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Autentyczne, robione 
ręcznie ZendoSquare  
do wyjątkowych wnętrz

Prawdziwa fotografia to unikat w świecie 
cyfrowych reprodukcji. Jeśli potrafisz  
to docenić.

W setkach takich samych wnętrz, z reprodukcjami 
pochodzącymi z cyfrowych kopiarek nie ma miejsca 
na osobowość. W poszukiwaniu autentyczności, 
oryginalności i prawowitości fotografii 
zawędrowałem do świata ZendoSquare – ręcznie, 
tradycyjnie wywoływanych zdjęć. Zapraszam 
tam niewielu, bo tworzenie ZendoSquare nie jest 
produkcją masową. Na szczęście.

www.zendosquare.com

http://www.zendosquare.com
http://www.zendosquare.com
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Ale się porobiło... Spodziewaliście się? Ktokolwiek z Was 
myślał o nowym systemie operacyjnym od Apple? Wszyst-
kie plotki w ostatnim czasie koncentrowały się na trzeciej 
generacji iPada, ewentualnie na piątej generacji iPhone’a. 
Blogerzy i serwisy technologiczne były tak skupione na 
sprzęcie, że zupełnie zapomniały o oprogramowaniu. My 
podobnie. Pierwszy raz od bardzo dawna, Apple’owi uda-
ło się zachować tajemnicę. Nie było przecieków, nie było 
spekulacji ani plotek. Jak królik z kapelusza 16 lutego wy-
skoczył zupełnie nowy system operacyjny. System, który 
coraz bardziej upodabnia – albo jak Apple woli formułować 
– integruje iOS z OSX. Tak, z OSX – nie Mac OSX, bo „mac” 
właśnie definitywnie zniknął z nazwy. Właśnie o tym chce-
my Wam w marcu szerzej opowiedzieć.

W numerze znajdziecie też fajne nowe głośniki Gear4, 
Yamahy oraz Philipsa, ciekawą konkurencję dla AirPort 
Expressa od TP-LINKa i inne – słowem, dużo ciekawych 
nowości. Tylko u nas, jak zwykle.

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania iMagazine.
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 » Norbert	Cała:	
Niby już prawie każdy produ-
cent ma w swojej ofercie głośni-
ki wspierające AirPlay, ale problemem jest zazwy-
czaj cena. Ciężko szukać czegoś w cenie poniżej 
1000 zł.

 » Wojtek	Pietrusiewicz:	
Nietypowa kamera, dla nietypo-
wych ludzi, z nietypowymi zain-
teresowaniami… lub dziećmi.

 » Krzysztof	Młynarski:	
Do największych zalet Kies for 
Mac zaliczam fakt, że jest i dzia-
ła (przynajmniej z urządzeniami 
wspieranymi oficjalnie przez wersję, która miałem 
okazję testować).

 » Sławomir	Durasiewicz:	
Dodam w tajemnicy, ale po-
dejrzewam, że wielu ma taką; 
sprzęt warto mieć dla samego 
jego posiadania bez oglądania się na ekonomikę 
i rentowność.

 » Kinga	Ochendowska:		
Widzieliście lekarza, który na 
oczach pacjenta wyszukuje ob-
jawy jego choroby w Internecie? 
Nie? Ja widziałam – byłam tłumaczem, uczestni-
czącym w takiej sytuacji.

http://www
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 » Fidelio

Linia docków z głośnikami, bez względu na to, czy prze-
znaczona jest dla Androida czy urządzeń Apple’a, wy-
znaje podobną fi lozofi ę, ale nie taką samą. W przypadku 
urządzeń z iOSem, muzyka jest przekazywana poprzez 
Dock connector, czyli całkowicie cyfrowo. Jeśli dany 
Dock posiada funkcjonalność AirPlay, to możemy rów-
nież i tą metodą odtwarzać muzykę. Fidelio dla Andro-
ida różni się pod tym względem nieznacznie – dźwięk 
przekazywany jest poprzez Bluetooth, a ciekawie roz-
wiązany dock służy tylko do ładowania telefonu lub ta-
bletu. Samo złącze micro USB można też ustawiać, re-
gulować, przestawiać i zadecydować, jak głęboko ma 
wystawać. Pozwala to na kompatybilność praktycznie 

z każdym urządzeniem wyposażonym w system opera-
cyjny Google’a.

Do całości, choć nie jest obowiązkowy, dołączony jest 
jeszcze darmowy, dedykowany program, napisany przez 
Philipsa specjalnie dla linii Fidelio. Aplikacja o tej samej 
nazwie dba o to, żeby telefon automatycznie łączył się 
z głośnikiem, gdy tylko wstawimy go w podstawkę i jest 
do pobrania z Android Market. Jest na tyle inteligent-
na, że pomaga nam również w ustanowieniu pierwsze-
go parowania „urządzenie-głośnik”. Dodatkowo, oprócz 
możliwości odsłuchu muzyki w telefonie, daje dostęp do 
ponad 7000 internetowych stacji radiowych oraz umoż-
liwia współdzielenie się mediami z naszymi znajomymi 
na Facebooku czy Flickr.

WOjtEK	pIEtruSIEWICz

PhILIPS fIDeLIO

Dosyć	długo	zastanawiałem	się,	jak	ugryźć	sam	tytuł	do	tej	podwójnej	recen-
zji	i	niestety	poszedłem	na	łatwiznę.	ta	linia	produktów	niestety	nie	ma	odpo-
wiedniego	polotu	w	dziedzinie	nazewnictwa.	Ot,	po	prostu	„Fidelio”,	za	którym	
stoi	kod	magazynowy.	pierwsze	wrażenia	są	ważne,	ale	to	najważniejsze	na-
stąpi	dopiero	po	włączeniu	muzyki	– porozmawiajmy	zatem	o	tym,	co	istotne…

 aS351 i aS851
dlA ANdrOIdA
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Nietypowa	kamera,	dla	nietypowych	
ludzi,	z	nietypowymi	zainteresowania-
mi…	lub	dziećmi.

Looxcie LX2 to kamera, którą montujemy na własnym 
uchu, podobnie zresztą jak słuchawkę bluetooth do te-
lefonu. LX2 nie zawodzi pod względem funkcjonalno-
ści, ponieważ można ją również do tego celu wykorzy-
stać – oprócz przycisków do nagrywania video, jest też 
dedykowany do odbierania i kończenia rozmów. Jednak 
to funkcjonalność kamery mnie najbardziej zaintereso-
wała oraz wszystkie dostępne sposoby jej wykorzysta-
nia. Podobnie jak znacznie bardziej zaawansowane ka-
mery dla sportowców, typu GoPro czy Contour, Looxcie 
ma zestaw uchwytów na praktycznie wszystko, co jeste-
śmy w stanie sobie wyobrazić – kask pełny i rowerowy, 
czapki, roweru, szyby, a nawet deski rozdzielczej w sa-
mochodzie. Sama kamera nie jest wodoodporna, więc 
nie radziłbym stosować jej na desce surfi ngowej i w po-

dobnych ekstremalnych sytuacjach. To, co jednak zde-
cydowanie wyróżnia LX2, to możliwość ciągłego nagry-
wania i niemal natychmiastowego dzielenia się naszymi 
ujęciami online – posiada dwa, różniące się od siebie, 
tryby pracy.

 » LX2 jako tradycyjna kamera

W tym trybie działa dokładnie tak jak to sobie wyobra-
żamy: wciskamy na obudowie przycisk odpowiedzial-
ny za nagrywanie, a Looxcie, w jakości 480p, rejestruje 
wszystko, co widzi. Urządzenie następnie możemy pod-
łączyć do komputera za pomocą kabla microUSB i po-
brać klipy na niego. Dostępny jest również LooxcieCam 
– aplikacja na smartphone’y, za pomocą której możemy 
odtwarzać i wysyłać nagrane wcześniej fi lmy do znajo-
mych. Ten tryb jest przeznaczony do wykorzystywania, 
gdy akcja, która ma się wydarzyć, jest przewidziana i je-
steśmy na nią gotowi. A co jeśli nie chcemy przegapić 
żadnego momentu?

WOjtEK	pIEtruSIEWICz

lOOXcIe
LX2
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Muszę przyznać, że osobiście nie jestem wielkim fa-
nem strzelanek, ale od czasu do czasu doceniam to, co 
mają do zaoferowania tytuły, takie jak Epoch. Zwłasz-
cza, że mogę w nie wskoczyć w każdej chwili, gdy mam 
przysłowiowe 5 minut wolnego, pograć chwilę i odsta-
wić na potem.

Fani	 strzelanek	 i	 post-apokaliptycz-
nych	światów	– radujcie	się!	Oto	po-
wstał	 bowiem	 tytuł,	 który	 łączy	
w	 sobie	oba	te	elementy	 i	dodatko-
wo	oparty	został	o	silnik	unreal.

I chyba pod takich graczy stworzony został właśnie 
Epoch. Gra nie grzeszy fabułą. Wręcz przeciwnie, ze 
względu na swoją liniowość, wątek fabularny można zu-
pełnie pominąć, a i tak bez problemu ukończymy grę. 
Zwłaszcza, że fabuła jest tu… dość dziwna.

Oto bowiem wcielasz się w robota, któremu przyszło 
„żyć” u świtu nowej epoki. Wciągnięty w niekończącą się 
walkę z innymi robotami przemierzasz bezkresy post-
-apokaliptycznego świata, aby ułożyć w całość fragmen-
ty układanki, która ma wyjaśnić, dlaczego świat wyglą-

ePOch
KrzYSztOF	MOrAWSKI
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Najtańszy	głośnik	Airplay	na	rynku

AirPlay to stosunkowo nowa i jednocześnie moja ulu-
biona technologia od Apple. Dzięki niej możemy w bar-
dzo prosty sposób, bezprzewodowo przesyłać dźwięki 
i obraz między urządzeniami ją wspierającymi.

Jako medium do przesyłania w technologii AirPlay 
używane jest połączenie sieciowe w naszej wewnętrz-

nej sieci. Może być to zarówno połączenie kablowe, jak 
i bezprzewodowe Wi-Fi. Obecnie AirPlay możemy zna-
leźć w większości produktów Apple. AirPlay znajdziemy 
w Apple TV, w iPadach, iPodach touch, oraz w kompu-
terach Mac. Problemem jest dostępność tej technologii 
w produktach fi rm trzecich. Niby już prawie każdy pro-
ducent ma w swojej ofercie głośniki wspierające AirPlay, 
ale problemem jest zazwyczaj cena. Ciężko szukać cze-
goś w cenie poniżej 1000 zł.

GeAr4
aIrzONe SerIeS 1

NOrbErt	CAłA

„ Nie jest 
szczytem 

wydumanego 
i zapierającego 
dech w piersiach 
wzornictwa, ale 
wygląda neutralnie 
i dzięki temu powinna 
trafi ć w gusta 
większości
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DOMINIK	łADA

O	gustach	się	nie	dyskutuje.	Wiem	o	tym.	tym	bardziej	nienawidzę	fi	rmy	
Evouni,	bo	po	raz	kolejny	testuję	produkt,	który	bardzo	mi	się	podoba.	Kolejny	
pokrowiec,	który	chciałbym	mieć,	bo	jest	ładny,	wygodny	i	miły	w	dotyku.

eVOuNI NaNO 
fIber POuch

Tym razem pokrowiec, czy jak kto woli etui do iPada, 
ma formę „wsuwki”. Spokojnie mieści się w nim iPad 
pierwszej generacji, iPad 2 lub dowolny tablet 10” kon-

kurencji. Co więcej, mieści się wraz ze Smart Coverem 
oraz np. z „pleckami”.
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Apple zaskoczył nas kolejny raz – w lutym miała odbyć 
się impreza, której nie było. To znaczy była, ale nikt poza 
wybranymi dziennikarzami o niej nie wiedział. John Gru-
ber dosyć szczegółowo opisał swoje wrażenia z tego spo-
tkania, które odbyło się w hotelu na Manhattanie w No-
wym Jorku. W pokoju, oprócz kanapy, krzesła, iMaka 
i Apple TV podłączonego do telewizora, zastali go trzej 
panowie – Phil Schiller (SVP Worldwide Marketing), Brian 
Croll (Product Marketing) i Bill Evans (PR). Zamiast sceny 
i setki dziennikarzy, otrzymał osobistą prezentację no-
wego systemu operacyjnego, zwanego Mountain Lion.

 » Walka z niekonsekwencją

OS X Mountain Lion (wersja 10.8), to przede wszystkim 
walka z niekonsekwencją, która odróżniała iOS od Liona. 
To próba zrównania obu platform pod względem funk-
cjonalności. Wszyscy obawialiśmy się iOS-ofi kacji du-
żego kota, ale zamiast uproszczenia systemu, został on 
przede wszystkim wyklarowany. Znikają takie dziwolą-
gi jak Notatki zintegrowane z Mailem czy Przypomnie-
nia w iCalu. Zmieniają się też nazwy niektórych pro-
gramów, ale przede wszystkim całość zyskuje jeszcze 

WOjtEK	pIEtruSIEWICz

Mac OS X 10.8
deVelOper preVIeW 1

„zaczynamy	pewne	rzeczy	robić	inaczej”	– phil	Schiller

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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 » Fidelio

Linia docków z głośnikami, bez względu na to, czy prze-
znaczona jest dla Androida czy urządzeń Apple’a, wy-
znaje podobną fi lozofi ę, ale nie taką samą. W przypadku 
urządzeń z iOSem, muzyka jest przekazywana poprzez 
Dock connector, czyli całkowicie cyfrowo. Jeśli dany 
Dock posiada funkcjonalność AirPlay, to możemy rów-
nież i tą metodą odtwarzać muzykę. Fidelio dla Andro-
ida różni się pod tym względem nieznacznie – dźwięk 
przekazywany jest poprzez Bluetooth, a ciekawie roz-
wiązany dock służy tylko do ładowania telefonu lub ta-
bletu. Samo złącze micro USB można też ustawiać, re-
gulować, przestawiać i zadecydować, jak głęboko ma 
wystawać. Pozwala to na kompatybilność praktycznie 

z każdym urządzeniem wyposażonym w system opera-
cyjny Google’a.

Do całości, choć nie jest obowiązkowy, dołączony jest 
jeszcze darmowy, dedykowany program, napisany przez 
Philipsa specjalnie dla linii Fidelio. Aplikacja o tej samej 
nazwie dba o to, żeby telefon automatycznie łączył się 
z głośnikiem, gdy tylko wstawimy go w podstawkę i jest 
do pobrania z Android Market. Jest na tyle inteligent-
na, że pomaga nam również w ustanowieniu pierwsze-
go parowania „urządzenie-głośnik”. Dodatkowo, oprócz 
możliwości odsłuchu muzyki w telefonie, daje dostęp do 
ponad 7000 internetowych stacji radiowych oraz umoż-
liwia współdzielenie się mediami z naszymi znajomymi 
na Facebooku czy Flickr.

WOjtEK	pIEtruSIEWICz

PhILIPS fIDeLIO

Dosyć	długo	zastanawiałem	się,	jak	ugryźć	sam	tytuł	do	tej	podwójnej	recen-
zji	i	niestety	poszedłem	na	łatwiznę.	ta	linia	produktów	niestety	nie	ma	odpo-
wiedniego	polotu	w	dziedzinie	nazewnictwa.	Ot,	po	prostu	„Fidelio”,	za	którym	
stoi	kod	magazynowy.	pierwsze	wrażenia	są	ważne,	ale	to	najważniejsze	na-
stąpi	dopiero	po	włączeniu	muzyki	– porozmawiajmy	zatem	o	tym,	co	istotne…

 aS351 i aS851
dlA ANdrOIdA
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Nietypowa	kamera,	dla	nietypowych	
ludzi,	z	nietypowymi	zainteresowania-
mi…	lub	dziećmi.

Looxcie LX2 to kamera, którą montujemy na własnym 
uchu, podobnie zresztą jak słuchawkę bluetooth do te-
lefonu. LX2 nie zawodzi pod względem funkcjonalno-
ści, ponieważ można ją również do tego celu wykorzy-
stać – oprócz przycisków do nagrywania video, jest też 
dedykowany do odbierania i kończenia rozmów. Jednak 
to funkcjonalność kamery mnie najbardziej zaintereso-
wała oraz wszystkie dostępne sposoby jej wykorzysta-
nia. Podobnie jak znacznie bardziej zaawansowane ka-
mery dla sportowców, typu GoPro czy Contour, Looxcie 
ma zestaw uchwytów na praktycznie wszystko, co jeste-
śmy w stanie sobie wyobrazić – kask pełny i rowerowy, 
czapki, roweru, szyby, a nawet deski rozdzielczej w sa-
mochodzie. Sama kamera nie jest wodoodporna, więc 
nie radziłbym stosować jej na desce surfi ngowej i w po-

dobnych ekstremalnych sytuacjach. To, co jednak zde-
cydowanie wyróżnia LX2, to możliwość ciągłego nagry-
wania i niemal natychmiastowego dzielenia się naszymi 
ujęciami online – posiada dwa, różniące się od siebie, 
tryby pracy.

 » LX2 jako tradycyjna kamera

W tym trybie działa dokładnie tak jak to sobie wyobra-
żamy: wciskamy na obudowie przycisk odpowiedzial-
ny za nagrywanie, a Looxcie, w jakości 480p, rejestruje 
wszystko, co widzi. Urządzenie następnie możemy pod-
łączyć do komputera za pomocą kabla microUSB i po-
brać klipy na niego. Dostępny jest również LooxcieCam 
– aplikacja na smartphone’y, za pomocą której możemy 
odtwarzać i wysyłać nagrane wcześniej fi lmy do znajo-
mych. Ten tryb jest przeznaczony do wykorzystywania, 
gdy akcja, która ma się wydarzyć, jest przewidziana i je-
steśmy na nią gotowi. A co jeśli nie chcemy przegapić 
żadnego momentu?

WOjtEK	pIEtruSIEWICz

lOOXcIe
LX2
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Muszę przyznać, że osobiście nie jestem wielkim fa-
nem strzelanek, ale od czasu do czasu doceniam to, co 
mają do zaoferowania tytuły, takie jak Epoch. Zwłasz-
cza, że mogę w nie wskoczyć w każdej chwili, gdy mam 
przysłowiowe 5 minut wolnego, pograć chwilę i odsta-
wić na potem.

Fani	 strzelanek	 i	 post-apokaliptycz-
nych	światów	– radujcie	się!	Oto	po-
wstał	 bowiem	 tytuł,	 który	 łączy	
w	 sobie	oba	te	elementy	 i	dodatko-
wo	oparty	został	o	silnik	unreal.

I chyba pod takich graczy stworzony został właśnie 
Epoch. Gra nie grzeszy fabułą. Wręcz przeciwnie, ze 
względu na swoją liniowość, wątek fabularny można zu-
pełnie pominąć, a i tak bez problemu ukończymy grę. 
Zwłaszcza, że fabuła jest tu… dość dziwna.

Oto bowiem wcielasz się w robota, któremu przyszło 
„żyć” u świtu nowej epoki. Wciągnięty w niekończącą się 
walkę z innymi robotami przemierzasz bezkresy post-
-apokaliptycznego świata, aby ułożyć w całość fragmen-
ty układanki, która ma wyjaśnić, dlaczego świat wyglą-

ePOch
KrzYSztOF	MOrAWSKI
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Najtańszy	głośnik	Airplay	na	rynku

AirPlay to stosunkowo nowa i jednocześnie moja ulu-
biona technologia od Apple. Dzięki niej możemy w bar-
dzo prosty sposób, bezprzewodowo przesyłać dźwięki 
i obraz między urządzeniami ją wspierającymi.

Jako medium do przesyłania w technologii AirPlay 
używane jest połączenie sieciowe w naszej wewnętrz-

nej sieci. Może być to zarówno połączenie kablowe, jak 
i bezprzewodowe Wi-Fi. Obecnie AirPlay możemy zna-
leźć w większości produktów Apple. AirPlay znajdziemy 
w Apple TV, w iPadach, iPodach touch, oraz w kompu-
terach Mac. Problemem jest dostępność tej technologii 
w produktach fi rm trzecich. Niby już prawie każdy pro-
ducent ma w swojej ofercie głośniki wspierające AirPlay, 
ale problemem jest zazwyczaj cena. Ciężko szukać cze-
goś w cenie poniżej 1000 zł.

GeAr4
aIrzONe SerIeS 1

NOrbErt	CAłA

„ Nie jest 
szczytem 

wydumanego 
i zapierającego 
dech w piersiach 
wzornictwa, ale 
wygląda neutralnie 
i dzięki temu powinna 
trafi ć w gusta 
większości
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DOMINIK	łADA

O	gustach	się	nie	dyskutuje.	Wiem	o	tym.	tym	bardziej	nienawidzę	fi	rmy	
Evouni,	bo	po	raz	kolejny	testuję	produkt,	który	bardzo	mi	się	podoba.	Kolejny	
pokrowiec,	który	chciałbym	mieć,	bo	jest	ładny,	wygodny	i	miły	w	dotyku.

eVOuNI NaNO 
fIber POuch

Tym razem pokrowiec, czy jak kto woli etui do iPada, 
ma formę „wsuwki”. Spokojnie mieści się w nim iPad 
pierwszej generacji, iPad 2 lub dowolny tablet 10” kon-

kurencji. Co więcej, mieści się wraz ze Smart Coverem 
oraz np. z „pleckami”.
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Apple zaskoczył nas kolejny raz – w lutym miała odbyć 
się impreza, której nie było. To znaczy była, ale nikt poza 
wybranymi dziennikarzami o niej nie wiedział. John Gru-
ber dosyć szczegółowo opisał swoje wrażenia z tego spo-
tkania, które odbyło się w hotelu na Manhattanie w No-
wym Jorku. W pokoju, oprócz kanapy, krzesła, iMaka 
i Apple TV podłączonego do telewizora, zastali go trzej 
panowie – Phil Schiller (SVP Worldwide Marketing), Brian 
Croll (Product Marketing) i Bill Evans (PR). Zamiast sceny 
i setki dziennikarzy, otrzymał osobistą prezentację no-
wego systemu operacyjnego, zwanego Mountain Lion.

 » Walka z niekonsekwencją

OS X Mountain Lion (wersja 10.8), to przede wszystkim 
walka z niekonsekwencją, która odróżniała iOS od Liona. 
To próba zrównania obu platform pod względem funk-
cjonalności. Wszyscy obawialiśmy się iOS-ofi kacji du-
żego kota, ale zamiast uproszczenia systemu, został on 
przede wszystkim wyklarowany. Znikają takie dziwolą-
gi jak Notatki zintegrowane z Mailem czy Przypomnie-
nia w iCalu. Zmieniają się też nazwy niektórych pro-
gramów, ale przede wszystkim całość zyskuje jeszcze 

WOjtEK	pIEtruSIEWICz

Mac OS X 10.8
deVelOper preVIeW 1

„zaczynamy	pewne	rzeczy	robić	inaczej”	– phil	Schiller
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Każdy wolny czas spędzony w plenerze może umilić 
nam głośnik dla naszych iUrządzeń od Yamahy. PDX-11, 
bo o nim mowa, to próba przypodobania się młodsze-
mu pokoleniu klientów, którzy do tej pory raczej rzad-
ko sięgali po produkty tej marki, ponieważ Yamaha za-
wsze kojarzyła się z muzyką przez duże M.

Pamiętacie lata 90., w których królowały kolorowe 
podrasowane kaseciaki nazywane potocznie BumBoxa-
mi? Ja dosyć dobrze te czasy pamiętam i rzecz jasna po-
siadałem w swoim życiu kilka takich sprzętów. Prawdo-
podobnie każdy, kto czyta ten tekst, również posiadał 
w tamtych latach BumBoxa, bo bez niego na podwór-

ku było się po prostu nikim. Ja wtedy cały wolny czas, 
a było tego sporo, spędzałem na boisku do kosza, gdzie 
zawsze zabierałem mojego kaseciaka. Był duży, ciężki 
i wcinał kasety jak ciasteczkowy potwór, a osiem baterii 
wielkości beczki z piwem starczało na cztery i pół pio-
senki. Te baterię pochłaniały około 90% mojego i mo-
ich kolegów kieszonkowego, ale i tak było warto.

Te czasy odeszły bezpowrotnie. Jednak jedna rzecz 
pozostała bez zmiany. Każdy w dalszym ciągu lubi wy-
chodzić z muzyką na zewnątrz. Co prawda większo-
ści z nas ruch na boisku zamieniło na ruch przy grillu, 
a klatkę schodową na działkowy leżaczek, ale trzeba 

jArOSłAW	CAłA

yaMaha
PDX-11
Yamaha	pDX-11	to	stacja	
przeznaczona	głównie
w	plener	i	tam
sprawdzi	się	rewelacyjnie.
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SkyDrive będzie miał natywną aplikację 
na OSX
Serwis Engadget opublikował zrzut ekranu z microsofto-
wej usługi SkyDrive, zawierający odnośnik do nieopubli-

kowanego jeszcze oprogramowania m.in. na system OSX.

SkyDrive jest odpowiedzią Microsoftu na chmury innych 
firm – takich jak Apple, Dropbox, Box, SugarSync czy 
chociażby GoogleDocs. W SkyDrive, w wersji darmowej, 
w odróżnieniu od konkurencji, dostajemy dosyć dużą po-
wierzchnię, bo aż 25GB.

Do tej pory z usługą można było się łączyć poprzez prze-
glądarkę www lub z urządzeń z iOS, dzięki dedykowane-
mu programowi. Wprowadzenie natywnego oprogra-
mowania na pewno przysporzy SkyDrive użytkowników 
– ja osobiście nie potrafię korzystać z takiej usługi uży-
wając interfejsu poprzez WWW. Zdecydowanie bardziej 
do mnie trafia rozwiązanie znane z Dropboxa lub iCloud, 
gdzie wszystko dzieje się w tle, bez zbędnych komplikacji.

Engadget opublikował też cennik płatnych rozszerzeń 
powierzchni SkyDrive:
•	  +20GB zapłacimy 10 dolarów/rok (w sumie będziemy 

wtedy mieli 45GB)
•	  +50GB zapłacimy 25 dolarów/rok (w sumie będziemy 

wtedy mieli 75GB)
•	  +100GB zapłacimy 50 dolarów/rok (w sumie 

będziemy wtedy mieli 125GB)

Jeśli pokazane przez Engadget screeny okażą się praw-
dziwe, to szykuje się nam prawdziwa rewolucja na rynku 
„chmur”. Natywna aplikacja w połączeniu z dużą darmo-
wą powierzchnią i relatywnie nieduży koszt roczny do-
datkowych GB, może uczynić SkyDrive bardzo łakomym 
kąskiem dla wszystkich mobilnych użytkowników. Poja-
wienie się nowych opcji w SkyDrive może też zmusić po-
zostałych graczy do zmiany polityki, co w ostatecznym 
rozrachunku będzie przede wszystkim najlepsze dla nas 
– klientów.

A i jeszcze jedno – pamiętacie, że pojawia się w sieci co-
raz więcej informacji o planowanej nowej usłudze Go-
ogle – G Drive? To też może ostro namieszać na rynku.

Kolejne filmy po polsku w itunes Store
W iTunes Store pojawiły się nowe filmy po polsku.

Są to kolejne kreskówki. Do „Zaplątanych” dołączyły pro-
dukcje Pixara – „Auta 2” i „Toy Story 3”.

aktualizacje
Od ostatniego wydania, ukazały się następujące aktuali-
zacje dla komputerów Apple:
•	  MacBook Pro EFI Firmware Update 2.6 3,18MB
•	 iMac EFI Update 1.8 3,02MB
•	  MacBook Air EFI Firmware Update 2.3 2,98MB
•	  sterowniki dla Liona do drukarek Lanier, NRG, 

InfoPrint, Savin, Ricoh, Gestetner, Infotec, Samsung, 
Canon

•	  MacBook Air EFI Firmware Update 2.4 4,06MB
•	 iMac EFI Firmware Update 1.9 3,77MB
•	  MacBook Pro EFI Firmware Update 2.7 4,24MB
•	Mac mini EFI Firmware Update 1.6 4,08MB
•	 iMac Wi-Fi Update v1.0 25,81MB

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

Icy Dock – ciekawe adaptery 
na dyski 2,5" dla Maków Pro
Icy	Dock	wprowadził	na	polski	rynek	ciekawe	adaptery	na	dyski	
2,5″,	zamieniające	je	w	rozmiar	3,5″. Jest to bardzo dobre rozwią-
zanie np. dla posiadaczy Maków Pro.

Dostępne są dwie wersje – plastikowe i metalowe. Oglądałem 
wszystkie trzy dostępne modele i choć nie testowałem ich, bo nie mam 
pod ręką Maka Pro, to mogę powiedzieć, że wykonane są na najwyż-
szym poziomie i mają zastosowane ciekawe rozwiązania konstrukcyjne.

Zdecydowanie najbardziej podoba mi się, pod kątem funkcjonal-
nym, wersja na dwa dyski 2,5″ z możliwością pracy w trybie RAID. Ta-
kie adaptery są bardzo dobrym rozwiązaniem, gdy chcielibyśmy za-
stosować w naszych stacjonarnych makach dyski SSD.

•	  Konwerter napędów 2.5″ -> 3.5″ metalowy, srebrny – MB982IP-1S 
– kosztuje 150 zł

•	  Podwójny konwerter napędów 2.5″ -> 3.5″ z RAID, metalowy, 
srebrny – MB982SPR-2S 
– kosztuje 346 zł

•	  Konwertery 2.5″ -> 3.5″- MB882SP-1S-1B 
– kosztuje 85 zł

Ceny są moim zdaniem atrakcyjne.
Icy Dock dystrybuuje firma Mospan.

„My” Teresy Torańskiej pierwszą 
książką z iBooks Author
W	 iBookstore	pojawiła	 się	pierwsza	książka	wydana	w	całości	
w	iBooks	Author.	Jest	to	książka	„My”	Teresy	Torańskiej.

Nie wdajemy się w tematykę – bo to czysta polityka – ale liczy się 
fakt, że w końcu ktoś „przetrenował” iBooks Author. Wydawcą książki 
jest iSource, które wydaje również inne publikacje (polecamy Lemo-
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http://support.apple.com/kb/DL1453
http://support.apple.com/kb/DL1497
http://support.apple.com/kb/DL1498
http://support.apple.com/kb/DL1499
http://support.apple.com/kb/DL1500
http://support.apple.com/kb/DL1501
http://www.icydock.pl/index.php/produkt/view/id/MB982IP-1S/class/produkt_model
http://www.icydock.pl/index.php/produkt/view/id/MB982SPR-2S/class/produkt_model
http://www.icydock.pl/index.php/produkt/view/id/MB882SP-1S-1B/class/produkt_model
http://imagazine.pl/2012/02/19/lemologia-polskie-aplikacje-w-app-store/


 » 2012 nr 3 » aKtuaLNOścI 11

logię). Do tej pory odbywało się to dzięki narzędziom 
Adobiego, ale tym razem iSource zdecydował się na roz-
wiązanie dostępna dla wszystkich.

– Jesteśmy pod wrażeniem możliwości programu iBo-
oks Author – mówi Jerzy W. Bebak, wiceprezes iSource 
ds. produktów i rozwoju rynku. – Jest to narzędzie dar-
mowe, dostępne dla każdego użytkownika Maka z sys-
temem Mac OS X Lion, jako dodatkowego oprogramo-
wania użyliśmy również darmowego Apple iPhoto oraz 
Pages, edytora tekstu z komercyjnego pakietu Apple 
iWork. Jak widać, da się zrobić bardzo fajną rzecz przy 
użyciu oprogramowania o łącznej wartości 90 zł, jeśli 
platformą produkcyjną jest komputer Apple. Liczymy, 
że książka zainteresuje posłów do Sejmu, którzy zostali 
ostatnio wyposażeni w iPady – teraz mogą na nich prze-
czytać podręcznik tworzenia i obalania rządu.

„My” na iPadzie daje dodatkowe możliwości. Można 
wyszukiwać wyrazy w tekście, a także w Wikipedii i w In-
ternecie, zakreślać w kilku kolorach fragmenty tekstu 
i sporządzać notatki na cyfrowych „fiszkach”. Książkę 
można czytać w poziomie i w pionie, zaznaczać tekst 
wielokrotnymi zakładkami, a także wyświetlać na du-
żym ekranie, podłączając projektor do złącza doku lub 
przez WiFi i technologię AirPlay®.

Cena książki w iBoostore wynosi w krajach Unii 
Europejskiej 3,99 Euro, a w krajach dolarowych 
– 4,99 dolarów.

Link do książki: http://itunes.apple.com/pl/book/my/
id503236918?mt=11

Ryszard Kapuściński, 
Agata Christie, 
Jeremy Clarkson i Ty. 
iSource zaprasza do 
klubu uznanych autorów
Jesteś kreatywny, ale przeraża Cię poszukiwanie wy-
dawcy? Masz gotowy tekst, ale nie chcesz go wysyłać 
do pięćdziesięciu wydawnictw? Stworzyłeś nowy re-
welacyjny podręcznik, poradnik, przewodnik, jakiego 
nie było jeszcze na rynku, ale nie wiesz jak go dobrze 
sprzedać? A może masz zamiar napisać powieść swo-
jego  życia? W takim razie ta informacja jest właśnie 
dla Ciebie.

Firma iSource uruchamia program wydawniczy dla 
niezależnych i nowoczesnych autorów. Bez wysyłania 
całości tekstu, bez kosztów własnych, bez zmartwień 
o dystrybucję i promocję, za to profesjonalnie, z po-
mocą fachowych redaktorów i korektorów, z gwarancją 
dystrybucji w największych internetowych księgarniach 
i z promocją nowoczesnymi kanałami komunikacji. Wy-
starczy tylko siąść przed klawiaturą, albo sięgnąć do 
szuflady. Setki tysięcy użytkowników iPadów, iPho-
nów, iPodów, smartfonów z Androidem i elektronicz-
nych czytników książek tylko czekają na pozycje nowych 
polskich autorów.

To w rzeczywistości najszybszy i najlepszy sposób 
na dotarcie do czytelników. Twoją książkę, wydaną jako 
ebook, lub jako aplikacja, będą mogli pobrać ze skle-
pu on-line w każdej chwili, w dowolnym miejscu i na 
dowolne urządzenie. Pomyśl, wydanie własnej książki 
jeszcze nigdy nie było tak łatwe. I na żadnym etapie nie 
poczujesz się samotny. Firma iSource oferuje Ci wszel-
ką możliwą pomoc w każdym momencie od stworze-
nia tekstu, po sprzedaż gotowej książki, angażując w to 
swoje najlepsze siły i środki.

Nie musisz mieć pieniędzy. Wydamy Twoją książkę 
na własny koszt. Uzgodnimy z Tobą wszelkie konieczne 
elementy interaktywne, ilustracje, animacje i multime-
dia, jakie chciałbyś w niej zamieścić, przeprowadzimy 
korektę, pomożemy w redakcji merytorycznej, a na ko-
niec zajmiemy się sprzedażą i promocją.

Formularz i zaproszenie do osobistego spotkania 
znajdziesz na stronieisource.pl/wydajswojaksiazke lub 
www.wydajsie.pl. Wypełnienie go, to chwila. Nie zasta-
nawiaj się. Jeszcze nigdy nie byłeś tak blisko od wyda-
nia swojej książki.

http://imagazine.pl/2012/02/19/lemologia-polskie-aplikacje-w-app-store/
http://itunes.apple.com/pl/book/my/id503236918?mt=11
http://itunes.apple.com/pl/book/my/id503236918?mt=11
http://www.isource.pl/main.php?p=277&m=3
http://www.wydajsie.pl/
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Microsoft wprowadza 
pakiet Office 
dla Mac University 2011
Od ponad roku dostępna jest w sprzedaży polska wersja 
językowa pakietu Microsoft Office dla Mac. Ten najpo-
pularniejszy zestaw aplikacji biurowych zyskał uznanie 
nie tylko użytkowników platformy Windows, ale również 
Mac OS X. Pakiet przydatny w pracy biu-
rowej, stanowi też istotne narzędzie edu-
kacyjne dla uczniów i studentów. Z myślą 
o nich firma Microsoft przedstawia nową 
wersję swojego oprogramowania: Office 
dla Mac University 2011.

