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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
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Ekscytujący? Porywający? Szokujący? Znacie jeszcze jakieś 
inne określenia, którymi można opisać nowego  iPada? 
Wreszcie jest dostępny w Polsce i tym razem łatwiej się 
w niego zaopatrzyć zaraz po premierze, niż było to w przy-
padku iPada2. Pokazujemy Wam więc nowego iPada w peł-
nej krasie. Mam nadzieję, że opis Norberta spowoduje, że 
nie będziecie mieli trudności z podjęciem decyzji o zaku-
pie. Nasza ekipa była obecna na polskiej premierze w war-
szawskiej Galerii Mokotów i jesteśmy pod wrażeniem za-
interesowania, jakie ona wzbudziła.

W kwietniu prezentujemy Wam też cały szereg innych, 
arcyciekawych nowości – AppleTV, najnowszy projektor 
 Epsona z dockiem na iPada, głośnik SoundFreaq, najnow-
szy router TP-Link z 3G – to tylko kilka z wymienionych pro-
duktów. Tyle się dzieje, że trudno nadążyć z opisywaniem.

Sprzęt to nie wszystko. Czym byłby nasz sprzęt bez opro-
gramowania? W tym numerze polecam w szczególności re-
cenzję klienta poczty Sparrow oraz niesamowity program 
do rysowania – Paper. Obie aplikacje znajdziecie w lokal-
nym App Store na platformie iOS.

Wymieniłem tylko kilka z tematów, które znajdziecie 
w tym numerze. Myślę, że będziecie mieli co czytać w naj-
bliższym miesiącu, dlatego nie zabieram Wam już więcej 
czasu i życzę miłej lektury.
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 » Norbert	Cała:	
To właśnie iPad sprawił, że kom-
puter stał się naprawdę osobisty 
– choć to hasło reklamowe nale-
ży do innego producenta.

 » Wojtek	Pietrusiewicz:	
Teraz ta czynność stała się jesz-
cze przyjemniejsza i nie po-
trafiłbym wrócić do tragicznie 
renderowanych czcionek na po-
przedniku. Nie da się tego opisać – to po prostu 
trzeba zobaczyć.

 » Kinga	Ochendowska:	
W dzisiejszym „makowym” świe-
cie można wybrać jedną z dwóch 
dróg – być użytkownikiem albo 
fanbojem. A ja, jak zwykle, nie 
mieszczę się w żadnej kategorii.

 » Przemek	Marczyński:	
Cyfrowy i analogowy świat wciąż 
się przenikają. Wraz z tym zjawi-
skiem podążają produkty, które 
mają zapewnić nam swobodne 
poruszanie się w tych dwóch wymiarach.

 » Paweł	Piotrowski:	
Bawiąc się Arduino stykamy się 
nie tylko z elektroniką, ale też 
z programowaniem. I tu objawia 
się kolejny geniusz tej platformy 
– nie trzeba być specem, aby spróbować swoich 
sił w obu tych dziedzinach. I to z powodzeniem!

mailto:redakcja@imagazine.pl
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Poczułem	się	jak	w	dobrym	kinie

Projektor ciągle kojarzy się nam zazwyczaj z nudną na-
radą w sali konferencyjnej. Od czasu do czasu można je 
spotkać w domowych salach kinowych, a ostatnio po-
jawiło się sporo małych projektorów podpinanych do 
iPhone’a. Czekając na projektor od Epsona, współpra-
cujący z iUrządzeniami byłem pewien, że właśnie coś 
takiego dostanę do testów. Zdziwiłem się mocno, gdy 
zobaczyłem pełnoprawny duży projektor, w dodatku 
z napisem HD.

 » zwykły projektor

Wyglądem przypomina każdy inny projektor. Ot pro-
stopadłościach o wymiarach czterech pudełek od iPada 
i wadze niecałych 4 kilogramów, wykonany z przyjemne-
go chropowatego plastiku. Z przodu mamy oczywiście 
obiektyw, który zamykany jest przesuwanym ryglem na 
górnej ściance. Na górnej ścianie znajdziemy też trzy su-
waki do sterowania zoomem, ostrością oraz redukcją po-
ziomych zniekształceń trapezoidalnych – korekcja pio-
nowa realizowana jest automatycznie. Oprócz suwaków, 
górna ścianka to kilka lampek i przycisków sterujących. 

NoRbERT	cAłA

iProjektor
ePSoN Mg-850Hd
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zapowiadany	przez	EA	spin-off		w	uni-
wersum	Mass	Eff	ect,	 został	wydany	
w	App	Store	wraz	z	amerykańską	pre-
mierą	ostatniej	części	trylogii	koman-
dora	Sheparda,	czyli	6	marca.	oczeki-
wania	spore	jak	na	premierę	ioS.	Ale	
czy	zostały	spełnione?

