch

Gumplus

Altec Octiv Duo

Programy

Acrobat X

Devonthink

iMovie dla iPada

Dropbox

Premiera iPada 2 w Nowym Jorku

Tutorial

Microsoft Excel 
2011 for Mac  81

Gry na XBox360

www.imagazine.p
l

ISSN 2082-3630            nr 4/2011 (7)

iPAD 2
MACBOOK PRO 
ze złączem Thunderbolt

MAC OS X 10.7 LION

http://www.imagazine.pl
http://www.imagazine.pl
http://www.imagazine.pl
http://www.egazety.pl/


4/2011 91Iluzja bezpieczeństwaPORADY

Wnikliwy obserwator – nawet nie będąc socjologiem – 
zauważy, że ludzkość w swej masie ma ciekawą cechę. 
Jeśli pojawi się jakieś zagrożenie – zamiast spokojnie 
zanalizować to, co się dzieje i wyciągnąć z tego jakieś 
konstruktywne wnioski – najczęściej je bagatelizuje lub 
popada w histerię.

Doskonale widać to na przykładzie tragicznych wydarzeń w Ja-
ponii i rodzącej się na kanwie tych wydarzeń światowej debacie 
o (nie)bezpieczeństwie energetyki jądrowej. Problem w tym, że 
analogiczne zjawisko obserwuję od lat, pracując jako specjalista 
zajmujący się zagadnieniami bezpieczeństwa informatycznego.

W  informatyce i  telekomunikacji działa dokładnie ten sam 
mechanizm. Z jednej strony, specjaliści ostrzegają: nie rób tego 
to a tego, nie wchodź na niebezpieczne witryny, nie ściągaj byle 
czego z niewiadomych źródeł w sieci, nie odpowiadaj na SMS-y 
zawierające propozycje lub wręcz żądania wysłania jakiejś od-
powiedzi itd.

Tymczasem, zdecydowana większość użytkowników nadal 
robi swoje: ściąga, wchodzi na dziwne witryny, wysyła SMS-y, 
a następnie otrzymując niezbyt ciekawe efekty swoich działań, 
ma pretensje do całego Świata, tylko nie do siebie.

Cyberprzestępcy, to coraz częściej naprawdę nieźli specjali-
ści. Nie tylko znają się na programowaniu czy przełamywaniu 
zabezpieczeń tworzonych przez producentów oprogramowa-
nia, ale również, a może nawet przede wszystkim, coraz lepiej 
znają się na słabościach psychiki większej części społeczeństwa. 
Jak powiedział znany, amerykański specjalista z branży bezpie-
czeństwa informatycznego: „Amatorzy hackują systemy, profe-
sjonaliści ludzi”.

Niestety, w chwili obecnej, cała nasza cywilizacja zmierza 
w kierunku rozwiązań tanich i masowych, a co za tym idzie – 
również obniżania jakości. Do obsługi jak największych mas klien-
tów, jak najniższym kosztem, dążą nie tylko wielkie korporacje 
(Apple nie jest tu wyjątkiem). Powstały trend zwęszyli cyberprze-
stępcy, widząc w zaistniałej sytuacji smakowity kąsek dla siebie. 
Ktoś po prostu zauważył, że lepiej „naciąć” milion „frajerów” na 
małą kwotę – np. 10 dolarów, niż napracować się ciężko, aby 
ukraść jeden milion, co nie zawsze musi się udać.

Zgodnie z tą strategią, cyberprzestępcy zaczęli przenosić się 
ze świata komputerów osobistych do świata urządzeń mobil-
nych. Dlaczego? Odpowiedzi zapewne jest kilka. Moimi kandy-
datami, są:
–  bardzo szybki przyrost liczby urządzeń mobilnych, posiadają-

cych coraz częściej możliwości porównywalne z komputerem 
osobistym sprzed kilku lat (a co za tym idzie coraz bardziej 
złożone i bogate w funkcje oraz w... dziury wszelakiej maści),

–  znacznie gorszy stan bezpieczeństwa mobilnych systemów 
operacyjnych w porównaniu do systemów „stacjonarnych”,

–  większą podatność użytkowników na oszustwa, polegają-
ce na wyłudzaniu małych sum, bezpośrednio lub pośrednio 
(np. przez nakłonienie do wysłania słono-płatnego-SMS-a na 
jakiś dziwny numer),

–  dodatkowe bonusy, jak choćby większa łatwość pozyskania 
danych karty kredytowej czy możliwość zdobycia pełnej listy 
kontaktów przechowywanych na danym urządzeniu.
Oczywiście powody wzmożonego zainteresowania cyber-

przestępców urządzeniami mobilnymi można by mnożyć (do-
dajmy jeszcze do tej listy przywiązywanie mniejszej uwagi do 
bezpieczeństwa przez użytkowników mobilnych – co jest ku-
riozalne, ale jest faktem według statystyk skuteczności wszela-
kiej maści ataków).