Pakiet Office dla Mac University 2011 
to niezwykle korzystna oferta dla osób 
uczących się. Jest bogatszy w programy, 
niż dotychczasowa wersja dla Użytkow-
ników Domowych i Uczniów – poza pro-
gramami Word 2011, Excel 2011 oraz Po-
wer Point 2011, posiada również program 
Outlook 2011, do tej pory dostępny jedy-
nie w pakietach dla Użytkowników Domo-
wych i Małych Firm. Co więcej, wyposaże-
nie na poziomie pakietu biznesowego, jest 
dostępne w wersji uniwersyteckiej w o po-
łowę niższej cenie.

Warunkiem koniecznym do aktywacji 
pakietu Office dla Mac University 2011, jest posiadanie 
karty ISIC (International Student Identity Card). To karta 

potwierdzająca status studenta na całym świecie. Wy-
stawiana jest uczniom szkół ponadpodstawowych od 
12. roku życia oraz studentom wszystkich typów uczel-
ni wyższych, bez ograniczeń wiekowych.

Po zakupie pakietu Office dla Mac University 2011 
od licencjonowanego sprzedawcy, należy skorzystać 
z umieszczonego wewnątrz opakowania numeru PIN. 
Podając PIN na stronie office.com/verify, student może 

dokonać weryfikacji statusu 
akademickiego poprzez poda-
nie adresu e-mail swojej szko-
ły oraz loginu lub numeru karty 
ISIC. Następnie generowany jest 
klucz aktywacyjny, dzięki które-
mu student może zainstalować 
pełną wersję pakietu. Weryfika-
cja statusu studenckiego odby-
wa się przy użyciu bazy danych 
Microsoft połączonej z bazą AVE 
– Academic Verification Engine 
– to zapewnia, że produkt tra-
fia jedynie w ręce osób powo-
łanych, a więc studentów.

Pakiet Microsoft Office dla 
Mac University 2011 może zo-
stać aktywowany na maksymal-
nie dwóch komputerach Mac 
używanych przez jedną osobę.

Pakiet Office dla Mac University 2011 dostępny  będzie 
od 14 lutego 2012 roku. Jego cena wyniesie 399 zł.

http://www.nozbe.com
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Nowy iPad
W tym roku zaskoczenia nie było, bo wszystkie przecie-
ki dotyczące nowego iPada okazały się niezwykle trafne. 
Nowy iPad otrzymał zarówno ekran Retina jak i możli-
wość transmisji w trybie 4G LTE. Zdecydowanie, najbar-
dziej przemawia do nas nowy ekran. Będziemy mogli 
wygodniej czytać książki i dłuższe testy. Dwa razy wię-
cej pikseli na cal powinno dać efekt zbliżony do wydru-
ku na kartce papieru. Bardzo przydatna będzie okazać 
się może transmisja LTE, która niestety na razie nie bę-
dzie obsługiwana w polskich sieciach. Na szczęście nowy 
iPad będzie obsługiwał kilka standardów szybkiej trans-
misji, które dostępne są również w Polsce. Dzięki nim 
i wzbogaceniu iPada o funkcję Hot Spot – będziemy mo-
gli udostępniać bardzo szybkie połączenie internetowe 
również urządzeniom stacjonarnym. Dzięki niej bowiem, 
oraz dzięki wzbogaceniu iPada o funkcję Hot Spot – bę-
dziemy mogli udostępniać bardzo szybkie połączenie in-
ternetowe również urządzeniom stacjonarnym.

Zaskoczeni pozytywnie powinniśmy być także 9-cio 
godzinym czasem pracy przy transmisji LTE, to świetny 
wynik, dużo lepszy niż to, czego mogliśmy oczekiwać. 
Odbiło się to niestety na wadze, która znacznie wzrosła 
– waga nowego iPada oscyluje pomiędzy wagą iPada 2, 
a iPada 1. Jak jednak mówią – coś za coś.

Zaskakująca jest także nazwa. Nowy iPad to po pro-
stu „Nowy iPad”. Oba modele pozostają nadal w sprze-
daży, więc decyzja dotycząca nazewnictwa jest lek-

ko zaskakująca i wprowadzająca nieco chaosu. Więcej 
dowiemy się, kiedy nowy iPad trafi do sprzedaży. Bę-
dzie to miało miejsce 16 marca, między innymi w USA, 
Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Nas bardziej intere-
suje fakt, że 23 marca pojawi się on w naszych sklepach 
i to w niezmienionej cenie. Duży test iPada 3 będziecie 
mogli przeczytać już za miesiąc. [NC]

ekran retina 
rozdzielczość 2048 x 1536

procesor a5X 
z czterordzeniową grafiką

łączność 4g Lte do 73Mbps

kamera 5Mpx, wideo

9 godzin na baterii przy 4g
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Końcowy MacMark wyliczany jest na podstawie wzoru:
MacMark	 =	 (1	÷	(suma	testów	w	sekundach))	×	100	000

Pełny opis testów na stronie:
http://morid.in/macmark201108

http://morid.in/macmark201108
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 » DŁ	–	W wakacje	2011	kupiliście	część	Samsunga	pro-
dukującą	dyski	HDD.	Czy	 to	oznacza,	 że	 jesteście	
w tej	chwili	największym	producentem	na	świecie?

MK: Tak, to prawda – jesteśmy największym produ-
centem dysków twardych. W ostatnim kwartale sprze-
daliśmy 47 milionów dysków, co daje 39% udziału w ryn-
ku. Przychód firmy wyniósł 3,2 miliarda dolarów. Jeśli 
chodzi o obecny kwartał – spodziewamy się sprzedaży 
na poziomie 60 milionów sztuk.

 » DŁ	 –	 Seagate	konsekwentnie	koncentruje	 się	na	
produkcji	 „standardowych”	dysków	HDD	podczas	
gdy	coraz	większa	jest	oferta	i coraz	tańszych	dys-
ków	SSD…

Rynek dysków „standardowych” jest ogromny i stale 
rośnie, ponieważ tworzymy i przechowujemy coraz wię-
cej cyfrowych treści. W zeszłym roku na przykład świato-
we zapotrzebowanie na pamięć masową wynosiło około 
400 exabajtów. W tym roku spodziewamy się, że liczba 
ta wzrośnie do 540 exabajtów. To są naprawdę duże licz-
by. Dla tych, którzy jeszcze nimi nie operowali: jeden exa-

bajt to równowartość miliona terabajtów lub – jak kto 
woli – miliarda gigabajtów! Co ważne – większość treści 
liczonych w exabajtach będzie przechowywana na trady-
cyjnych pamięciach masowych. Chcemy więc w dalszym 
ciągu być liderem na tym rynku i dostarczać produkty, 
które odpowiedzą na realne potrzeby klientów.

W segmencie SSD jesteśmy obecni poprzez rodzinę 
produktów Pulsar, skierowaną na rynek korporacyjny. 
Projektując je wykorzystaliśmy nasze wieloletnie do-
świadczenie w projektowaniu dysków klasy enterprise. 
Nasza umowa z Samsungiem oraz ustalenia dotyczą-
ce wzajemnego licencjonowania pamięci flash pozwolą 
nam jeszcze bardziej wzmocnić obecność na tym rynku.

Jest jeszcze trzecia grupa produktów – dyski hybrydo-
we (SSHD). W 2010 wprowadziliśmy na rynek pierwszą 
generację dysku laptopowego Momentus XT, w zeszłym 
roku przedstawiliśmy drugą generację tych produktów, 
oferującą aż 750 GB pojemności. Dysk hybrydowy to 
– jak pokazują liczne testy – idealny kompromis między 
SSD a HDD. Łączy szybkość i wydajność pamięci flash 
z pojemnością i ceną tradycyjnych dysków twardych.

POjeMNOść DySKów 
bęDzIe rOSła
WyWIAd z MARCINeM KACzOReM

DOMINIK	łADA
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Niezależnie od tego, czy mówimy od HDD, SSD czy 
dyskach hybrydowych – zależy nam na dostarczaniu 
innowacyjnych produktów, które gwarantują klientowi 
wydajność. Taką, jakiej oczekuje.

 » DŁ	–	Dziś	mamy	na	rynku	dyski	z talerzami	po	1TB,	
co	daje	nam	w sumie	4TB	na	dysku.	Gdzie	jest	w ta-
kim	razie	wg	Was	technologiczna	granica?

Z całą pewnością mogę powiedzieć, że pojemność 
dysków twardych będzie w dalszym ciągu rosła. Trud-

no jednak określić, kiedy pokonamy ko-
lejne bariery pojemności i w jaki 
sposób to zrobimy. Czy uda nam 
się zwiększyć gęstość zapisu na 
talerz? Zmieścimy więcej talerzy 
w dysku? A może okaże się, że 
odpowiedzią będzie połączenie 
obu tych opcji? Są jeszcze nowe 
technologie jak HAMR (heat as-
sisted magnetic recording), któ-
re pozwalają znacznie zwiększyć 
gęstość zapisu. Pewne jest, że 
będziemy inwestować w rozwój 
technologii pamięci masowych 
i szukać najlepszych rozwiązań.

 » DŁ	–	Ostatnio	byliśmy	świadkami	klęski	żywiołowej	
w Tajlandii.	Wielu	producentów	miało	tam	swoje	fa-
bryki,	które	zostały	zalane	przez	powódź.	Czy	Wy	
również	ucierpieliście?	Ceny	dysków	automatycz-
nie	drastycznie	wzrosły.	Wszystkich	nas	interesuje,	
kiedy	sytuacja	unormuje	się	i ceny	zaczną	spadać.

Powódź w Tajlandii była strasznym kataklizmem, któ-
ry przyniósł ze sobą śmierć, zniszczenia i odcisnął pięt-
no na życiu milionów ludzi.

Wiele firm działających w regionie – w tym te, produ-
kujące pamięci masowe – znalazło się w bardzo trudnej 
sytuacji. Branża jednak odzyskuje siły i zwiększa pro-
dukcję. Fabryki Seagate’a nie zostały zalane, dlatego też 
nie ucierpieliśmy na powodzi w takim stopniu, jak inni 
producenci. Jesteśmy jednak narażeni na ryzyko nie-
dostępności komponentów dostarczanych przez firmy 

zewnętrzne, które wciąż starają się wrócić do poziomu 
produkcji sprzed powodzi. Pomagamy tym firmom, aby 
proces ten trwał jak najkrócej. Wydaje mi się, że powrót 
do pełni możliwości produkcyjnych branży jest możliwy 
w drugiej połowie roku. Już teraz jednak widać, że sytu-
acja się poprawia.

 » DŁ	–	Osobiście	jestem	bardzo	zainteresowany	tech-
nologia	Thunderbolt,	która	jest	mocno	promowana	
przez	Apple,	a od	początku	tego	roku	zaczęły	wresz-
cie	pojawiać	się	produkty	ją	wspierające.	Dyski	pod-
pięte	do	komputerów	poprzez	 złącze	Thunderbolt	
mają	osiągi,	jakich	nie	miały	do	tej	pory.	Kiedy	uj-
rzymy	Wasze	produkty	z Thunderboltem?

To prawda, Thunderbolt niesie ze sobą wiele nowych 
możliwości. Jesteśmy żywo zainteresowani tą technolo-
gią i zaprojektowaliśmy produkty wykorzystujące nowy 
interfejs. Już niedługo możemy spodziewać się informa-
cji o dostępności adapterów w Polsce. Niestety, na tym 
etapie nie mogę zdradzić szczegółów.

 » DŁ	–	Skoro	 już	 jesteśmy	przy	Polsce.	Czego	może-
my	spodziewać	się	na	naszym	rynku	w najbliższym	
czasie?

Przede wszystkim – dzięki bliskiej współpracy z na-
szymi partnerami znacznie umocniliśmy pozycję na pol-
skim rynku w segmencie standardowych dysków twar-
dych. Pozwala nam to skupić się w najbliższej przyszłości 
na promowaniu rozwiązań bardziej zaawansowanych. 
Wśród nich należy wymienić przede wszystkim wspo-
mnianą wcześniej serię 2.5” dysków Momentus XT.

Dodatkowo chcemy zwiększyć widoczność produktów 
Seagate w segmencie Retail. Przykładem jest tu GoFlex 
Satellite – 2.5” dysk zewnętrzny o pojemności 500GB, 
który łączy się bezprzewodowo z urządze-
niami typu tablet czy smartphone 
umożliwiając strumieniową wymia-
nę danych.

W najbliższej przyszłości chce-
my też zapewnić szersze wsparcie 
dla klientów w dziedzinie korpora-
cyjnych urządzeń pamięci masowej 
o najwyższej jakości. W tego typu 
biznesowych środowiskach prze-
twarzania danych świetnie radzi so-
bie seria dysków SSD Pulsar.

Pojawią się też nowości – ale tu 
niestety musimy poczekać na ofi-
cjalne newsy.

 » DŁ	–	Dziękuję	za	rozmowę	i powodzenia.



 » 2012 nr 3 » feLIetONy » dramatyczna historia 17

DraMatyczNa 
hIStOrIa

NAślAdOWANIA 
rzeczyWISTOścI



 » 2012 nr 3 » feLIetONy » dramatyczna historia 18

Od	zarania	dziejów	zawsze	były	jakieś	
imprezy,	które	trzeba	było	zobaczyć.

W starożytności, miasta, były małe, ciasne i niechlujnie 
zabudowane. Nie posiadały zorganizowanej komunika-
cji, wodociągów, energii elektrycznej, ale posiadały je-
den niezaprzeczalny walor – centralne miejsce, gdzie 
skupiała się wszelaka rozrywka – pręgierz – gdzie kato-
wano nielubianych obywateli.

Dookoła owego dziwoląga, z czasem, powstała zor-
ganizowana widownia z miejscami dla vipów i pospól-
stwa, karczmy, winiarnie i piwiarnie z pokojami dla 
podróżnych.

W przerwach pomiędzy kaźniami odbywały się tar-
gi i wiece polityczne zachwalające lokalnego wataż-
kę, bowiem plac centralny musiał w jakiś sposób być 
zagospodarowany.

Trzeba przyznać, że społeczne zapotrzebowanie na 
rozrywkę istniało zawsze, ale zmniejszająca się ilość kaź-
ni na centralnym placu a zwłaszcza powtarzalność spek-
takli co do prawdopodobieństwa wystąpienia pewnych 
czynności, sprzyjała rozwojowi innych widowisk. W koń-
cu populacja złodziei i bandytów była ograniczona i co 
ważne środki na ich ściganie były niewspółmiernie małe 
do ponoszonych kosztów. Co prawda „nauki prawne” 
zawsze dążyły do rozszerzenia listy pretendentów do 
pręgierza, bo ludzkość pragnęła się bawić, rozszerza-
jąc możliwości penalizacyjne na zdrajców, zdrajczynie, 
wiarołomców, kłamców i naciągaczy. Ale przesyt wido-
wiskowy stawiający na sztukę faktu i horroru w końcu 
zrobił swoje. Seriale na żywo oferujące opiekanie, cię-
cie, rżnięcie i wieszanie, dostarczające radości pospól-
stwu były raczej przewidywalne – dostarczały skończony 
zbiór widoków do ogarnięcia – w końcu procedury do-
tyczące wymierzania kar i stosowania tortur są nie tyl-
ko najbardziej mroczne ale i najstarsze. Nie ulega wąt-
pliwości – średnio inteligentny mieszczanin wiedział, że 
skazanemu na rozczłonkowanie, w określonej kolejno-
ści odcinano różne części ciała z językiem na końcu – bo 
doznania słuchowe były nieodzowną częścią spektaklu.

Taka papka przekazowa prowadziła do jednego – to 
się mogło znudzić. Co prawda serial nie podlegał „zdję-
ciu z anteny”, no może był rzadziej pokazywany.

O ileż ciekawsze były rzeczy bardziej unikalne niż co-
dzienne ucinanie ręki złodziejowi czy wyłupywanie oka 
podglądaczowi. Sztukę zaczęła stanowić już nie drama-

turgia horroru lecz dramat sytuacji opowiedziany tek-
stem, śpiewem czy tańcem. Ukazywanie uczuć wyż-
szych, szalonej przygody czy ludzkiej tragedii stały się 
bardziej pożądane niż publiczna egzekucja. W ślad za 
tym szło zapotrzebowanie na scenografię, charaktery-
zację, scenariusz.

Póki pokazy odbywały się na żywo sztukę odbiera-
no w taki sposób taki jakim ona była. Nikt nie korzystał 
z takich śmiesznych urządzeń jak wzmacniacze, mikro-
fony czy głośniki. Ich miejsca zajmowały umiejętności 
emisji czyli operowania głosem, specjalistyczna kon-
strukcja miejsca, w którym prezentowano sztukę, pięk-
ne wnętrza czy plenery.

Póki oglądano sztukę na żywo, póki nie istniały moż-
liwości jej rejestracji nikt nie zdawał sobie sprawy z pro-
blemów z którymi borykamy się dzisiaj. Bo właśnie dzi-
siaj to mamy problem.

Drzewiej nikt nie mówił, że oglądał właśnie w La Scali 
„Madamę Butterfly” w „trzy de”, „w kolorze”, w „stereo”, 
i dodatkowo „5.1”. To co oferował jakiś ówczesny świat 
rozrywki było naturalne i namacalne. Emisja dźwięku 
odbywała się bez uciesznych urządzeń, scenografia była 
budowana z materiałów naturalnych a nie blue boxo-
wa, a instrumenty były bez prądu. To wszystko powo-
dowało, że człowiek sztuki musiał wykazać się nie lada 
umiejętnościami aby nie przepaść z kretesem, w owym 
„szoł interesie” bo życie odsiewało najgorszych w spo-
sób bezlitosny.

Dzisiaj elektronika zapanowała wszędzie i to już nie 
tylko ta analogowa ale cyfrowa, gdzie za pomocą spe-
cjalistycznych aplikacji i równie specjalistycznych umie-
jętności można ingerować niemal że w każdą jedynkę 
i w każde zero. Daje to możliwość nie tylko ingerencji 
chociażby w wysokie „C” gwiazdy operowej co to już 
tego „C” dawno nie ma, ale również możliwość wpro-
wadzania innych „ułud i omamów” jak chociażby moż-
liwość odchudzenia cyfrowo kogoś, którego (albo któ-
rej) pupa na filmie zasłania wszystko.

Trzeba sobie z ręką na sercu powiedzieć, że sztu-
ka kreacji postaci przegrywa ze sztuką efektów spe-
cjalnych. Casting raczej dotyczy tego czy aktor jest 
w stanie sprostać wizji reżysera nie posiłkując się za-
nadto środkami wyrazu a nie po to aby pokazać moż-
liwość kreacji postaci. (tu powołuję się na opinie sa-
mych aktorów).

Czasy się zmieniają, ale czy na lepsze? Elektronika 
i cyfryzacja opanowały świat do tego stopnia, że wyma-
gamy mniej od zawodowego rzemiosła aktora a więk-

SłAWOMIr	DurASIEWICz
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sze oczekiwania upatrujemy w tak zwanym show, w roz-
machu widowiska, dymach, wybuchach i fajerwerkach.

Dla potrzeb rejestracji widowiska i jego późniejszych 
odtworzeń potrzebujemy też co raz to nowych urzą-
dzeń, które przy i tak skomplikowanej budowie, nie za-
pewniają tego co oglądamy w realu i prawdopodobnie 
nigdy nie zapewnią.

Jednak mimo ułomności odtwarzanych widowisk 
w domowych pieleszach nasze wygodnictwo powodu-
je, że lubimy pozostać w domu i film, nawet oskarowy, 
obejrzeć na ekranie telewizora. Wszelkie ułomności sub-
wofera, koloru i wielu innych dodatków nie mają znacze-
nia gdy tylko wiemy, że widowisko jest na tyle genialne, 
że efekty specjalne się nie liczą. Kukurydzę możemy na-
być w domowej kuchence mikrofalowej a cola kupiona 
w sklepie jest dużo tańsza od tej bufetowej. Co więcej, 
w każdej chwili możemy nasze widowisko zatrzymać, 
aby wykonać pewne nieodzowne czynności, których 
wszyscy jesteśmy świadomi. Na przykład aby zrealizo-
wać wszelkie promocje związane z oglądaniem widowi-
ska z ukochaną osobą.

No i teraz ten cholerny rachunek ekonomiczny, czy-
li co się komu opłaca?

Każde wyjście do kina, czy na koncert to wydatek 
w istotny sposób naruszający nasze finanse. Każdy za-
kup specjalistycznego sprzętu do doskonałego odbioru 
widowiska w domu to również niebagatelny wydatek ale 
stoi za nim efekt w postać świętego spokoju, brak kło-
potów z dojazdem i tym podobne. Na pewno trzeba owe 
wydatki rozpatrywać w czasie. Chociaż, między Bogiem 
a prawdą należy korzystać z obu opcji. Dodam w tajem-
nicy, ale podejrzewam, że wielu ma taką; sprzęt warto 
mieć dla samego jego posiadania bez oglądania się na 
ekonomikę i rentowność. Gdyby tak nie było wszyscy 
jeździlibyśmy ohydnymi maluchami.

Wielu ludzi, w tym ja, należy do Polskiej Partii Święte-
go Spokoju im. Felicjana Dulskiego, ale jest w tym pew-
na nieprawidłowość. Bo choć Dulski żądał spokoju to 
wychodził na spacer na Wysoki Zamek.

Mnie jednak nic nie jest w stanie wyrwać z domu. No 
chyba, że wyjazd na narty. Ale i wtedy nie ruszam się 
bez telefonu i komputera. «

Karta do płacenia za aplikacje, muzykę 
i � lmy w sklepach iTunes i App Store.

Korzystaj w App Store, Mac App Store oraz w innych płatnościach internetowych. 

Dzięki karcie CardEasy możesz w bezpieczny sposób zarejestrować konto 
w sklepach fi rmy Apple*. Od teraz nie musisz rejestrować konta z użyciem 
swojej podstawowej karty kredytowej. Dzięki CardEasy jesteś bezpieczny, 

anonimowy i łatwiej Ci kontrolować wydatki na 
Twoje ulubione aplikacje, muzykę i fi lmy. 

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić CardEasy – wejdź na stronę: 

www.cardeasy.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz App Store.

anonimowy i łatwiej Ci kontrolować wydatki na 
Twoje ulubione aplikacje, muzykę i fi lmy. 

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić 

www.easycard.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz * dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz 

http://www.cardeasy.pl
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yahOO aNSwerS 
DObre, 
jaK KażDe INNe
Wiele	słyszymy	ostatnio	o	reformach	
w	edukacji.	Wszystko	ma	być	cyfrowe,	
plan	nauczania	ograniczony,	młodzież	
odciążona.	Nikt	nie	poświęcił	czasu,	
żeby	przeanalizować	znane	już	prze-
cież	na	świecie	skutki	wprowadzania	
takich	zmian.	Wystarczyłoby,	żeby	je-
den	z	drugim	Minister	Edukacji	odwie-
dził	 zachodnie	 szkoły	 i	 zobaczył	 na	
własne	oczy,	jak	w	tej	rzeczywistości	
funkcjonuje	przyszła	ostoja	narodu.

Do niedawna, polskie szkoły znane były na świecie 
z wysokiego poziomu nauczania. Dzieci przenoszące 
się do szkół w zachodniej części Europy nie miały żad-
nych problemów z aklimatyzacją i w naturalny sposób 
brylowały wśród rówieśników. Ich wiedza, porówny-
wana z wiedzą innych uczniów znajdujących się w tym 
samym przedziale wiekowym była kompleksowa, spój-
na, interdyscyplinarna i co najważniejsze – rzetelna. Nic 
więc dziwnego, że polscy uczniowie świetnie dawali so-
bie radę w zagranicznej rzeczywistości.

 » zdziwienie Matki Polki

Od długiego czasu mam okazję przyglądać się brytyj-
skiemu systemowi edukacji. Z pierwszej ręki, bo z po-

zycji Matki Polki, wychowanej w tradycyjnym systemie 
edukacyjnym, która przebyła całą drogę – od podsta-
wówki po uzyskanie tytułu magistra.

Pierwszy szok przeżyłam już na poziomie Primary 
School (szkoła podstawowa). Był nią brak prac domo-
wych. Jak wiadomo, jak dziecko przychodzi do domu 
i zeznaje, że nie ma nic zadane, to znaczy, że coś jest 
na rzeczy. W końcu, po jakimś czasie, pojawiło się za-
danie i energicznie zasiadłam z ośmioletnim dziecię-
ciem do jego odrabiania. W ciągu jednego wieczoru 
stworzyłyśmy album dotyczący ulubionych potraw, 
z opisami i kolorowymi obrazkami. Tytułem wyjaśnie-
nia – młoda nie posługiwała się w tym czasie językiem 
angielskim na poziomie komunikatywnym, więc po-
moc z zewnątrz była konieczna. Sama praca nie była 
trudna i wykonanie jej nie wymagało wiele czasu. Na-
stępnego dnia dziecię dumnie ujęło album pod pachę 
i pomaszerowało do szkoły. Po powrocie za to, obda-
rzyło mnie spojrzeniem zranionego psa i oświadczy-
ło, że… to była praca semestralna! Na jej wykonanie 
miała prawie 2 miesiące i nauczycielka wcale nie była 
zadowolona, że wykonała ją w jeden wieczór, mimo że 
przyznała, że praca zasługuje na najwyższą ocenę. Inne 
dzieci też patrzyły na nią krzywo. No cóż – 1:0 dla an-
gielskiej szkoły.

 » Dzieci nie należy zmuszać do nauki

Bo jeszcze się zniechęcą! To stwierdzenie towarzyszy-
ło nauce na poziomie szkoły podstawowej. Nauczycie-
le wręcz nalegali, żeby dzieci, które nie chcą odrabiać 
zadań domowych, nie stresować. Nie chce, to nie. Gło-
wy w szkole nikt im za to nie urwie. Domowe napomi-

KINGA	OChENDOWSKA
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nania o wadze nauki poszły do kosza, bo nauczyciele 
przecież mówią co innego! „A mówiłaś mamo, że na-
uczycieli trzeba słuchać!”. Mówiłam – przyznaję bez bi-
cia. Przyznaję też, że strzeliłam sobie w stopę. Ale jak 
tu walczyć z systemem edukacji, który jasno stwierdza, 
że edukacja nie jest istotna? Walka z wiatrakami, drogi 
Panie Don Quixote. Że kto??? Nie, nikt – nie ma w pro-
gramie nauczania. Nie każdy musi być przecież, za prze-
proszeniem, literatem.

 » Rozpuszczeni jak dziadowski bicz

Kiedy przyjechałam do Anglii, w hrabstwie Oxfordshire 
panowało bezrobocie na poziomie… 1 procenta, pod-
czas gdy w Warszawie wynosiło ono ponad 20 procent. 
Oxfordshire nie było wyjątkowe – podobny poziom bez-
robocia utrzymywał się na terenie całej Anglii. A ponie-
waż od dość dawna nie było żadnego kryzysu, wszyscy 
byli zadowoleni. Szczęśliwi. Beztroscy.

Córka jednej z moich koleżanek dokonywała właśnie 
wyboru, dotyczącego dalszej drogi edukacji. Matka Po-
lka, jak to Matka Polka – usiłowała dojść, o co chodzi 
z tym systemem ocen, jakie stopnie powinna mieć, by 
zostać przyjęta do odpowiednika naszego liceum. Szko-
ła oczywiście zorganizowała spotkanie dla rodziców, 
żeby nie czuli się wyłączeni z procesu. Ci zaś, przeżyli 
największy szok swojego życia, gdy na pytania usłyszeli 
odpowiedź od opiekuna klasy: „Niech się córka tak nie 
przejmuje ocenami, bo przecież nie każdy musi się da-
lej uczyć. Może pójść, nauczyć się zawodu na kursach 
i nie jest to żadna tragedia!”

To polskim rodzicom w głowie się nie mieści. Bo to 
nie ma żadnego związku z oceną poziomu intelektual-
nego, czy klasyfikacją możliwości. To nie jest kwaśne 
stwierdzenie, wyplute z ust rozczarowanego nauczy-
ciela. To stwierdzenie wypowiedziane ciepło i z uśmie-
chem, łagodnie i uspokajająco. Określające rzeczywi-
stość, w której praca jest dla wszystkich, bez wyjątku, 
bez kolejki i bez walki na kwalifikacje i ilość znanych ję-
zyków. Po prostu jest – taka albo inna.

 » System niedostosowany

Zinformatyzowana szkoła to piękne miejsce. Od pozio-
mu podstawówki dzieciaki, zamiast kredą na tablicy, 
piszą na ekranach, zawieszonych na ścianie i podłą-

czonych do laptopów. Przesuwają wyniki w odpowied-
nie miejsce działania matematycznego, używając ma-
łego paluszka. Wszystko prosto, łatwo i przyjemnie. 
Generalnie, bardzo dużo używają komputerów, bo jak 
wiadomo, odpowiedź na każde pytanie można znaleźć 
w Internecie. Szkoda tylko, że nikt im nie tłumaczy, że 
materiały mają różną wartość naukową. Że to, co ktoś 
sobie napisał na blogu, niekoniecznie musi mieć re-
alną wartość merytoryczną. Przecież koniecznie trze-
ba wkroczyć w erę nowoczesności! Książkowe metody 
są przestarzałe i nie należy się nimi przejmować. Naj-
ważniejsze, że dziecko wykonało pracę i coś wyszpe-
rało. A czy potrafi ocenić realną przydatność materia-
łu? To już nikogo nie obchodzi. Potrafi? Guzik z pętelką!

 » Yahoo dobre, jak wszystko inne

Zawsze mi się wydawało, że szkoła powinna kłaść na-
cisk na umiejętność korzystania z materiałów źródło-
wych w procesie nauczania. Jeśli mówimy o dyscypli-
nach naukowych – używamy naukowych, wiarygodnych 
i merytorycznych materiałów. Czy to dla wszyst-
kich  oczywiste? Nie dla wszystkich, zapewniam. 
Z doświadczenia.

Na przykład takie zadanie, dotyczące badania, czy 
wydajność baterii słonecznych w Woltach jest zależna 
od powierzchni wystawionej na działanie promienio-
wania słonecznego. Brzmi jak fizyka, czyli dziedzina 
raczej naukowa. W owym zadaniu chodzi o znalezie-
nie metod badawczych, dzięki którym można ową teo-
rię obalić, albo udowodnić. Gdzie szukamy odpowie-
dzi? W Internecie!

Nie mam nic przeciwko – Internet, pod warunkiem 
posiadania wspomnianej przed chwilą umiejętności 
odsiewania ziarna od plew, jest bardzo dobrym źró-
dłem informacji. Pod warunkiem… Czy wśród czytel-
ników znajdzie się jakiś nauczyciel? Otóż, szanowni 
pedagodzy – odpowiedź znaleziona w serwisie Yahoo 
Answers, w którym „czytelnicy odpowiadają czytelni-
kom” – jest według brytyjskiej szkoły równie dobra, jak 
ta z centrum badawczego przy uniwersytecie w Oxfor-
dzie. Bez sprawdzenia źródeł, bez dodatkowych poszu-
kiwań. Ktoś napisał, więc musi to być prawda. Zupeł-
nie bezrefleksyjnie.

Zastanawiacie się może, skąd biorą się ludzie, bez-
krytycznie wierzący we wszystko, co znajdą w Interne-
cie? Właśnie z takiego systemu nauczania! Ze szkoły, 
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która w imię nowoczesności sankcjonuje metody nie 
mające nic wspólnego z nauką, do rozwiązywania na-
ukowych problemów. Dziecko uczone w ten sposób nie 
będzie znało metodologii badań, nie będzie się zastana-
wiać, skąd wzięło się rozwiązanie. Zaakceptuje wszyst-
ko, co znajdzie w sieci, bez zbędnej dywagacji.

 » za dziesięć lat…

Widzieliście lekarza, który na oczach pacjenta wyszuku-
je objawy jego choroby w Internecie? Nie? Ja widziałam 
– byłam tłumaczem, uczestniczącym w takiej sytuacji. 

Wiecie, co się wtedy czuje? Zimny dreszcz na plecach. 
To nie fantastyka, tylko przyszłość, którą serwuje nam 
współczesny model nauczania. Za 10 lat, gdy dzisiejsze 
nastolatki rozpoczną swoje życie zawodowe, taki widok 
będzie codziennością. To owa młodzież, na podstawie 
swojej… wiedzy oczywiście, będzie ferowała wyroki, pro-
ponowała rozwiązania, tworzyła prawo. Cyfryzacja i in-
formatyzacja to narzędzie, takie jak nóż. Nożem można 
pokroić chleb albo wystrugać patyczek – można też za-
bić – w tym przypadku inteligencję i umiejętność kry-
tycznego oceniania faktów. Ale co tam – nowoczesność 
jest ważniejsza.

Perspektywa mnie przeraża, a was? «

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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KSIążKI
czyTAM NA IpAdzIe

DOMINIK	łADA

Ostatnio	zastanawiałem	się	i	doszedłem	do	wniosku,	że	ipad	tak	zmienił	moje	
przyzwyczajenia,	że	kompletnie	przestałem	czytać	na	zwykłym	papierze.	Czy	
jestem	ekologiczny?	hmm,	nie	wiem.	Na	pewno	mam	szybszy	dostęp	do	więk-
szej	ilości	treści.	Na	pewno	nie	są	specjalnie	dla	mnie	drukowane	gazety.	z	dru-
giej	jednak	strony	codziennie	lub	najwyżej	raz	na	dwa	dni	ładuję	swojego	ipada,	
przez	co	nie	wiem,	czy	nie	bardziej	wpływam	na	zanieczyszczenie	środowiska.
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Zostawmy jednak te ekologiczne dywagacje na boku. 
Faktycznie złapałem się na tym, że kompletnie zaprze-
stałem czytania czegokolwiek na papierze. „Steva Job-
sa” oczywiście przeczytałem na iPadzie, Wprost czytam 
na iPadzie. iMagazine czytam na iPadzie. Newsy czytam 
już w zasadzie tylko poprzez Zite lub Flipboard, oczy-
wiście na iPadzie. Czytanie na iPadzie nie jest takie złe, 
jak wielu stara się dowieść. Wszystko kwestia przyzwy-
czajenia. Mnie pasuje i uważam za wygodne.

 » Bez okularów…

Jakiś czas temu – gdy rozmawiałem z Henrykiem Sawką 
– usłyszałem bardzo fajne stwierdzenie. Otóż Henryk 
Sawka powiedział, że po raz pierwszy od bardzo, bar-
dzo dawna może położyć się do łóżka i przed snem 
poczytać książkę nie zakładając okularów. Jest to nie-
wątpliwie jeden z istotniejszych ficzerów tabletu. Każ-
dy użytkownik może dostosować wyświetlany tekst do 
swoich potrzeb. Może powiększyć czcionkę, wybrać jej 
krój czy też tło.

Bardzo lubię czytać, podobnie do Pana Sawki, w łóż-
ku. Oczywiście zazwyczaj wtedy już moja żona śpi. 
Wcześniej miałem ciosane kołki na głowie, za to, że 
„świecę jej lampką nocną po oczach” i nie może prze-
ze mnie spać. Teraz praktycznie mogę czytać do woli. 
Przełączam swojego iPada – i to niezależnie praktycz-
nie, w jakiej akurat czytam aplikacji – iBooks, Kindle 
czy Woblink – w tryb nocny i voila. Tło mam czar-
ne, a tekst biały. W sypialni praktycznie całkowicie 
ciemno, żona śpi, a ja mogę w spokoju zanurzyć się 
w lekturze.