ME Infiltrator to third-person-shooter (TPS), którego 
mechanika oparta jest głównie na systemie osłon i za-
pożyczonego z EPOCH systemu strzelania tap-to-sho-

ot. Trzeba powiedzieć, że tak jak w Mass Effect Gala-
xy – gameplay bardzo szybko staje się monotonny. Po 
każdej walce nagradzani jesteśmy gwiazdkami za to, 
w jakim czasie rozegraliśmy daną walkę i jak była efek-
towna. Zwiększa to co prawda żywotność gry i niektó-
rych zapaleńców może zachęcić do ponownego zali-
czenia tego tytułu, ale możecie mi wierzyć, większość 
po prostu zrezygnuje. Nie zrozumcie mnie źle – jestem 
ogromnym fanem tego uniwersum. Gry, książki, komik-
sy stanowią u mnie razem piękną kolekcję, ale nieste-
ty – ten projekt nie trzyma poziomu reszty. Fabuła nie 
porywa, gameplay – mimo iż dość przyjemny – to szyb-
ko się nudzi, a do tego dochodzą błędy w sterowaniu, 
które potrafią podnieść ciśnienie. Do naszej dyspozy-
cji oddane są zarówno karabiny szturmowe, pistolety, 

mass effect 
infiltrator WojciEcH	RAjPERT
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Dziś dowiedziałem się, że jesienią ma ukazać się zbio-
rowe wydanie wszystkich części Bonda, James’a Bonda. 
Oczywiście na „niebieskim nośniku”. Cud, miód i orzesz-
ki. Ale ja nie o tym (a przynajmniej nie tym razem). Te-
raz będzie o hobbitach, krasnoludach, czarodziejach 
i biżuterii.

„Władcy Pierścieni” tak naprawdę chyba nie trzeba 
nikomu przedstawiać. Każdy o tym fi lmie słyszał, a już 
na pewno słyszał o książce. Dzieło napisane przez pro-

fesora Oxfordu, J.R.R. Tolkiena w latach 50-tych ubiegłe-
go stulecia, będące niejako rozwinięciem jego poprzed-
niej, choć dużo mniejszej książki, „Hobbita”. „Władca...” 
bardzo szybko zyskał miliony, choć liczba może nawet 
być liczona w miliardach, fanów na całym świecie. W su-
mie to zapoczątkował on cały gatunek, który jest już tak 
mocno zakorzeniony w kulturze światowej. Kiedy przyj-
rzymy się temu, jaki świat został w nim przedstawio-
ny i zwrócimy uwagę na to, że został on stworzony od 

„jeden Pierścień by 
wszystkimi rządzić...”

jAN	uRbANoWicz

już	chyba	nie	raz	wspominałem	o	pewnych	fi	lmach,	trylogiach	czy	seriach,	któ-
re	moim	zdaniem	każdy	szanujący	się	fan	kina,	tudzież	geek,	powinien	mieć	
w	swojej	kolekcji.	Najlepiej	ustawione	elegancko	na	półce	i	jeszcze	bardziej	ele-
gancko	–	w	formacie	bluray.	A	jeśli	jest	to	kolekcjonerskie	wydanie	bluray,	to	
już	w	ogóle	jesteśmy	najbardziej	eleganccy	na	świecie.
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aPPle tV
trzecIej geNeracjI

NoRbERT	cAłA

„co	to	jest	właściwie	to	Apple	TV”

Razem z premierą trzeciej generacji iPada, Apple przed-
stawił również trzecią generację Apple TV. Ta przystaw-
ka telewizyjna, która w obecnej, jak i zresztą poprzedniej 
wersji, przypomina wyglądem lekko kanciasty krążek ho-
kejowy, była nazywana przez Steva Jobsa jego „hobby”. 
Całkiem zresztą dochodowe hobby, bo sprzedaż Apple 
TV ciągle rośnie, a najnowsza wersja pewnie będzie się 
sprzedawała lepiej niż poprzednie.