O  ile w świecie komputerów osobistych walka z cyberprze-
stępczością ma już kilkudziesięcioletnią tradycję i staje się coraz 

Iluzja bezpieczeństwa
tekst: Krzysztof Młynarski
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łatwiejsza, o tyle w świecie urządzeń mobilnych jest ona trudna 
ze względu na kilka czynników. Do najważniejszych z nich zali-
czyć można:
–  stosunkowo nowe środowisko, w niektórych aspektach zna-

cząco inne od klasycznie rozumianego Internetu,
–  znacznie mniejsza znajomość tematu wśród specjalistów od 

bezpieczeństwa,
–  o wiele mniej firm, oferujących profesjonalne zabezpieczenia 

dla urządzeń mobilnych,
–  brak dogłębnego zrozumienia zagrożeń po stronie dostawców 

sprzętu i oprogramowania.
Niestety, ten ostatni punkt odnosi się wprost do strategii  firmy 

Apple. Marketing tej firmy usiłuje forsować na rynku mobil-
nym strategię, która właśnie kończy się sprawdzać na rynku 
Maka. Strategia jest prosta: informujemy o nowościach i udo-
godnieniach, a błędy i dziury, w miarę możliwości pokrywamy 
milczeniem.

Nie trzeba być geniuszem, aby zrozumieć, że takie podejście 
może do jakiegoś momentu nieźle nakręcać sprzedaż (w świa-
domości użytkowników produktów mobilnych od Apple kiełkuje 
myśl, że skoro „nie mówi się” zbyt wiele o niebezpieczeństwach, 
jakie czyhają na użytkowników syste-
mu iOS, to oznacza to automatycznie, 
że system ten jest bardzo bezpiecz-
ny, albo przynajmniej o wiele bez-
pieczniejszy od konkurencji). Z dru-
giej jednak strony, gdy doniesienia 
o poważnych problemach z bezpie-
czeństwem przekroczą pewną, okreś-
loną „masę krytyczną”, może dojść 
do sytuacji gwałtownego „rozlania 
się mleka” i odwrotu zawiedzionych 
użytkowników.

Blokadą dla niebezpieczeństw 
w świecie systemu iOS miał być jego 
brak otwartości. To, że użytkownicy 
tego systemu będą instalować wy-
łącznie sprawdzone aplikacje, które 
kupią (lub choćby pobiorą nieodpłat-
nie) z jednego, jedynie słusznego źró-
dła, cenzurowanego przez Apple.

Niestety, praktyka pokazuje, że 
spora część użytkowników „wyłamuje się” z tego systemu celo-
wo i świadomie zdejmując blokady (ang. JailBreak), m.in. po to, 
aby mieć możliwość instalowania tych aplikacji, których Apple, 
z różnych powodów, nie akceptuje. Praktyka pokazuje również, 
że w samym systemie iOS co jakiś czas odkrywane są poważ-
ne podatności, które umożliwiając cyberprzestępcom przejmo-
wanie kontroli nad urządzeniami pracującymi pod kontrolą te-
goż systemu operacyjnego – nawet jeśli – użytkownik nie łamał 
wcześniej zabezpieczeń narzuconych przez firmę z Cupertino.

Żeby było jeszcze gorzej, okazuje się, że tzw. ataki socjotech-
niczne, pisząc po polsku – oszustwa, działają bezpośrednio na 
użytkownika i najczęściej nie korzystają z  luk w zabezpiecze-
niach systemu i aplikacji, a więc są skuteczne praktycznie w każ-
dym przypadku.

I tu pojawia się prawdziwy problem. Większa otwartość kon-
kurencyjnych platform umożliwia użytkownikom instalowanie 
zarówno darmowych, jak i komercyjnych programów, których 
zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z urzą-
dzeń mobilnych. Paradoksalnie, dobre narzędzia tego typu, 
umożliwiają m.in. kontrolę zawartości odwiedzanych witryn 
w sieci czy też analizę treści przychodzących SMS-ów, MMS-ów 
i wiadomości e-mail (nie wspominając o sprawdzaniu pobiera-
nych plików, w tym instalowanych przez użytkownika aplikacji 
i aktualizacji do nich).