 » Biblioteka pod ręką

Dzięki iPadowi mogę mieć swoją bibliotekę zawsze ze 
sobą – i to nie jedną książkę, tylko dowolną ilość. Do 
tego dowolną ilość magazynów itd. Jestem zachwyco-
ny tym, że jest coraz więcej pozycji po polsku. Kupuję 
książki po angielsku, ale po całym dniu pracy z angiel-
skimi tekstami lubię zrelaksować się czytając coś w na-
szym ojczystym języku. Virtualo czy Woblink mają co-
raz ciekawszą ofertę. Ale najbardziej, czego nie kryję, 
jestem zadowolony, że coraz więcej pozycji po polsku 

trafia do iBookstore, czyli Apple’owej księgarni. Mamy 
kilka fajnych książek wydanych przez Wydawnictwo 
Insignis, to od „Steva Jobsa”. Mamy też inne propozy-
cje. Ciekawe jest to, że pojawiają się pierwsze pozycje 
przygotowane przy pomocy darmowego narzędzia udo-
stępnionego niedawno przez Apple – iBooks Author. 
W sobotę pojawiła się w iBookstore bodajże pierwsza 
polska książka przygotowana w tym programie – „My” 
Teresy Torańskiej. Jest to bardzo dobra tendencja i je-
stem pewien, że coraz więcej będziemy mieli polskich 
pozycji książkowych w wersji elektronicznej.

 » iBooks

Na koniec jeszcze chciałbym wrócić do aplikacji iBooks. 
Czytam w tej chwili „Metro 2033″ Dmitra Glukhovkie-
go. Mocno wsiąkłem. Czytam i nie mogę przestać. Po-
lecam. iBooks jest bardzo fajną aplikacją, która daje 
mam możliwość zintegrowania naszych urządzeń mo-
bilnych. Normalnie czytam na iPadzie, ale w tramwa-
ju mimo wszystko, mam jeszcze opory przed wycią-
gnięciem go z torby. Nie chcę się afiszować, bo po co. 
Ale iPhone to, co innego. Często go mam wyciągnię-
tego i czytam na nim np. maile. Zupełnie zapomnia-
łem, że iPhone też ma iBooks. Mając w iBooks na iPho-
nie te same książki co na iPadzie, mogę wychodząc 
z domu kontynuować czytanie na mniejszym ekra-
nie. Co więcej – i to jest najfajniejsze w tym wszyst-
kim – zaczynam czytanie na iPhonie od tego miejsca, 
w którym skończyłem na iPadzie. Synchronizacja. Je-
stem zachwycony. Mój „workflow” jest genialny i w peł-
ni satysfakcjonujący.

 » Najważniejsza treść

Kiedyś myślałem, że ciężko będzie mi się przekonać do 
czytania na czytniku elektronicznym, czy też na iPadzie. 
Teraz już wiem, że to wszystko jest kwestią psychiki. 
Trzeba oddzielić treść od nośnika. Albo zależy nam na 
tym, co czytamy, albo zależy nam na nośniku. Ja już się 
przekonałem – konsumuję treści niezależnie od tego, 
w jaki sposób mam je podane. Treść jest dla mnie naj-
ważniejsza. Wam też polecam takie podejście, bo jest 
bardzo wygodne… jak tylko się przełamiemy. «
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brytyjski	 rząd	oficjalnie	przyznał	 się	
do	 eksperymentów	 chemicznych,	
przeprowadzanych	w	latach	1950-1980	
XX wieku.	Na	pytanie,	 czy	ekspery-
menty	 przeprowadzane	 są	 również	
obecnie	odpowiedziano,	że	 informa-
cje	te	są	opatrzone	stosownymi	klau-
zulami	i	ujawnić	je	można	dopiero	po	
upłynięciu	określonego	w	przepisach	
czasu.	tymczasem,	nad	naszymi	gło-
wami,	niebo	zamienia	się	w	ekspery-
mentalny,	chemiczny	poligon.

Wydawać by się mogło, że taka informacja nie przejdzie 
bez echa. Bo przecież nie codziennie rządy przyznają się 
do eksperymentowania na obywatelach. Stało się jed-

nak zupełnie inaczej i owa sensacyjna wiadomość prze-
mknęła prawie niezauważalnie – napisał o niej Guardian 
w 2002 roku, rękami Antony’ego Barnetta i to w zasadzie 
jedna z nielicznych informacji, jakie ukazały się w oficjal-
nej prasie. Chodziło o testy, mające na celu sprawdzenie 
podatności na użycie broni chemicznej oraz sposób roz-
przestrzeniania się zagrożenia w przypadku ataku wro-
gich sił. W powietrzu rozsiewano głównie metale cięż-
kie i substancje wywołujące objawy podobne do tych, 
które wywoływane są przez użycie środków militarnych. 
Uczestniczący w testach personel został poinformowa-
ny, że na wszelkie pytania w tej sprawie ma odpowia-
dać, że prowadzone działania mają za zadanie badania 
zanieczyszczenia powietrza i pogody.

 » Smugi kondensacyjne, smugi chemiczne

Każdy z nas, jako dziecko, obserwował przelatujące na 
niebie samoloty. Zostawiały one za sobą ciągnące się 
smugi, pozostające na niebie przez jakiś czas. Owe smu-
gi, to chmury zbudowane z kryształków lodu, powsta-
jące w wyniku skraplania się pary wodnej i zamarzania 

zdążyć przed kOńceM śWIATA

śMIerć PrzyjDzIe 
z NIeba

http://www.guardian.co.uk/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience
http://www.guardian.co.uk/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience
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jej w niskich temperaturach panujących w atmosferze 
na wysokościach przelotowych.

Według teorii konspiracyjnych, nie wszystkie smu-
gi nad naszymi głowami to zwykłe smugi kondensa-
cyjne, chociaż wyglądają podobnie. Zwolennicy teorii 
Chemtrails twierdzą, że niektóre samoloty zostały wy-
posażone w specjalne urządzenia, służące do rozpylania 
środków, które pozostawiają na niebie smugi chemicz-
ne, zawierające szkodliwe dla zdrowia składniki.

 » Kratka na niebie

Pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami tej teorii toczy 
się ciągła wojna. Nie ma bowiem zupełnie jasnych kry-
teriów, dotyczących kwalifikacji owych smug, nie znaj-
dziecie też wyników badań składu powietrza, które w ta-
kim przypadku powinny pojawić się jako konsekwencja 
całego zamieszania. Jeśli bowiem nad naszymi głowa-
mi rozpylane są środki chemiczne, ktoś powinien zba-
dać zawartość niebezpiecznych pierwiastków w okresie 
po domniemanym rozpylaniu.

Zamiast tego, czekają na nas zdjęcia nieba, na któ-
rym pojawia się regularna kratka. Teoretycy twierdzą, 
że smugi chemiczne zachowują się w sposób odmien-
ny niż regularne, bezpieczne smugi kondensacyjne. Za-
miast rozpraszać się bez śladu w atmosferze utrzymują 
się na niebie dość długo, puchną i rozszerzają, a w kon-

sekwencji tworzą regularną powłokę, przypominającą 
brudną mgłę. Powłoka owa pozostaje widoczna przez 
okres kilku godzin, a gdy znika, pojawiają się kolejne sa-
moloty i cała historia rozpoczyna się od nowa.

 » Na czyim niebie?

Smugi chemiczne nie są tematem ograniczonym geo-
graficznie – nie dotyczą wyłącznie Stanów Zjednoczo-
nych czy Anglii. Można bezpiecznie stwierdzić, że do-
niesienia na ich temat pojawiają się na całym świecie, 
również w Polsce. Zamieszczają je zwykle portale o kon-
spiracyjnej tematyce. Na oficjalnych stronach informa-
cyjnych pojawiają się za to krótkie wzmianki, dotyczące 
programów badawczych w zakresie zasiewania chmur, 
czy też kontroli pogodowej. Owe lakoniczne notki powo-
dują zajadły odzew konspiratorów, którzy twierdzą, że 
to tylko przykrywka, mająca na celu odwrócenie uwa-
gi ludzi od niebezpiecznych praktyk stosowanych przez 
wojsko. Z drugiej strony, rządy twierdzą, że rozpylane 
w czasie testów substancje nie mają szkodliwego dzia-
łania, powołując się na wzajemne raporty i podpierając 
badaniami prowadzonymi w innych krajach. Wyglądają 
one podobnie do tego, traktującego o rozpylaniu sub-
stancji fluorescencyjnej (zinc cadmium sulfide) – w celu 
łatwej obserwacji przemieszczania się masy chemicznej 
i ustalenia jej potencjalnego zasięgu.

http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/70A71F1A-831B-4618-918E-D263384DA684/0/ZincCadmiumSulphideDispersionTrials.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_cadmium_sulfide
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 » Spójrz w niebo

Ponieważ do serii „konspiracyjnej” przygotowywałam się 
już od jakiegoś czasu, postanowiłam nie korzystać wy-
łącznie z sieciowych materiałów i przygotowałam wła-
sne. Zdjęcia towarzyszące materiałowi zostały zrobione 
przy pomocy iPhone’a, 23 grudnia 2011 roku. Podob-
ny widok pojawia się na niebie regularnie, można więc 
śmiało twierdzić, że to stały element krajobrazu. Tak sta-
ły, że pytając przypadkowych znajomych, czy zauważy-
li kratkę na niebie, otrzymałam odpowiedzi przeczące. 
Nie wiem więc, czy przyzwyczailiśmy się do tego wido-
ku tak bardzo, że przestaliśmy go zauważać, czy też po 
prostu nie patrzymy już w niebo, jak to mieliśmy w zwy-
czaju, będąc dziećmi.

Smugi pojawiły się rano, pokrywając całą widoczną 
przestrzeń nieba. Wcześniej powietrze było czyste, a nie-
bo błękitne. Zasiewanie trwało około godziny i przepro-
wadzane było przez kilka samolotów jednocześnie. W cią-
gu kolejnej godziny smugi rozszerzyły się, a na niebie 
utworzyła się cienka, regularna, mglista powłoka, która 
utrzymała się do końca dnia. Jakość zdjęć jest średnia, 
ponieważ robione były „pod słońce”, jednak wyraźnie po-
kazują proces tworzenia „kratki” oraz efekt „mgły” po-
wstający po jej rozproszeniu. W miejscu robienia zdjęć 
nie ma intensywnego, pasażerskiego ruchu samoloto-
wego, ani nawet lotniska.

 » W jakim celu?

Jak każda teoria konspiracyjna, również ta nie daje jasnej 
odpowiedzi na pytanie „Po co?”. Przypuszczeń i domnie-
mywań za to spotkamy wiele. Począwszy od badań nad 
bronią chemiczną, przez zasiewanie chmur w celu ukry-

cia efektów działania HAARP na kontroli populacji skoń-
czywszy. Są też tacy, którzy twierdzą, że „faszerowanie” 
nas chemikaliami ma za zadanie uniemożliwienie ludz-
kości osiągnięcia stanu duchowego oświecenia, bądź też 
przygotowanie klimatu dla mających nas odwiedzić (lub 
skolonizować) przybyszów z kosmosu, z którymi świato-
we rządy są w zmowie. Teoria dotycząca kontroli zwięk-
szającej się ciągle populacji wpisuje się ładnie w teorie 
o końcu świata, przychodzącym tym razem na naszą wła-
sną prośbę – w teorii o śmierci, która przychodzi z nieba. 
Tak czy inaczej warto czasem podnieść głowę w górę i zo-
baczyć, co dzieje się nad naszymi głowami. Bez względu 
na to, czy wierzymy w teorie konspiracyjne. Bo owa krat-
ka, szkodliwa czy nie, znajduje się tam naprawdę.

 » There’s an app for that!

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, mo-
żecie oczywiście odwiedzić App Store. Znajdziecie tam 
aplikację, stworzoną przez angielskiego dewelopera 
Simona Gladwella. Chemtrails – Attack from Above! 
prezentuje informacje, zdjęcia, filmy i newsy na temat 
smug chemicznych, pojawiających się na całym świecie. 
Wskaże również, gdzie w waszej okolicy zaobserwowa-
no chemtrails.

Koniec świata może nastąpić z różnych przyczyn. 
Niezależnych, takich jak przybysze z kosmosu, starożyt-
ni bogowie czy kosmiczny kataklizm albo spowodowa-
nych przez nas samych – przez nieostrożność lub nad-
miar pewności siebie. Niektórzy twierdzą, że Chemtrails 
to część większego, światowego planu, zwanego Nowym 
Porządkiem Świata (New World Order). Ale czym jest ów 
Nowy Porządek i kto chce go wprowadzać? Tym zajmie-
my się za miesiąc. «
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Krzysztof Ciepły miał pracę siedzącą. Pisał na kompute-
rze różne literki oraz cyferki i powstawały z tego progra-
my komputerowe. W firmie zwany był Biurkiem, ponie-
waż gdy był w firmie zawsze siedział za swoim mocno 
już zużytym kawałkiem starego stołu konferencyjnego 
stojącego w nieszczególnym kącie pokoju specjalistów 
od programowania. Krzysztof nie należał do ludzi roz-
ległych, więc kawałek stołu też nie musiał być duży, co 
w zasadniczym stopniu rozwiązywało problemy loka-
lowe firmy 0-1 Computer.

Tajemnicą Ciepłego było to, że większość czasu 
poza biurem również spędzał za biurkiem. Pisał na 
komputerze różne literki oraz cyferki i powstawały 
z tego  programy komputerowe dla firmy 1-0 Compu-
ter Associates.

W czasie, gdy Człowiek zwany Biurkiem (CzB lub 
w wersji alternatywnej Czub) pisał intuicyjny program 
do zarządzania wolnym miejscem na biurkach firm sek-
tora informatycznego, wydarzyło się coś, czego nikt się 
nie spodziewał.

Ciepły przyrósł do fotela.
Pracownicy 0-1 Computer byli zawiedzeni. Oczekiwa-

li raczej, że CzB przyrośnie do biurka. Byłoby to o wie-
le bardziej widowiskowe, można byłoby pośmiać się 
z małego prymuska, no i przezwisko, dane przez szefa 
programistów nabrałoby nowych kolorów. A tak – nie 
było nawet o czym rozmawiać w przerwie na papierosa.

Ciepły nie ukrywał, że wolałby przyrosnąć do mysz-
ki lub podkładki pod mysz. Teraz zostało mu jedy-
nie udawanie, że zupełnie ignoruje fakt materialne-
go połączenia z fotelem. Udawało mu się to do czasu, 
gdy powinien był udać się na drugą zmianę do firmy 
1-0 Computer Associates, gdzie właśnie pracował nad 
programem zarządzającym przestrzenią w szafkach 
pracowników firm telekomunikacyjnych.

Pierwsze, co poczuł Krzysztof, to duże obciążenie 
kręgosłupa. Dużo większe, niż mógłby sobie na to po-
zwolić słaby organizm prymusa programisty (w skrócie: 
pry-pro). Gdy wstał, wywołał ostre przycinki ze strony 
sąsiada, który sprowadził do pokoju na oglądanie czu-

bowego wyjścia całą firmę lub inaczej, tych, którzy wie-
czorem jeszcze w niej byli.

Do takich zachowań Ciepły był najzupełniej przy-
zwyczajony, więc z podniesionym czołem i nie bez wy-
siłku, przesuwając się bokiem (by fotel mniej się kiwał) 
opuścił firmę odprowadzany wesołymi uwagami kole-
gów i koleżanek.

– „Człowiek zwany Fotelem”. To brzmi dużo gorzej 
i raczej mi nie grozi – pomyślał z satysfakcją Ciepły, gdy 
podchodził do samochodu.

Dopiero teraz uzmysłowił sobie, jak bardzo jeden fo-
tel może skomplikować mu życie. Z jednej strony nie 
musiał nigdzie prosić o miejsce do siedzenia, bo miał je 
zawsze ze sobą. Było to szczególnie przydatne w firmie 
1-0, gdzie zawsze była walka o biurka i fotele. Z firmą 
1-0 był jednak jeden mały problem – jak się do niej do-
stać samochodem, i to w sytuacji, gdy jest się już spóź-
nionym? Tego zakresu tematycznego Ciepły nie objął ro-
zumem w jednej chwili i musiał posiłkować się taksówką 
bagażową.

Szybko przyzwyczaił się, że ludzie patrzą na niego 
podejrzliwie lub po prostu drwią. Nie było to specjalnie 
dużo gorszym doświadczeniem niż w czasach jego mło-
dości, gdy miał pryszcze. Z trudem przemieszczania się 
też sobie jakoś radził – z taksówkarzem umówił się na 
miesięczny abonament. Gorzej było w sprawach uczucio-
wych. Dziewczyna Krzysztofa Julia, która i tak miała mu 
za złe, że ważniejsze są dla niego programy niż kobieta, 
nie mogła znieść faktu obecności w łóżku tego trzeciego.

Ten trzeci zajmował za dużo miejsca, wgniatał ma-
terac i trzeszczał przy każdym obrocie. Nie mogła so-
bie wyobrazić seksu z chłopakiem, który jest przywią-
zany do fotela, a już tym bardziej seksu prowadzącego 
do poczęcia. Wieczory w trójkę były coraz bardziej de-
nerwujące: dla niej, dla niego i dla fotela, który zaczął 
wyrażać swoje niezadowolenie poprzez luzowanie me-
chanizmu teleskopowego podnoszenia siedziska. Julii ko-
jarzyło się to z niemiłym seksem zwierzęcym i po kilku 
dniach, kilku awanturach i jednym wieczorze cichej wy-
miany groźnych spojrzeń – odeszła.

NIżeJ PODPISANY

człOwIeK zwaNy 
bIurKIeM
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– Nie martw się. Na pewno do niej nie przyrosnę 
– rzekła Julia na odchodne o walizce, którą trzymała 
w ręce.

Postanowił coś z tym zrobić, rozgryźć temat tak, jak 
rozgryzał zagrywki komputerowej materii nieożywionej. 
Wpadł na pierwszy pomysł i od razu wdrożył go w ży-
cie – wypił zgrzewkę piwa i rzucił się na łóżko, by po-
myśleć w spokoju o następnych pomysłach, skoro tak 
dobrze się zaczęło. Niestety zapomniał, że z tyłu jest 
oparcie i w trakcie nawiązywania styczności material-
nej z kołdrą coś mu strzeliło w kręgosłupie.

Leżał dwa dni, ale nie przechodziło.
– Mogę panu zalecić rehabilitację kręgosłupa, ale 

w przypadku tego tutaj, to ja się w tym nie specjalizu-
ję, może w szpitalu na Szpulkach pan niech spyta – po-
wiedział lekarz ortopeda przychodni rejonowej.

Na Szpulkach rozmawiał z profesorem. Podobno naj-
lepszy w kraju.

– Drogi panie, oczywiście, że dałoby się coś zrobić, 
ale nie mam w tej chwili czasu. A poza tym, to jest chy-
ba wygodne, przyzna pan szczerze. Ja bym z tym nic nie 
robił. Póki się trzyma, to trzeba korzystać z życia! – rzu-
cił profesor, nawet nie oglądając delikwenta.

W końcu CzB trafił do prywatnego specjalisty od me-
dycyny naturalnej, który zalecił mu masaże odpośladko-
we i terapię antymaterialistyczną, oczywiście u siebie.

Ciepły rehabilitował się przez cztery miesiące aż 
pewnego ranka, gdy wstał z łóżka, zauważył, że jego 
prześladowca, niczym niechciany kochanek został w po-
ścieli i nawet przewrócił się na drugi bok (a przynaj-
mniej tak to wyglądało).

Trochę mu było szkoda, a poza tym złamał sobie 
rękę, gdy zapomniał, że nie ma na czym usiąść przy 
stole i upadł na ziemię.

Rehabilitował się kolejny miesiąc.
W czasie fotelowej rekonwalescencji Ciepłego jego 

obowiązki zostały przekazane szefowi programistów – 
temu, który tak lubił śmiać się z Czuba. Szef musiał sie-
dzieć po nocach, gdyż nie był tak sprawny, jak jego nie-
wielki kolega z kąta pokoju programistów.

Gdy Ciepły wrócił do firmy, wszyscy patrzyli na nie-
go zagadkowo. Poszedł do swojego stolika i zobaczył 
szefa, który pracował na komputerze. Szef nawet nie 
chciał się przywitać. Wyglądał źle, tak jakby w ogóle nie 
wychodził z pracy.

– Co mu jest? – spytał Ciepły w kuchni.
– A nic. Przyrósł do biurka – powiedziała cicho 

recepcjonistka.
– Wszystkich nas to czeka, Krzysiu – dodał sąsiad 

z pokoju programistów z myszką komputerową na dłoni.

Opowiadania	pochodzą	z	książki	
“hasło	niepoprawne”.		
Link:	http://www.feedbooks.com/book/3126

 » Niżej	 Podpisany	 >	 Tech-absurdysta,	 self-publisher	 i	 pisarz	
3.0	beta.	Wierzy	w	e-booki	mobilne	i	intensywnie	je	promuje.	
Wspiera	TeleRead,	Author	2.0	oraz	Read	An	Ebook.	Prowadzi	
eksperymentalne	projekty	 literackie:	Google-translated	fic-
tion	oraz	#hashtagstory.	Tworzy	historie	obrazkowe	na	iPhonie.

 » Hashtag	bio:	#1picstory	#writer	#mobilefiction	#ebooks	#sel-
fpub	#hashtagstory	#iPhone

 » Blog	autora:	http://passwordincorrect.com

http://www.feedbooks.com/book/3126
http://passwordincorrect.com
http://www.nozbe.com
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 » Początki: zwykły aparat + Windows 
Movie Maker

Zaczynałem od zwykłego aparatu z możliwością nagry-
wania filmów. Potem te filmiki wrzucałem do mojego PC 
(wtedy jeszcze nie byłem makowcem) i tam za pomo-
cą dosyć topornego narzędzia od Microsoftu próbowa-
łem to wszystko złożyć. Korzystałem z wbudowanych, 

mało efektownych efektów oraz przejść i starałem się 
jak mogłem. Trwało to trochę, ale działało.

 » HD: Kodak zi8 i iMovie na Maku

Jak kupiłem kamerkę HD Kodaka – a była taka lepsza 
wersja nieistniejącego już Flip’a – to wzniosłem jakość 

StuDIO 
PrODuKcjI VIDeO 

Na iPhONe

MIChAł	ŚLIWIńSKI

jedną	z	rzeczy,	którą	robię	często,	jest	nagrywanie	video	– głównie	video	o	pro-
duktywności	z	cyklu:	„productive!	Magazine	Show”.	Sprzęt,	na	którym	nagrywa-
łem	moje	klipy,	bardzo	przez	ostatnie	lata	ewaluował.	Nie	tylko	jednak	sprzęt,	
ale	też	sposób	tworzenia	video	i	sposób	edycji	filmików...	oraz	przede	wszyst-
kim	czas	trwania	tego	wszystkiego.
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moich filmików na wyższy poziom i zacząłem nagry-
wać w wysokiej rozdzielczości. Niestety, minusy takiego 
rozwiązania to między innymi potrzeba składu wszyst-
kiego w HD w iMovie... a jako, że moim pierwszym Ma-
kiem był Macbook Air pierwszych generacji, nie był to 
demon prędkości. Oczywiście cieszyła wysoka jakość 
filmików, ale wkurzał czas trwania tego całego proce-
su... dla mnie filmiki są tylko dodatkową „działalno-
ścią” i jak na taką, zabawa ta zajmowała mi zdecydo-
wanie za dużo czasu.

 » HD ciąg dalszy z iPhone’em 4, iMovie 
i nowym Air

Nowy iPhone 4 spowodował, że moja poprzednia kamer-
ka odeszła w zapomnienie. Zawsze go miałem przy so-
bie i nie musiałem sięgać po dodatkowy sprzęt. Jakość 
nagrywania okazała się bardzo dobra (przynajmniej jak 
na moje standardy) i do tego wygoda obsługi. Co wię-
cej, kupiłem mały, przenośny trójnóg i podstawkę pod 
iPhone’a „The Glif” i mogłem nagrywać moje odcinki kie-
dykolwiek i gdziekolwiek. Nowy Air, z szybszym dyskiem 
SSD i większą ilością RAM-u też pomógł, bo nagle edyto-
wanie filmów przestało być już tak strasznie wolne... ale 
ciągle proces edycji mnie wkurzał i zabierał dużo czasu.

 » iPhone 4S i iMovie... i tyle!

Pewnego razu oglądałem film o tym, jak wielu artystów 
unika edycji swoich filmików i jak starają się ten proces 
zredukować do minimum. Ktoś mi zasugerował zainsta-
lowanie iMovie na iPhone. Co więcej, nowy iPhone 4S 
jak na „nieszczęście” nagrywa wszystko w Full HD, czyli 
filmiki są jeszcze większe niż wcześniej i proces impor-
tu trwa jeszcze dłużej niż zwykle... więc spróbowałem... 
i stało się: od tej pory nagrywam, edytuję i wrzucam fil-
miki do YouTube prosto z iPhone’a.

Oto mój nowy, szybszy proces:

 » Krok 1 – Intro i Outro

Z poprzednich filmików i za pomocą kilku efektów stwo-
rzyłem sobie „Intro” i „Outro” do moich filmów o pro-
duktywności. Złożyłem je w iMovie na Maku, wrzuciłem 
do iPhoto i zsynchronizowałem z iPhone’em. Mam już te 
filmiki na stałe dostępne z poziomu iMovie na iPhone’a.

 » Krok 2 – Nagranie i szybka edycja filmiku

Nagrywam na iPhone’ie 4S tak jak zawsze – potem two-
rzę nowy projekt w iMovie, edytuję filmik, nadaję mu 
„temat” i dopisuję ewentualnie jakieś napisy. Następ-
nie doklejam intro i outro... i gotowe!

 » Krok 3 – Wrzucanie do Youtube

Prosto z iMovie wrzucam do YouTube w HD. Dla bezpie-
czeństwa eksportuję też film w 720p do iPhone’a, aby 
potem wrzucić na Maka do kopi zapasowych. To wszyst-
ko film nakręcony, przygotowany i wrzucony do Youtube 
prosto z iPhone’a. Łatwiej być nie może.

 » iPhone to kombajn do pracy

Mój brat, który od dawna miał już iPada i teraz kupił so-
bie pierwszego iPhone’a powiedział mi: „iPad to trochę 
komputer i trochę zabawka i trochę gadżet... ale iPhone 
to prawdziwy kombajn do pracy.” Trudno mi się z tym 
nie zgodzić. Jak się cieszę, że mój Macbook Air nie musi 
już zajmować się obróbką filmów, a ja zyskałem sporo 
czasu w procesie tworzenia filmów... i teraz po prostu 
będę chętniej je nagrywał! «
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DOMINIK	łADA,	NOrbErt	CAłA

gear4 
IcebOX eDge 
fOr IPhONe
Nasz iPhone 4 czy też 4S, jak kto woli, jest sam w sobie bardzo ładny. 
Elegancki. Jednak szklany tył i metalowa antena narażone są bardzo 
na uszkodzenia. Niby mamy pancerne szkło, ale zawsze może zdarzyć 
się sytuacja, że zarysujemy je w kieszeni lub torbie. Warto się zabez-
pieczać. Ale po co ukrywać w pokrowcu tak ładne urządzenie? Ja tego 
nie lubię. Rozwiązaniem dla estetów będzie na pewno najnowszy po-
krowiec IceBox, który chroni, ale nie zasłania. Mamy zabezpieczone-
go iPhone’a, ale nadal wszyscy dookoła widzą, co trzymamy w dłoni. 
Czy nie o to nam chodzi?

Dostępny np. w salonach T-Mobile w cenie 49 zł.

zegareK 
– teLefON 
burg 9
Jest wiele sytuacji, w których chciało by się mieć ze sobą 
telefon, ale nie ma go gdzie schować. Z pomocą przy-
chodzą nam zegarki Burg. Każdy z modeli tej firmy ma 
wbudowany telefon. My testowaliśmy model podstawo-
wy Burg 9. Ma on prosty, analogowy cyferblat, otoczony 
przyciskami telefonu oraz możliwość wykonywania i od-
bierania rozmów w trybie głośnomówiącym lub poprzez 
słuchawki. Wygląda przy tym bardzo modnie, bo jest na 
silikonowym pasku w przeróżnych kolorach do wyboru. 
Mimo, że w kopercie oprócz mechanizmu zegarka jest też 
telefon, to całość nie wygląda za ciężko. Szkoda jedynie, 
że ładowanie odbywa się przez dziwny dedykowany ka-
belek, a nie popularne złącze Micro USB.

Zebarki Burg można nabyć w sieci dystrybucji iSource, 
w cenach od 499 zł.
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DOMINIK	łADA,	NOrbErt	CAłA

gear4 
IcebOX eDge 
fOr IPaD 2
Naszego iPada również nie chcemy chować. Prawda? 
Bo po co. W serii IceBox Edge mamy też pokrowce, 
tzw. „plecki”, dla iPada 2. Wszystko pięknie widać, 
minimalistyczny tył naszego tabletu nie jest zakry-
ty. Dostęp do wszystkich przycisków i wejść jest ide-
alny. Ale, aby wygodniej było nam trzymać naszego 
iPada, żeby nie ślizgał się nam w dłoniach, tam gdzie 
naturalnie go łapiemy producent umieścił gumowane 
wygodne uchwyty. Dla urozmaicenia, mamy do wy-
boru pięć kolorów ramki z uchwytami – czarny, ró-
żowy, biały, fioletowy i zielony.

Do kupienia m.in. w salonach T-Mobile w cenie 
109 zł.

PISeN – DOcK 
2X IPaD 1/2 + 1X IPhONe

Każdy fan Apple staje w końcu przed koniecznością naładowania 
w tym samym czasie iPada oraz iPhone’a. Tutaj zdecydowaną pomo-

cą będzie specjalnie zaprojektowany do tego celu dock. Możemy 
w nim umieścić w tym samym momencie iPada 1, iPada 2 oraz 

iPhone’a 3G/3GS/4 lub iPoda touch 3G/4G. Dock posiada w tym 
celu trzy oddzielne wejścia. Jeśli podłączymy do Docka łado-

warkę 10W, fabrycznie dostarczaną z iPadem, to wszyst-
kie urządzenia będą się ładowały w tym samym czasie. 

Jeśli zaś podepniemy Dock do komputera, to możliwe 
stanie się ładowanie/synchronizacja tylko jednego 

iUrządzenia jednocześnie. Oprócz tego Dock posia-
da wyjście line-out do podłączenia naszego sprzę-

tu Audio. W zestawie znajduje się również kabel 
Dock connector-USB o długości 1,0m do pod-
łączenia do komputera/ładowarki.

Dock można nabyć na aukcjach CSOP w ser-
wisie Allegro (http://allegro.pl/listing/user.
php?string=dock&us_id=137305) w cenie 78 zł.

http://allegro.pl/listing/user.php?string=dock&us_id=137305
http://allegro.pl/listing/user.php?string=dock&us_id=137305
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Najtańszy	głośnik	Airplay	na	rynku

AirPlay to stosunkowo nowa i jednocześnie moja ulu-
biona technologia od Apple. Dzięki niej możemy w bar-
dzo prosty sposób, bezprzewodowo przesyłać dźwięki 
i obraz między urządzeniami ją wspierającymi.

Jako medium do przesyłania w technologii AirPlay 
używane jest połączenie sieciowe w naszej wewnętrz-

nej sieci. Może być to zarówno połączenie kablowe, jak 
i bezprzewodowe Wi-Fi. Obecnie AirPlay możemy zna-
leźć w większości produktów Apple. AirPlay znajdziemy 
w Apple TV, w iPadach, iPodach touch, oraz w kompu-
terach Mac. Problemem jest dostępność tej technologii 
w produktach firm trzecich. Niby już prawie każdy pro-
ducent ma w swojej ofercie głośniki wspierające AirPlay, 
ale problemem jest zazwyczaj cena. Ciężko szukać cze-
goś w cenie poniżej 1000 zł.

GeAr4
aIrzONe SerIeS 1

NOrbErt	CAłA

„ Nie jest 
szczytem 

wydumanego 
i zapierającego 
dech w piersiach 
wzornictwa, ale 
wygląda neutralnie 
i dzięki temu powinna 
trafić w gusta 
większości
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czem dokującym. Złącze wygląda tak, że każdy chce go 
w pierwszej chwili wcisnąć i schować w środku, na czas 
kiedy go nie używamy. Niestety nie działa w ten sposób. 
Tę niedogodność rekompensuje w całości możliwość 
umieszczenia w nim zarówno iPhone’a, jak i iPada. Po 
uruchomieniu stacji na czarnym pasku pojawi się nam 
dyskretnie i ładnie wyglądający wyświetlacz informują-
cy o podstawowych funkcjach stacji. Jest dość mały, ale 
w zupełności wystarcza do wyświetlenia wszystkich po-
trzebnych informacji. Jednocześnie bardzo się przyda-
je przy podłączaniu stacji do naszej sieci Wi-Fi. W wielu 
AirPlayowych konstrukcjach pozbawionych wyświetlacza 
najpierw musimy podpiąć stację kablem do komputera 
i dopiero potem skonfigurować Wi-Fi. W tym przypad-
ku cała konfiguracja odbywa się z poziomu urządzenia. 
Sprowadzając się przy tym do wybrania właściwej sieci 
Wi-Fi i wpisania klucza dostępowego. Trochę szkoda, że 
na wyświetlaczu w trybie czuwania wyświetla się napis 
„Standby”. Gdyby był to zegar urządzenie byłoby dużo 
bardziej przydatne w ciemnej sypialni. Mam nadzieję, 
że przyszłe aktualizacje softu to zmienią. Dokładnie tak, 
aktualizacje softu. Stacja nową wersję ściąga już przy 
pierwszym podłączeniu do sieci.

 » To nie jest Bowers & Wilkins…

Jak wspomniałem Gear4, AirZone Series 1 to bardzo 
wszechstronny sprzęt. Oprócz możliwości odtwarzania 
muzyki wysyłanej mu przez AirPlay ma też wbudowa-
ny dock dla iUrządzeń, Tuner AM/FM oraz wejście AUX. 
Taki repertuar złączy powinien wystarczyć każdemu.

Aż się chce podłączyć jakiegoś iPoda i puścić fajny 
kawałek. Niestety, chwilę po tym jak to uczynimy zro-
zumiemy, skąd taka, a nie inna cena. Ten głośnik nie 
gra tak jak Bowers & Wilkins, nie gra też tak jak głośni-
ki ze średniej półki. W tym elemencie widać wyraźnie, 
gdzie oszczędzał producent. Dźwięk, jaki się wydoby-

 » Wszechstronny Airzone

Pierwszym głośnikiem, któremu się to udało, jest Gear4 
AirZone Series 1. Właśnie trafia on do sklepów z suge-
rowaną ceną 849 zł. W tej cenie dostajemy stację doku-
jącą, która może nie jest szczytem wydumanego i za-
pierającego dech w piersiach wzornictwa, ale wygląda 
neutralnie i dzięki temu powinna trafić w gusta więk-
szości. AirZone Series 1 ma dość typowy dla stacji do-
kujących rozmiar, dzięki czemu doskonale zmieści się na 
szafce nocnej. Górna ścianka to czarny i niestety nie naj-
lepiej wyglądający plastik. Umieszczono na nim pokrę-
tło siły dźwięku oraz 6 przycisków sterujących. Niestety, 
nie wygląda to najlepiej. Z przodu jest znacznie ładniej. 
Przód AirZone jest bowiem pokryty srebrną, aluminio-
wą siatką maskującą, z czarnym paskiem u góry i złą-

„ z gear4 
airzone Series 1 

jest trochę jak 
z koreańskimi 
samochodami. 
ładnie wyglądają, 
mają bardzo dobre 
wyposażenie, 
doskonała cenę ale…

„ Niby już prawie 
każdy producent 

ma w swojej ofercie 
głośniki wspierające 
airPlay, ale problemem 
jest zazwyczaj cena. 
ciężko szukać czegoś 
w cenie poniżej 
1000 zł
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wa jest bardzo płaski, brakuje mu zdecydowanie głębi, 
jaką mógłby mu dodać lepszy bas. To dziwne, ponie-
waż z tyłu głośnika widzimy otwór bas refleksu, peł-
ni on chyba jednak rolę dekoracyjną. Na plus musimy 
za to zapisać neutralny środek i górę. Nie ma w tych 
pasmach wielkiej dynamiki, ale nie ma też wyraźnych 
„przesterów”. Głośnik gra czysto i wyraźnie, ale jakby 
bez pary. Sytuację można próbować ratować używa-
jąc wbudowanego equalizera, niestety jednak ma on 
tylko na stałe predefiniowane ustawienia dla różnych 
typów muzyki. Co byśmy nie ustawili jazz, classic, czy 
pop nie zmienia to w znaczący sposób tego, co docie-
ra do naszych uszu.