Jeśli policzymy, ile razy każdy z naszych redaktorów 
słyszał pytanie: „Co to jest właściwie to Apple TV” wy-
szłoby, że jest to najbardziej tajemniczy produkt Apple. 
Czym więc jest ten tajemniczy, mały prostopadłościan? 
Najprościej powiedzieć, że jest przedłużeniem iTunes 
oraz iTunes Store, sięgającym wprost do naszego salo-
nu. Wystarczy, że Apple TV podłączymy kablem HDMI 
do telewizora oraz drugim kablem do prądu, wpiszemy 
hasło do sieci Wi-Fi oraz nasze Apple ID i już uzyskuje-
my dostęp do zasobów multimedialnych zgromadzonych 
w komputerze. Jednocześnie, będziemy mieli dostęp 
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soundfreaq
sfq01

jARoSłAW	cAłA

Soundfreaq	na	rynku	istnieje	od	nie-
spełna	dwóch	lat	i	w	tak	krótkim	cza-
sie	zdołał	zyskać	dość	dużo	pochleb-
nych	recenzji,	co	dla	tak	małej	i	młodej	
fi	rmy	jest	świetnym	osiągnięciem

Co miesiąc, w testach urządzeń, opisujemy stacje do-
kujące. W tym miesiącu wyjątku nie ma i znów w moje 
ręce trafi ł głośnik dedykowany Apple. Można pomyśleć, 
że znów to samo, a jednak tym razem to coś nowego.

Mając na myśli „coś nowego” chodzi mi tu głównie 
o producenta i pomimo, że na rynku roi się od przeróż-

nych iGłośników, to jednak grono ich producentów jest 
dość zamknięte. Rzadko do tego grona dołącza jakaś 
nowa fi rma, a gdy już się to zdarzy, to najczęściej są to 
urządzenia marne i nie warte uwagi. Tym razem jest jed-
nak inaczej i dlatego mój tekst zacznę od małego opisu 
producenta, bo ten na to zasługuję.

 » Młoda z osiągnięciami

Soundfreaq na rynku istnieje od niespełna dwóch lat 
i w tak krótkim czasie zdołał zyskać dość dużo pochleb-
nych recenzji, co dla tak małej i młodej fi rmy jest świet-
nym osiągnięciem. Wszystko za sprawą produktów, któ-
re świetnie uzupełniają ofertę znanych już producentów. 
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Seagate
goflex Pro mac

DoMiNik	łADA

Do naszej redakcji trafi ł do te-
stów zewnętrzny dysk  Seagate 
GoFlex Pro Mac. Jest to bardzo 
ciekawe rozwiązanie dla nas, 
macuserów, nie tylko ze wzglę-
du na „aluminiowy” wygląd, 
ale też fakt, że dysk „out of the 
box” przygotowany jest do pra-
cy z makami. Dysk sformatowany jest 
w HFS+ i jest w pełni zgodny z TimeMachine.

Dysk, który do nas trafi ł ma 750GB pojemności – na 
przenośne dane według mnie jest to aż nadto. Seagate 
w opakowanie imitujące fakturą i kolorystyką obudo-
wy maków wsadził szybki dysk 7200rpm. Po kilkudnio-
wej pracy z tym dyskiem spokojnie mogę stwierdzić, że 
nie grzeje się ani nie wibruje – za to ode mnie ogromny 
plus. Testowane przeze mnie inne dyski o podobnych 
parametrach cierpiały właśnie na takie dolegliwości.

Najciekawszą cechą praktycznie wszystkich dostęp-
nych w tej chwili na rynku dysków Seagate, w tym te-
stowanego, jest standard złącza GoFlex. Jest to coś bar-
dzo praktycznego. Nasz dysk jednocześnie jest dyskiem 
w standardzie USB2.0, FW800, USB3.0 (akurat dla nas 
macuserów średnio interesujące) i najnowszy, jeszcze 
nie dostępny w sprzedaży, ale już zaprezentowany na 

W	sytuacji	coraz	popularniejszych	dysków	SSD	użytkownicy	zaczęli	coraz	czę-
ściej	spoglądać	na	zewnętrzne	dyski	przenośne.	Dlaczego?	SSD	choć	jest	bar-
dzo	szybkie,	to	jednocześnie	jest	bardzo	drogie.	instalując	dysk	SSD	w	naszych	
przenośnych	komputerach	raptem	orientujemy	się,	że	brakuje	nam	miejsca	na	
nasze	pliki. „ najciekawszą 

cechą 
praktycznie 
wszystkich dostępnych 
w tej chwili na rynku 
dysków seagate, 
w tym testowanego, 
jest standard 
złącza goflex.

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


 » 2012 nr 4 » jak czytać imagazine? 8

 » 2012 nr 4 » sPis treści 5

AktuaIności 10
 16 Polska premiera 

nowego iPada
Dominik Łada

 19	 Na	co	dzień	korzystam	
już	tylko	z	iPada
–	wywiad
z	Agnieszką	Pomaską	
Norbert Cała

Felietony:
 21	 Szalone	wspomnienia	z	domu	wariatów	

Sławomir Durasiewicz
 25	 Zdążyć	przed	końcem	świata	Nowy	Porządek	

Świata	Kinga Ochendowska
 29	 Życie	bez	Siri	Wojtek Pietrusiewicz
 30	 Szpitalny	„workfl	ow”	Dominik Łada
 33	 Trudno	jest	pisać	o	Makach	Kinga Ochendowska
 37	 Doroślak	Niżej Podpisany