Niestety, w systemie iOS zainstalowanie w pełni sprawnego 
oprogramowania tego typu nie jest możliwe właśnie ze wzglę-
du na ograniczenia licencyjne narzucone przez Apple. Dzieje się 
to ze szkodą dla użytkowników, tym bardziej, że czołowe fir-
my piszące oprogramowanie zabezpieczające nie chcą pozwa-
lać sobie na otwarty konflikt z producentem i-gadgetów i nie 
wypuszczają (przynajmniej oficjalnie) na rynek oprogramowa-
nia zabezpieczającego, z dopiskiem, że będzie ono działało na 
urządzeniach, na których... użytkownik wykonał wcześniej wy-
łom w murach więzienia... czyli JailBreak. Zresztą znając spraw-
ne i szybkie działanie prawników Apple, tego typu „promocja” 

produktu zakończyłaby się niechyb-
nie w sądzie (m.in. pod pretekstem 
namawiania klientów, do łamania 
obowiązującej licencji). Słowem, to 
nie przejdzie.

Tu znowu wracamy do tego oso-
bliwego przekonania, że jeśli się pro-
blemu nie zauważa, to można przy-
jąć, że on nie istnieje. To dokładnie 
przypomina reakcję stresową stru-
sia, który w momencie zagrożenia 
chowa głowę głęboko w piasek, aby 
zagrożenia nie widzieć... zupełnie za-
pominając, że ogromny kuper wy-
stawiony jest w  tym momencie na 
atak intruza!

Moim zdaniem, o wiele lepszą stra-
tegią byłoby łatanie wykrywanych luk 
na czas (dwa numery iMagazine temu 
prezentowałem statystyki, z których 
wynika, że nie jest z tym obecnie naj-

lepiej) oraz... informowanie użytkowników o nowych zagroże-
niach i prezentowanie krótkich, przejrzystych instrukcji, jak nale-
ży korzystać z urządzenia mobilnego, aby minimalizować ryzyko 
narażenia się na kłopoty.

Tak, zdaję sobie sprawę z  tego, że wymagałoby to jakie-
goś nakładu pracy od strony firmy Apple lub jej partnerów 
i tak, zdaję sobie sprawę, że nie jest to działalność znacząco 
dochodowa, sama w sobie. Niemniej można przyjąć, że jest 
to działalność perspektywiczna, która dawałaby użytkowni-
kom – klientom firmy – poczucie, że ktoś dba również o nich, 
a nie tylko o pozyskiwanie należących do nich środków płatni-
czych, co w efekcie zwiększałoby zaufanie do Apple i owoco-
wało pozostawaniem przy produktach tej właśnie firmy rów-
nież w przyszłości. @
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Cała Muzyka tekst: Norbert Cała

Bob Marley & The Wailers
Live Forever (Live) 

CD1: Greetings (Live) / Natural Mystic 
(Live) / Positive Vibration (Live) / Burnin’ 
& Lootin’ (Live) / Them Belly Full (Live) / 
The Heathen (Live) / Running Away (Live) 
/ Crazy Baldhead (Live) / War / No More 
Trouble (Live) / Zimbabwe (Live) / Zion 
Train (Live) / No Woman No Cry (Live)
CD2: Jamming (Live) / Exodus (Live) / 
Redemption Song (Live) / Coming In from 
the Cold (Live) / Could You Be Loved (Live) 
/ Is This Love (Live) / Work (Live) / Get 
Up Stand Up (Live) / I Threes – Precious 
World (Live) / I Threes – Marcia Greetings 
(Live) / I Threes – Slave Queen (Live) / 
I Threes – Steppin’ Out of Babylon (Live) / 
I Threes – That’s the Way (Jah Planned It)

Boba Marleya nie muszę przedstawiać niko-
mu. Ten pochodzący z Jamajki artysta już 

za życia stał się ikoną muzyki reage. Mimo 
że zmarł przedwcześnie, to jego dyskogra-
fia jest bardzo bogata, a płyty ukazują się 
nadal. W swojej karierze bardzo dużo wy-
stępował razem ze stworzoną przez siebie, 
istniejącą do dziś grupą muzyczną The Wa-
ilers. Był 21 września 1980 roku, kiedy Bob 
Marley upadł podczas joggingu w Nowym 
Jorku. Dwie noce później w The Stanley 
Theatre zagrał przy pełnej widowni ostat-

ni koncert w życiu. Zmarł na raka w maju 
1981 roku. Dwupłytowe wydanie Live Fore-
ver jest właśnie zapisem tego koncertu. To 
naprawdę unikatowy materiał, bo płyt live 
w historii tego muzyka było bardzo niewie-
le, a dodatkowo był to – jak się potem oka-
zało – ostatni koncert w życiu. Dla mnie to 
najlepszy album live, jaki słyszałem. Oczy-
wiście jakość dźwięku pozostawia wiele 
do życzenia, ale dzięki temu zakładając 
słuchawki i zamykając oczy czujemy się, 
jakbyśmy tam byli, jakbyśmy uczestniczy-
li w koncercie na żywo i bujali się w rytm 
No Woman No Cry. Gorąco polecam. Tyl-
ko ostrzegam, możecie wzruszyć się do łez, 
słuchając największych przebojów Boba. 