***
Z Gear4 AirZone Series 1 jest trochę jak z koreański-

mi samochodami. Ładnie wyglądają, mają bardzo dobre 
wyposażenie, doskonała cenę, ale … ale trakcyjnie to 
już nie to samo, a momentami widać niedopracowanie 
szczegółów. Dodatkowo może drażnić znaczek „taniej” 
marki. Jednak ludzi, którym to przeszkadza jest coraz 
mniej. Z Gear4 AirZone Series 1 jest podobnie. W bar-
dzo dobrej cenie dostajemy więcej niż możemy się spo-
dziewać. Wystarczy przymknąć oko na pewnie niedo-
ciągnięcia, a sprzęt okaże się doskonałym wyborem. «

gear4 airzone Series 1      
Ocena	iMagazine: 4/6 – za najtańszy głośnik AirPlay na rynku.

Źródła	dźwięku: Dock, 3.5mm Mini Jack, Radio, AirPlay

Wymiary: 33.4 cm/17.8 cm/19.2 cm

Waga: 2.8 kg

polub nas

facebook.com/imagazinepl

www.puro.com.pl
http://www.facebook.com/imagazinepl


GP07i
Słuchawki stereo

z pilotem i mikrofonem
dla iPhone, iPod, iPad

Metaliczne wykończenie

Curvz
Słuchawki stereo
z pilotem i mikrofonem
dla iPhone, iPod, iPad
Wykończenie zapewniające
komfort i wygodę
Wyprofilowana konstrukcja

FREE YOUR TUNES

GP01i
Słuchawki stereo
z pilotem i mikrofonem
dla iPhone, iPod, iPad
Lekkie, składane
Regulowany pałąk
Obrotowe nauszniki

PG499
Słuchawki stereo

z pilotem i mikrofonem
dla iPhone, iPod, iPad

Biały kolor
Elegancki design

Wszystkie słuchawki GEAR4
wyposażone są w oryginalną 
wtyczkę 3,5mm z logiem

Dostępne na www.monsterpc.pl

http://www.monsterpc.pl
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Każdy wolny czas spędzony w plenerze może umilić 
nam głośnik dla naszych iUrządzeń od Yamahy. PDX-11, 
bo o nim mowa, to próba przypodobania się młodsze-
mu pokoleniu klientów, którzy do tej pory raczej rzad-
ko sięgali po produkty tej marki, ponieważ Yamaha za-
wsze kojarzyła się z muzyką przez duże M.

Pamiętacie lata 90., w których królowały kolorowe 
podrasowane kaseciaki nazywane potocznie BumBoxa-
mi? Ja dosyć dobrze te czasy pamiętam i rzecz jasna po-
siadałem w swoim życiu kilka takich sprzętów. Prawdo-
podobnie każdy, kto czyta ten tekst, również posiadał 
w tamtych latach BumBoxa, bo bez niego na podwór-

ku było się po prostu nikim. Ja wtedy cały wolny czas, 
a było tego sporo, spędzałem na boisku do kosza, gdzie 
zawsze zabierałem mojego kaseciaka. Był duży, ciężki 
i wcinał kasety jak ciasteczkowy potwór, a osiem baterii 
wielkości beczki z piwem starczało na cztery i pół pio-
senki. Te baterię pochłaniały około 90% mojego i mo-
ich kolegów kieszonkowego, ale i tak było warto.

Te czasy odeszły bezpowrotnie. Jednak jedna rzecz 
pozostała bez zmiany. Każdy w dalszym ciągu lubi wy-
chodzić z muzyką na zewnątrz. Co prawda większo-
ści z nas ruch na boisku zamieniło na ruch przy grillu, 
a klatkę schodową na działkowy leżaczek, ale trzeba 

jArOSłAW	CAłA

yaMaha 
PDX-11
Yamaha	pDX-11	to	stacja	
przeznaczona	głównie	
w	plener	i	tam	
sprawdzi	się	rewelacyjnie.
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uniemożliwia to przenoszenie urządzenia. Za to bardzo 
fajnym rozwiązaniem są duże, poduszkowe podkładki 
na spodzie urządzenia, dzięki którym sprzęt stoi solid-
nie i nie przenosi żadnych wibracji na podłoże. Kolejnym 
plusem jest to, że posiada pilota, może to już całkowity 
standard, ale odnotować należy. Całość jest dość lek-
ka i plastikowa, co może nie za dobrze świadczyć o gło-
śniku i bałem się rozczarowującego rezultatu w postaci 
słabego dźwięku. Te wątpliwości miały rozwiać głośniki, 
jakie producent umieścił w nie za dużej obudowie PDX-
11. System dwudrożny składa się z solidnego 10 cm (4”) 
woofera i miniaturowego tweetera, który nad wyraz do-
brze radzi sobie z dużym kolegą.

Moje ucho ucieszyło się, gdy odpaliłem pierwszy nu-
mer z iPoda. Dźwięk, jaki usłyszałem był bowiem zado-
walający, może to nie było powalające, jednak gra na 
poziomie. Mimo, że po ostatnich testach B&W Zepeli-
na mini i B&O Beolit 12 moja poprzeczka powędrowa-
ła gdzieś pod chmury, to po odsłuchu PDX-11 nie byłem 
zniesmaczony.

Bałem się przede wszystkim o tony średnie i mile 
mnie zaskoczyło, gdy usłyszałem je całkiem nieźle. Nie 
bałem się natomiast o bass, 
wystarczy tylko spojrzeć na 
ten głośnik, żeby domyślić 
się, że jest on mocny. Yamaha 
to zawsze sprawdzona mar-
ka, co tylko potwierdziło to, 
co usłyszałem. Gdy zaś przed 
samym pisaniem sprawdzi-
łem cenę tego urządzenia, to 
zrobiłem duże oczy i spraw-
dziłem raz jeszcze. 569 zł. Za 
tyle możecie nabyć ten gło-
śnik od chłopaków z Audio-
klanu. Musicie przyznać, że 

przyznać, że jak gra muzyka, to wszędzie jest zdecydo-
wanie milej.

Każdy wolny czas spędzony w plenerze może umilić 
nam głośnik dla naszych iUrządzeń od Yamahy. PDX-11, 
bo o nim mowa, to próba przypodobania się młodsze-
mu pokoleniu klientów, którzy do tej pory raczej rzad-
ko sięgali po produkty tej marki. Yamaha zawsze ko-
jarzyła się z muzyką przez duże M. Najwyższej jakości 
instrumenty muzyczne dla profesjonalistów. Duże i za-
awansowane systemy kina domowego albo chociażby 
wyposażenie studia. Te wszystkie rzeczy były w zasię-
gu klientów o grubszym portfelu.

Teraz trochę inaczej jest na rynku i to w dużej mierze 
za sprawą Apple. Wszystkie firmy na rynku muzycznym 
muszą mieć w swojej ofercie dużo urządzeń z dockiem. 
Już jakiś czas temu Yamaha to zrozumiała i na dzień dzi-
siejszy praktycznie każdy jej sprzęt jest kompatybilny ze 
wszystkim, co nadgryzione. Brakowało im tylko urządze-
nia na tzw. wynos i stąd pojawienie się PDX-11.

Głośnik już samym wyglądem przykuwa uwagę młod-
szej grupy ludzi, a to za sprawą dizajnu, który nazwał-
bym industrialnym. Mocno kanciasta obudowa z du-
żym nisko tonowym głośnikiem z przodu, który zakrywa 
aluminiowa siatka przymocowana grubymi nitami to 

pomysł rodem z budowy. 
Przypomina mi bardzo dużą 
latarkę, a patrząc na tył, to 
naprawdę można łatwo się 
pomylić. W górnej części znaj-
dziemy dock, a tuż obok nie-
go surową metalową rączkę. 
Właśnie to rozwiązanie nie 
podoba mi się.

Po umieszczeniu np. iPho-
ne’a w docku, telefon opiera 
się o rączkę, a co za tym idzie 

„ głośnik 
już samym 

wyglądem przykuwa 
uwagę młodszej 
grupy ludzi, a to 
za sprawą dizajnu, 
który nazwałbym 
industrialnym

„ Mimo, że po 
ostatnich testach 

b&w zepelina mini 
i b&O beolit 12 moja 
poprzeczka 
powędrowała 
gdzieś pod chmury 
to po odsłuchu 
PDX-11 nie byłem 
zniesmaczony
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to rewelacyjna cena za urządzenie od tego producenta.  
W kwestii technicznej napiszę jeszcze, że do zasilania 
posłużą nam baterie AA w ilości 6 szt., które wystar-
czą na 8 godziny odtwarzania. Możliwe jest też podłą-
czenie innego sprzętu, niż nadgryzione gadżety, za po-
mocą wejścia AUX In.

Yamaha PDX-11 to stacja przeznaczona głównie 
w plener i tam sprawdzi się rewelacyjnie. Grill, plaża 
czy boisko – to miejsca idealnie pasujące zarówno do 
budowy, jak i możliwości dźwiękowych tego urządze-
nia. Gdybym znów był dzieciakiem, spędzającym całe 
dnie na boisku, to na pewno poprosiłbym o taki pre-
zent pod choinkę. Wygląda super, gra głośno, nie wci-
na kaset, a co najważniejsze – zrzutka na baterię była-
by dużo mniejsza. «

yamaha PDX-11      
Dostępne	kolory: biały, zielony, czarny, ciemno niebieski

Wejście:	AUX In 3,5 mm

Waga: 1,5 kg

Wymiary (Sz x Wys x Gł): 237 x 240 x 211

http://www.zgsklep.pl
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DOMINIK	łADA

O	gustach	się	nie	dyskutuje.	Wiem	o	tym.	tym	bardziej	nienawidzę	firmy	
Evouni,	bo	po	raz	kolejny	testuję	produkt,	który	bardzo	mi	się	podoba.	Kolejny	
pokrowiec,	który	chciałbym	mieć,	bo	jest	ładny,	wygodny	i	miły	w	dotyku.

eVOuNI NaNO 
fIber POuch

Tym razem pokrowiec, czy jak kto woli etui do iPada, 
ma formę „wsuwki”. Spokojnie mieści się w nim iPad 
pierwszej generacji, iPad 2 lub dowolny tablet 10” kon-

kurencji. Co więcej, mieści się wraz ze Smart Coverem 
oraz np. z „pleckami”.
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Przed wysunięciem się iPada za-
bezpiecza sprytna gumka, wszyta 
pod kątem od środka.

Pokrowiec Evouni wykonany jest 
z mikrofibry, która idealnie nadaje 
się do przecierania ekranu. Ale pro-
jektanci w tym produkcie pomyśle-
li też o tym, abyśmy nie ubrudzili 
sobie pokrowca od wycierania nim 
ekranu. Doszyli drobną kieszonkę, 
w której znajduje się ściereczka do 
przecierania tabletu – mała rzecz 
a cieszy.

Evouni Nano Fiber Pouch mo-
żemy kupić w jednym z trzech ko-
lorów – grafitowym, pomarańczo-
wym lub zielonym. Etui jest w cenie 
129PLN. «
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 » Fidelio

Linia docków z głośnikami, bez względu na to, czy prze-
znaczona jest dla Androida czy urządzeń Apple’a, wy-
znaje podobną filozofię, ale nie taką samą. W przypadku 
urządzeń z iOSem, muzyka jest przekazywana poprzez 
Dock connector, czyli całkowicie cyfrowo. Jeśli dany 
Dock posiada funkcjonalność AirPlay, to możemy rów-
nież i tą metodą odtwarzać muzykę. Fidelio dla Andro-
ida różni się pod tym względem nieznacznie – dźwięk 
przekazywany jest poprzez Bluetooth, a ciekawie roz-
wiązany dock służy tylko do ładowania telefonu lub ta-
bletu. Samo złącze micro USB można też ustawiać, re-
gulować, przestawiać i zadecydować, jak głęboko ma 
wystawać. Pozwala to na kompatybilność praktycznie 

z każdym urządzeniem wyposażonym w system opera-
cyjny Google’a.

Do całości, choć nie jest obowiązkowy, dołączony jest 
jeszcze darmowy, dedykowany program, napisany przez 
Philipsa specjalnie dla linii Fidelio. Aplikacja o tej samej 
nazwie dba o to, żeby telefon automatycznie łączył się 
z głośnikiem, gdy tylko wstawimy go w podstawkę i jest 
do pobrania z Android Market. Jest na tyle inteligent-
na, że pomaga nam również w ustanowieniu pierwsze-
go parowania „urządzenie-głośnik”. Dodatkowo, oprócz 
możliwości odsłuchu muzyki w telefonie, daje dostęp do 
ponad 7000 internetowych stacji radiowych oraz umoż-
liwia współdzielenie się mediami z naszymi znajomymi 
na Facebooku czy Flickr.

WOjtEK	pIEtruSIEWICz

PhILIPS fIDeLIO

Dosyć	długo	zastanawiałem	się,	jak	ugryźć	sam	tytuł	do	tej	podwójnej	recen-
zji	i	niestety	poszedłem	na	łatwiznę.	ta	linia	produktów	niestety	nie	ma	odpo-
wiedniego	polotu	w	dziedzinie	nazewnictwa.	Ot,	po	prostu	„Fidelio”,	za	którym	
stoi	kod	magazynowy.	pierwsze	wrażenia	są	ważne,	ale	to	najważniejsze	na-
stąpi	dopiero	po	włączeniu	muzyki	– porozmawiajmy	zatem	o	tym,	co	istotne…

 aS351 i aS851
dlA ANdrOIdA
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jeśli pod uwagę weźmiemy cenę urządzenia na pozio-
mie 500-580 zł (zależnie od źródła). Najzabawniejszą 
ciekawostką jest możliwość połączenia się w zasadzie 
z jakimkolwiek odtwarzaczem wspierającym standard 
Bluetooth 2.1, chociaż naturalnie nie będzie wtedy 
wsparcia dla aplikacji Fidelio oraz automatycznego łą-
czenia się obu urządzeń.

Philips oferuje głośniki Fidelio w różnych rozmiarach 
– dzięki temu możemy je dokładnie dopasować do na-
szego wyobrażenia o ich wykorzystaniu. Model AS351, 
przynajmniej według mojego wyobrażenia, idealnie na-
daje się w trzech pomieszczeniach w warunkach do-
mowych: w sypialni (chociaż wersja z budzikiem może 
okazać się lepsza), w kuchni lub w łazience, przy czym 
ta środkowa opcja wydaje się być najbardziej rozsąd-
na. Przychodzimy do domu, wstawiamy telefon do ła-
dowania podczas robienia obiadu i przy okazji włą-
czamy nasze ulubione radio lub playlistę. AS351 przy 
tym nie zajmuje dużo miejsca, a 10W głośniki z pew-
nością poradzą sobie z dostarczeniem dźwięku do słu-
chacza. Dodatkowo, jest możliwość zasilania go bate-
riami AA (4 sztuki), więc potencjalnie może sprawdzić 
się w podróży – jako, że prądu wystarczy jedynie na 
8 godzin grania, to sugerowałbym wyposażenie się 
w akumulatorki.

Dźwięki wydobywające się z dwóch 3” głośników 
zapewne nikogo nie powalą na kolana, ale nie spo-
dziewajmy się takiej samej klasy jak w 10 kg Philipsie 
DS9000 – większym bracie AS351. Jednocześnie nie 
mam żadnych zastrzeżeń do audio, w szczególności, 

aS351

fidelio aS351      
Producent: Philips

Cena: 500-580 zł

Moc	wyjściowa	(RMS): 10W

Głośniki: 3” pełnozakresowe, 2 szt.

Łaczność: Bluetooth 2.1, AUX IN 3.5mm

Wymiary	(sz.	x	gł.	x	wys.): 271 x 130 x 90 mm

Zasilanie: AC lub 4 szt. baterii typu AA

Plusy:  + niewielkie rozmiary 
+ niska cena względem jakości wykonania i możliwości 
+ możliwość zasilania bateriami

Minusy:  – jakość dźwięku może być niewystarczająca dla osób 
bardzo wymagających
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Większy model serii Fidelio dla Androida wymaga też 
znacznie więcej miejsca. Ma prawie 43 centymetry sze-
rokości i trzeba uprzednio zaplanować, gdzie chcemy go 
ustawić. Duży pokój wydaje się być znacznie lepszym dla 
niego miejscem. Funkcjonalność ma prawie identyczną 
z mniejszym bratem, z tą różnicą, że dodatkowo posia-
da wbudowany DSP do 5-pasmowej, cyfrowej korekty 
dźwięku wraz z presetami typu: Rock, Jazz, Classic i tak 
dalej. W pudełku otrzymujemy również pilota, z którego 
możemy sterować dźwiękiem przekazywanym z telefo-
nu – posiada wszystkie standardowe funkcje, takie jak re-
gulacja głośności, przełączanie się pomiędzy piosenkami 
czy start i stop. AS851 ma również wbudowany zegarek 

z budzikiem, który umożliwia zdefiniowanie, czy chcemy 
się budzić do naszej własnej muzyki czy wolimy mieć uszy 
łechtane dźwiękami natury. Pomimo że większy model 
również posiada tylko dwa 3” głośniki, to dają one zde-
cydowanie pełniejsze dźwięki. Podobnie jak w przypadku 
AS351, dźwięk prawdopodobnie nie zadowoli audiofilów, 
ale jest znacznie lepszy we wszystkich zakresach i może 
oczywiście grać znacznie głośniej. Maksymalna głośność 
w zupełności wystarczy na domówkę ze znajomymi, ale 
ostrzegam, że jednocześnie zmusi sąsiadów do wezwa-
nia policji. Cena, oscylująca w rejonie 900 zł, na szczęście 
nie powinna nikogo przestraszyć – jest bardziej niż odpo-
wiednia do tego, co w zamian otrzymujemy.

 » Na koniec

Philips robi bardzo solidne i cenowo zróżnicowane pro-
dukty zarówno dla iUserów, jak i Androidowców – jako-
ściowo są zdecydowanie w górnej części rynku i nie wa-
hałbym się przed wyborem któregokolwiek z nich. Jak 
zwykle trzeba zrobić tylko dwie rzeczy: wyznaczyć sobie 
górną, akceptowalną granicę cenową oraz zdecydowanie 
dobrać model zgodnie z jego przeznaczeniem. Na szczę-
ście problem będziecie mieli tylko z tym pierwszym… «

aS351

fidelio aS851      
Producent: Philips

Cena: 900 zł

Moc	wyjściowa	(RMS): 15W

Głośniki: 3” pełnozakresowe woofery, 2 szt.

Łaczność: Bluetooth 2.1, AUX IN 3.5mm

Wymiary	(sz.	x	gł.	x	wys.): 421 x 157 x 140 mm

Plusy:  + niska cena względem jakości wykonania i możliwości

Minusy:  – jakość dźwięku może być niewystarczająca dla audiofilów
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Nietypowa	kamera,	dla	nietypowych	
ludzi,	z	nietypowymi	zainteresowania-
mi…	lub	dziećmi.

Looxcie LX2 to kamera, którą montujemy na własnym 
uchu, podobnie zresztą jak słuchawkę bluetooth do te-
lefonu. LX2 nie zawodzi pod względem funkcjonalno-
ści, ponieważ można ją również do tego celu wykorzy-
stać – oprócz przycisków do nagrywania video, jest też 
dedykowany do odbierania i kończenia rozmów. Jednak 
to funkcjonalność kamery mnie najbardziej zaintereso-
wała oraz wszystkie dostępne sposoby jej wykorzysta-
nia. Podobnie jak znacznie bardziej zaawansowane ka-
mery dla sportowców, typu GoPro czy Contour, Looxcie 
ma zestaw uchwytów na praktycznie wszystko, co jeste-
śmy w stanie sobie wyobrazić – kask pełny i rowerowy, 
czapki, roweru, szyby, a nawet deski rozdzielczej w sa-
mochodzie. Sama kamera nie jest wodoodporna, więc 
nie radziłbym stosować jej na desce surfingowej i w po-

dobnych ekstremalnych sytuacjach. To, co jednak zde-
cydowanie wyróżnia LX2, to możliwość ciągłego nagry-
wania i niemal natychmiastowego dzielenia się naszymi 
ujęciami online – posiada dwa, różniące się od siebie, 
tryby pracy.

 » LX2 jako tradycyjna kamera

W tym trybie działa dokładnie tak jak to sobie wyobra-
żamy: wciskamy na obudowie przycisk odpowiedzial-
ny za nagrywanie, a Looxcie, w jakości 480p, rejestruje 
wszystko, co widzi. Urządzenie następnie możemy pod-
łączyć do komputera za pomocą kabla microUSB i po-
brać klipy na niego. Dostępny jest również LooxcieCam 
– aplikacja na smartphone’y, za pomocą której możemy 
odtwarzać i wysyłać nagrane wcześniej filmy do znajo-
mych. Ten tryb jest przeznaczony do wykorzystywania, 
gdy akcja, która ma się wydarzyć, jest przewidziana i je-
steśmy na nią gotowi. A co jeśli nie chcemy przegapić 
żadnego momentu?

WOjtEK	pIEtruSIEWICz

lOOXcIe
LX2
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wej. Wystarczy na 4 godziny nagrywania w trybie 320p 
(15fps) lub 2 godziny w 480p (30fps). Pliki są zapisywa-
ne jako.mp4, więc teoretycznie nie powinno być żadne-
go problemu z ich odtwarzaniem – to ogólnie przyjęty 
standard. Jednak pomimo wgrania najnowszego firm-
ware’u, niektóre klipy traciły synchronizację dźwięku 
z obrazem podczas odtwarzania – pauza i ponowne uru-
chomienie pomagało rozwiązać problem. Bardzo miłym 
dodatkiem jest możliwość zobaczenia, co kamera widzi 
z poziomu telefonu w dedykowanych aplikacjach – mo-
żemy się upewnić, że LX2 jest prawidłowo ustawione. 
Do jakości obrazu nie mam zastrzeżeń. Nie jest to oczy-
wiście HD, ale nie spodziewałem się cudów po tak ma-
łym urządzeniu, które radziło sobie całkiem sprawnie 
nawet w ciężkich warunkach oświetleniowych. Ceny nie 
są wygórowane, ale zdecydowanie za blisko ekstremal-
nej konkurencji w postaci Contour i GoPro, które ofe-
rują jakość HD oraz możliwość robienia zdjęć. LX2 jed-
nak tworzy własną kategorię, a jego wygoda montażu na 
uchu, minimalna waga oraz ewentualne wykorzystanie 
jako słuchawki Bluetooth pozwalają zając mu nietypo-
wą niszę. Looxcie oferuje również model 
LX2 z czteroma gigabyte’ami wbudo-
wanej pamięci za niewiele więcej, co 
efektywnie podwaja możliwą dłu-
gość nagrań. «

 » LX2 jako kamera nagrywająca w pętli

Drugi tryb nagrywania – nagrywanie w pętli – jest bar-
dzo ciekawie rozwiązany – Looxcie mieści w tym trybie 
godzinę materiału video w buforze, ale nie jest on za-
pisywany. Natomiast, gdy wydarzy się coś, co chcemy 
uwiecznić, naciskamy odpowiedni przycisk na kamerze 
i jako klip zostanie zapisane ostatnie 30 sekund akcji. 
Można również skonfigurować automatyczne dzielenie 
się tą akcją z wybraną przez nas siecią społecznościo-
wą. To właśnie do tego celu służy aplikacja (również na 
iOS lub Androida) LooxcieMoments. Oprócz powyższego 
trybu działania, możemy za jej pomocą wybierać intere-
sujące nas dowolne fragmenty z nakręconego materia-
łu i zapisać je jako pliki w pamięci. Jest też opcja wybra-
nia gorszej jakości nagrywania (320p), która umożliwia 
do zapętlenia pięciu godzin materiałów.

 » Strumieniowanie na żywo

Istnieje też trzeci tryb, o którym nie wspominałem 
wcześniej – za pomocą LooxcieLive na iOS lub Andro-
ida, możemy strumieniować video na żywo. Ta funk-
cja jest jeszcze w trakcie rozbudowy, ale zapowiada się 
bardzo ciekawie – obraz przekazywany jest na serwe-
ry Looxcie, skąd można go oglądać w mobilnej aplika-
cji, a w przyszłości również na stronach internetowych.

 » Na koniec

Looxcie LX2 ma dwa mankamenty, 
które mogą potencjalnie niektórych 

odstraszyć. Pierwszym jest bateria, 
która jest wbudowana, więc nie 

możemy zabrać ze sobą zapaso-

Looxcie LX2      
Producent: Looxcie

Pojemność: 2GB

Łączność: USB 2.0 (micro USB) i/lub Bluetooth 2.1 + EDR

Obiektyw: f/2.8

Głębia	ostrości: od 5cm do nieskończoności

Kąt	widzenia: 62.1 stopni

Video: 320p (HVGA, 15fps, 800kbps), 480p (VGA, 30fps, 3000kbps)

Codec: MPEG-4 video, AAC audio

Bateria: 365mAh, 4 godziny w 320p, 2 godziny w 480p

Waga: 22g

Aplikacje: LooxcieMoments, LooxcieLive, LooxcieCam

Cena: 899 PLN ($150)

Plusy:  + Prosta i wygodna obsługa z i bez smartphone’a. 
+ Dobra jakość obrazu w trybie 480p. 
+ Możliwość wykorzystania LX2 dodatkowo jako słuchawka 
Bluetooth.

Minusy:  – Problemy z synchronizacją dźwięku pod OS X. 
– Krótki czas pracy na baterii. 
– Brak wymienialnej baterii.
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Nie	ma	chyba	osoby	– przynajmniej	
wśród	męskiej	części	społeczeństwa	
– która	nie	 interesowałaby	 się	mniej	
lub	bardziej	elektroniką	i	nie	próbowa-
ła	swoich	sił	w	zabawach	z	lutownicą.	
jeśli	jednak	interesuje	Cię	elektronika	
i	chcesz	spróbować	swoich	sił,	pomi-
mo	tego,	że	jest	to	dla	Ciebie	wiedza	
tajemna,	to	ten	artykuł	jest	dla	Ciebie!

Nie ma chyba osoby – przynajmniej wśród męskiej czę-
ści społeczeństwa – która nie interesowałaby się mniej 
lub bardziej elektroniką i nie próbowała swoich sił w za-
bawach z lutownicą. A przynajmniej nie myślała o tym... 

Jednak spora część tych mniej wytrwałych albo utknęła 
na zagadnieniach teoretycznych, które okazały się zbyt 
skomplikowane, albo wystraszyła się i  odpuściła sobie 
ten temat ze względu na ogrom informacji i wiedzy, ja-
kie trzeba przyswoić, aby ruszyć z miejsca.

Jeśli jednak interesuje Cię elektronika i chcesz spró-
bować swoich sił, pomimo tego, że jest to dla Ciebie 
wiedza tajemna, to ten artykuł – i kolejne z serii – jest 
dla Ciebie! A wszystko dzięki elektronicznej platformie 
Open Source o wdzięcznej nazwie ARDUINO.

A dlaczego akurat Arduino? A no dlatego, że bardzo 
pięknie współpracuje z Mac OS X, co bardzo nas w tym 
momencie cieszy.

 » Czym jest Arduino?

Arduino to platforma elektroniczna służąca do przygoto-
wywania elektronicznych prototypów różnych urządzeń. 

zOStań wIeLKIM 
eLeKtrONIKIeM

pAWEł	pIOtrOWSKI
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i lutowania dosyć złożonego układu elektronicznego nie 
jest chyba tym, o czym marzymy, prawda?

Gdzie zatem zakupić Arduino? Najlepiej poszukać sa-
modzielnie sklepu, w którym możemy zaopatrzyć się 
w płytkę prototypową Arduino. Ja – na potrzeby tego ar-
tykułu – zakupiłem ją w sklepie Nettigo (www.nettigo.pl). 
Jest to sklep, który oferuje w sprzedaży oryginalne mo-
duły Arduino w kilku wersjach, całą masę przystawek 
(Shieldów) do Arduino oraz jeszcze więcej elementów 
elektronicznych przydatnych w projektowaniu i mon-
towaniu układów elektronicznych. W sklepie Nettigo 
można też zakupić Starter Kit zawierający, poza sa-
mym modułem Arduino, kilka potrzebnych elementów. 
I z tego zestawu będę korzystał w tym i w następnych 
artykułach.

Co w zestawie:
• oryginalne Arduino UNO z kontrolerem ATmega328
• duża płytka stykowa i komplet kabli do niej – nie mu-

sisz umieć lutować
• zestaw 10 czerwonych diod LED wraz z rezystorami 

do podłączenia
• dioda RGB z rezystorami (może świecić w dowolnym 

kolorze)
• 5 rezystorów 2k2
• 5 rezystorów 10k
• tranzystor 2N2222 (lub równoważny)
• dwa podstawowe czujniki: 

– temperatury (MCP-9700) 
– fotorezystor

• pięć małych przycisków (buttony)
• rejestr przesuwny (do sterowania większą ilością 

diod)
• układ rozszerzenia o 8 portów cyfrowych dostępnych 

po I2C (PCF8574P)
• buzzer – prosty głośniczek.

Nie jest to zbyt okazały zestaw, lecz w zupełności 
wystarczy do poznania całego systemu Arduino oraz 
nauki podstaw programowania. Nie będę pisał o po-
szczególnych częściach elektronicznych, gdyż poznamy 
je w dalszych częściach cyklu (podczas budowania ko-
lejnych układów elektronicznych), jednak chciałbym za-
trzymać się na chwilę przy samej płytce Arduino. Trzeba 
przyznać, że jak na produkt Open Source jest wykonana 
bardzo starannie i świetnie przemyślana. Wszystkie ele-
menty są starannie przylutowane, co zapewne przełoży 
się na sprawne i długie działanie układu. Posiada rów-
nież kilka zabezpieczeń, które będą chroniły cały układ 
oraz komputer przed uszkodzeniem w przypadku zwar-
cia lub nieprawidłowego podłączenia innych elemen-

Bazuje ona na łatwo dostępnych elementach elektro-
nicznych, a dzięki prostej budowie oraz obszernej do-
kumentacji jest idealna dla początkujących majsterko-
wiczów – elektroników. Poza samym sprzętem, Arduino 
to również łatwe w przyswojeniu środowisko programi-
styczne oparte na języku C. Projektanci wykonali kawał 
dobrej roboty, bo środowisko to jest również proste do 
opanowania nawet dla osób, które mają dwie lewe ręce 
do wszelkiej maści programowania (piszę między inny-
mi o sobie...).

Dzięki pomysłowości autorów platformy dostaje-
my narzędzie, które pozwoli nam bezboleśnie zagłębić 
się w świat elektroniki, bo całość jest naprawdę prosta 
i przyjazna.

Dodatkowym atutem jest to, że platforma jest Open 
Source. Pozwala to na nieskrępowane tworzenie przez 
wierną rzeszę fanów wielu ciekawych projektów, do-
datkowych przystawek (zwanych Shieldami), które roz-
szerzają możliwości i funkcjonalność naszego Arduino. 
Wśród oficjalnych shieldów znajdziemy moduł Ethernet, 
Bluetooth, XBee, USB, wyświetlacze LCD oraz wiele in-
nych, pozwalających w zasadzie na nieograniczone i nie-
skrępowane tworzenie nawet bardzo zaawansowanych 
konstrukcji. Wszystkie podstawowe informacje o Ardu-
ino, dokumentacja techniczna, środowisko programi-
styczne oraz cała masa innych pomocnych linków znaj-
duje się pod adresem www.arduino.cc. Zachęcam do 
zapoznania się z tą stroną.

 » Od czego zacząć?

Przede wszystkim potrzebujemy kilku narzędzi i urzą-
dzeń, które pozwolą nam na rozpoczęcie zabawy w elek-
tronika oraz będą przydatne w późniejszych etapach 
prac. Podstawowym wyposażeniem każdego począt-
kującego elektronika powinny być: miernik uniwersal-
ny, szczypce elektroniczne (do cięcia kabelków), pęse-
ta, lupa, pudełeczko na drobne elementy elektroniczne. 
Przyda się również stół (lub inne miejsce), na którym 
swobodnie będziemy mogli konstruować nasze układy 
elektroniczne. Każdy szanujący się elektronik powinien 
dysponować lutownicą. Na początek naszej zabawy nie 
jest ona jednak wymagana, podobnie jak pozostałe na-
rzędzia, ale posiadanie ich ułatwi nam pracę.

Poza narzędziami potrzebujemy również samą elek-
tronikę Arduino. Tu mamy szerokie pole wyboru, bo mo-
żemy samodzielnie zakupić i wykonać całą elektronikę 
lub kupić gotowy, zmontowany zestaw. Nas będzie inte-
resowała ta druga opcja, gdyż zaczynamy zabawę z elek-
troniką i perspektywa samodzielnego trawienia płytki 

http://www.nettigo.pl
http://www.arduino.cc
http://www.nettigo.pl
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 » Pierwszy program

Na koniec dzisiejszego artykułu czas na pierwszy pro-
gram dla Arduino. Ponieważ nie mamy jeszcze wiedzy 
na temat środowiska programistycznego oraz pisania 
samego kodu, skorzystamy z gotowca, który znajdziemy 
w menu programu Arduino. Aby wczytać szkic wybie-
ramy menu Files	->	Examples	->	1. Basics i wybieramy 
pozycję o nazwie Blink. W okienku aplikacji Arduino po-
winniśmy zobaczyć kod. To prosty szkic realizujący jed-
ną funkcję. Aby załadować taki szkic do Arduino naciska-
my ikonkę ze strzałką w prawo (górny, lewy róg okienka 
aplikacji). Po chwili kod zostanie załadowany i kod za-
warty w szkicu zacznie być wykonywany przez mikropro-
cesor. Brawo! Nasz pierwszy program ożywił Arduino.

***
I to na dziś wszystko. W kolejnej części zapoznamy 

się z interfejsem aplikacji Arduino oraz poznamy pod-
stawowe zasady pisania kodu (szkice) dla mikroproceso-
ra Arduino. Zbudujemy też kolejny układ elektroniczny. 
Troszkę bardziej zaawansowany. Do tego czasu poczy-
tajcie sobie dokumentację Arduino na stronie projektu.

PS. Co się stanie, gdy zmienimy wartości w nawia-
sach przy komendzie delay w szkicu Blink? «
www.arduino.cc – oficjalna strona projektu Arduino

www.nettigo.pl – polski dystrybutor Arduino

tów elektronicznych. To bardzo ważne, bo błędy zdarza-
ją się wszystkim, a tym bardziej nam – początkującym 
adeptom elektroniki. Przyznam, że ta właściwość Ardu-
ino uspokoiła moje obawy przed podłączaniem „otwar-
tej” elektroniki do portu USB. Niemniej zalecam ostroż-
ność, a przede wszystkim dokładność i cierpliwość przy 
pracy z Arduino!

 » Uruchamiamy Arduino

Arduino zakupione – polecam wspomniany wcze-
śniej Starter Kit – paczka rozpakowana i gotowa do 
uruchomienia. Zanim to jednak zrobimy, potrzebu-
jemy jeszcze aplikację pozwalającą na pisanie pro-
gramów dla Arduino. Pobieramy ją zatem ze strony 
www.arduino.cc/en/Main/Software. Po rozpakowaniu 
przenosimy program Arduino do katalogu z Aplikacja-
mi. I w zasadzie to wszystko, bo program przy pierw-
szym uruchomieniu sam ustawi swoje preferencje oraz 
stworzy katalogi na projekty w katalogu Dokumenty. 
To tam zalecam zapisywać swoje własne „szkice” – bo 
tak nazywają się w nomenklaturze Arduino napisane 
przez nas „programy” dla Arduino – w celu uniknięcia 
bałaganu.