Productivity
 39	 Próba	z	iPadem	jako	głównym	narzędziem	pracy

Michał Śliwiński

Sprzęt:
 41	 iPad	trzeciej	generacji

Norbert Cała
 44	 Nowy	iPad	bardzo	subiektywnie

Wojtek Pietrusiewicz
 48	 Apple	TV	trzeciej	generacji	Norbert Cała
 50	 Małe	recenzje
 52	 Zalman	DS	1000	minimalistyczna	podstawka	

pod	monitor	Dominik Łada
 54	 iProjektor	Epson	MG-850HD

Norbert Cała
 57	 Seagate	GoFlex	Pro	Mac

Dominik Łada
 59	 Soundfreaq	SFQ-	01

Jarosław Cała
 62	 Arduino,	cz.	2	–	Budujemy

prosty	termometr	Paweł Piotrowski
 66	 TP-Link	3G	Router

Maciej Skrzypczak, Paweł Piotrowski
 68	 Nokia	Lumia	710	Wojciech Rajpert

 70 AluPen Pro Przemysław Marczyński
 71	 CardEasy	–	łatwe	zakupy	w	iTunes	bez	karty	

kredytowej	Przemysław Marczyński

Programy:
 73	 GRY	i	Programy	Mac	OSX Michał Zieliński
 74	 Gry	i	programy	z	AppStore Norbert Cała
 77	 Firetask	2	Przemysław Marczyński
 78	 Swift	Publisher	3	Przemysław Marczyński
 80 Sparrow Wojciech Rajpert
 81	 Paper	bo	pomysły	rodzą	się	na	papierze

Wojtek Pietrusiewicz

Gry: iOS
 83	 Nick	Chase	&	the	Deadly	Diamond

Krzysztof Morawski
 

85	Mass	Effect	Infi	ltrator	Wojciech Rajpert

Porady:
 8	 Jak	czytać	iMagazine?
 87	 Offi		ce	2011	tutorial:

Wyrównanie	tekstu	w	komórkach
Dominik Łada

 90	 iPhotobook	FAQ
Dominik Łada

 92	 Tips&Tricks

Film
 97	 „Jeden	pierścień

by	wszystkimi	rządzić...”
Jan Urbanowicz

Cała muzyka 101

Książki
 103	Virtualo

Makowa kuchnia 105

 » 2012 nr 4 7

 » 2012 nr 4 » SPrzęt » iProjektor   – epson Mg-850Hd 54

Poczułem	się	jak	w	dobrym	kinie

Projektor ciągle kojarzy się nam zazwyczaj z nudną na-
radą w sali konferencyjnej. Od czasu do czasu można je 
spotkać w domowych salach kinowych, a ostatnio po-
jawiło się sporo małych projektorów podpinanych do 
iPhone’a. Czekając na projektor od Epsona, współpra-
cujący z iUrządzeniami byłem pewien, że właśnie coś 
takiego dostanę do testów. Zdziwiłem się mocno, gdy 
zobaczyłem pełnoprawny duży projektor, w dodatku 
z napisem HD.

 » zwykły projektor

Wyglądem przypomina każdy inny projektor. Ot pro-
stopadłościach o wymiarach czterech pudełek od iPada 
i wadze niecałych 4 kilogramów, wykonany z przyjemne-
go chropowatego plastiku. Z przodu mamy oczywiście 
obiektyw, który zamykany jest przesuwanym ryglem na 
górnej ściance. Na górnej ścianie znajdziemy też trzy su-
waki do sterowania zoomem, ostrością oraz redukcją po-
ziomych zniekształceń trapezoidalnych – korekcja pio-
nowa realizowana jest automatycznie. Oprócz suwaków, 
górna ścianka to kilka lampek i przycisków sterujących. 

NoRbERT	cAłA

iProjektor
ePSoN Mg-850Hd
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zapowiadany	przez	EA	spin-off		w	uni-
wersum	Mass	Eff	ect,	 został	wydany	
w	App	Store	wraz	z	amerykańską	pre-
mierą	ostatniej	części	trylogii	koman-
dora	Sheparda,	czyli	6	marca.	oczeki-
wania	spore	jak	na	premierę	ioS.	Ale	
czy	zostały	spełnione?