Cena: 11,99 dolarów
http://itunes.apple.com/us/album/

live-forever-the-stanley-theatre/
id408917353

The Strokes
Angles

Machu Piccu / Under Cover of Darkness / 
Two Kinds of Happiness / You’re So Right 
/ Taken for a Fool / Games / Call Me 
Back / Gratisfaction / Metabolism / Life Is 
Simple In the Moonlight

The Strokes to kapela z  Nowego Jorku 
grająca alternatywny rock. W ciągu 10 lat 
swojego istnienia wydali cztery płyty Is 
This It (2001), Room on Fire (2003) i First 
Impressions of Earth (2006) oraz kilka dni 
temu najnowszą produkcję, czyli Angels. 
Pierwsza płyta zespołu była bardzo entu-
zjastycznie przyjęta przez krytyków i pu-
bliczność. Niestety, dwie kolejne zostały 

przyjęte już zdecydowanie gorzej. Dłu-
go przygotowywana płyta Agnels mia-
ła przywrócić dawną świetność i sądząc 
po pierwszych reakcjach fanów zespołu 

tak właśnie jest. Na płycie znajdziemy 10 
utworów serwujących nam mieszankę 
rozmaitych stylów od transowych dźwię-
ków poprzez typowo rockowe brzmienie 
gitary aż po afrykańskie rytmy. Wszystkie 
utwory mają jednak podobną spokojną 
aranżację przenoszącą nas 30 lat wstecz. 
Słuchając płyty czułem się trochę tak jak 
wtedy, kiedy jako dziecko poznawałem 
muzykę The Doors. To oczywiście inny 
gatunek muzyczny, ale słuchając Angles 
podobnie mocno stapiałem się z muzy-
ką i czułem ją całym sobą.

Cena: 9,99 dolarów
http://itunes.apple.com/us/album/

angles/id420041733

Rubryka „Cała Muzyka” pojawia się pierwszy raz w iMagazine, więc jestem winien słowo wyjaśnienia. Testując 
sprzęt grający dla iMagazine siłą rzeczy słucham dużo muzyki, którą kupuję w iTunes Store. Postanowiłem więc co 
miesiąc przedstawić dwie (może potem więcej) nowości muzycznych z Applowej szafy grającej, które wywarły na 
mnie największe wrażenie. Wiem, oczywiście, że sklepu nie ma jeszcze w Polsce, ale liczę, że szybko będzie, a jed-
nocześnie wiem, że wielu z czytelników posiada konta w amerykańskim iTunes Store.

http://itunes.apple.com/us/album/live-forever-the-stanley-theatre/id408917353
http://itunes.apple.com/us/album/angles/id420041733
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Sernik 
z jabłkami przepis: Małgorzata Łada

Posiekaj schłodzone masło z mąką i cukrem, dodaj żółtka i śmietanę i zagnieć cias-
to (jeżeli będzie za twarde i nie będzie chciało się dobrze zagnieść, dodaj jeszcze 
trochę śmietany). Włóż ciasto na około 30 minut do lodówki, żeby się schłodziło.

Ubij mikserem masło z cukrem i 2 żółtkami na puszystą pianę. Do masy maś-
lanej dodawaj powoli zmielony ser i otartą skórkę z pomarańczy. Gdy cały ser po-
łączy się z masą maślaną, dodaj proszek budyniowy. Z dwóch białek ubij  pianę 
(dodaj odrobinę soli – szybciej i lepiej się ubije) i bardzo delikatnie wymieszaj 
z masą maślano-serową.

Wylep dno dużej tortownicy cienką warstwą ciasta i upiecz na złoty kolor 
w dobrze nagrzanym piekarniku (w temp. 180 stopni 15–20 min).

Jabłka umyj, obierz i pokrój na cienkie cząstki, nie ścieraj na tarce, bo będzie 
za dużo soku.

Na lekko przestudzonym spodzie ułóż warstwę jabłek, przykryj masą serową. 
Ubij w garnuszku całe jajko z łyżką cukru i śmietaną. Rozlej krem na masie se-
rowej i wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, na około 40 min 
( jeżeli się będzie bardzo rumieniło, można zmniejszyć temperaturę do 170 stopni).

Dopiero po dokładnym wystudzeniu przełóż sernik na paterę.

Smacznego!

Ciasto
•  30 dag mąki
•  15 dag masła
•  3 żółtka
•  1 łyżka gęstej śmietany
•  10 dag cukru pudru

Nadzienie
•  75 dag deserowych jabłek
•  40 dag tłustego twarogu 

(może być trzykrotnie mielony)
•  10 dag masła
•  10 dag cukru pudru
•  3 jajka
•  1 pomarańcza
•  3–4 łyżki gęstej śmietany
•  1 łyżka cukru
•  2 czubate łyżki budyniu waniliowego 

lub śmietankowego