Teraz możemy podłączyć płytkę Arduino do nasze-
go komputera za pomocą kabla USB (dołączony w kom-
plecie z zestawem startowym). Warto wspomnieć, że 
w przypadku płytki Arduino UNO, której używamy nie 
ma potrzeby instalowania żadnych sterowników. Ponie-
waż Arduino pobiera zasilanie z portu USB nie ma po-
trzeby używać innego źródła zasilania w tym momen-
cie. Jeśli wszystko jest w porządku, to po podłączeniu 
kabla USB na płytce Arduino powinna zapalić się zielo-
na dioda. Sygnalizuje ona, że Arduino jest gotowe do 
pracy. Na ekranie komputera pojawi się okienko z in-
formacją, że wykryto interfejs sieciowy. Klikamy Usta-
wienia Sieciowe i gdy się otworzą potwierdzamy bez 
jakichkolwiek innych operacji. Część elektroniczna jest 
gotowa do pracy.

Pozostało nam już tylko uruchomienie aplikacji Ar-
duino i ustawienie odpowiednich parametrów pracy. Po 
uruchomieniu programu musimy sprawdzić, czy pro-
gram rozpoznał naszą płytkę oraz ustawić wirtualny port 
szeregowy. W tym celu wybieramy menu Tools	->	Board 
i sprawdzamy, czy wybrana pozycja to Arduino Uno. Je-
śli nie, to wybieramy tę pozycję. Następnie wybiera-
my Tools	 ->	 Serial	 Port i ustawiamy pierwszą pozy-
cję /dev/tty.usbmodem. Gotowe! Nasza system jest 
przygotowany do pracy. Czas na pierwszy program dla 
Arduino!

www.arduino.cc
www.nettigo.pl
http://www.arduino.cc/en/Main/Software
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Za sprawą Naczelnego trafiła niedawno w moje ręce 
obudowa ICY DOCK. Przyznam szczerze, że troszkę scep-
tycznie podszedłem do jej testowania, ponieważ jakiś 
czas temu miałem w ręku inną obudowę na dysk tej fir-
my i nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia. Tym razem 
jednak zostałem pozytywnie zaskoczony…

 » Co w zestawie i wrażenia estetyczne

Obudowa zapakowana jest w czytelnie oznaczony 
i solidny kartonik, gwarantujący bezpieczny transport. 
Wszystkie elementy zestawu (obudowa, zasilacz, kable, 
dokumentacja) są zapakowane w osobne kartoniki, spa-
sowane z głównym kartonem. To się chwali, bo widać 
dbałość o bezpieczeństwo, co wbrew pozorom jest bar-
dzo ważne. Nie ma to jak latające w kartonie kable, ry-
sujące obudowę urządzenia…

W zestawie, poza samą obudową na dyski, znajduje 
się zasilacz, kable (USB, FireWire 800, eSATA) oraz in-
strukcja. Nie ma jednak nośnika ze sterownikami. I do-

brze – bo są zbędne. Po wypakowaniu trzeba podłączyć 
zasilacz, kabel sygnałowy do komputera, zainstalować 
dyski (lub jeden dysk) i można pracować. Szkoda tylko, 
że producent nie zintegrował zasilacza z obudową, tyl-
ko postanowił użyć zewnętrznego. Dodatkowa plątanina 
kabli i kolejne pudełeczko do upchania gdzieś pod biur-
kiem nie są tym, co tygrysy lubią najbardziej…

Wykonanie samej obudowy zrobiło na mnie ogrom-
ne wrażenie. Wykonana jest z aluminium o barwie i fak-
turze bardzo zbliżonej do tej znanej z produktów Apple. 
Wszystkie elementy zostały wykonane bardzo staran-
nie. Również ich spasowanie nie pozostawia nic do ży-
czenia, co powoduje, że ICY DOCK robi bardzo pozytyw-
ne wrażenie i świetnie prezentuje się na biurku obok 
komputera.

 » Dane techniczne, cyferki i testy

Przeglądając ulotki reklamowe oraz instrukcję obudo-
wy zostałem mile zaskoczony. Wszystko zostało jasno 

ObuDOwa 
Icy DOcK 
Mb662uSeb-2S-1
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produkowanie	oraz	
gromadzenie	coraz	większej	
ilości	danych	to znak	naszych	
czasów.	Aby gromadzić	
te	dane,	potrzeba	coraz	
większych	pojemności	dysków	
twardych.	Do tego	dochodzi	
kwestia	bezpieczeństwa...
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Gdy zamontujemy dwa różne dyski, pojemność tego 
pierwszego zostanie zmniejszona do pojemności mniej-
szego i dopiero potem zsumowana. I tak np. połącze-
nie dysku 1TB oraz 500GB da nam w sumie 1TB, co jest 
w tym wypadku bezsensem. Również w tym trybie nie 
otrzymujemy praktycznie żadnego zabezpieczenia da-
nych, podobnie jak w trybie BIG – uszkodzenie jednego 
dysku powoduje utratę wszystkich danych. Jeśli zatem 
chcemy zabezpieczyć się przed ich utratą w przypad-
ku awarii, należy użyć ostatniego trybu pracy obudo-
wy ICY DOCK – RAID 1. Ten tryb pozwala na utworze-
nie lustrzanej pary dysków – tzw. mirroring. Tu również 
zalecane jest użycie dysków tej samej pojemności (sy-
tuacja analogiczna do trybu RAID 0). Tryb ten jednak po-
woduje zdublowanie danych i jednoczesny ich zapis na 
obu dyskach. Pozwala to nam na bezproblemową pracę 
z taką macierzą nawet w przypadku uszkodzenia jedne-
go z dysków. Kontroler obudowy pozwala w takim przy-
padku na odłączenie uszkodzonego dysku i wymianę na 
nowy nawet w czasie pracy urządzenia. Producent – ze 
względów bezpieczeństwa – odradza jednak taką ope-
rację (wymiana uszkodzonego dysku) podczas zapisywa-
nia danych na dysk, gdyż może się coś jednak nie udać… 
Troszkę niepokojąca informacja, ale lepiej dmuchać na 
zimne. Odpowiednia procedura wymiany uszkodzone-
go dysku jest dokładnie opisana w instrukcji. Warto też 

wspomnieć, że po procesie wy-
miany uszkodzonego dysku i za-
stąpieniu go przez nowy (musi 
być identyczny jak poprzedni) 
trzeba dać kontrolerowi RAID 
czas na odbudowę danych na 
nowym dysku, co może troszkę 
potrwać biorąc pod uwagę fakt, 
że proces kopiowania i weryfi-
kacji danych na nowy dysk od-
bywa się z prędkością 100 GB 
na godzinę.

i zwięźle wyjaśnione, więc bez żadnych niejasności moż-
na zabrać się od razu za instalację dysków oraz wybra-
nie konkretnego trybu pracy obudowy (o tym dalej). 
Jak podaje producent, obudowa ma możliwość instala-
cji jednego lub dwóch dysków twardych. Możliwe jest 
zainstalowanie – w zależności od przewidywanego try-
bu pracy obudowy – dysków o tej samej lub różnej po-
jemności. Producent zapewnia, że elektronika kontrole-
ra obudowy potrafi obsłużyć dyski 3TB i większe (jeśli 
się pojawią).

Do dyspozycji mamy 4 tryby pracy: JBOD, BIG, RAID 
0 oraz RAID 1. Pierwszy z nich pozwala na niezależną 
pracę każdego z dwóch slotów na dyski. Daje to nam 
możliwość używania obudowy z dwoma niezależnymi 
dyskami, które w taki właśnie sposób są widziane przez 
system operacyjny. Kolejny tryb (BIG) pozwala nam na 
połączenie pojemności dwóch dysków (system opera-
cyjny widzi jeden duży dysk), przy czym mogą one być 
różnej pojemności, która jest sumowana. Wbudowany 
w obudowę kontroler zapisuje dane najpierw na pierw-
szym dysku, a gdy wyczerpie się jego pojemność dane 
są następnie zapisywane na kolejnym. Jeśli zależy nam 
na bezpieczeństwie danych to tryb ten nie jest odpo-
wiednim, gdyż w przypadku uszkodzenia któregokolwiek 
z dysków tracimy WSZYSTKIE dane, zgromadzone na obu 
dyskach (nawet na tym, który pozostał sprawny). Jest to 
natomiast tryb świetnie spisujący się jako „skompakto-
wanie” dwóch dysków w jeden, duży, co może 
być przydatne np. do przeniesienia na raz 
dużej ilości danych. Teoretycznie może-
my zrobić sobie dysk 6TB. Kolejny tryb 
pracy to RAID 0, który jest zbliżony do 
poprzedniego, oferując tzw. stripping, 
czyli również połączenie pojemności 
dwóch dysków twardych. Jednak, aby 
maksymalnie wykorzystać jego po-
tencjał należy użyć dysków 
o tej samej pojemności. 
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bardzo dobre parametry techniczne i użytkowe, a także 
bezpieczeństwo. Ładny design obudowy dobrze kompo-
nuje się z produktami Apple (dobrej jakości aluminium), 
a mnogość portów komunikacyjnych oraz trybów pracy 
powoduje, że urządzenie ma wiele zastosowań – od za-
stosowań archiwalnych do przechowywania dużej ilości 
danych, po zastosowania półprofesjonalne (bezpieczeń-
stwo danych i dobra wydajność). Jedynym czynnikiem, 
który może spowodować wahanie przed zakupem jest 
cena, która nie jest zbyt atrakcyjna, jednak mieści się 
w sensownym zakresie. «

Ciekawostką, na którą zwróciłem uwagę jest zamon-
towany wiatrak chłodzący, a w zasadzie sposób jego ste-
rowania. Z reguły wiatraki montowane w takich urzą-
dzeniach są albo ustawione na maksymalną wydajność, 
albo sterowane prze jakiś czujnik temperatury. O ile roz-
wiązanie z czujnikiem jest niezłe, bo zapobiega nadmier-
nemu hałasowi w przypadku niezbyt intensywnej pracy 
takiej obudowy, tak rozwiązanie ze stałą prędkością jest 
według mnie skandalem, gdyż praca z taką „sieczkarnią” 
jest bardzo uciążliwa. Przyznaję, że jestem na tym punk-
cie wyczulony, gdyż swego czasu zostałem niemile za-
skoczony taką toporną i prymitywną konstrukcją w jed-
nym z produktów firmy iOmega. w Przypadku obudowy 
ICY DOCK mamy rozwiązanie pośrednie – ręczną regula-
cję prędkości obrotowej wiatraka chłodzącego. Pozwala 
nam to na samodzielne jej ustawienie na żądanym po-
ziomie, który nie będzie uciążliwy. Bo pamiętać trzeba, 
że wiatrak ten ma w zasadzie za zadanie wymusić prze-
pływ powietrza w obudowie, a nie chłodzić dyski, któ-
re z reguły tego zbyt mocno nie wymagają.

A jakie osiągi w transferach udało mi się uzyskać 
w praktyce? Bo praktyka różni się zawsze od teorii, choć 
w przypadku obudowy ICY DOCK były to niewielkie róż-
nice. Wnioski, jaki płyną z moich skromnych testów są 
dwa: (1) obudowa znacznie lepiej sprawuje się przy pra-
cy poprzez port FireWire 800 niż przez USB i (2) ważnym 
jest, aby używać szybkich dysków twardych, gdyż wol-
niejsze dyski SATA (starsze, mniejszej pojemności) zna-
cząco obniżają transfery danych do i z komputera. Po-
niższa tabelka zawiera maksymalne transfery danych 
(duże pliki) przy użyciu szybkiego dysku twardego.

zapis odczyt

FW800 82MB/s 82MB/s

USB 28MB/s 32MB/s

Z powyższego wynika, że port FW800 sprawdza się 
o wiele lepiej niż USB, oferując praktycznie maksymal-
ną prędkość przy zapisie oraz odczycie, jaką można uzy-
skać. Zaznaczam, że liczyłem tutaj prędkość w mega-
bajtach, a nie megabitach. Choć tego nie testowałem 
(z uwagi na brak portów eSATA), ale prawdopodobnie 
port eSATA będzie oferował podobne transfery danych.

 » Podsumowanie

Generalnie trzeba przyznać, że producent przyłożył się 
i wykonał bardzo dobry produkt, który poza świetną 
estetyką i jakością wykonania oferuje użytkownikowi 

Obudowa Icy DOcK Mb662uSeb-2S-1
      
Plusy:  + wygląd zewnętrzny i wykonanie mechanizmu instalacji 

dysków 
+ wyposażenie 
+ możliwości konfiguracji różnych typów pracy 
+ ręczna regulacja prędkości pracy wiatraka chłodzącego 
+ łatwa instalacja dysków 
+ czytelna instrukcja obsługi

Minusy:  – cena 
– zewnętrzny zasilacz

Cena: ok. 900 zł
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Małe	 gabaryty,	 ciekawy	 design	
i	łatwa	instalacja	– to	atuty	routera	
tp-LINK	Nano	router.

Jednym z atutów Apple jest dbałość o detale oraz 
świetny i przemyślany desing. Firma zawsze dba 
o wysoką jakość i świetny wygląd wszystkich swoich 
produktów. I to właśnie za tę dbałość o nasze wra-
żenia estetyczne bardzo często jest chwalona. Nic 
dziwnego, że inni producenci biorą wzór z takiego 
podejścia do klienta. Firma TP-LINK również to do-
strzega, co wyraża w nowej linii produktów dedy-
kowanych dla użytkowników Apple. Jednym z tych 
produktów jest router TP-LINK 150 Mbps Wireless 
N Nano Router.

 » Co w zestawie i wrażenia estetyczne

Pierwsze, co rzuca się w oczy to pięknie zaprojek-
towane i wykonane pudełeczko zawierające router. 
Kolorystyka i design rodem z Apple. Dominuje biel 
i oszczędna grafika. Samo pudełko wykonane jest 
z pomysłem i od pierwszej chwili sprawia miłe wra-
żenie. Kolejną miłą niespodzianką jest wielkość sa-

tP-LINK 
NaNO 
rOuter
– MAłe 
jeST pIękNe

pAWEł	pIOtrOWSKI,	MACIEj	SKrzYpCzAK
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Router poza kilkoma trybami oferuje nam bogate opcje 
konfiguracyjne. Zaczynając od możliwości wybrania do-
wolnego miksu trybów WiFi (można zdecydować się na 
jeden z wybranych oraz mieszać wszystkie – 802.11b, 
802.11g i 802.11n. W odpowiednich warunkach może-
my wyciągnąć prędkość użytą w pełnej nazwie route-
ra – 150 Mb/s – ale to wymaga stworzenia odpowied-
niej konfiguracji i warunków. W praktyce bez problemu 
uzyskałem standardowe wartości transferów dla każde-
go z trybów, o ile urządzenie znajdowało się w bliskiej 
odległości od komputera. Podobne wyniki uzyskałem 
po przeniesieniu routera o dwa pokoje dalej (dwie be-
tonowe ścianki ze zbrojeniem). Ku mojemu zaskocze-
niu poziom sygnału się nie zmienił – miałem 5 kresek. 
Jedynie transfer nieznacznie się zmniejszył, ale wyni-
ki i tak uważam za rewelacyjne, biorąc pod uwagę ma-
lutką antenkę routera. Nie sprawdzałem maksymal-
nego zasięgu routera, ale jeśli przebił się z sygnałem 
przez dwie ściany, to spokojnie twierdzę, że da sobie 
radę z dziwnymi miejscami podczas podróży, na które 
będę go zabierał.

No właśnie. A po co nam router podczas podró-
ży? Przecież wystarczy podłączać się bezpośrednio do 
gniazdka lub AP udostępnionego nam przez hotel lub 
inne miejsce, w którym przebywamy. Zgadza się, ale 
czasem potrzebujemy podłączyć dwa (lub więcej urzą-
dzeń) do sieci i tu mogą pojawić się kłopoty. W przypad-
ku sieci WiFi może mniejsze, bo nikt już raczej nie limi-
tuje ilości połączeń publicznych w hotelu (Paweł spotkał 
się z takim limitowaniem – jedno urządzenie na jeden 
pokój), lecz może się zdarzyć, że na pokój dostaniemy 
tylko jedno gniazdko sieciowe, a WiFi brak. Co wtedy? 
Jak podłączyć dwa laptopy, iPada i iPhone? Tu świetnie 
sprawdzi się nasz Nano Router. Szybko podpinamy go 
do gniazdka sieciowego, konfigurujemy i gotowe! Mamy 
własną, niezależną podsieć z dostępem do Internetu. 
Nikt nam nie przeszkadza, nikt nie widzi naszych kom-
puterów. Szybko, ładnie i przyjemnie;)

Sam proces konfiguracji Nano Routera jest banal-
ny i w niczym nie odbiega od innych tego typu urzą-
dzeń. Musimy zdeklarować tryb, w jakim ma praco-
wać router, poustawiać odpowiednie zakresy adresów 
IP, ustanowić hasło dostępu WiFi i możemy podłączać 
urządzenia. A wszystko za pomocą opcji szybkiej kon-
figuracji, która prowadzi nas krok po kroku, umożli-
wiając szybką i bezproblemową konfigurację. To me-
toda na szybkie uruchomienie sieci. Możemy jednak 
skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji i „do-
pieścić” konfigurację, ustanowić dodatkowe zabez-
pieczenia (tryb filtrowania adresów MAC, wybranie 
typu szyfrowania połączenia itd.). Generalnie router 

mego routera. Jego wymiary to niecałe 6x6x2 cm, więc 
jest naprawdę malutki, co przydaje się w podróży. Moż-
na go bez problemu upchać w kieszeń lub zwyczajnie 
transportować w torbie podróżnej lub torebce (przy-
datne dla kobiet).

W zestawie – poza samym routerem – wyszperaliśmy 
przewód USB (służący do zasilania routera), zasilacz sie-
ciowy (z portem USB), przewód RJ45 (skrętka, przydatna 
przy konfiguracji urządzenia), instrukcję szybkiej konfi-
guracji, płytę mini CD z instrukcjami obsługi oraz osob-
ną instrukcję instalacji routera w systemie Mac OS X. 
Ta ostatnia pozycja oraz fotki umieszczone na pudełku 
produktu (iPad, iPhone, MacBook Air) sugerują prze-
znaczenie – dla użytkowników Apple. Same instrukcje 
obsługi oraz instalacji są przejrzyste i prowadzą użyt-
kownika krok po kroku, więc konfiguracja nie powinna 
nikomu sprawiać problemów.

 » Dane techniczne i uruchamianie routera

Czas zatem na podłączenie i uruchomienie routera. 
Czynność ta sprowadza się w zasadzie do podłączenia 
kabla zasilającego i użycie wolnego portu USB w kom-
puterze lub dołączonego do zestawu zasilacza oraz pod-
łączenia kabla sieciowego do portu RJ45. Router oznaj-
mia gotowość do pracy zapalając niebieską diodę LED. 
Możemy przystąpić do jego konfiguracji. Nano Router 
posiada pięć trybów pracy: AP Mode (stacja WiFi), Ro-
uter Mode (pracuje jako router), Repeater Mode (tryb 
„przekaźnika-wzmacniacza” WiFi), Bridge Mode (tryb 
mostu pomiędzy dwoma sieciami) oraz Client Mode 
(tryb klienta). Ta ostatnia opcja umożliwia nam zamie-
nienie tego routera w zewnętrzną kartę WiFi, co może 
być przydatne w czasie podróży lub przyda się w przy-
padku komputera nie posiadającego wbudowanej kar-
ty bezprzewodowej (starsze modele Mac Mini). Trzeba 
zatem przyznać, że firma postarała się i zintegrowała 
w tak małym urządzeniu sporo przydatnych opcji. Nano 
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ciekawym i miłym dla oka designem. Do tego należy 
dołożyć dobre parametry pracy oraz łatwość konfigu-
racji. W następnym numerze iMagazine opiszemy ko-
lejny produkt TP-LINK z tej linii. «

ma w tym względzie spore możliwości, a wszystko jest 
opisane w  instrukcji obsługi w bardzo jasny i przejrzy-
sty sposób.

 » Podsumowanie

Przyznam szczerze, że szukałem czegoś co można by 
wpisać w pozycję „minusy” i jedyne co udało mi się na 
siłę wymyślić to troszkę toporny zasilacz, wielkością 
dorównujący samemu routerowi;) Ale za to w pozycję 
„plusy” można spokojnie wpisać fakt, że firma TP-LINK 
skonstruowała bardzo sprytne, kompaktowe urządze-
nie, posiadające spore możliwości, odznaczające się 

tP-LINK Nano router      
Plusy:  + design i gabaryty 

+ wyposażenie 
+ łatwa konfiguracja 
+ rozbudowane funkcje 
+ przystępna cena

Minusy: – toporny zasilacz

Cena: ok. 100 zł

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/


http://www.tp-link.pl
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Apple zaskoczył nas kolejny raz – w lutym miała odbyć 
się impreza, której nie było. To znaczy była, ale nikt poza 
wybranymi dziennikarzami o niej nie wiedział. John Gru-
ber dosyć szczegółowo opisał swoje wrażenia z tego spo-
tkania, które odbyło się w hotelu na Manhattanie w No-
wym Jorku. W pokoju, oprócz kanapy, krzesła, iMaka 
i Apple TV podłączonego do telewizora, zastali go trzej 
panowie – Phil Schiller (SVP Worldwide Marketing), Brian 
Croll (Product Marketing) i Bill Evans (PR). Zamiast sceny 
i setki dziennikarzy, otrzymał osobistą prezentację no-
wego systemu operacyjnego, zwanego Mountain Lion.

 » Walka z niekonsekwencją

OS X Mountain Lion (wersja 10.8), to przede wszystkim 
walka z niekonsekwencją, która odróżniała iOS od Liona. 
To próba zrównania obu platform pod względem funk-
cjonalności. Wszyscy obawialiśmy się iOS-ofikacji du-
żego kota, ale zamiast uproszczenia systemu, został on 
przede wszystkim wyklarowany. Znikają takie dziwolą-
gi jak Notatki zintegrowane z Mailem czy Przypomnie-
nia w iCalu. Zmieniają się też nazwy niektórych pro-
gramów, ale przede wszystkim całość zyskuje jeszcze 

WOjtEK	pIEtruSIEWICz

Mac OS X 10.8
deVelOper preVIeW 1

„zaczynamy	pewne	rzeczy	robić	inaczej”	– phil	Schiller
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OS X 10.8 wprowadza od dawna oczekiwaną obsłu-
gę plików znajdujących się w iCloud. Od teraz możemy 
w oknie dialogowym wybrać skąd chcemy otworzyć lub 
dokąd zapisać plik.

 » Przypomnienia

W ramach konsolidacji obu systemów, pojawiła się na-
tywna aplikacja kopiująca funkcjonalność Przypomnień 
z iOSa. Nawet interfejs jest praktycznie taki sam. Nie jest 
to niestety idealne narzędzie jako „To Do” czy też GTD, 
ale na pewno ułatwi korzystanie tej funkcji.

lepszą integrację z mobilnymi produktami Apple’a oraz 
ich własną chmurą.

Co nowego?

 » Wiadomości

Odkąd pojawił się FaceTime i iMessages na iOS, wszyscy 
czekaliśmy na integrację tej funkcjonalności pod OS X. 
W końcu nadszedł zmierzch iChata, który oferuje do-
tychczasowe możliwości, ale również dodaje FaceTime 
do komunikacji z iUrządzeniami oraz iMessages, do 
„SMSowania” z naszymi znajomymi i rodziną prosto 
z biurka komputerów. Można go też używać do przesy-
łania pliki pomiędzy iOS, a OS X – dokument przejdzie 
pod warunkiem, że będziemy posiadali aplikację zdol-
ną do jego otwarcia.

 » iCloud

Po zainstalowaniu czystego systemu lub przy zakupie 
nowego komputera, pojawi się możliwość założenia kon-
ta w iCloud zaraz po pierwszym uruchomieniu Maka, 
w tym samym czasie, w którym definiujemy języki, lo-
kalizację i tym podobne rzeczy. Możemy też oczywiście 
od razu zalogować się do istniejącego konta, a wszyst-
kie nasze kontakty, kalendarze, zdjęcia i wszelkie inne 
rzeczy zaczną się synchronizować natychmiast. Przede 
wszystkim dodano w końcu wsparcie dla plików w apli-
kacjach, co powinno znacznie ułatwić korzystanie z nich.

Wiele osób narzeka, że Apple nie oferuje „Dropbo-
xa”, ale prawda jest taka, że iCloud jest jedyną chmurą, 
o której nie musimy myśleć, którą nie musimy zarzą-
dzać. Ona po prostu jest. Przeźroczysta. Nie przeszka-
dza. Pracuje „automagicznie” w tle i pozwala skupić się 
na pracy. Nie każdemu się spodoba, ale ponad 100 mi-
lionów użytkowników już z niej korzysta i ta liczba bę-
dzie nadal rosnąć.
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 » Notatki

Podobnie jak w przy-
padku Przypomnień, 
Notatki zostały rów-
nież odseparowane 
od programu pocz-
towego – natywnego 
Maila. Teraz wszyst-
ko mieści się w natyw-
nej aplikacji, która jest 
oczywiście synchroni-
zowana z wszystkimi 
naszymi komputerami 
poprzez iCloud. Idąc za 
ciosem, Apple nadał pro-
gramowi design, który jest praktycznie identyczny z tym 
znanym z iOS.

 » Centrum Powiadomień

Popularny Growl, który dotychczas królował w kwestii 
powiadamiania użytkowników o nowych tweetach, po-
czcie, zakończonych downloadach i wiele, wiele więcej. 
Apple postanowił połączyć jego funkcjonalność wyświe-
tlania małych okienek z paskiem podobnym do tego 
w iOS. Centrum Powiadomień ukryte jest pod biurkiem 
(tłem) OS X, a odsłania się go nowym gestem – przecią-
gnięciem dwoma palcami od prawego brzegu Trackpada 
w lewo. Można też skorzystać z nowego przycisku, któ-
rego ulokowano w górnym pasku w prawym rogu, zaraz 
obok Spotlight. Jeśli developerzy będą go wykorzysty-
wali prawidłowo, czyli tak, żeby jednocześnie odznaczał 
wydarzenia jako wykonane na iPhone’ach i iPadach, to 
może to być rzeczywiście jedna z bardziej interesują-
cych funkcji.

 » Share Sheets

Mountain Lion, podobnie jak iOS, będzie teraz w strate-
gicznych miejscach posiadał przycisk służący do współ-
dzielenia się treściami, uploadowania zdjęć czy filmów 
do Internetu i tym podobnymi rzeczami, które są bar-
dzo wygodnym rozwiązaniem w iOSie. Zabrakło w za-
sadzie dwóch, dla niektórych najważniejszych, rzeczy: 
YouTube i Facebook. Na szczęście mamy do dyspozycji 
znacznie ciekawszego Vimeo oraz integracją systemo-
wą Twittera. Chciałbym, aby developerzy mieli dostęp 
do tej listy, abyśmy doświadczyli zintegrowanego Insta-
paper czy Readability i wiele więcej.

 » Game Center

Młodsi wiekiem oraz duchem użytkownicy będą mieli do-
stęp do wyników dobrze znanego iOSowcom Game Cen-
ter. Wersja beta dostarczona wraz z systemem niestety 
jest praktycznie bez żadnej funkcjonalności, więc pozo-
staje nam poczekanie i zobaczenie, czy również będziemy 
mieli dostęp do wyników uzyskanych w mobilnych grach.
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 » Gatekeeper

Nie ukrywam, że to właśnie Gatekeeper mnie najbardziej 
zaskoczył. OS X, pomimo że do dzisiaj posiada luki, któ-
re można exploitować, a programiści Apple’a nie śpieszą 
się z ich zamykaniem, w praktyce jest bardzo bezpiecz-
nym systemem. Najsłabszym ogniwem jest oczywiście 
użytkownik, który może po prostu nieświadomie zain-
stalować złośliwe oprogramowanie oraz zatwierdzić tę 
operację hasłem administratora. OS X zresztą od nie-
dawna ma wbudowane zabezpieczenia informujące użyt-
kownika o tym, że pobiera z Internetu malware lub inne 
szkodniki – niestety nie zabezpiecza to go w żadnym wy-
padku przed instalacją oprogramowania przyniesionym 
na przykład na pendrive’ie. iOS z kolei, dzięki zamknię-
temu modelowi, jest jednym z bezpieczniejszych syste-
mów operacyjnych na rynku. Tak, dla niektórych jed-
no źródło aplikacji jest minusem, ale z drugiej strony są 
też ogromne korzyści takiego rozwiązania, czego świet-
nym przykładem są wszelkiej maści botnety i ogromne 
ilości malware dostępne w konkurencyjnym i otwartym 
Androidzie. Odkąd pojawił się Mac App Store, możemy 
czuć się bezpieczniej, ale nadal śluzy są szeroko otwarte, 
ponieważ możemy sami sobie zrobić niezłego psikusa.

Gatekeeper jest nową funkcją wbudowaną w Moun-
tain Liona. Ma jednocześnie zbliżyć nas do bezpieczeń-
stwa znanego z iOS, ale z drugiej strony jednak pozo-
stawić otwarte drzwi, z których możemy skorzystać jeśli 
mamy taką potrzebę nie zamykając nas w obrębie jedne-
go sklepu. Nowy panel kontrolny w Preferencjach Syste-
mowych pozwoli nam wybrać jak bardzo chcemy ogra-
niczyć możliwość instalacji aplikacji trzecich. Dostępne 
są trzy ustawienia dotyczące pobranych aplikacji:

– Mac App Store: Programy ze sklepu Apple’a są we-
ryfikowane przez nich samych i korzystają lub będą ko-
rzystać z sandboxing w momencie pojawienia się 10.8. 
Kod jest podpisany, więc system może wykryć, czy zo-
stały zmodyfikowane przez zewnętrzne czynniki.

– Mac App Store i zidentyfikowani developerzy: Apple 
rozpoczyna nadawanie cyfrowych certyfikatów dla de-
veloperów zarejestrowanych w Apple Developer Pro-
gram. Aplikacje mogą zostać następnie przez nich pod-
pisane i sprzedawane w ich własnych sklepach. Nie są 
one sprawdzane przez Apple, ale jeśli wykryją, że dany 
developer stosuje niebezpieczny dla użytkownika kod, 
to mogą wycofać mu certyfikat.

– Wszędzie: Użytkownik może instalować, co mu się 
żywnie podoba.

Niezależnie od wybranego ustawienia, każdą aplika-
cję będzie i tak można uruchomić z menu konteksto-
wego (pod prawym przyciskiem), więc prawdopodob-
nie najpopularniejszym ustawieniem będzie środkowa 
opcja (Mac App Store i certyfikowani developerzy).

Gatekeeper łączy technologie z poprzednich wersji 
OS X i przed pierwszym uruchomieniem każdej aplika-
cji, sprawdza, czy nie ma jej na liście malware, czy nie 
została zmodyfikowana (jeśli jest podpisana) oraz, czy 
podpada pod opcje ustawione w panelu Bezpieczeń-
stwo. Jak już wspominałem, nie sprawdza programów 
uruchamianych z płyt CD/DVD czy pendrive’ów – Gate-
keeper tylko monitoruje aplikacje pobrane na danym 
komputerze. Nie zmienia to jednak faktu, że osoby które 
nie mają większego pojęcia o komputerach będą mogły 
spać spokojniej, w szczególności jeśli w preferencjach 
ustawią sobie odpowiednie ustawienie.

 » Nowa funkcjonalność Time Machine

Wbudowany i automatyczny backup zyskał bezcenną 
funkcjonalność równoczesnej obsługi większej ilości 
dysków twardych. Oznacza to, że będziemy mogli rów-
nocześnie robić backup naszych danych na przykład na 
Time Capsule oraz na dysk twardy podłączony po USB 
czy Thunderbolt. Dzięki temu nie będziemy musieli ko-
rzystać z dodatkowych programów, które przykładowo 
robią obrazy dysku, aby mieć więcej niż jeden backup.

 » Uaktualnienia

Systemowe uaktualnienia dotychczas pojawiały się 
w osobnym oknie, które nas informowało o tym, jakie 
konkretnie update’y na nas czekają. Nowa wersja OS X 
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przenosi całą odpowiedzialność za te informacje na Mac 
App Store. Teraz oprócz nowych wersji wcześniej kupio-
nych programów, w zakładce Uaktualnienia pojawią się 
również łatki systemowe.

 » AirPlay Mirroring

To zdecydowanie jedna z najciekawszych funkcji, która 
pokazuje jak pewne rzeczy mogą być proste. Od teraz, 
zamiast ciągnąć kabel HDMI przez cały pokój, wystarczy 
kupić Apple TV, aby móc za pomocą jednej opcji w Pre-
ferencjach Systemowych, zduplikować nasze biurko na 
ekranie telewizora. Jako że Apple TV obecnie wspiera je-
dynie 720p (1280x720), obraz na telewizorze jest auto-
matycznie skalowany do tej rozdzielczości. Pomimo tego, 
jest bardzo ostry i wyraźny, gdy oglądamy go na telewi-
zorze 1080p (1920x1080). Opóźnienie jest również mi-
nimalne i chociaż jest widoczne, to w żadnym wypadku 
nie przeszkadza w pracy. Gorzej wygląda sprawa, gdy 
oglądamy na komputerze film i staramy się go streamo-
wać na TV – od czasu do czas ekran skacze, gdy Wi-Fi 
nie nadążą. Rozwiązaniem jest podłączeniem Apple TV 
bezpośrednio do naszego routera – przypominam jed-
nak, że to nadal beta i wiele może się w tej kwestii jesz-
cze zmienić.

Na dzień dzisiejszy niestety nie wszystkie Maki będą 
wspierały AirPlay – ze wstępnych ustaleń wynika, że bę-
dzie trzeba mieć procesor z serii Core i3, i5 lub i7. Inne 
źródła z kolei podają, że konieczne są procesory z naj-

nowszej serii Sandy Bridge i5/i7. Nie wątpię, że zosta-
nie to ostatecznie wyjaśnione przez premierą Mounta-
in Liona.

 » Ciekawostka

Jeśli wyświetlimy dostępne widgety w Dashboardzie, 
to mamy teraz możliwość organizowania ich w foldery, 
dokładnie tak samo jak ma to miejsce w Launchpadzie. 
Nota bene w obu miejscach możemy teraz dwu-palco-
wym gestem rozszerzania lub ściskania zwiększać od-
stępy pomiędzy ikonami, tak żeby nie wypełniały całego 
ekranu. Z pewnością docenią to użytkownicy większych 
monitorów.

 » Pierwsze wrażenia

Korzystałem z Mountain Lion jako główny system ope-
racyjny przez dwa pełne dni i pomimo, że jest to beta, 
to system jest nadzwyczaj stabilny – nie miałem ani jed-
nej niepokojącej sytuacji i wszystko funkcjonowało do-
kładnie tak jak powinno. Zmiany względem Liona w żad-
nym wypadku nie są dramatyczne, w szczególności jeśli 
chodzi o to, co widzimy, to, co jest na powierzchni. Nie 
wiemy dzisiaj jak duże zmiany zaszły „za kurtyną,” ale 
nie zmienia to faktu, że przesiadając z Liona powinni-
śmy czuć się jak w domu, z tą różnicą, że wiele rzeczy bę-
dzie jeszcze prostsze i jeszcze wygodniejsze w użyciu. «

http://www.sare.pl/
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 » Cappuccino

Cappuccino to prosty czytnik RSS, będący klientem (tylko 
i wyłącznie) Google Readera. Prosty, ale i ładny. W lewej ko-
lumnie znajdziemy oraz wyszczególnione wpisy – Wszyst-
kie, Świeże (te, które zostały opublikowane dzisiaj), Nie-
przeczytane oraz Oznaczone. Środkowa kolumna to spis 
wszystkich wpisów z wybranego działu, zaś klasycznie 
z prawej strony znajduje się okno czytnika. Każdy post mo-
żemy czytać jako „Feed” (czyli tak jak się pojawia w RSS) 
oraz „Browser” czyli tak, jakby wyglądał w przeglądarce. 
Poza tym możemy dzielić się linkami ze znajomymi z Face-
booka, Twittera, Google+ oraz wysyłać je mailem. Cappuc-
cino jest dość dobrą, darmową alternatywą dla Reedera, 
którą znajdziecie w Mac App Store.