ME Infiltrator to third-person-shooter (TPS), którego 
mechanika oparta jest głównie na systemie osłon i za-
pożyczonego z EPOCH systemu strzelania tap-to-sho-

ot. Trzeba powiedzieć, że tak jak w Mass Effect Gala-
xy – gameplay bardzo szybko staje się monotonny. Po 
każdej walce nagradzani jesteśmy gwiazdkami za to, 
w jakim czasie rozegraliśmy daną walkę i jak była efek-
towna. Zwiększa to co prawda żywotność gry i niektó-
rych zapaleńców może zachęcić do ponownego zali-
czenia tego tytułu, ale możecie mi wierzyć, większość 
po prostu zrezygnuje. Nie zrozumcie mnie źle – jestem 
ogromnym fanem tego uniwersum. Gry, książki, komik-
sy stanowią u mnie razem piękną kolekcję, ale nieste-
ty – ten projekt nie trzyma poziomu reszty. Fabuła nie 
porywa, gameplay – mimo iż dość przyjemny – to szyb-
ko się nudzi, a do tego dochodzą błędy w sterowaniu, 
które potrafią podnieść ciśnienie. Do naszej dyspozy-
cji oddane są zarówno karabiny szturmowe, pistolety, 

mass effect 
infiltrator WojciEcH	RAjPERT
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Dziś dowiedziałem się, że jesienią ma ukazać się zbio-
rowe wydanie wszystkich części Bonda, James’a Bonda. 
Oczywiście na „niebieskim nośniku”. Cud, miód i orzesz-
ki. Ale ja nie o tym (a przynajmniej nie tym razem). Te-
raz będzie o hobbitach, krasnoludach, czarodziejach 
i biżuterii.

„Władcy Pierścieni” tak naprawdę chyba nie trzeba 
nikomu przedstawiać. Każdy o tym fi lmie słyszał, a już 
na pewno słyszał o książce. Dzieło napisane przez pro-

fesora Oxfordu, J.R.R. Tolkiena w latach 50-tych ubiegłe-
go stulecia, będące niejako rozwinięciem jego poprzed-
niej, choć dużo mniejszej książki, „Hobbita”. „Władca...” 
bardzo szybko zyskał miliony, choć liczba może nawet 
być liczona w miliardach, fanów na całym świecie. W su-
mie to zapoczątkował on cały gatunek, który jest już tak 
mocno zakorzeniony w kulturze światowej. Kiedy przyj-
rzymy się temu, jaki świat został w nim przedstawio-
ny i zwrócimy uwagę na to, że został on stworzony od 

„jeden Pierścień by 
wszystkimi rządzić...”

jAN	uRbANoWicz

już	chyba	nie	raz	wspominałem	o	pewnych	fi	lmach,	trylogiach	czy	seriach,	któ-
re	moim	zdaniem	każdy	szanujący	się	fan	kina,	tudzież	geek,	powinien	mieć	
w	swojej	kolekcji.	Najlepiej	ustawione	elegancko	na	półce	i	jeszcze	bardziej	ele-
gancko	–	w	formacie	bluray.	A	jeśli	jest	to	kolekcjonerskie	wydanie	bluray,	to	
już	w	ogóle	jesteśmy	najbardziej	eleganccy	na	świecie.
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aPPle tV
trzecIej geNeracjI

NoRbERT	cAłA

„co	to	jest	właściwie	to	Apple	TV”

Razem z premierą trzeciej generacji iPada, Apple przed-
stawił również trzecią generację Apple TV. Ta przystaw-
ka telewizyjna, która w obecnej, jak i zresztą poprzedniej 
wersji, przypomina wyglądem lekko kanciasty krążek ho-
kejowy, była nazywana przez Steva Jobsa jego „hobby”. 
Całkiem zresztą dochodowe hobby, bo sprzedaż Apple 
TV ciągle rośnie, a najnowsza wersja pewnie będzie się 
sprzedawała lepiej niż poprzednie.

Jeśli policzymy, ile razy każdy z naszych redaktorów 
słyszał pytanie: „Co to jest właściwie to Apple TV” wy-
szłoby, że jest to najbardziej tajemniczy produkt Apple. 
Czym więc jest ten tajemniczy, mały prostopadłościan? 
Najprościej powiedzieć, że jest przedłużeniem iTunes 
oraz iTunes Store, sięgającym wprost do naszego salo-
nu. Wystarczy, że Apple TV podłączymy kablem HDMI 
do telewizora oraz drugim kablem do prądu, wpiszemy 
hasło do sieci Wi-Fi oraz nasze Apple ID i już uzyskuje-
my dostęp do zasobów multimedialnych zgromadzonych 
w komputerze. Jednocześnie, będziemy mieli dostęp 
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soundfreaq
sfq01

jARoSłAW	cAłA

Soundfreaq	na	rynku	istnieje	od	nie-
spełna	dwóch	lat	i	w	tak	krótkim	cza-
sie	zdołał	zyskać	dość	dużo	pochleb-
nych	recenzji,	co	dla	tak	małej	i	młodej	
fi	rmy	jest	świetnym	osiągnięciem

Co miesiąc, w testach urządzeń, opisujemy stacje do-
kujące. W tym miesiącu wyjątku nie ma i znów w moje 
ręce trafi ł głośnik dedykowany Apple. Można pomyśleć, 
że znów to samo, a jednak tym razem to coś nowego.