Cena:	darmowy
http://bit.ly/An1KeH

 » Osfoora

Na pierwszy rzut oka to prosty klient Twittera dla OS X, bę-
dący zmiksowanym oficjalnym Twitter.app oraz iOS-owym 
Tweetbotem. Tak też w rzeczywistości jest – po lewej stro-
nie mamy skromne menu, po prawej content (Timeline, 
Wzmianki etc.). Dlaczego mimo to opisuję ten program? 
Po pierwsze, oferuje on powiadomienia, które poprawnie 
współpracują z Growlem. Po drugie, posiada on wsparcie 
dla znanego z Tweetbota czy brzydkiego Twitterific Tweet 
Markera, dzięki temu Timeline automatycznie jest scrollo-
wany do miejsca, gdzie skończyliśmy czytać. Osfoorę dla 
Mac znajdziecie w Mac App Store.

Cena:	3,99	Euro.
http://bit.ly/Agyhyy

 » AirParrot

Wraz z nadejściem systemu OS X 10.8 Mountain Lion użyt-
kownicy Maków z 2011 roku dostaną możliwość AirPlay Mir-
roringu z komputera na Apple TV. Rozwiązaniem jest insta-
lacja aplikacji AirParrot, działającej na systemach od 10.6 
w górę. W przeciwieństwie do rozwiązania Apple, AirPar-
rot pozwala wybrać monitor, z którego obraz będzie klono-
wany oraz oferuje wybór jakości przesyłanego obrazu. Za 
wadę można potraktować wysoką cenę – 9.99 dolarów, czy-
li (prawdopodobnie) połowa ceny Mountain Liona. AirPar-
rot dostępny jest (również jako trial) na stronie producenta.

Cena:	9.99	dolarów
http://airparrot.com/

 » Notes Tab

Ostatnio wśród aplikacji na OS X panuje moda na progra-
my zagnieżdżające się w Menu Barze. Po klientach e-mail, 
Facebooka, kalendarzach i tym podobnych nadszedł czas 
na aplikację do notowania – NotesTab. Prosty interfejs po-
zwala na tworzenie szybkich notatek. Co ciekawe, pole 
edycji możemy wywoływać skrótem klawiaturowym (do-
myślnie – Ctrl + N). W kolejnych wersjach ma zostać doda-
ne wsparcie dla synchronizacji z iCloud. NotesTab dostęp-
ny jest za darmo w sklepie Mac App Store.

Cena:	darmowy
http://bit.ly/yPz1G7

 » CCleaner

CCleaner to znany użytkownikom Windowsa program słu-
żący do czyszczenia niechcianych zapisów w Rejestrze oraz 
ogólnego „oczyszczania” komputera. To samo potrafi wer-
sja na Mac. Sekcja Cleaner pozwala na wykrywanie i usu-
wanie niepotrzebnych plików tymczasowych, takich jak Ca-
che w przeglądarkach internetowych. Jeśli przejdziemy do 
„Tools”, dostaniemy funkcję, której brakuje standardowo 
w OS X, a mianowicie PEŁNE odinstalowanie aplikacji. Poza 
tym pozwala także na naprawę uprawnień na dysku. CCle-
aner dostępny jest za darmo w Mac App Store.

Cena:	darmowy
http://bit.ly/xUa1By
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 » Flypad	 Cena:	0,00	Euro

Program Flypad to bardzo ciekawa aplikacja i warta poświęcenia jej chwi-
li czasu, szczególnie jeśli jesteście fanami gier. Dzięki niej możemy zamie-
nić iPoda touch lub iPhone’a w bezprzewodowy pad do kontroli gier uru-
chamianych na komputerze z Windows, a w przyszłości także z Mac OS. 
Na urządzeniu instalujemy program Flypad z AppStore, a na komputerze 

instalujemy serwer do tego programu pobrany z www.flypadapp.com. Oba bezpłatne. Od tej pory nasz iPhone bę-
dzie padem do grania. Padem, który pozwala na sterowanie poprzez poruszanie w przestrzeni oraz poprzez przyciski 
na dotykowym ekranie. Obecnie aplikacja jest dostosowana tylko do dwóch gier DiRT3 i Need For Speed: The Run, ale 
w najbliższym czasie mają dojść ustawienia dla innych i serwer dla Mac OS.

Zobacz	w	Appstore

 » MAGAzYN Film Cena: 0,00 Euro + opłaty za prenumeratę

Pojawił się kolejny polski magazyn w iOSowym kiosku. Jest to MA-
GAZYN Film. To najstarszy polski miesięcznik o tematyce filmowej, 
który ukazuje się od 1946 r. Zawiera aktualne informacje na temat 
premier filmowych, branży oraz sylwetek twórców produkcji kino-
wych i telewizyjnych. Wersja elektroniczna pozwala na czytanie 
aktualnego numeru oraz pobieranie numerów archiwalnych, Nie-
stety numer to po prostu PDF z wydania papierowego przewijany 
prawo-lewo, w układzie pionowym lub poziomym. Działa zarówno 
na iPadzie, jak i na iPhone’ie. Ciekawie rozwiązano zakupy nume-
rów. Można je nabyć tylko w prenumeracie. Trzy numery 3,99 Euro, 
sześć numerów 6,99 Euro i 12 numerów 17,99 Euro. Jak zamierzacie 
regularnie czytać no wersja półroczna jest najbardziej opłacalna.

Zobacz	w	Appstore

 » MONOPOLY Hotels Cena: 0,00 Euro

Lubicie grać w Monopol? Ja uwielbiam. Firma produkująca tę grę postanowiła wzbogacić swoją 
ofertę i do AppStore trafiła darmowa gra MONOPOLY Hotels. W grze nie kupujemy już państw 
i nie budujemy tam hoteli, tylko koncentrujemy się na pojedynczym hotelu. Musimy zrobić 
wszystko, aby był atrakcyjny dla naszych gości, który zostawią w nim bardzo dużo zielonych. 
Budujemy pokoje, luksusowe apartamenty, dodatkowe atrakcje i ogólnie dbamy i zdobywamy 
klientów. Graficznie całość wygląda bardzo fajnie i wydaje się być grywalna. Na razie dopie-
ro zaczynam przygodę z zarządzaniem hotelem. Jeśli lubicie tego typu gry, będzie to dla Was 
świetna pozycja, jednak oryginalnego Monopoly raczej nie przebije. Gra działa zarówno na iPa-
dzie, jak i na iPhone’ie.

Zobacz	w	Appstore
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http://itunes.apple.com/pl/app/flypad-steering-wheel-for/id498195247?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/magazyn-film/id498962962?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/monopoly-hotels/id490286269?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/monopoly-hotels/id490286269?mt=8
http://http://itunes.apple.com/pl/app/flypad-steering-wheel-for/id498195247?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/magazyn-film/id498962962?mt=8
http://www.flypadapp.com
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 » Minecraft – Pocket edition Cena 5,49 Euro

Minecraft – to gra fenomen, która zawładnęła już milionami na świe-
cie. Rozgrywamy ja w otwartym trójwymiarowym świecie, który mo-
żemy sami kreować. Wszystkie konstrukcje budujemy z różnych ma-
teriałów, ale każdy ma formę sześcianu. Gra w wersji Pocket Edition 
jest dopiero rozwijana, ale jak to robiła firma już w wersji dla dużych 
maszyn, musimy za nią, nawet w wersji beta, zapłacić. W chwili obec-
nej mobilna wersja przypomina grę w komputerowej wersji Classic. 
Daje nam dwa tryby grania jeden to Creative w którym mamy możli-
wość stawiania i usuwania sześcianów z różnych materiałów, których 
mamy pod dostatkiem oraz jesteśmy nieśmiertelni. Możemy zwiedzać 
świat i uczyć się gry. Drugi to Survival, w tym trybie pojawia się po-
dział na noc i dzień. W dzień możemy hodować owieczki, a w nocy pojawią się Zombie. Uważajcie, można się wciągnąć.

Zobacz	w	Appstore

 » OnLive Desktop Cena: 0,00 Euro

Sporo ostatnio plotek o M$ Office dla iPada. Chcecie już dziś proszę 
bardzo. Wystarczy w amerykańskim iTunes pobrać program OnLive 
Desktop, a na stronie desktop.onlive.com założyć konto. Dostaniemy 
wtedy zdalny dostęp do pulpitu z Windows 7. Na maszynie, na któ-
rej się zdalnie logujemy mamy dostęp do całego pakietu Office 2010, 
który z małymi problemami, ale możemy obsługiwać. Dokumenta-
mi z wirtualnym pulpitem możemy się wymieniać za pomocą siecio-
wej przestrzeni dyskowej o pojemności 2GB. Takie konto jest całkowi-
cie darmowe. Jeśli zapłacimy 5 dolarów na miesiąc, dostajemy konto 
o podwyższonej funkcjonalności. Będziemy mogli także, za pomocą 
Internet Explolera 9, przeglądać Internet w tym strony w technologii 

flash czy - co jeszcze ważniejsze – ActiveX. Tak, tak... niektórzy to jeszcze stosują. Program przyda się tym, którzy mu-
szą czasem coś zrobić na komputerze z Windows, a mają w domu tylko Maka.

Zobacz	w	Appstore

 » Photoshop Touch Cena 7,99 Euro

Adobe wydało kilka dni temu iPadową wersję swojego sztandarowego 
produktu, czyli Photoshopa. Wersja dla iOS nazwa się Photoshop To-
uch. Aby uruchomić program musimy niestety posiadać iPada 2, użyt-
kownicy wersji pierwszej muszą obejść się smakiem. Trochę szkoda, 
bo program przy niewygórowanej cenie przynosi ze sobą bardzo dużą 
funkcjonalność. Możemy ograniczyć się do podstawowej edycji, jak wy-
cinanie czy crop, ale możemy też pokusić się o bardziej profesjonalne 
prace. Pomogą w tym wbudowane filtry, sporo ustawień korekcji ob-
razu oraz możliwość pracy na warstwach. Wszystko to mamy ułożone 
w prosty i bardzo intuicyjny interfejs. Niestety, o ile program potra-
fi zaczytać wszelkie zdjęcia z naszego iPada, to wynikowy format (jpg, 
psd) może mieć maksymalną rozdzielczość 1600×1600 pikseli, a jest co najmniej śmieszne. Na szczęście, jeśli wymienimy 
się projektem z desktopowym Photoshopem za pomocą Creative Cloud, to wtedy projekt będzie w pełnej rozdzielczości.

Zobacz	w	Appstore

http://itunes.apple.com/pl/app/minecraft-pocket-edition/id479516143?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/onlive-desktop/id490292278?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/adobe-photoshop-touch/id495716481?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/minecraft-pocket-edition/id479516143?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/onlive-desktop/id490292278?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/adobe-photoshop-touch/id495716481?mt=8
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Wcale	mnie	nie	zdziwi,	 jeśli	słyszeli-
ście	już	o	Alfredzie,	dziele	trójosobo-
wego	zespołu.	Aplikacja	 ta	pojawiła	
się	już	bowiem	w	2010	roku	jako	wer-
sja	beta	ogólnie	dostępna	dla	innych.	
pod	koniec	ubiegłego	roku,	a	konkret-
nie	w	listopadzie,	ukazała	się	oficjal-
na	wersja	oznaczona	numerem	 1.0.	
W	 związku	z	 tym	chciałbym	się	po-
dzielić	z	Wami	swoimi	wrażeniami	po	
ponad	rocznym	używaniu	tej	aplikacji.

 » Co oferuje

Zacznijmy jednak od tego, czym Alfred w ogóle jest. 
Przecież nie każdy musiał o nim słyszeć. Otóż Alfred zali-
czany jest do kategorii launcherów (uruchamiaczy?), czy-
li aplikacji mających za zadanie przyspieszyć uruchamia-
nie innych programów lub plików. Oprócz tego Alfred 
potrafi odnaleźć pliki lub katalogi, jak również przeszu-
kać ich zawartość. Jednak to nie kres jego możliwości. 
Bo przecież systemowy launcher, czyli Spotlight też to 
potrafi, a przynajmniej w pewnej mierze. To, co odróż-
nia Alfreda od swojego systemowego odpowiednika to 
tzw. Web	Searches, czyli wyszukiwanie dla konkret-
nych stron. Dla przykładu, chcąc znaleźć konkretny film 

na Youtube wpisujemy najpierw słowo kluczowe, które 
wskazuje Alfredowi, gdzie ma szukać (w tym przypad-
ku słowem tym będzie youtube), a następnie interesu-
jący nas tytuł.

Oprócz wyszukiwania dla Youtube, będziemy mogli 
przeszukiwać obrazki Google, mapy, wiadomości GMail, 
Wikipedię, Amazon, eBay i wiele, wiele innych. A jeśli 
nie będzie tam serwisu, który chętnie byście przeszuki-
wali, weźmy na przykład Allegro? Nic prostszego, może-
my sami definiować strony za pomocą następnej opcji 
– Custom	Searches. W taki sposób możemy również 
stworzyć szybką wyszukiwarkę aplikacji w iTunes czy 
Mac App Store. Oprócz wspomnianych ficzerów możemy 
wykorzystać Alfreda jako kalkulator (nawet do w miarę 
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nia iTunes, czy wykonywania poleceń Terminala bezpo-
średnio z Alfreda.

Tym, co jednak daje najwięcej możliwości jest sek-
cja Extensions, czyli rozszerzeń. Rozszerzeń, które 
możemy tworzyć sami, o ile znamy AppleScript, Shell 
Script lub umiemy obsługiwać Automator. Jeśli jed-
nak nie umiecie nic z powyższych, to nic straconego. 
Na stronie twórców Alfreda dostępna jest podstro-
na poświęcona właśnie rozszerzeniom stworzonym 
przez innych użytkowników (bezpośredni link tutaj). 
Wśród wielu rozszerzeń warto wspomnieć te autor-
stwa Davida Fergusona, które możecie znaleźć rów-
nież na jego blogu, a szczególnie godny polecenia jest 
AlfredTweet pozwalający na tweettowanie bezpośred-
nio z Alfreda. I nie tylko samo tweettowanie, ale rów-
nież pisanie do osób (także wiadomości prywatnych), 
informowanie o granym aktualnie utworze, a nawet 
otrzymacie możliwość pisania wiadomości dłuższych 
niż 140 znaków (tweet zostanie automatycznie podzie-
lony na  kilka z  numerkami wskazującymi na kolejność 
czytania).

Sekcja Rozszerzeń pozwala również na stworze-
nie akcji uruchamiającej wybrane wcześniej aplikacje 
(czyli coś w sam raz dla osób, które korzystają z róż-
nych „grup” aplikacji do wykonywania określonych 
zadań).

Kolejna sekcja, która zdecydowanie ułatwia życie, 
to Hotkeys, czyli skróty klawiszowe. Możemy je przy-

skomplikowanych obliczeń) i jako słownik. I te wszystkie 
rzeczy oferuje darmowa wersja, dostępna w Mac App 
Store. I gdyby na tym poprzestać, to myślę, że niewie-
le osób wyraziłoby ochotę na „przesiadkę” ze Spotligh-
ta. To, w czym jednak drzemie prawdziwa moc Alfeda, 
to jego wersja pobrana ze strony twórców wraz z płat-
nym dodatkiem…

 » Power Pack

Czym charakteryzuje się Power Pack? Dodaje całe mul-
tum nowych opcji pozwalających na jeszcze szybsze 
i sprawniejsze korzystanie z Maka. Dostaniemy między 
innymi możliwość poruszania się po dysku i wykony-
wanie dodatkowych operacji na plikach/folderach, jak 
np. uruchomienie Terminala ze wskazaną ścieżką, załą-
czenie pliku/folderu do wiadomości mailowej, otwar-
cie wskazanego pliku w innej niż standardowa aplikacji. 
Dla wyszukanych aplikacji istnieje opcja otwarcia ostat-
nio używanych dokumentów, nawet jeśli dana aplikacja 
tego nie obsługuje. Oprócz tego dostaniemy dostęp do 
przeglądania kontaktów z Książki Adresowej wraz z moż-
liwością skopiowania poszczególnych informacji (nr te-
lefonu, nick z Twittera, itp., itd.), jak również ficzer, z któ-
rego korzystam na co dzień, czyli schowek zapisujący 
wiele skopiowanych elementów (niestety obsługuje tyl-
ko teksty). Dodatkowo uzyskujemy możliwość sterowa-

http://support.alfredapp.com/extensions
http://jdfwarrior.tumblr.com/
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pisać do wielu rzeczy. Chcecie uruchamiać Safari za 
pomocą skrótu? Żaden problem. A może chcielibyście 
otwierać folder Dropboxa z klawiatury? Nic prostsze-
go. Tak samo możemy uruchamiać wybrane pliki, wy-
woływać skrypty, komendy systemowe (jak uśpienie 
komputera, włączenie wygaszacza ekranu, itd.), ste-
rować iTunes, otwierać strony internetowe, a nawet 
całe ich grupy.

Wszystkie nasze ustawienia, dodane skrypty i inne 
możemy zsynchronizować np. przez Dropboxa, dzięki 
czemu na wszystkich urządzeniach z Alfredem będzie-
my mogli działać w ten sam sposób.

Czy Power Pack ma w ogóle jakieś wady? Przycze-
piłbym się głównie do ceny tego dodatku – 15 funtów 
(czyli ok. 75 zł). Przydałaby się chociaż opcja przetesto-
wania go przez kilka dni. Na pewno zwiększyłoby to licz-
bę osób, które chciałyby go nabyć. A cena będzie pew-
nie odstraszającą zaporą dla wielu osób, szczególnie, 
że Alfred ma jeszcze jednego konkurenta oferującego 
równie wiele opcji. Mowa o w pełni darmowej aplika-
cji QuickSilver. Jest jednak coś in plus w tym porów-
naniu dla Alfreda…

 » Alfred w życiu codziennym

Jakiś czas testowałem również QuickSilver i muszę przy-
znać, że w porównaniu z Alfredem wypada on wolno. 
Alfred odpala się w mgnieniu oka, odnalezienie i wy-
konanie operacji, to tylko chwila.

Kolejnym atutem Alfreda jest jego prostota użytko-
wania. Opcje są rozmieszczone w bardzo przemyślany 
sposób. Po paru chwilach od rozpoczęcia użytkowania 
wiemy już, gdzie czegoś szukać. Przypomina mi to tro-
chę minimalizm zaczerpnięty z Apple, co wskazuje na 
to, że twórcy wzorowali się na najlepszych.

Ogólne dobre wrażenie użytkowania sprawia rów-
nież design. Jest przejrzysty i w pełni konfigurowalny.

Alfreda używam na co dzień zarówno w pracy, jak 
i w domu. Jest moim nieodłącznym narzędziem i być 
może statystyki jego codziennego użycia (które w każ-
dej chwili można podejrzeć) nie są olbrzymie, jednak 
znacząco zwiększają moją produktywność.

Szczerze mogę więc polecić Wam Alfreda. Będzie 
to narzędzie, które znacznie ułatwi Wam pracę. A jeśli 
dodatkowo poniesiecie koszty zakupu Power Packa, to 
gwarantuję, że nie będziecie tego żałowali, a użytkowa-
nie Maka sprawi jeszcze większą przyjemność.

Może zabrzmi to jak tanie reklamowe hasło „Spró-
buj, a nie pożałujesz”, ale rzeczywiście tak jest. «
Alfred w MAS

Oficjalna strona

alfred MaS      
Plusy:  + przejrzysty design i opcje, 

+ szybkość działania, 
+ darmowy, 
+ Web Searches,

Minusy:  – mało opcji dających powód do przesiadki ze Spotlighta

Cena: Darmowy

alfred + Power Pack      
Plusy:  + przejrzysty design i opcje, 

+ szybkość działania, 
+ Web Searches (również konfigurowalne), 
+ Extensions i Hotkeys dające praktycznie nieograniczone 
możliwości, 
+ obsługa schowka, 
+ nawigowanie systemu plików i wykonywanie na nich 
operacji, 
+ wewnętrzny dostęp do kontaktów z Książki Adresowej, 
+ spokojnie może zastąpić Spotlight.

Minusy:  – cena, 
– brak możliwości przetestowania.

Cena: 15 funtów (ok. 75 zł)

http://itunes.apple.com/pl/app/alfred/id405843582?mt=12
http://alfredapp.com
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Kiedy patrzę na słoneczko w pasku menu mojego Maka, 
przypomina mi się konferencja niedawno zorganizowa-
na w Warszawie przez GG – dawniej Gadu Gadu. Po nie-
mal 12 latach od wydania pierwszej wersji dla Windows, 
komunikator ten zawitał właśnie na platformę OS X. 
Pierwsze pytanie, jakie przychodzi mi do głowy, a na 
które mimo wszystko nie znajduję odpowiedzi to… czy 
nie za późno?

Wraz z przesiadką na Maka przestałem korzystać 
z tego komunikatora. Owszem, było i jest Adium, ale 

wieczne problemy ze zmianą statu-
su z ukrytego na widoczny przekona-
ły mnie do porzucenia starego konta 
i protokołu. Później miałem kilka po-
dejść z Tlenem czy Kadu.

Moja rodzina i znajomi wciąż ko-
rzystają z komputerów PC z Win-
dows oraz GG, dlatego wprowadze-
nie wersji dla Mac mnie ucieszyło. 
Podejrzewam, że nie jestem tutaj 
odosobniony.

Jak zatem sprawuje się nowe GG? 
Całkiem nieźle, choć oczywiście jest się do czego przy-
czepić. Program wymaga najnowszej wersji Flasha. Na 
moich starych komputerach działa jednak zadziwiająco 
szybko. Wygląda też nieźle, widać jednak, że interfejs 
przygotowywany był głównie z myślą o Windows. Naj-
więcej zastrzeżeń mam do przycisków w oknie rozmowy.

Nowością w komunikatorze są rozmowy wideo, kon-
ferencje oraz możliwość grania ze znajomymi w proste 
gry, bezpośrednio w aplikacji. Gry to dla mnie zbędny 

bajer. Pamiętam jednak, że GG to program skierowany 
do ogromnej rzeszy użytkowników, a nie tylko do tech-
nologicznych geeków.

Warto wspomnieć, że w takie same funkcje wyposa-
żony została nowa wersja GG dla iPhone’a i Androida.

Komunikator posiada także klienta poczty w dome-
nie gg.pl. Można z niej korzystać za pomocą właściwie 
każdego programu pocztowego. Co ważne, poczta GG 
obsługuje IMAP.

GG to także odtwarzacz stacji radiowych, nadających 
w Internecie. Niby nic, ale mając włączone GG słucham 
namiętnie stacji nadającej muzykę filmową.

Największą nowością jednak nie jest – moim zda-
niem – sam komunikator, którego wersja dla Mac po-
wstała właściwie przy okazji nowej wersji dla Windows. 
GG na naszym lokalnym rynku zamierza konkurować 
z Dropboxem. Najciekawszą, moim zdaniem, nową funk-
cją jest darmowy dysk sieciowy o pojemności 3 GB. 
Na obecną chwilę dostęp do niego możliwy jest tylko 
przez GG. Docelowo komunikator ma 
synchronizować pliki z naszego kon-
ta z  wybranym folderem na dysku 
komputera.

Czy GG przekona tych, którzy 
o tym komunikatorze już dawno za-
pomnieli? Moim zdaniem, ten, kto 
korzysta z protokołu GG będzie ko-
rzystał dalej, a nowe funkcje w komu-
nikatorze mogą go tylko zachęcić do 
przesiadki na oficjalnego klienta. «

KrYStIAN	KOzErAWSKI

OtO NaDchODzI 
SłOńce...

gg.pl
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 » Toca Doctor i Toca Doctor HD	 0,79	Euro	i	159	Euro
Mój syn nie lubi chodzić do lekarza, nie przeszkadza to jednak w tym, by świet-
nie bawić się w doktora leczącego inne dziecko w Toca Doctor. W każdej grze 
mały pacjent widoczny na ekranie posiada cztery różnego rodzaju dolegliwości, 
czy miejsca wymagające leczenia. Są to różnego rodzaju złamania, organy we-
wnętrzne wymagające ułożenia, obce ciała w układzie pokarmowym (np. przez 
przypadek połknięty samochodzik), katar czy różnego rodzaju pasożyty. Niekie-
dy trzeba dziecko nakarmić, zrobić zastrzyk czy umyć mu zęby. Wszystko przed-
stawione jest w sposób symboliczny i bardzo ładny zarazem.

 » Toca Hair Salon	 1,59	Euro	iPhone	i	iPad
Wydawać by się mogło, że tylko wytrawni fryzjerzy (czy jak kto woli styliści fryzów) potrafią zrobić cuda z włosami. 
Okazuje się, że pomysły dziecka mogą przerosnąć nasze 
– rodziców – oczekiwania. Dzięki aplikacji Toca Hair Sa-
lon nasza pociecha może eksperymentować z fryzurami. 
Do dyspozycji są oczywiście nożyczki, grzebień, żel, ma-
szynka do golenia, prysznic z szamponem, zestaw lakie-
rów w różnych kolorach, no i ulubione urządzenie mojego 
syna – suszarka do włosów. Klienci tego małego zakładu 
fryzjerskiego reagują w różny sposób na to, co dzieje się 
z ich włosami. W każdej chwili można też zrobić im zdję-
cie, zapisywane w galerii iPada lub iPhone’a. Kiedy mój 
syn bawi się tym programem, mam nadzieję, że nie przyj-
dzie mu kiedyś do głowy w ten sam sposób potraktować 
swojego tatę.

PaMIętNIK IrODzIca:
NIezWykły śWIAT 
TOcA bOcA KrYStIAN	KOzErAWSKI

pisząc	wiele	 i	 często	o	aplikacjach	dla	dzieci,	grzechem	 jest	nie	wspomnieć	
o aplikacjach	dla	iOS	firmy	toca	boca,	które	razem	z	synkiem	odkryliśmy	cał-
kiem	niedawno.	Co	jest	w	nich	takiego	niezwykłego,	że	cały	tekst	poświęcam	
programom	tylko	jednego	dewelopera?	to,	że	wiele	z	nich	oferuje	dziecku	in-
teraktywne	gry	prezentujące	świat	i	różne	aspekty	życia.	Nie	ma	tutaj	mowy	
o	historyjkach	opowiedzianych	od	A	do	z,	czy	zwykłych	układankach.	Dzięki	
aplikacjom	z	serii	toca,	nasza	pociecha	może	bawić	się	w	dom,	gotowanie,	zo-
stać	lekarzem,	fryzjerem	albo	konstruktorem	robotów.
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 » Toca House	 1,59	Euro	iPhone	i	iPad

W tej grze zadanie przed dzieckiem jest o wiele poważ-
niejsze. Musi bowiem pomóc mieszkańcom pewnego 
domu w ich codziennych obowiązkach. Trzeba zająć się 
trawnikiem przed domem, przesadzać kwiatki w donicz-
kach, wstawić pranie, rozwiesić mokre rzeczy na sznur-
ku, wyprasować czy odkurzyć. To tylko niektóre z zadań, 
jakie przed nim stoją.

 » Toca Robot Lab	 0,79	Euro	iPhone	i	iPad

To zdecydowanie najmniej rozbudowana pozycja z do-
tąd przez nas przetestowanych. Zadaniem dziecka jest 
budowa robotów z dostępnych części, a następnie prze-
testowanie go w specjalnym laboratorium – będącym 
prostą grą zręcznościową.

To tylko niektóre z gier i programów ze świata fir-
my Toca Boca. Kilka innych czeka jeszcze na swoją ko-
lej. Nie chcę instalować ich wszystkich od razu. Zwłasz-
cza, że powyższe wciąż dają mojemu synkowi dużo 
radości. «
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Aplikacja charakteryzuje się „czystym” i przejrzystym 
interfejsem. Po lewej stronie okna mamy ikonę pozwa-
lającą tworzyć wpisy oraz podgląd widoku listy i kalen-
darza naszych zapisków. Pole edycji wypełnia praktycz-
nie całą przestrzeń okna. Na górze widzimy jedynie datę 
oraz czas powstania notatki. Łatwo ją zmienimy klika-
jąc w ikonę kalendarza. Tutaj również możemy ozna-
czyć najważniejsze teksty gwiazdką. Dzięki temu zabie-
gowi będziemy mieli szybki dostęp do tekstu wprost 
z bocznego menu (wpisy wyróżnione). Miłym dodat-
kiem są wyświetlane „złote myśli”, które mogą nas in-
spirować do własnych notatek. Niestety, tylko w języ-
ku angielskim.

Prawdziwą siłą Day One, jest dodatkowa obec-
ność tej aplikacji zarówno na iPhone’ie, jak i iPadzie. 
Poprzez synchronizację iCloud oraz Dropbox wszyst-
kie nasze teksty mamy zawsze przy sobie. Aplikacje 
na iOS są równie wygodne w obsłudze, co ich brat na 

przEMYSłAW	MArCzYńSKI

Day ONe
TWój 
cyFrOWy 
pAMIęTNIk

rolę	pamiętnika,	zgrabnego	zeszytu	obłożonego	w	skórę	cielęcą,	już	dawno	
przejął	blog.	Nie	wszyscy	jednak	lubimy	wylewać	nasze	myśli	dla	większej	gru-
py	czytelników.	Chcemy	po	prostu	spisać,	co	kłębi	się	w	naszej	głowie,	teraz,	
natychmiast.	Mieć	dostęp	do	tych	przemyśleń	wszędzie.	Day	One,	jest	wów-
czas	ciekawą	propozycją.	Cyfrowy	pamiętnik	w	bardzo	ciekawym	wydaniu.
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programu z belki systemowej oraz synchronizacja 
z urządzeniami w iOS sprawia, że trudno szukać ła-
twiejszego sposobu przechowywania zapisków i wła-
snych przemyśleń. «

OS X, a spisywanie myśli wprost z telefonu czy table-
tu jest bardzo intuicyjne. Wydaje się, że opcja synchro-
nizacji w chmurze dla tego typu programu jest wręcz 
wymarzona. Ulotne przemyślenia możemy tworzyć 
bez konieczności stukania w klawiaturę komputera, 
ale wszędzie tam, gdzie akurat będziemy mieli twór-
czą inspirację.

Program urzeka prostotą i wyglądem interfejsu. 
Z przyjemnością siada się do niego i tworzy zapiski. 
Świetnym rozwiązaniem jest zagnieżdżenie aplikacji 
na górnej belce systemowej (obok zegara). Po kliknię-
ciu w ikonę aplikacji natychmiast rozpoczniemy two-
rzenie notatki bez potrzeby otwierania okna programu. 
Aplikacja posiada jednak kilka braków, które powodu-
ją obniżenie oceny całkowitej. Najbardziej odczuwa 
się niemożność dodawania tagów, dzięki którym szyb-
ciej moglibyśmy odszukać wpisy o jednej tematyce. 
Szkoda również, że oprócz tekstów nie będziemy mo-
gli dodawać zdjęć. Autorzy jednak zauważyli te bra-
ki i w  kolejnej dużej aktualizacji zapowiedzieli dodanie 
tych funkcji.

Day One to wyśmienity sposób spisywania nie tyko 
pamiętnika. Program bardzo dobrze sprawuje się jako 
narzędzie do tworzenia szybkich notatek. Dostęp do 

Day One      
Plusy:  + synchronizacja: iCloud oraz Dropbox 

+ szybki dostęp z belki systemowej 
+ dostępny na: OS X, iPad, iPhone

Minusy:  – brak tagów 
– brak możliwości dodawania zdjęć

Witryna: http://dayoneapp.com/

Cena: OS X – 7,99 Euro / iOS – 1,59 Euro

http://dayoneapp.com/


 » 2012 nr 3 » PrOgraMy » pdFpen + icloud od Smile 77

Kompletny	ekosystem	dla	pDFów

Pliki w formacie PDF to wygodny sposób wymiany do-
kumentów między urządzeniami i różnymi platforma-
mi systemowymi. Wśród wielu narzędzi dostępnych na 
platformę OS X, warto zwrócić uwagę na produkty firmy 
Smile Software. Już nie młody program (obecnie piąta 
wersja) PDFpen zyskał dwóch nowych towarzyszy, któ-
rzy doskonale uzupełniają wymianę oraz tworzenie pli-
ków PDF. W tym również na iPadzie.

 » Tworzymy PDFy na Maku

Aplikacja PDFpen Pro to narzędzie do tworzenia i edy-
cji plików PDF. Prosty interfejs opierający się na trzech 
grupach narzędzi: dodawanie tekstu, rysowanie oraz 
tworzenie formularzy, nie jest trudny do opanowania. 
Jeśli będziemy chcieli dodać do pliku grafikę, wystarczy 
przeciągnąć ją z okna Findera do projektu. Podgląd ukła-
du kartek pozwala na szybką zmianę kolejności stron 

oraz usuwanie zbędnych treści w dokumencie. Aplika-
cja posiada okno biblioteki (Library), gdzie przechowy-
wane są często używane przez nas elementy graficzne. 
Docenimy to rozwiązanie chociażby podczas podpisy-
wania cyfrowych dokumentów odręcznym (zeskanowa-
nym) podpisem.

Preferencje elementów dodanych do tekstu, takie 
jak: wypełnienie, obramowanie, wyrównanie będziemy 
mogli dopasować w oknie Inspektora (Inspector). Obok 
opcji tworzenia PDF-ów, program doskonale sprawdzi 
się podczas korekty dokumentów. Oddano nam narzę-
dzia do zaznaczania treści różnymi kolorami, a także 
skreślania i podkreślania tekstu.

Program jest prosty w użyciu. Bez większych proble-
mów będziemy mogli przeedytować otrzymane doku-
menty, nanieść poprawki oraz wskazać elementy, któ-
re wymagają uwagi podczas dalszych prac nad tekstem. 
Będziemy również w stanie stworzyć PDF-a zupełnie od 
podstaw, dodając tekst, grafikę i pola formularzy.

Program posiada bardzo ciekawą funkcję OCR, któ-
ra umożliwia zmianę zeskanowanego tekstu na edy-
towalne bloki tekstowe. Niestety nie uwzględniono tu 
polskiego języka. Kompatybilność i możliwość edycji 
dokumentów stworzonych przy udziale programów od 
Adobe jest na bardzo wysokim poziomie. Jednak zda-
rzyło mi się, że część tekstu nie mogłem zaznaczyć do 
edycji. PDFpen bardzo dobrze sprawdza się w roli edy-
tora formatu PDF. Duże możliwości wpływania na doku-
menty oraz wygoda, z jaką możemy pracować na pew-
no warte są wydania 80 Euro.

przEMYSłAW	MArCzYńSKI

PDfPeN + IcLOuD 
OD SMILe
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 » Tworzymy PDF-y na iPadzie

Czy można pracować z PDF-ami bez konieczności uru-
chamiania komputera? Coraz częściej tablet staje się na-
rzędziem w mobilnej pracy. iPad coraz częściej zastępu-
je laptopa. PDFpen for iPad to nowe dziecko firmy Smile. 
Wystarczy, że w załączniku poczty elektronicznej otrzy-
mamy plik PDF, aby móc rozpocząć jego edycję. Możemy 
skorzystać z narzędzi do wprowadzania tekstu, doda-
wania elementów graficznych, a nawet będziemy mogli 
własnoręcznie się podpisać. Stworzony element graficz-
ny błyskawicznie dodamy do biblioteki obrazków, żeby 
w przyszłości użyć go w innych dokumentach. PDFpen 
for iPad wykorzysta również naszą bibliotekę zdjęć, je-
śli będziemy chcieli umieścić w PDF jakiś obrazek.

Program działa płynnie nawet na iPadzie pierwszej 
generacji. Szkoda jedynie, że nie ma możliwości tworze-
nia formularzy, jak to ma miejsce w aplikacji na   w wer-
sji Pro. Nie ukrywam, że brakuje mi aplikacji na iPho-
ne’a. Podstawowa edycja i użycie funkcji korektorskich 
na polikach PDF w kieszeni… szkoda, że pominięto iOS 
na małym ekranie.