Mając na myśli „coś nowego” chodzi mi tu głównie 
o producenta i pomimo, że na rynku roi się od przeróż-

nych iGłośników, to jednak grono ich producentów jest 
dość zamknięte. Rzadko do tego grona dołącza jakaś 
nowa fi rma, a gdy już się to zdarzy, to najczęściej są to 
urządzenia marne i nie warte uwagi. Tym razem jest jed-
nak inaczej i dlatego mój tekst zacznę od małego opisu 
producenta, bo ten na to zasługuję.

 » Młoda z osiągnięciami

Soundfreaq na rynku istnieje od niespełna dwóch lat 
i w tak krótkim czasie zdołał zyskać dość dużo pochleb-
nych recenzji, co dla tak małej i młodej fi rmy jest świet-
nym osiągnięciem. Wszystko za sprawą produktów, któ-
re świetnie uzupełniają ofertę znanych już producentów. 
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Seagate
goflex Pro mac

DoMiNik	łADA

Do naszej redakcji trafi ł do te-
stów zewnętrzny dysk  Seagate 
GoFlex Pro Mac. Jest to bardzo 
ciekawe rozwiązanie dla nas, 
macuserów, nie tylko ze wzglę-
du na „aluminiowy” wygląd, 
ale też fakt, że dysk „out of the 
box” przygotowany jest do pra-
cy z makami. Dysk sformatowany jest 
w HFS+ i jest w pełni zgodny z TimeMachine.

Dysk, który do nas trafi ł ma 750GB pojemności – na 
przenośne dane według mnie jest to aż nadto. Seagate 
w opakowanie imitujące fakturą i kolorystyką obudo-
wy maków wsadził szybki dysk 7200rpm. Po kilkudnio-
wej pracy z tym dyskiem spokojnie mogę stwierdzić, że 
nie grzeje się ani nie wibruje – za to ode mnie ogromny 
plus. Testowane przeze mnie inne dyski o podobnych 
parametrach cierpiały właśnie na takie dolegliwości.

Najciekawszą cechą praktycznie wszystkich dostęp-
nych w tej chwili na rynku dysków Seagate, w tym te-
stowanego, jest standard złącza GoFlex. Jest to coś bar-
dzo praktycznego. Nasz dysk jednocześnie jest dyskiem 
w standardzie USB2.0, FW800, USB3.0 (akurat dla nas 
macuserów średnio interesujące) i najnowszy, jeszcze 
nie dostępny w sprzedaży, ale już zaprezentowany na 

W	sytuacji	coraz	popularniejszych	dysków	SSD	użytkownicy	zaczęli	coraz	czę-
ściej	spoglądać	na	zewnętrzne	dyski	przenośne.	Dlaczego?	SSD	choć	jest	bar-
dzo	szybkie,	to	jednocześnie	jest	bardzo	drogie.	instalując	dysk	SSD	w	naszych	
przenośnych	komputerach	raptem	orientujemy	się,	że	brakuje	nam	miejsca	na	
nasze	pliki. „ najciekawszą 

cechą 
praktycznie 
wszystkich dostępnych 
w tej chwili na rynku 
dysków seagate, 
w tym testowanego, 
jest standard 
złącza goflex.
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soundfreaq
sfq01
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Soundfreaq	na	rynku	istnieje	od	nie-
spełna	dwóch	lat	i	w	tak	krótkim	cza-
sie	zdołał	zyskać	dość	dużo	pochleb-
nych	recenzji,	co	dla	tak	małej	i	młodej	
fi	rmy	jest	świetnym	osiągnięciem

Co miesiąc, w testach urządzeń, opisujemy stacje do-
kujące. W tym miesiącu wyjątku nie ma i znów w moje 
ręce trafi ł głośnik dedykowany Apple. Można pomyśleć, 
że znów to samo, a jednak tym razem to coś nowego.

Mając na myśli „coś nowego” chodzi mi tu głównie 
o producenta i pomimo, że na rynku roi się od przeróż-

nych iGłośników, to jednak grono ich producentów jest 
dość zamknięte. Rzadko do tego grona dołącza jakaś 
nowa fi rma, a gdy już się to zdarzy, to najczęściej są to 
urządzenia marne i nie warte uwagi. Tym razem jest jed-
nak inaczej i dlatego mój tekst zacznę od małego opisu 
producenta, bo ten na to zasługuję.

 » Młoda z osiągnięciami

Soundfreaq na rynku istnieje od niespełna dwóch lat 
i w tak krótkim czasie zdołał zyskać dość dużo pochleb-
nych recenzji, co dla tak małej i młodej fi rmy jest świet-
nym osiągnięciem. Wszystko za sprawą produktów, któ-
re świetnie uzupełniają ofertę znanych już producentów. 
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98% właścicieli nowego 
iPada jest z niego 
zadowolona
Według raportu przygotowane-
go przez ChangeWave, 98% posia-
daczy iPada trzeciej generacji jest 
zadowolona z zakupu. Jest to nie-
wielka różnica na plus, względem 
poprzedniego badania dotyczące-
go iPada 2, gdzie usatysfakcjono-
wanych było 97%. W badaniu od-
notowano jednak znaczący wzrost 
wśród osób, które stwierdziły, że 
są „bardzo zadowolone – obecnie 
jest to 82%, podczas gdy poprzed-
nio było to 74%.

serwis isource 
wypożycza maki na czas 
naprawy
W odpowiedzi na oczekiwania 
klientów, Punkt Przyjęć Autoryzo-
wanego Serwisu Apple na ul. Do-
brej w Warszawie umożliwia wy-
pożyczenie komputera Mac na czas 
naprawy gwarancyjnej.

Warunki wypożyczenia sprzętu 
są bardzo atrakcyjne, a cały pro-
ces przebiega szybko i bez zbęd-
nych formalności. Możliwość wy-
pożyczenia sprzętu zastępczego 
dotyczy tylko klientów korzy-
stających z usług serwisowych 
Punktu Przyjęć. Szczegółowy re-
gulamin oraz cennik usług są do-
stępne do wglądu w Punkcie Przy-
jęć. Autoryzowany Serwis Apple 
f irmy iSource – Punkt Dobra 
– ul.  Dobra 56/66, 00-312 Warsza-
wa (budynek Biblioteki Uniwersy-
tetu Warszawskiego poziom -1, lo-
kal nr 14); tel.: 22 550 86 86; mail: 
service@isource.pl

aktualizacje
Od ostatniego wydania, ukazały się 
następujące aktualizacje dla kom-
puterów Apple:
•	  MacBook Pro EFI Firmware 

Update 2.8 1,79MB
•	  iMac Graphic FW Update 3.0 

481kB
•	  Mac OS X 10.7.3 Supplemental 

Update 24,55MB
•	  iPhone Configuration Utility 3.5 

for Mac OS X 13,53MB
•	 iPhoto 9.2.3 354,55MB
•	GarageBand 6.0.5 47,61MB
•	Aperture 3.2.3 635,54MB
•	  Epson Printer Drivers v2.10 OS X 

983,6MB
•	  Apple Software Installer Update 

1.0 1,34MB
•	  Digital Camera RAW 

Compatibility Update 3.11 
7,5MB

•	 Safari 5.1.5 44,69MB
•	 Logic Pro 9.1.7 195,66MB
•	 Logic Express 9.1.7 139,92MB
•	 iTunes 10.6.1 126,23MB

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

Lightroom 4 już jest dostępny
Firma	Adobe	poinformowała	o	dostępności	oprogramowania	Adobe	Pho-
toshop	Lightroom	4	na	platformy	Mac	OS	 i	Windows.	 Jest	 to	podstawo-
we	rozwiązanie	do	zarządzania	środowiskiem	pracy	w	fotografii	cyfrowej,	
umożliwiające	amatorom	i	zawodowym	fotografom	szybkie	importowanie,	
porządkowanie,	poprawianie	i	prezentowanie	swoich	obrazów.	Oprogramo-
wanie	Lightroom	4	zostało	zaprezentowane	w	styczniu	2012	roku	jako	wer-
sja	beta.	Ostateczna	wersja	jest	dostępna	w	sklepie	Adobe	cenie	134	Euro	
za	pełną	edycję	i	76	Euro	za	aktualizację.	Lightroom	4	oferuje	dopracowaną	
technologię	doskonałego	przetwarzania	cieni	i	rozjaśnień,	możliwość	two-
rzenia	fotoksiążek,	dodatkowe	funkcje	regulacji	lokalnej	oraz	rozszerzoną	
obsługę	wideo.