 » Współdzielimy dokumenty

Ogniwem, które zespaja dwie powyższe aplikacje jest 
PDFpen Cloud Access. Program służy do łatwego do-
stępu do plików PDF umieszczonych w usłudze iCloud. 
Dzięki niemu po pierwsze będziemy mogli przesłać do 
cyfrowej chmury nasze pliki korzystając zarówno z apli-
kacji na iOS jak i OS X. Po drugie, mamy łatwy dostęp do 
dokumentów. Program pozwala również na usuwanie 
danych oraz szybki ich podgląd. Dużym minusem pro-
gramu to brak możliwości tworzenia katalogów, co przy 
dużej ilości dokumentów jest koniecznością do zacho-
wania porządku w plikach. Dziwię się również, że pro-

PDfpen Pro      
Cena: wersja Pro 79,99 Euro / wersja Standard 44,99 Euro

Link: http://itunes.apple.com/pl/app/pdfpenpro-for-mac/
id403758325?mt=12

Plusy:  + łatwy w użyciu 
+ duże możliwości edycji 
+ obsługa skryptów

Minusy:  – brak wsparcia dla polskiego języka funkcji OCR 
– brak 100% kompatybilności z dokumentami stworzonymi 
przez Adobe Acrobat

PDfpen for iPad      
Cena: 7,99 Euro

Link: http://itunes.apple.com/pl/app/pdfpen/id490774625?mt=8

Plusy:  + przyjazny interfejs 
+ wygodny sposób czytania PDF-ów wraz z możliwościami 
umieszczenia notatek 
+ łatwe tworzenie dokumentów PDF

Minusy:  – brak możliwości tworzenia formularzy 
– brak wersji programu na iPhone’a

PDfpen cloud access      
Ocena: 4/6

Cena: 0,79 Euro

Link: http://itunes.apple.com/pl/app/pdfpen-cloud-access/
id494133864?mt=12

Plusy:  + łatwe wysyłanie plików do iCloud

Minusy:  – cena 
– brak możliwości tworzenia folderów

gram został wyceniony na 0,79 Euro. Fakt, to niewielki 
koszt, ale w moim odczuciu powinien być darmowym 
dodatkiem do programu PDFpen, gdyż bez niego, apli-
kacja jest po prostu bezużyteczna.

 » ekosystem PDF-ów

Firma Smile chyba jako pierwsza stworzyła w pełni 
funkcjonalny zestaw narzędzi do pracy zarówno mo-
bilnej, jak i stacjonarnej na plikach PDF. Zintegrowa-
nie aplikacji na komputery oraz urządzenia z iOS jest 
dla mnie, jako osoby uzależnionej od wygody używa-
nia tego formatu plików, perfekcyjnym rozwiązaniem. 
Namiętnie używam PDF-ów, jako nośnika treści. Teraz 
wygoda z obsługi tych plików jest tak samo wysoka na 
komputerze, jak i tablecie. Do wypełnienie formularzy 
oraz stworzenia dokumentu nie potrzebuję już OS X’a. 
Zaś możliwość natychmiastowego dzielenia się plikami 
pomiędzy komputerem i iPadem daje ogromną swobo-
dę i wygodę pracy. «

http://itunes.apple.com/pl/app/pdfpenpro-for-mac/id403758325?mt=12
http://itunes.apple.com/pl/app/pdfpenpro-for-mac/id403758325?mt=12
http://itunes.apple.com/pl/app/pdfpen/id490774625?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/pdfpen-cloud-access/id494133864?mt=12
http://itunes.apple.com/pl/app/pdfpen-cloud-access/id494133864?mt=12
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Od	czasu	wejścia	na	rynek	iphone’a	4S	
z	elektronicznym	asystentem	SIrI,	lu-
dzi	opanowała	mania	gadania.	Wszy-
scy	 chcielibyśmy	mieć	SIrI,	 jednak	
w	 chwili	 obecnej	 usługa	 ta	 zarezer-
wowana	 jest	 jedynie	dla	posiadaczy	
iphone’a	4S	i	nic	nie	wskazuje	na	to,	
że	sytuacja	ta	się	szybko	zmieni.

Jak mówią odwieczne prawa ekonomii – „tam, gdzie 
jest popyt, tam znajdzie się i podaż” – i nie inaczej jest 
w przypadku SIRI. Skoro Apple daje jasno do zrozumie-
nia, że SIRI nie zawita szybko na inne iUrządzenia, nato-
miast blogi i fora Apple’owe przepełnione są wpisami lu-
dzi, którzy nie mogą się doczekać, by stać się częścią tej 
głosowej rewolucji, to 
sytuacja ta jest wręcz 
genialną zachętą dla 
innych developerów, 
którzy zaczęli ostat-
nio wypuszczać wie-
le bardziej lub mniej 
udanych aplikacji, po-
zwalających nam ste-
rować głosem naszym 
telefonem i tym, co na 
nim robimy.

 » SARA

Posiadacze telefonów 
z wykonanym jailbre-

ak-iem mogą zainstalować na swoich iUrządzeniach 
wiele ciekawych klonów czy odpowiedników SIRI, jak 
choćby najnowszy projekt tego typu czyli... SARA. 
(http://isoftjsc.com/f/index.php). Choć część starszych 
portów/klonów przeszła już do historii, zostając usu-
niętymi przez autorów (jak choćby Siri0us), czy też ze 
względu na brak środków na rozwój projektu, co skut-
kowało małą funkcjonalnością i tym samym małym 
zainteresowaniem daną aplikacją, to jednak jailbreak-
-owcy są w chwili obecnej (chyba) i tak najbliżsi posia-
dania choćby namiastki SIRI na swoim telefonie. Ale, 
co z innymi osobami, takimi jak np. ja? Osobami, któ-
re świadomie (z różnych względów) wolą nie wykony-
wać jailbreak-u swojego telefonu? Czy dla nas nie ma 
już nadziei?

 » Google

Jak się okazuje, sytuacja wcale nie jest taka beznadziej-
na. Jeśli chcemy coś 
wyszukać w Interne-
cie zamiast urucha-
miać Safari i wystuki-
wać nasze zapytanie, 
możemy odpalić de-
dykowaną aplikację 
Google (http://www.
t inyur l .pl?NUWha -
OIz), nacisnąć ikonkę 
mikrofonu i zapytać. 
Co ciekawe, jeśli in-
teresuje nas aktualny 
kurs euro czy pogoda 
w jakimś miejscu, albo 
wynik działania mate-
matycznego, możemy 
śmiało powiedzieć np. 
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terze. Wystarczy po-
dyktować, a potem 
kliknąć odpowiednią 
ikonkę i od razu zo-
staniemy przeniesie-
ni np. do iMessage, 
a nasz tekst wklejony 
w odpowiednie miej-
sce. Teraz wystarczy 
już tylko wybrać odpo-
wiednią osobę z kon-
taktów i gotowe. Dra-
gon obsługuje około 
25 różnych języków (!) 
w tym oczywiście ję-
zyk polski i – co naj-
ważniejsze – jest cał-
kowicie darmowy!

 » VoiceCal

„A jak radzi sobie z zapisem tekstu” – zapytasz pew-
nie? Cóż, zobaczcie sami na załączonych zrzutach ekra-
nu. Widoczny na jednym ze screenów SMS zapisał bez-
błędnie, a zdanie „iMagazine to jedyny na polskim rynku 
magazyn poświęcony komputerom, technologii oraz 
środowisku związanemu z Apple.” jedynie z niewielki-
mi błędami, które łatwo możemy poprawić za pomocą 
klawiatury lub poprzez kliknięcie odpowiedniego słowa 
i jego ponowne wypowiedzenie! Co więcej, aplikacja po-
zwala nam w łatwy sposób dodawać kolejne elementy 
dłuższego tekstu. Wystarczy nie usuwać tego, co było 

do tej pory zapisane, 
tylko ponownie stuk-
nąć ikonkę nagrywa-
nia i mówić dalej.

Apet y t  rośnie 
w miarę jedzenia, więc 
po bardzo pozytyw-
nych doświadczeniach 
z Google i Dragonem, 
zacząłem szukać ko-
lejnych aplikacji, które 
pozwalałyby mi wyko-
nywać inne czynności 
mojej codziennej pracy 
z telefonem zwyczaj-
nie mówiąc do niego, 
zamiast pisać. Krótka 
analiza codziennych 

„Kurs euro” czy „Po-
goda Wrocław”, a Go-
ogle od razu pokaże 
nam interesującą nas 
informację.

Jeśli wyjeżdżamy za 
granicę i będziemy po-
trzebowali szybkiego 
tłumaczenia, ponow-
nie możemy skorzy-
stać z pomocy gigan-
ta z Mountain View. 
W tym przypadku wy-
starczy, że uruchomi-
my tłumacza (http://
www.tiny  url.pl?FN -
0dJ1ed) i ponownie 
klikniemy ikonkę mi-
krofonu. Co ciekawe, Google bardzo chętnie – choć nie 
we wszystkich językach – nie tylko nam przetłumaczy 
to, co chcemy powiedzieć, ale też może to za nas po-
prawnie wymówić.

 » Dragon Dictation

No dobrze, ale przecież codziennie nie szukamy czegoś 
w Internecie, czy też nie potrzebujemy tłumaczenia na 
inny język. Jak się sprawa ma z bardziej przyziemnymi 
czynnościami, takimi jak pisanie SMS-ów, maili czy no-
tatek? Tu z pomocą przychodzi nam aplikacja Dragon 
Dictation, która swoją prostotą użytkowania, funkcjo-
nalnością i – co najważniejsze – poprawną obsługą ję-
zyka polskiego od razu 
trafiła do mojego pry-
watnego grona ulubio-
nych aplikacji na moim 
iPhone’ie.

Dragon Dictation 
(http://www.tinyurl.
pl?ZXtIlXnE) to apli-
kacja, która zapisuje 
wszystko to, co do niej 
mówimy, a następ-
nie pozwala nam to 
w prosty sposób wy-
słać mailem, SMS-em, 
skopiować (np. do No-
tatnika czy Evernote) 
oraz opublikować na 
Facebooku czy Twit-

http://www.tinyurl.pl?FN0dJ1ed
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czynności uświadomiła mi, że naj-
więcej czasu spędzam na korzystaniu 
z kalendarza, więc naturalnie moje 
poszukiwania przeniosły się właśnie 
w tym kierunku i tak oto natknąłem 
się na „VoiceCal” (http://www.tiny-
url.pl?ow3XM3y8). Prostą „nakład-
kę” na systemowy kalendarz, która 
pozwala nam zapisywać nowe wyda-
rzenia w naszym kalendarzu poprzez 
ich dyktowanie, a nie pisanie. Ale tu 
zaczęły się już przysłowiowe schody.

Choć VoiceCal jest aplikacją bar-
dzo ciekawą, to jednak już na pierw-
szy rzut oka widać dystans, jaki dzie-
li ją od SIRI. Dla przykładu, moje 
pierwsze zdarzenia do kalendarza 
próbowałem dodać w ten sposób: 
„Wyjście do restauracji 10 lutego 
o 20:00”. Było to dla mnie natural-
ne i nie do końca potrafiłem zrozu-
mieć, dlaczego aplikacja usilnie chce dodać mi to zda-
rzenie w kalendarzu na dziś, a nie na 10 lutego. Okazało 
się jednak, że aby program mnie poprawnie zrozumiał 
muszę powiedzieć owe zdanie w ten sposób: „Luty 10 
o 8:00 PM, wyjście do restauracji”. Dla nas Polaków do-
datkowym minusem będzie też fakt, że VoiceCal nie ob-
sługuje języka polskiego. Do wyboru mamy jedynie jed-
ną z trzech odmian języka angielskiego.

Co więcej, czasami nawet, gdy powiemy do aplikacji 
np. „February 17, 10 o clock AM go to the dentist” i apli-
kacja nam to zapisze, to będzie chciała dodać to zdarze-
nie 17 lutego o 17:00, bowiem nie wychwyciła popraw-
nie tego, że 10:00 to godzina, a nie część wiadomości. 
Czy więc VoiceCal jest bezużyteczny? Nie zupełnie. Na-
wet jeśli musimy dokonać ręcznie jakieś korekty w do-
danym przez nas zdarzeniu i tak zajmie nam to mniej 
czasu, niż wklepywanie całości ręcznie przez domy-
ślą aplikację kalendarza. Dodatkowo, VoiceCal pozwa-
la nam ustawić pewne domyślne parametry dla każde-
go dodawanego zdarzenia. Możemy więc zdecydować, 
że np. domyślna długość zdarzenia to 1 godzina, a każ-
de dodawane zdarzenie ma mieć ustawiony alarm. Je-
śli zdarzenie jest całodniowe (czyli nie podaliśmy godzi-
ny), to nasz domyślny alarm może być ustawiony np. na 
1 dzień przed, a gdy podamy godzinę, to pierwsze po-
wiadomienie będzie np. 2 godziny przed, a drugie w mo-
mencie wydarzenia. Coś, czego tak desperacko braku-
je mi w standardowej aplikacji od Apple, gdyż 90% (jak 
nie 99,9999%) moich wpisów do kalendarza ma dokład-
nie takie same parametry przypomnień.

Osoby, które nie są pewne, czy 
VoiceCal jest aplikacją odpowiednią 
dla nich, a nie chcą od razu wydawać 
blisko 1,60 Euro, by się o tym prze-
konać, mogą obejrzeć sobie demo na 
YouTube (http://www.tinyurl.pl?in-
C5IwiH) lub pobrać darmową wer-
sję w celu samodzielnego przetesto-
wania aplikacji.

 » Vlingo

Skoro już omawiamy aplikacje „SIRI-
-podobne” i niejako weszliśmy na ob-
szar aplikacji angielskojęzycznych, nie 
sposób nie wspomnieć jeszcze o Vlin-
go (http://www.tinyurl.pl?kKjXr2OM). 
Niezwykle ciekawej aplikacji, która 
pozwala nam jedynie za pomocą ko-
mend głosowych wysyłać wiadomo-

ści SMS, e-maile, publikować na Facebooku, przeszu-
kiwać Internet czy – co chyba najciekawsze – dzwonić 
do osób z naszej książki adresowej. Dotyczy to zarów-
no wybrania odpowiedniego kontaktu, jak i wpisania 
treści wiadomości czy nawet wybrania odpowiedniego 
numeru telefonu, jeśli dany kontakt posiada więcej niż 
jeden numer. Dla osób angielskojęzycznych Vlingo ma 
szansę być prawdziwą alternatywą dla SIRI, ze względu 
na swoją prostotę i łączenie wszystkich podstawowych 
funkcji telefonu (no może poza kalendarzem).

Również dla Polaków opcja głosowego wybierania 
kontaktu z książki adresowej może być niezwykle przy-
datna podczas np. prowadzenia samochodu. Cieka-
wym testem, który aplikacja przeszła pomyślnie, było 
poprawne wybranie kontaktów, takich jak „sloneczko” 
czy „miki”. Choć niektóre polskie imiona będziemy mu-
sieli wymawiać w dość śmieszny sposób (np. Beata to 
+/- „biejta”). Vlingo jest całkowicie darmowe, więc każdy 
z nas może sobie spokojnie przetestować jego funkcje.

***
Jak widać, dla chcącego nic trudnego i jeśli macie tyl-

ko ochotę przejść z „wklepywania” do „dyktowania” to 
możecie to zrobić już dziś i wcale nie musicie czekać na 
SIRI. Mnie dyktowanie strasznie się podoba, ponieważ 
pozwala mi oszczędzać to, czego mam najmniej, czyli 
po prostu czas. Niemniej testowanie takich aplikacji jak 
VoiceCal czy Vlingo utwierdziło mnie w moim przekona-
niu, że choć SIRI jest na pewno świetne, to by napraw-
dę wycisnąć z niego 100% funkcjonalności warto będzie 
poczekać, aż przemówi polskim głosem. «
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Uważni Czytelnicy iMagazine zapewne zauważyli, że na 
łamach naszego magazynu opisujemy nie tylko produk-
ty Apple oraz gadżety z nimi bezpośrednio związane, ale 
również rozmaite wytwory konkurencji, które naszym 
zdaniem warte są uwagi.

W iMagazine relatywnie często goszczą rozmaite 
urządzenia mobilne spod znaku zielonego robota – sło-
wem, pracujące pod kontrolą Androida. Ostatnio publi-
kowaliśmy kilka recenzji urządzeń Samsunga, w których 
cały nacisk położony został na możliwości urządzenia 
i działającego na nim oprogramowania. Gdzieś po dro-
dze, prawie umknęła nam kwestia wymiany danych 
z Makiem pracującym pod kontrolą systemu Mac OS X.

Napisałem „prawie”, ponieważ sam osobiście wspo-
minałem o użytecznym narzędziu, jakim jest AirDroid, 
czy też podobny do niego Kies Air (podobna do AirDroid 
aplikacja, wydana przez Samsunga). Obie te aplikacje, re-
prezentują pewną klasę narzędzi, które umożliwiają za-
rządzanie telefonem (czy też tabletem) z Androidem na 
pokładzie, bezpośrednio z poziomu przeglądarki WWW 
działającej na komputerze (w naszym przypadku, oczy-
wiście na Maku). Korzystanie z takich narzędzi jest wy-
godne. Wszystko działa bez kabli, jedynie po WiFi. Nie 
zastąpi jednak prawdziwej synchronizacji urządzenia 
z komputerem. Nadszedł więc czas na przedstawienie 
naszym Czytelnikom dedykowanego narzędzia, udostęp-
nionego przez firmę Samsung specjalnie z myślą o użyt-
kownikach komputerów z Jabłuszkiem.

Wielu MacUserów używających zabawek z Andro-
idem, korzysta do skutecznej synchronizacji tych gadge-
tów z Maczkiem, legendarnego już, płatnego oprogramo-
wania o nazwie Missing Sync for Android. Cóż, najtańsza 
jego wersja (Personal Edition) to jedyne 39,95 dolarów, 
czyli coś koło 125 zł. Więcej na jego temat można dowie-
dzieć się bezpośrednio z witryny producenta:
http://www.markspace.com/products/android/missing-sync-android.html

A co, gdyby dało się osiągnąć podobną funkcjonal-
ność... za darmo?

W tym momencie, przynajmniej pewna grupa użyt-
kowników urządzeń z Androidem może poczuć ulgę. 
Otóż od ponad roku, firma Samsung udostępnia dedy-
kowaną dla Maka wersję swojego oprogramowania Kies. 
Ostatnio została ona wzbogacona m.in. o funkcję aktu-
alizacji firmware urządzenia bezpośrednio z Maka, za po-
średnictwem kabelka USB. Zaznaczam: Kies for Mac jest 
darmowy i – jeśli posiadamy jeden ze wspieranych prze-
zeń produktów Samsunga – możemy po prostu pobrać 
Kies for Mac bezpośrednio z witryny Samsunga, o tu:
http://www.samsung.com/pl/support/usefulsoftware/KIES/JSP

Lista urządzeń wspieranych obecnie przez Kiesa nie 
jest może imponująca, ale od czegoś trzeba zacząć. Otóż 

KIeS
Od SAMSUNGA
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Kies w wersji dla Maka obsługuje następujące produkty 
Samsunga (według danych z witryny Samsunga):
• Galaxy S (GT-i9000)
• Galaxy S II (GT-i9100)
• Galaxy Tab (GT-P1000)
• Wave II (GT-S8500)

Ponieważ wersja Kiesa dla Mac OS X jest o wiele 
młodsza od wersji dla Windows, ograniczenia jej możli-
wości nie kończą się jedynie na mniejszej liczbie wspie-
ranych przez nią urządzeń.

Poniższe tabele przedstawiają różnice w funkcjonal-
ności pomiędzy Kies dla systemu Windows i Kies dla 
Mac OS X.

Rodzaj Funkcja Windows MacOS

Kontakty

Transfer Tak Tak

Przeglądanie Tak Nie

Edycja Tak Nie

Kalendarz

Transfer Tak Tak

Przeglądanie Nie Nie

Edycja Nie Nie

Memo

Transfer Tak Tak

Przeglądanie Nie Nie

Edycja Nie Nie

Wiadomości

Transfer Nie Nie

Przeglądanie Nie Nie

Edycja Nie Nie

Sync

Kontakty
Outlook/Yahoo/
Google

Mac Address Book

Kalendarz Tak iCalendar

Zadania Tak N/D

Memo Tak N/D

Rodzaj Funkcja Windows MacOS

Muzyka

Odtwarzanie Tak Tak

Metadata Tak Nie

Transfer Tak Tak

Sync Tak Tak

Zdjęcia

Przeglądanie Tak Tak

Edycja Nie Nie

Transfer Tak Tak

Sync Tak Tak

Wideo

Odtwarzanie Tak Tak

Edycja Nie Nie

Transfer Tak Tak

Zmiana formatu Tak Nie

Sync Tak Tak

Podcasty

Transfer Tak Nie

Sync Tak Tak

Katalog Podkastów Tak Tak

Playlisty

Sync Tak Tak

Tworzenie Tak Tak

Playlisty typu „Smart” Tak Nie
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Osobiście testowałem współpracę makowego Kie-
sa ze smartfonem Samsung Galaxy S (GT-i9000), pra-
cującego pod kontrolą Androida w wersji 2.3.6. Przez 
większą część czasu Kies sprawował się nader dobrze 
i... odnotowałem tylko jeden, jedyny pad Kiesa (ale za 
to powtarzalny!). Otóż, wyraźnie nie służył mu pod-
cast „Nadgryzionych”, w którym sporą część czasu zaj-
muje wywiad z moją skromną osobą, na temat poro-
zumienia ACTA.

W trakcie odtwarzania tego podcastu z poziomu 
Kiesa, w pewnym momencie następował błąd aplikacji 
Kies i Mac OS X bezlitośnie ją zamykał.

Niemniej, synchronizacja kontaktów, kalendarza, mu-
zyki, zdjęć i filmów działała bez zarzutu. Również z od-
twarzaniem plików multimedialnych z telefonu (via Kies) 
nie miałem problemów (jeśli pominiemy nasz feralny 

podcast). Wrzucenie podcastu na telefon odbyło się bez 
najmniejszych problemów – co też warto zaznaczyć.

Ponieważ obraz mówi więcej niż tysiąc słów, posta-
nowiłem zamieścić nieco zrzutów ekranu, które dość 
dobrze oddają nastrój pracy z tym oprogramowaniem.

Reasumując. To bardzo dobrze, że Samsung zdecy-
dował się na stworzenie dedykowanej wersji swojego 
oprogramowania również dla systemu Mac OS X. Dzięki 
temu pokaźna grupa użytkowników smartfonów Sam-
sunga, preferujących Maka, może nieodpłatnie synchro-
nizować swój telefon (czy też tablet) z Makiem.

Do największych zalet Kies for Mac zaliczam fakt, że 
jest i działa (przynajmniej z urządzeniami wspieranymi 
oficjalnie przez wersję, która miałem okazję testować).

Z drugiej strony, Kies for Mac jest produktem, który 
wyraźnie wymaga jeszcze pracy ze strony Samsunga. 
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Chodzi mi tu zarówno o rozszerzenie gamy obsługiwa-
nych produktów, jak i poprawienie stabilności opro-
gramowania. Jeszcze raz: ja miałem tylko problem ze 
wspomnianym podcastem i muszę przyznać, że poza 
tym przypadkiem, Kies działał mi całkiem dobrze. Nie-
mniej, czytając w sieci opinie innych użytkowników ma-
kowego Kiesa, zauważyłem, że dość często przewijają 
się narzekania na stabilność aplikacji.

Cóż, pozostaje mi jedynie trzymać kciuki za Kiesa 
w wersji maczkowej. Mam nadzieję, że Samsung będzie 
rozwijał ten produkt z pożytkiem dla wszystkich tych, 
którzy nie koniecznie mając Maka, domyślnie sięgają po 
iPhone czy iPada. «



. 

 

.

http://www.cardeasy.pl
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Muszę przyznać, że osobiście nie jestem wielkim fa-
nem strzelanek, ale od czasu do czasu doceniam to, co 
mają do zaoferowania tytuły, takie jak Epoch. Zwłasz-
cza, że mogę w nie wskoczyć w każdej chwili, gdy mam 
przysłowiowe 5 minut wolnego, pograć chwilę i odsta-
wić na potem.

Fani	 strzelanek	 i	 post-apokaliptycz-
nych	światów	– radujcie	się!	Oto	po-
wstał	 bowiem	 tytuł,	 który	 łączy	
w	 sobie	oba	te	elementy	 i	dodatko-
wo	oparty	został	o	silnik	unreal.

I chyba pod takich graczy stworzony został właśnie 
Epoch. Gra nie grzeszy fabułą. Wręcz przeciwnie, ze 
względu na swoją liniowość, wątek fabularny można zu-
pełnie pominąć, a i tak bez problemu ukończymy grę. 
Zwłaszcza, że fabuła jest tu… dość dziwna.

Oto bowiem wcielasz się w robota, któremu przyszło 
„żyć” u świtu nowej epoki. Wciągnięty w niekończącą się 
walkę z innymi robotami przemierzasz bezkresy post-
-apokaliptycznego świata, aby ułożyć w całość fragmen-
ty układanki, która ma wyjaśnić, dlaczego świat wyglą-

ePOch
KrzYSztOF	MOrAWSKI
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da tak a nie inaczej i co właściwie stało się z księżniczką, 
którą przecież miałeś chronić?

 » Walka robotów i księżniczka?

Chwila. Co? Post-apokaliptyczny świat, walka robotów 
i księżniczka? No cóż, wspominałem już, że fabuła gry 
jest dość dziwna. Ale zostawmy już ją, bo to nie fabuła 
jest magnesem przyciągającym do tego tytułu. Epoch 
w sowim założeniu miał być po prostu świetnym cover-
-shooter’em zachwycającym swoimi wizualnymi efek-
tami i dostarczającym nam sporo frajdy z rozwalania 
w drobny mak przeciwników, których napotkamy na 
swojej drodze. I muszę przyznać, że z tego zadania wy-
wiązuje się wyśmienicie.

Intuicyjne kontrolki, świetna oprawa graficzna i dy-
namiczna akcja nie pozwolą nam się nudzić. Dodatko-
wo do naszej dyspozycji oddany zostanie pokaźny arse-
nał śmiercionośnych broni czy pancerzy mających nas 
chronić przed atakami przeciwników. Szkoda tylko, że 
część z nich jest tak droga, że właściwie wymagać od 
nas będzie zakupu pakietu wirtualnej gotówki. Takie jed-
nak są prawa rządzące światem biznesu i raczej nic na 
to nie poradzimy.

Abstrahując od realiów świata Epoch, przypomina mi 
nieco Infinity Blade. Tak samo jak produkt Chair Enter-
tainment, Epoch oparty został na silniku Unreal-a i dzię-
ki temu grafika po prostu zachwyca. Lokalizacje, w ja-
kich przyjdzie nam walczyć są świetnie wyrenderowane, 
a sama walka niezwykle efektowna. Tak jak i w Infinity 
Blade, tak i tu system kontrolek oparty został o gesty, 
jakie wykonujemy na ekranie naszego iUrządzenia choć 
w przeciwieństwie do Infinity Blade w Epoch mamy jesz-
cze kilka ikonek w górnym prawym rogu. Są to przyci-
ski służące do wykonania specjalnych ataków, takich 
jak wyrzucenie granatów czy atak rakietowy. Kolejną 
analogią jest tu przechodzenie z jednej lokalizacji do 
drugiej, aby w końcu dotrzeć do głównego „bosa” i za-
kończyć naszą misję. Na szczęście jednak Epoch nie 
kopiuje wszystkich rozwiązań i dzięki temu zachowuje 
swoją oryginalność.

Muszę przyznać, że twórcom Epoch-a udało się 
stworzyć naprawdę fajny tytuł, który jednak ciężko 
jest opisać słowami. Dlatego właśnie zachęcam Was 
do obejrzenia trailera (http://www.youtube.com/wat-
ch?v=I8zc-QxFF38) i przekonania się na własne oczy 
o tym co do zaoferowania nam ma najnowszy produkt 
Uppercut Games. «

ePOch      
Minusy:  – Fabuła jest, ale jakby jej nie było 

– Niewielka ilość plansz 
(te same plansze na różnych poziomach trudności) 
– Większość dobrych broni czy pancerzy wymaga 
dodatkowego zakupu gotówki wew.gry

Plusy:  + Świetna grafika oparta na silniku Unreal 
+ Intuicyjne kontrolki 
+ Wciągająca

Cena: 2,39 Euro

Link	do	sklepu: 
http://itunes.apple.com/pl/app/epoch./id453164597?mt=8

http://www.youtube.com/watch?v=I8zc-QxFF38
http://www.youtube.com/watch?v=I8zc-QxFF38
http://itunes.apple.com/pl/app/epoch./id453164597?mt=8


 » 2012 nr 3 » POraDy » Tutorial Office 2011 89

Najnowsza wersja systemu Apple, OSX Lion, wprowa-
dziła możliwość odczytywania głosowego tekstów w ję-
zyku polskim. Możemy tę funkcję wykorzystać również 
w połączeniu z programem Microsoft Outlook, by jesz-
cze szybciej i sprawniej zapoznawać się z nadchodzącą 
korespondencją oraz załącznikami tekstowymi.

Jeśli do tej pory nie zaktualizowaliście systemowej 
obsługi mowy, albo korzystacie z międzynarodowych 
(np angielskich) ustawień systemu, musicie wykonać 
kilka prostych kroków, by móc cieszyć się tą dodatko-
wą funkcjonalnością.

Przede wszystkim, należy uruchomić aplikację 
Preferencje	 Systemowe, znajdującą się w katalogu 
Aplikacje (alternatywnie należy z menu „Jabłko”, na 
górnej belce, wybrać „Preferencje systemowe”.

Następnie należy odnaleźć kategorię Mowa.

Po kliknięciu w kategorię Mowa, pokaże się okno 
preferencji Syntezy	Mowy, z ustawionymi domyślny-
mi parametrami. W tym przypadku, ze względu na ko-

rzystanie z angielskiej wersji systemu, głos czytający 
nazywa się Alex.

W celu zmiany domyślnych ustawień, należy kliknąć 
w rozwijaną listę i, o ile polski głos nie znajduje się na 
liście, wybrać opcję Dostosuj.

W polu wyszukiwania wpisujemy „polski” i zazna-
czamy jedyną jak na razie dostępną opcję „Agata”. Na-
stępnie klikamy OK.

Przeczytaj MI 
MOją POcztę!
KINGA	OChENDOWSKA



 » 2012 nr 3 » POraDy » Tutorial Office 2011 90

System zada nam pytanie, czy chcemy „Pobrać i za-
instalować głos Agata”. Paczka waży 173 MB. Oczywi-
ście potwierdzamy, klikając w przycisk Instaluj.

Następnie, będziemy musieli zautoryzować polece-
nie, poprzez podanie nazwy użytkownika administrują-
cego systemem oraz hasła. Program odpowiedzialny za 
uaktualnienia systemu potrzebuje naszej zgody na wy-
szukanie i zainstalowanie odpowiedniego pakietu.

Kolejnym krokiem jest oczywiście pojawienie się okna 
umowy licencyjnej, której postanowienia akceptujemy 
poprzez naciśnięcie klawisza OK.

Aplikacja Uaktualnienia	Programów wyszuka i za-
instaluje dla nas odpowiedni pakiet językowy.

Po zakończeniu instalacji, wystarczy już tylko uru-
chomić program Outlook, zaznaczyć treść interesują-
cej nas wiadomości e-mail lub załącznika tekstowego 
i następnie wybrać z górnej belki menu Edycja/Mowa/
Rozpocznij	czytanie.

Od tej chwili możemy cieszyć się naszą koresponden-
cją, odczytywaną przyjemnym głosem prywatnej sekre-
tarki – Agaty. Warto dodać, że Agata świetnie sobie ra-
dzi z interpunkcją i płynnością odczytywanych tekstów, 
zatem w czasie odsłuchiwania naszej korespondencji bę-
dziemy mogli zająć się wykonywaniem innych, kreatyw-
nych czynności. «
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W	OS	X	10.8	Mountain	Lion	wbudo-
wana	została	bardzo	ciekawa	funkcja,	
czyli	Airplay	Mirroring.

Kilka dni temu Apple zaprezentowało deweloperską 
wersję systemu Mac OS. W tym numerze sporo możecie 
przeczytać na jej temat. Ja chciałbym 
skoncentrować się na jednej, ulubio-
nej przeze mnie technologii. W syste-
mie Mac OS X, znaczy przepraszam 
– OS X 10.8 Mountain Lion – wbudo-
wana została bardzo ciekawa funk-
cja, czyli AirPlay Mirroring. Dzięki niej 
możemy sklonować obraz z naszego 
komputera Mac na Apple TV i to wraz 
z dźwiękiem. Oczywiście możemy to 
wykonać bezprzewodowo. Funkcja ta 
jest już jakiś czas dostępna z poziomu 
iPada 2 oraz iPhone’a 4S, a teraz za-
witała również do komputerów. Nie-

stety, już pierwsza testowa wersja OS X 10.8, finalnie 
system będzie dostępny dopiero za kila miesięcy, po-
kazuje, że nie wszyscy będą mogli skorzystać z tej moż-
liwości. Funkcja klonowania pojawi się niestety we wła-
ściwościach monitora tylko posiadaczom najnowszych 
komputerów Mac. Nasze iMagazinowe testy wskazują 
wyraźnie, że tylko komputery oparte o procesory z linii 
Sandy Bridge (Core i5, Core i7) będą posiadały tę funk-

cję. Dodatkowo nasze Apple TV musi 
mieć najnowszą (na razie developer-
ską) wersję softu iOS 5.0 (4047.1), czy-
li wewnętrznie iOS 5.1 (9B5141a). Do-
piero takie połączenie zapewni nam 
możliwość bezprzewodowego przesy-
łania obrazu.

Co mamy zrobić, jeżeli mamy star-
szy komputer, starszy system opera-
cyjny lub Apple TV ze starszym sys-
temem operacyjnym, który możemy 
wprowadzić w tryb Jailbreak? Jest pew-
ne bardzo proste i skuteczne rozwią-
zanie. Jest nim program AirParrot. 

aIrPLay 
MIrrOrINg
z MAc NA Apple TV

NOrbErt	CAłA
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Aplikacja ta w swojej najnow-
szej wersji oferuje taką samą 
funkcjonalność jak natyw-
na funkcjonalność w syste-
mie, czyli klonuje obraz wraz 
z dźwiękiem z naszego Maca 
na Apple TV. Od tego momen-
tu wszystko, co oferuje Air-
Parrot, jest lepsze. Program 
działa również w systemie 
Mac OS X 10.6, 10.7, wyma-
ga Apple TV z iOS 4.4, któ-
ry łatwo można wprowadzić 
w tryb Jailbreak (do działania 
AirParrot nie jest wymagany). 
Posiada oprócz tego sporo 
możliwości konfiguracyjnych, 
których brak w OS X 10.8. 
Możemy np. ustawić jakość 
przesyłanego obrazu i dosto-
sować ją do naszej sieci. Mo-
żemy też wybrać jeden z mo-
nitorów jako ten wysyłany za 
pomocą AirPlay. Dzięki temu 
możemy jednocześnie przesy-

łać zdjęcia na TV i w tej samej chwili pracować na drugim 
ekranie. Wreszcie możemy za pomocą AirPlay symulo-

wać na ekranie TV dodatkowy monitor z naszego sys-
temu. Te kilka dodatkowych możliwości na pewno zre-
kompensuje nam niedogodność, jaką jest konieczność 
zapłacenia za AirParrot 9,99 dolarów. Będzie to zapew-
ne połowa ceny oficjalnego OS X 10.8. Tyle, że na niego 
musimy poczekać do lata i nie każdy będzie mógł sko-
rzystać z jego pełnej funkcjonalności. AirParrot może-
cie pobrać w wersji trial ze strony airparrot.com i to już 
dziś. Jak dla mnie możliwości, które posiada AirParrot 
są na tyle duże, że nawet w najnowszym systemie Ap-
ple zdecyduję się na usługę AirPlay świadczoną właśnie 
za pomocą tego programu. «

„ co mamy zrobić 
jak mamy starszy 

komputer, starszy 
system operacyjny 
lub apple tV ze 
starszym systemem 
operacyjnym, który 
możemy wprowadzić 
w tryb jailbreak? 
jest pewne bardzo 
proste i skuteczne 
rozwiązanie. jest nim 
program airParrot

„ Program 
działa również 

w systemie 
Mac OS X 10.6, 10.7

http://airparrot.com/
http://www.ipod.info.pl/index.php/airparrot-airplay-z-mac-na-apple-tv/
http://www.sare.pl/
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W	telewizji	zwykło	się	mówić,	że	widz	
wybaczy	wszystko.	Wszystko	z	wyjąt-
kiem	kiepskiego	dźwięku.	Dlaczego	
wykonanie	dobrej	postprodukcji	i	pro-
dukcji	dźwięku	jest	tak	ważne?	zasta-
nowimy	się	nad	tym	dzisiaj.

Dużo trudniej jest widzowi zauważyć błąd montażo-
wy w postaci np. jednej klatki czerni (tzw. szmaty), niż 
dźwięku z przesterem lub innym defektem. Większość 
z osób, które na co dzień oglądają telewizję, nie zastana-
wia się nad rytmiką montażu, nad sklejkami w poszcze-
gólnych miejscach czy też nad ogólnym tzw. sznytem 
montażowym. Pewnie w dużej mierze jest tak dlate-
go, że programy telewizyjne powinny być montowane 
w taki sposób, żeby widz nie zastanawiał się nad tym, 
że coś może być nie w porządku. Bardzo częstym błę-
dem montażystów (częstokroć wynikającym z braku 
czasu lub napiętych terminów) jest jedna klatka z ko-
lejnego ujęcia pojawiająca się zaraz 
przed kolejną sklejką. Prawda jest jed-
nak taka, że niedoświadczone oko nie 
zauważy tego błędu. Montażyści są 
jednak wyczuleni na tego typu błędy 
i starają się popełniać je jak najrza-
dziej. Większość błędów w obrazku, 
bez względu na ich wielkość czy też 
widoczność, jest jednak niczym w po-
równaniu ze słabym dźwiękiem. Jak-
kolwiek kiepski nie byłby montaż, to 
zwrócimy uwagę przede wszystkim na 
przester w dźwięku czy też charakte-
rystyczny dla amatorskich produkcji 
głuchy dźwięk, nagrywany na mikro-
fon efektowy.

Final Cut Studio nie jest narzędziem do obróbki 
dźwięku z najwyższej półki. Sountrackowi daleko do ta-
kiego oprogramowania jak ProTools. Większość dźwięku 
telewizyjnego ustawia się jednak właśnie w Final Cucie. 
Małe okienko Audio	Meters, wyświetlane standardowo 
poprzez kombinację klawiszy option+4, to tylko jeden ze 
wskaźników dostępnych w FCP. Przy ustawianiu pozio-
mów dźwięku warto włączyć również Audio	Mixer wy-
bierając Tools>Audio	Mixer lub klikając option+6. Jest 
to szczególnie przydatne narzędzie, gdy mamy więcej niż 
dwie ścieżki dźwiękowe. Poza tym, nad każdym wskaźni-
kiem zobaczycie dwie małe 
ikonki: głośnik oraz słu-
chawki. Kliknijcie pierwszą 
z nich. Jest to ikonka Mute. 
Nic skomplikowanego za-
tem. Po jej kliknięciu i za-
paleniu się na żółto zosta-
ną odtworzone wszystkie ścieżki oprócz tej, która jest 
zaznaczona. Po kliknięciu drugiej, z małymi słuchaw-
kami i zapaleniu jej na czerwono, zostanie odtworzona 
tylko ta ścieżka, która jest zaznaczona. Często, gdy re-
daktor prosi nas o puszczenie czyjejś wypowiedzi bez 

muzyki lub tylko efektu, może-
my to zrobić za pomocą jedne-
go kliknięcia!

Zajrzyjmy jeszcze do efek-
tów dźwiękowych, jakie są do-
stępne w Final Cucie. Kliknijcie 
zakładkę Effects lub wybierz-
cie Effects>Audio	Transitions 
lub Audio	Filters. Szczególnie 
polecam Wam zaznajomienie 
się z filtrami oznaczonymi jako 
Final Cut Pro, ponieważ dają 
nam one możliwość tworzenia 
ciekawych, domowych efek-
tów, takich jak chociażby echo 
(kto wie, może komuś się przy-

fINaL cut
dO USłySzeNIA!

KrzYSztOF	FLASzA
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dla programów wysyła-
nych na emisję. Ostatnie 
trendy w tworzeniu ma-
teriałów bezpośrednio do 
Internetu powodują, że 
w nich poziom dźwięku 
przyjmuje się w granicach 
–6dB, ponieważ większość 
komputerów domowych 
ma słabe głośniki, a co-
raz więcej osób korzysta 
z urządzeń mobilnych lub 
notebooków, które nie za-
wsze radzą sobie z pozio-
mem –12dB. W tym przy-
padku więc im głośniej, 
tym lepiej (ale oczywiście 
bez przesady). Uważajcie 
też, żeby poziom dźwię-
ku nie wykroczył poza 
skalę, o czym poinformu-
ją zapalające się na czer-
wono kropki nad wskaź-
nikami. No i pamiętajcie, 
żeby muzyka nie była za 
głośno w stosunku do 
reszty waszego filmu. Do 
usłyszenia! «

da). Być może często będziecie też korzystać z opcji 
Gain, gdy już zabraknie Wam suwaków podczas „pod-
bijania” dźwięku. Pamiętajcie jednak, że im wyższa war-
tość gaina, tym większe szumy, czego nie lubią nasze 
uszy oraz telewizory.

Na koniec warto wspomnieć o poziomach dźwięku. 
Większość telewizji ma standaryzację na poziomie –12dB 

http://www.zgsklep.pl
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 » Sposób na wyszukiwanie stacji 
radiowych w iTunes

Jedną z wielu możliwości iTunes jest odtwarzanie stru-
mieni stacji radiowych. Niestety, w odróżnieniu od 
innych elementów biblioteki, nie ma bezpośredniej 
możliwości wyszukania konkretnej stacji radiowej. Bez-
pośredniej nie ma, ale da się to na szczęście obejść.

W tym celu posłużymy się listami utworów. Otóż do-
wolną stację z Radia możemy dodać do takiej listy. Mo-
żecie więc zrobić dwie rzeczy – przenieść stacje, któ-
rych słuchacie najczęściej do takiej listy lub po prostu 
przenieść zawartość całego gatunku (np. International, 
gdzie znajdziemy rodzime stacje).

Niestety, nie można przenieść samych gatunków, ale 
myślę, że to nie będzie robiło wielkiego problemu.

Od tej pory będziecie mogli wyszukać interesujące 
Was radio w obrębie utworzonej listy.

Warte polecenia jest również włączenie wyświetla-
nia kolumny Komentarze (klikając prawym przyciskiem 

myszy na belkę kolumn), co także umożliwi wyszukiwa-
nie w ich obrębie. [MS]

Źródło: Macworld

 » Dokumenty iCloud na Snow Leopardzie

Jeśli z jakichś powodów nie możecie – lub nie chce-
cie – zainstalować Liona na wszystkich swoich kompu-
terach, a chcielibyście korzystać z dokumentów prze-
chowywanych w iCloud oraz dodatkowo posiadacie 

Dropbox, to rozwiązanie jest bardzo proste. Wszystko 
sprowadza się do utworzenia linku do folderu, w któ-
rym przechowywane są dokumenty z iCloud. Na kom-
puterze z Lionem uruchamiamy więc Terminal (który 
znajduje się w folderze /Applications/Utilities) i wpi-
sujemy tam następującą komendę:

ln	-s	/Users/nazwauzytkownika/Library/Mobile\	
Documents	 /Users/nazwauzytkownika/Dropbox/
iCloud

Oczywiście zamiast słowa nazwauzytkownika po-
dajemy nazwę katalogu domowego. Teraz, gdy wszyst-
kie dokumenty zostaną zsynchronizowane z Dropbo-
xem, będziemy mogli z nich korzystać także na Maku, 
na którym Lion nie jest zainstalowany. Mało tego, gdy 
z takiego Maka zapiszemy dokumenty do konkretne-
go folderu aplikacji będącej w iCloud, będziemy mo-
gli z nich  korzystać na urządzeniach współpracujących 
z iCloud.

Źródło: Mac	OS	X	Hints
P.S. A jeśli jeszcze nie macie Dropboxa, to szcze-

rze polecam. Jest to doskonałe narzędzie do przecho-
wywania danych, które będą w ten sposób dostępne 
z praktycznie każdego miejsca z Internetem. Poza tym, 
Dropboxa wspiera bardzo dużo aplikacji iOS-owych. Je-
śli się skusiliście, to możecie zarejestrować się przez 

tIPS & trIcKS

http://www.macworld.com/article/165485/2012/02/search_itunes_radio_stations_using_playlists.html
http://hints.macworld.com/article.php?story=20111123011241772
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ten link. Dzięki temu i ja i Wy otrzymacie dodatkową 
przestrzeń. [MS]

 » Wyświetlanie kursora na zrzucie ekranu

Ostatnio pisałem, jak zmienić lokalizację zapisywania 
zrzutów ekranu. Teraz chciałbym Wam pokazać, w jaki 
sposób na zrzutach ekranu pokazać kursor myszy. Do-
myślnie jest on przecież niewidoczny.

W tym celu posłużymy się wbudowaną w system 
OS X aplikacją Grab (którą znajdziemy w folderze 
/Applications/Utilities).

Po jej uruchomieniu przechodzimy do preferencji 
(⌘,), gdzie możemy wybrać rodzaj wskaźnika, nie tylko 
ten standardowy.

Po zaznaczeniu kursora możemy przystąpić do wy-
konania któregoś ze zrzutów ekranu:

• zaznaczenia (⇧⌘A),
• wybranego okna (⇧⌘W),
• całego ekranu (⌘Z),
• całego ekranu po odliczeniu czasu (⇧⌘Z)

W zasadzie dla wykonania zrzutu ekranu z kursorem 
będziemy pewnie korzystali z tej ostatniej opcji, dzięki 
czemu na spokojnie będziemy mogli ustawić wskaźnik 
myszy w wybranym miejscu. [MS]

 » zmiana lokalizacji zapisywania zrzutów 
ekranu

Jak wiadomo, zrzuty ekranu zapisywane są domyślnie 
na Biurku. Niestety, nie ma nigdzie opcji, pozwalającej 
na wybranie swojej lokalizacji ich zapisu. Na szczęście 
z pomocą przychodzi Terminal.

Uruchamiamy więc Terminal (który znajdziemy w fol-
derze /Applications/Utilities) i wklejamy poniższą 
linijkę:

defaults	write	com.apple.screencapture	location	
~/Zrzuty

gdzie w miejsce ~/Zrzuty możemy podać dowolnie 
inną ścieżkę zapisu. Teraz wystarczy jeszcze wkleić tę 
komendę do Terminala:

killall	SystemUIServer

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to należy pamiętać 
o stworzeniu podanego w ścieżce katalogu, bo inaczej 
zrzuty zapisywane będą nadal na Biurku. Teraz, gdy zro-
bimy zrzut ekranu – np. za pomocą ⌘⇧3 – zostanie on 
zapisany we wskazanym przez nas folderze. [MS]

obserwuj nas
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łatwa	organizacja	czasu	w	gronie	ro-
dzinnym?	Inicjowanie	spotkań	wśród	
przyjaciół?	W	tych	przypadkach	nie-
zwykle	przydatna	okazuje	 się	 funk-
cja	współdzielenia	 kalendarza.	 jak	
wiadomo,	 iCloud	oferuje	 kalendarz	
w	 chmurze,	 którym	możemy	zarzą-
dzać	 zarówno	na	 iurządzeniach,	 jak	
i	na	Maku.	jeśli	chcielibyście	zacząć	
współdzielić	go	z	osobą	trzecią,	a	nie	
wiecie	jak	się	za	to	zabrać,	to	zapra-
szam	do	przepisu.

Współdzielić dany kalendarz można z poziomu aplika-
cji iCal lub poprzez stronę iCloud. Być może powiecie, 
że nie ma sensu używać aplikacji webowej, ale za jej 
pomocą można ustawić jeszcze jedną opcję, której nie 
ma w iCalu (przynajmniej ja nie znalazłem). Niestety nie 
ma możliwości współdzielenia kalendarzy z iUrządzeń.

 » Współdzielenie za pomocą iCal

Aby zacząć współdzielenie kalendarza z poziomu apli-
kacji iCal, klikamy Kalendarze i prawym przyciskiem 

myszy wybieramy dany kalendarz, a z menu opcję 
Udostępnij	kalendarz…

W nowym okienku możemy wybrać nazwę, pod jaką 
inni będą widzieli współdzielony kalendarz. Zaznacza-
my udostępnianie tylko	zaproszonym	osobom, klika-
my w plusik, gdzie możemy wypisać poszczególne osoby 
oraz zdecydować, czy będą miały pełny dostęp do ka-
lendarza, czy też będą mogły go tylko obserwować. Po 
wyszczególnieniu osób klikamy Udostępnij. W tym mo-
mencie do wybranych osób będą rozesłane maile z in-
formacją o zaproszeniu do współdzielenia kalendarza.

MACIEj	SKrzYpCzAK

http://icloud.com
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Jeśli chcemy natomiast przerwać udostępnianie ka-
lendarza w iCalu klikamy na Kalendarze, prawym przy-
ciskiem myszy na tym udostępnianym (rozpoznamy ta-
kowy po ikonce z prawej strony nazwy) i wybieramy 
Zakończ	udostępnianie…

 » Współdzielenie za pomocą aplikacji 
webowej

Nie zawsze mamy przy sobie Maka z Lionem i w takich 
sytuacjach może przydać się aplikacja webowa. Urucha-
miamy ją wchodząc na stronę www.icloud.com, logu-
jemy się na nasze konto 
i przechodzimy do Kalen-
darza. Po lewej stronie 
mamy listę kalendarzy, 
przy których z prawej 
strony znajdują się ikon-
ki współdzielenia (posza-
rzała oznacza, że dany 
kalendarz nie jest współ-
dzielony, natomiast zie-
lona wskazuje na współ-
dzielenie z kimś).

Aby zaprosić kogoś do współdzielenia, przyciska-
my wspomnianą ikonkę, gdzie zaznaczamy Kalen-
darz	 prywatny i w polu tekstowym podajemy ad-
resy e-mail wybranych osób. Następnie klikamy na 
Udostępnij.

Zaproszona osoba otrzyma stosowne powiadomie-
nie oraz możliwość zadecydowania, czy chce współdzie-
lić dany kalendarz, czy nie.

Od tej chwili będziemy mogli zarządzać kalendarzem 
wspólnie. Dodatkowo, w informacjach o wpisie w kalen-
darzu można podejrzeć, kto go utworzył i kiedy.

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl

http://www.icloud.com
http://www.twitter.com/imagazinepl
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Wcześniej wspominałem o pewnej opcji, która nie 
jest dostępna z poziomu iCala. Mamy do niej dostęp 
klikając na ikonkę udostępniania kalendarza (teraz po-
winna być zielona). Otóż będziemy mogli tam włączyć 
powiadomienia mailowe o zmianach w kalendarzu. 
Opcję tę można uruchomić u osoby udostępniającej 
jak i u zaproszonych.

Jeśli natomiast chcielibyście ograniczyć daną 
osobę tylko do możliwości przeglądania kalenda-
rza a nie jego edycji, to w opisywanym przed chwilą 
miejscu możecie zmienić tryb Wyświetl	 i edytuj na 
Tylko	edytuj. «

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

sare_105x280_spad5.ai   17-02-10   13:24:29

http://www.sare.pl/


http://www.ichrono.pl/


 » 2012 nr 3 » fILM » „śniadanie u Tiffaniego” 103

Siedzicie sobie jakby nigdy nic, pijecie herbatę, coś leci 
w TV, a tu nagle przychodzi mail. Nie mając nic bardzo 
absorbującego do roboty, otwieracie go, tam wiado-
mość od Naczelnego. Ot nic wielkiego, tylko informacja 
o tym, że zbieramy już, do kiedy podsyłamy i... tematy-
ka numeru. W sumie, nigdy się do niej nie stosowałem, 
zawsze pisałem coś, czym po prostu chciałem się po-
dzielić. Ale tym razem postanowiłem inaczej, no i poja-
wił się pewien problem. Jak zapewne wszyscy zauważyli 
– przeważa „Górski Lew” i fotografia. Nowy kotek jesz-
cze mi się przed oczami nie pojawił, a poza tym z filma-
mi raczej nic wspólnego nie ma. No to fotografia. Nie 
znam się na niej, filmów o fotografii też za bardzo nie 
znam, a przynajmniej żadnego sobie nie przypominam. 
I co tu teraz zrobić? Nie chciałem nic na siłę, z tego ni-
gdy nic dobrego nie wychodzi, więc podszedłem do te-

matu na zasadzie skojarzenia. Ostatnio odświeżyłem 
sobie pewien film, który jest absolutną klasyką, bardzo 
lubię co jakiś czas do niego wracać i nie ma komplet-
nie nic wspólnego z fotografią. Filmem tym jest „Śnia-
danie u Tiffaniego”.

 » Opowieść o dziwnej miłości, choć każda 
miłość jest dziwna

Jakim cudem skojarzyło mi się to wszystko z fotogra-
fią? Otóż główna bohaterka (grana przez zjawiskową Au-
drey Hepburn – rola nominowana do Oscara) mieszka 
w kamienicy i jednym z jej sąsiadów jest pewien foto-
graf, który nieustannie skarży się na hałasy dochodzą-
ce z mieszkania panny Golightly (Hepburn). I tak jakoś 

„śNIaDaNIe 
u tIffaNIegO”

jAN	urbANOWICz
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połączyłem ten film z fotografią, o której sporo w nu-
merze znajdującym się przed Waszymi oczyma.

Film opowiada o wspomnianej pannie Golightly, któ-
ra to żyje sobie dość swobodnie; nie ma pracy, ale 
za to spotyka się z bogatymi mężczyznami, szukając 
kandydata na męża, który zapewni jej dostatnie życie. 
Pewnego dnia poznaje swego nowego sąsiada – Pau-
la Varjak’a (w tej roli George Peppard, który w pamięci 
większości z nas zapadł jako „Hannibal” Smith z „Dru-
żyny A”), młodego pisarza, który jest utrzymankiem 
pewnej bogatej mężatki. Od razu widać, że tych dwoje 
głównych bohaterów do siebie pasuje, prawda? Jednak 
zostają oni jedynie przyjaciółmi – oczywiście, jak nie-
trudno zgadnąć – jedynie na początku, bo mężczyzna 
zaczyna coś czuć do kobiety, tradycyjnie jej o tym nie 
mówi, ale cały czas przy niej czuwa, by ta nie zrobiła 
nic głupiego. A nasza panna G. miała ogromną tenden-
cję do robienia rzeczy często dalekich od mądrych. Np. 
co tydzień jeździła do więzienia na widzenia z szefem 
organizacji przestępczej, jako kurierka informacji (cze-
go oczywiście nie była świadoma). Wszystkie miłosne 
niedogodności z powodu tego, że kobieta niezdecydo-
wana, mężczyzna jeszcze gorszy, bo zamiast wziąć, po-
trząsnąć, pocałować, to patrzy i nic nie robi. No dobrze, 
robi coś, ale to coś to za mało. Dopiero później wkurza 
się, wygarnia kobiecie wszystko prosto w twarz, płacz, 
krzyk i hollywoodzki pocałunek w deszczu. Tadam!

 » Kultowość obrazu

To bez wątpienia jeden z kultowych filmów. Kultowych 
w jakimś gatunku? Do końca nie wiem, do jakiego ga-
tunku przyporządkować tę produkcję. To taka lekka ko-
media, z elementami dramatycznymi. Choć na pewno 
jakieś drugie dno jest w tym filmie, gdyż powstał on na 
motywach powieści Trumana Capote, a „harlekinów” 
on nie pisał. Ale ja krytykiem nie jestem i cytując kla-
syka – “nie wiem, nie znam, nie orientuję się...”. Film, 
który wyreżyserował świętej pamięci już, genialny Blake 

Edwards, po prostu najzwyczajniej mi się podoba. Dla-
czego? Po pierwsze – piękna, przepiękna i przecudow-
na Audrey Hepburn. Właściwie, to mógłby być jedyny 
powód. Kiedy na nią patrzę, to od razu jakoś tak kolo-
rowo się na świecie robi. Ale jej gra również zachwyca. 
Tak gra lekko nierozgarniętą pannę Golightly, że mimo 
iż widziałem ten film wiele razy, to za każdym mam wra-
żenie, że taka jest też sama Hepburn.

Powód numer dwa, to Nowy Jork. Miasto, w którym 
ja osobiście jestem zakochany i zawsze na nie z chęcią 
patrzę, nawet tylko na filmach czy zdjęciach.

A czy jest trzeci powód? Jest. „Śniadanie u Tiffanie-
go” bardzo mnie uspokaja. Nie jest to zwykły, lekki film 
(zwłaszcza tak od połowy), pojawiają się tam rożne dra-
maty, dylematy, ale pomimo tego oglądamy do końca, 
nie nudząc się. Nawet jak już domyślamy się, jak film się 
skończy, a przed samymi napisami nasze przypuszcze-
nia się potwierdzają, to i tak warto było obejrzeć.

Zachęcić może również wspaniała muzyka (zosta-
ła nagrodzona dwoma Oscarami – najlepsza muzyka 
i najlepsza piosenka), która znakomicie wprowadza nas 
w klimat filmu.

Nie przeprowadziłem tu żadnej wnikliwej analizy. 
O czym jest „Śniadanie...”, jakie problemy porusza, czy 
czego możecie się z tego filmu nauczyć? Dlaczego? Bo 
kim ja jestem, by Wam to mówić? Zwykły kinomaniak ze 
mnie, który napisze, jaki film mu się podobał i dlacze-
go. Jeśli chcecie wiedzieć, za co Wy go polubicie, prze-
konajcie się o tym sami. Dla mnie jest to niewątpliwie 
film kultowy. Choć sam do końca nie wiem, dlaczego 
tak jest, dla mnie to tylko oznaka tego, jak niezwykły to 
obraz i jak działa na mnie piękno Audrey Hepburn. «
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jArOSłAW	I NOrbErt	CAłA

cała 
MUzykA

 » Ludovic Bource – The Artist 
(Original Montion Picture Soundtrack)

Ciężko w to uwierzyć, ale w czasach, 
gddy technologia używana w kinie po-
trafi pokazać nam film w trójwymiarze, 
a dźwięk – dzięki coraz to lepszym syste-
mom otacza nas dookoła – nagle furorę 
robi niemy obraz francuskiego reżyse-
ra Michela Hazanaviciusa. Piszę ten tekst dzień po rozda-
niu Oscarów, najbardziej prestiżowych, a zarazem najbar-
dziej komercyjnych nagród filmowych, które w tym roku 
„Artysta”, mówiąc kolokwialnie, ogarnął.

Co najlepsze, nikogo ta wiadomość nie zdziwiła, bo był 
murowanym faworytem, a jedyną niewiadomą była licz-
ba statuetek, jakie zgarnie ten niemy i czarno-biały film. 
Ostatecznie skończyło się na pięciu, czyli dokładnie tylu, 
do ilu był nominowany. Jedną z nich była nagroda za ścież-
kę dźwiękową, którą teraz w skrócie opiszę.

Muzyka filmowa, bo o niej mowa, tak naprawdę zaczę-
ła się właśnie od kina niemego i odgrywała w nim olbrzy-
mią rolę, dlatego właśnie w tej kategorii niemal pewny 
sukcesu mógł być Ludovic Bource. Ten francuski kom-
pozytor dotychczas mało miał wspólnego z tego rodzaju 
kompozycjami, a muzyka do kina niemego to niezwykle 
ciężki kawałek chleba. Z jednej strony musi być wyjątko-
wa i wyrazista, bo są to jedyne dźwięki słyszalne dla wi-
dza, a z drugiej strony nie może przyćmić samego dzieła. 
Ma być tylko – a może aż – jego uzupełnieniem. Dokład-
nie tak jest w tym przypadku, szaleństwo dźwięków, ja-
kie zafundował nam kompozytor przenosi słuchacza w od-
ległe czasy dwudzieste i gdyby nie dobra jakość nagrań, 
każdy byłby niemal pewny, że w tamtych czasach zostały 
nagrane. Pełno w niej smyczków i instrumentów dętych, 
którym towarzyszy klasyczny fortepian. Czasami muzy-
ka jest bardzo spokojna i kojąca, a czasami niesamowicie 
porywająca. Taka właśnie powinna być muzyka filmowa 
i to niezależnie od czasów. Ludovic Bource stworzył pięk-
ny muzyczny obraz do filmu bez żadnych słów i dialogów, 
jednak tego obrazu świetnie się słucha, również bez oglą-
dania projekcji. To, co zobaczyłem i usłyszałem przypo-

mina mi trudne pytanie, nad którym pewnie wielu z Was 
często się zastanawiało. Gdybyście mieli wybierać między 
zmysłem słuchu a zmysłem wzroku to, co byście wybrali ? 
Ja najprawdopodobniej wybrałbym słuch, a Wy?

Cena:	9,99	Euro
http://bit.ly/xE05V5

 » Common – The Dreamer The Believer

Bardzo często, przy okazji wybierania 
płyty do kolejnego numeru iMaga prze-
żywam rozczarowanie, ponieważ al-
bum, który strasznie mi się podoba nie 
widnieje w polskim iTunes Store. Pew-
nie i Wy nie raz spotkaliście się z takim 
irytującym problem, który bez wątpienia jest najwięk-
szym minusem polskiego sklepu. Album Common’a po-
jawił się na rynku w połowie grudnia i był cudownym 
zamknięciem niezłego roku czarnej muzyki. Chciałem 
opisać tę płytę już pierwszego dnia po przesłuchaniu, ale 
niestety natrafiłem na problem, który przed chwilą opi-
sywałem. Sprawdzając codziennie Store w końcu zoba-
czyłem „The Dreamer The Believer” w opcji pre-orderu 
i klasnąłem uszami robiąc dwa salta do tyłu ze szczęścia. 
To przepiękny materiał od pierwszego numeru po ostatni 
nagrany na nim dźwięk. Do produkcji 9 longplaya raper 
z Chicago zaprosił swojego starego dobrego kompana „No 
I.D”, z którego usług korzystał w złotych dla rapu latach 
90. Producent zrobił tzw. mistrzostwo świata i muzyka 
jest bardzo mocną stroną tego albumu, a sam tytuł ide-
alnie pasuje do tego, co na niej usłyszymy. Już pierwszy 
utwór „The dreamer” przenosi nas w chmury, gdzie zapa-
damy w spokojny i delikatny sen. Jednak to nie trwa dłu-
go, bo chwilę później w „Ghetto Dreams” robi się burzli-
wy i nerwowy. Kolejne etapy snu to ciąg dalszy sinusoidy 
muzycznej i podniebnych dokonań Common’a, sprawdza-
jącego się na takich bitach wręcz idealnie. Nieprzeciętny 
flow oraz trafne teksty z wiekiem nie tracą na wartości 
i umacniają jego pozycję na liście moich ulubionych arty-
stów. Wizerunek Common’a w grzecznym kaszkiecie od 
zawsze kojarzony jest z hip-hopowymi balladami o miło-
ści i w tym materiale oczywiście takich tekstów nie bra-
kuje. Jednak w numerze „Sweet”, ten grzeczny kaszkiet 
wylądował gdzieś głęboko w szafie, gdzie raper odna-
lazł klasyczną czapkę z daszkiem, z którą wszedł do stu-
dia z mocnym wersem na początek „How can I say this, 
fu** it I’m the greatest”. Myślę, że ten wers to najlepsze 
zakończenie tego tekstu.

Cena	10,99	Euro
http://bit.ly/zs7v5w

http://itunes.apple.com/pl/album/artist-original-motion-picture/id468068946
http://itunes.apple.com/pl/album/the-dreamer-the-believer/id484275413
http://itunes.apple.com/pl/album/artist-original-motion-picture/id468068946
http://itunes.apple.com/pl/album/the-dreamer-the-believer/id484275413
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 » Kołyma oczami 
Jacka Hugo-Badera

„Jadę na Kołymę, żeby zo-
baczyć, jak się żyje w takim 
miejscu, na takim cmenta-
rzu. Najdłuższym. Można 
się tu kochać, śmiać, krzy-
czeć z radości? A jak tu się 
płacze, płodzi i wychowuje 
dzieci, zarabia, pije wódkę, 
umiera? O tym chcę pisać. 
I o tym, co tu jedzą, jak 
płuczą złoto, pieką chleb, 
modlą się, leczą, marzą, walczą, tłuką po mordach… 
Gdy ląduję, w aeroporcie pod Magadanem czytam wiel-
ki napis: Witajcie na Kołymie – w złotym sercu Rosji” 
– tak swoją najnowszą książkę opisuje Jacek Hugo-Ba-
der, dziennikarz, reporter i podróżnik, który ponownie 
zabiera czytelników w podróż po byłym ZSRR. Tym ra-
zem podróż wiedzie bardzo daleko, bo aż na Kołymę – 
teren wysunięty na północny-wschód obecnej Rosji, na 
którym znajdowały się obozy pracy przymusowej by-
łego ZSRR.

Hugo-Bader opisuje Kołymę taką, jaką jest napraw-
dę – bez zbędnych ubarwień i upiększeń. Otwarcie pisze 
o morzu wypitej wódki, o siarczystym mrozie, o nieła-
twym życiu mieszkańców – o ich problemach i troskach, 
ale także o radościach i szczęściu. Autor uwielbia Rosję, 
pochłonęła go też całkowicie Kołyma – z pięknymi kra-
jobrazami, intrygującymi ludźmi, ale też z niełatwą hi-
storią, z którą, przebywając na terenie dawnego Guła-
gu, trzeba się zmierzyć.

„Dzienniki kołymskie” w druku ukazały się pod ko-
niec 2011 r. i od razu wzbudziły wiele emocji wśród 
czytelników, stając się przedmiotem dyskusji w licz-
nych programach radiowych i telewizyjnych, a także 
w internecie – na blogach i portalach literackich. Od 
1 marca książka w formie e-booka wydana przez Wy-
dawnictwo Czarne w formacie EPUB i MOBI dostęp-
na jest również w sieci dystrybucji Virtualo. W wersji 
elektronicznej dostępne są również wcześniejsze książ-
ki  autora – „W rajskiej dolinie wśród zielska” i „Biała 
gorączka”.

U5DH64 – kod zniżkowy 15% ważny do 1.04.2012 r.
Zobacz	tego	ebooka	w	virtualo

 » Bestseller 
Virginii Andrews 
w e-booku!

„Kwiaty na poddaszu” 
– książka, która sztur-
mem zdobyła listy ame-
rykańskich bestesellerów, 
powraca! Po raz pierwszy 
wydana w Polsce w 1993 r., 
zdobyła zasłużone uznanie 
również wśród polskich 
czytelników. W 2012 r. na-
kładem Świata Książki po-
wieść została ponownie 
wydana, tym razem również w wersji elektronicznej – jako 
e-book w formacie EPUB i MOBI oraz audiobook w for-
macie MP3.

Andrews w „Kwiatach na poddaszu” opisuje historię 
rodziny Dollangangerów. Piękna matka – Corrine, ojciec 
– Christopher – będący ostoją rodziny oraz czworo dzie-
ci. Rodzinna sielanka zmienia się w ciągu kilku sekund 
w ogromną tragedię. Christopher ginie w wypadku sa-
mochodowym, a Corrine, która nie potrafi samodzielnie 
poradzić sobie z utrzymaniem dzieci, postanawia wrócić 
do domu swoich rodziców. Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, że rodzice wyrzekli się córki, gdy 
ta postanowiła wyjść za mąż za Christophera. Ojciec 
Corrine nie wie też o czworgu dzieci. Corrine przy po-
mocy swojej matki postanawia wprowadzić w życie mi-
sternie uknuty plan. Wprowadza się do domu rodziców 
i postanawia ponownie wkraść się w łaski ojca. Do cza-
su, gdy ojciec jej nie wybaczy, dzieci Corrine mają być 
zamknięte na poddaszu domu. Początkowo sytuacja ta 
ma trwać kilka dni, następnie przeciąga się do kilku ty-
godni, miesięcy, lat...

Andrews w swojej książce porusza ważne zagadnie-
nia – miłości, zaufania i bliskości w rodzinie. Książka 

została napisana w latach 70-tych XX 
wieku, więc obecnie jej treść zapewne 
nie będzie szokować czytelników tak 
bardzo, jak miało to miejsce podczas 
jej pierwszego wydania. Niemniej jed-
nak warto po nią sięgnąć – problemy 
w niej poruszane, mimo upływu lat, są 
wciąż aktualne. A czytelnikowi w trak-
cie lektury książki nie raz przebiegnie 
dreszcz emocji po plecach.
5VP8TD – kod zniżkowy 15% do 
1.04.2012 r.

Zobacz	tego	ebooka	w	virtualo

KSIążKI

»  VIRTUALO 
na	iPada 

»  VIRTUALO 
na	iPhone

http://virtualo.pl/?q=dzienniki%20ko%C5%82ymskie
http://virtualo.pl/?q=kwiaty%20na%20poddaszu
http://virtualo.pl/?q=dzienniki%20ko%C5%82ymskie
http://virtualo.pl/?q=kwiaty%20na%20poddaszu
http://itunes.apple.com/us/app/virtualo/id424601939?mt=8&amp;ls=1
http://itunes.apple.com/us/app/virtualo/id424601939?mt=8&amp;ls=1
http://itunes.apple.com/us/app/virtualo-for-iphone/id434821607?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/virtualo-for-iphone/id434821607?mt=8


http://itunes.apple.com/pl/book/steve-jobs-polish-edition/id498652664?mt=11
http://itunes.apple.com/pl/book/steve-jobs-polish-edition/id498652664?mt=11
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W płaskim garnku układam kiełbasę, lekko nakłuwam 
i zalewam piwem oraz wodą. Dodaję ziele angielskie, 
pieprz i liście laurowe. Połowę cebuli kroję w grube 
piórka i dodaję do kiełbasy. Kiełbasę gotuję na wolnym 
ogniu (ma tylko „mrugać”) około 25-30 min. Wyjmuję 
kiełbasę z wywaru i zostawiam do wystygnięcia.

Jabłka myję, 2 sztuki obieram ze skórki i kroję w kost-
kę. Pozostałe jabłko kroję w ósemki razem ze skór-
ką, usuwając oczywiście gniazda nasienne. Resztę ce-
buli kroję w drobną kostkę. Pokrojone w kostkę jabłka 
i cebulę mieszam i posypuję majerankiem – mniej wię-
cej połową. Na patelni rozgrzewam masło i przesma-
żam na nim pokrojone w kostkę jabłka z cebulą. Smażę 
ok 5 min. Dodaję opłukane rodzynki. Naczynie żarood-
porne smaruję 1 łyżką oleju, na dno kładę przesmażo-
ne jabłka i układam na nich kiełbasę. Między kiełbasę 
układam jabłka pokrojone w ósemki – skórką do góry. 
Całość posypuję papryką, resztą majeranku i skrapiam 
łyżką oleju. Zapiekam około 30 min w temperaturze 180 
stopni – kiełbaski powinny się przyrumienić, a jabłka 
powinny być miękkie.

Życzę smacznego. «

bIała KIełbaSa 
z jabłKaMI MAłGOrzAtA	łADA

1	kg	białej	surowej	kiełbasy	

1	szklanka	piwa	

1	szklanka	wody	

3	cebule	

3	duże	kwaśne	jabłka	– najlepiej	szara	reneta	

1	łyżeczka	ostrej	papryki	

1	łyżka	majeranku	

garść	drobnych	rodzynek	

sól,	pieprz	

kilka	ziarenek	pieprzu,	ziela	angielskiego	

i	2	liście	laurowe	

2	łyżki	oleju	

1	łyżka	masła
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