Przy tworzeniu oprogramowania Lightroom, bardzo pomagały nam opinie 
klientów. Prawdziwą sztuką było połączenie tych wnikliwych uwag z niezwykle 
innowacyjnym przetwarzaniem obrazu, wprowadzanym przez Adobe — powie-

dział Winston Hendrickson, wiceprezes działu 
produktów Creative Media Solutions, Adobe. 
– Lightroom 4 to rewelacyjna, nowa wersja, 
która oferuje ulepszone procesy przetwarza-
nia zdjęć i ułatwia fotografom wyróżnienie 
się z tłumu.

nowe funkcje w wersji lightroom 4

Lightroom 4 zawiera istotne funkcje i innowa-
cje. Nowe mechanizmy regulacji zwiększają 
zakres dynamiczny wydobywany z aparatu, co 
pozwala uzyskiwać niezwykle wyraźne szcze-
góły w cieniach oraz rozjaśnienia. Program 
ma także ulepszone mechanizmy regulacji 
automatycznej, które dynamicznie ustawiają 
wartości ekspozycji i kontrastu, oraz dodatko-
we funkcje regulacji lokalnej – w tym reduk-
cji szumów, usuwania mory i balansu bieli.

Lightroom 4 daje fotografom narzędzia do tworzenia pięknych fotoksiążek 
z funkcjami kontroli tekstu i różnymi, łatwymi w użyciu szablonami oraz bezpo-
średnie łącze do tworzenia fotoksiążek z nowego modułu „Book”.

Nowy, intuicyjny moduł Map wyświetla obrazy już z przypisaną lokalizacją oraz 
umożliwia znakowanie wcześniej zapamiętanych miejsc, co ułatwia przypisywa-
nie tagów, najczęściej wykorzystywanych przez fotografa.

Możliwość bezpośredniej obsługi wideo pozwala fotografom odtwarzać i ciąć 
wideoklipy nagrane za pomocą lustrzanek cyfrowych, aparatów kompaktowych 
i smartfonów, jak również wydobywać z nich poszczególne klatki. Ustawienia wi-
deo i wiele standardowych funkcji programu Lightroom przeznaczonych do ko-
rekcji obrazu, można także stosować do wideoklipów, a zmodyfikowane nagrania 
wideo mogą być eksportowane w postaci plików H.264 lub publikowane bezpo-
średnio w serwisach Facebook i Flickr*.

W module Develop ustawienia w pełni wykorzystują nową technologię prze-
twarzania, a funkcja podglądu pozwala fotografowi dopasowywać obrazy do do-
celowej przestrzeni kolorów, co zapewnia optymalny wygląd całości. Ponadto, 
użytkownicy mogą teraz wysyłać obrazy pocztą elektroniczną bezpośrednio z pro-
gramu Lightroom, wykorzystując wybrane przez siebie konto e-mail.

mailto:service@isource.pl
http://support.apple.com/kb/DL1502
http://support.apple.com/kb/DL1502
http://support.apple.com/kb/DL1444
http://support.apple.com/kb/DL1505
http://support.apple.com/kb/DL1505
http://support.apple.com/kb/DL1465
http://support.apple.com/kb/DL1465
http://support.apple.com/kb/DL1508
http://support.apple.com/kb/DL1507
http://support.apple.com/kb/DL1506
http://support.apple.com/kb/DL1398
http://support.apple.com/kb/DL1512
http://support.apple.com/kb/DL1512
http://support.apple.com/kb/DL1513
http://support.apple.com/kb/DL1513
http://support.apple.com/kb/DL1070
http://support.apple.com/kb/DL1014
http://support.apple.com/kb/DL1015
http://support.apple.com/kb/DL1426
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Adobe Photoshop Lightroom 4 na Maki oraz Windows 
jest już dostępne w sklepie internetowym www.adobe.
com/store. Sugerowana cena detaliczna to 134	Euro dla 
nowych użytkowników lub 76	Euro za aktualizację. Cena 
jest zdecydowanie niższa niż w przypadku poprzedniej 
wersji, co czyni LR bardzo interesującym kąskiem.

Western Digital My 
Passport Studio dla 
Maków w nowej odsłonie
Firma Western Digital zaprezentowa-
ła pierwszy przenośny dysk twar-
dy o pojemności 2 TB, przeznaczo-
ny dla posiadaczy komputerów Mac 
– My Passport Studio. Dzięki niedo-
ścignionej pojemności oraz funkcji 
Apple Time Machine, użytkownicy 
mogą szybko i łatwo skonfigurować 
automatyczne tworzenie kopii za-
pasowych komputerowych plików. 
Teraz jeden dysk zarówno zabez-
pieczy cyfrowe dane przed ich utra-
tą, jak i przygotuje je do podróży. 
Nowy dysk przenośny My Passport 
Studio zachował charakterystyczną, 
elegancką, metalową obudowę, do-
pasowaną wyglądem do kompute-
rów MacBook Pro lub MacBook Air, 
jednocześnie zapewniając aż 2 TB 
przestrzeni na pliki, co wystarczy na 
zmagazynowanie 400 000 fotogra-
fii, 240 godzin materiałów wideo lub 
500 000 utworów muzycznych.

Napęd My Passport Studio zo-
stał wyposażony w gniazdo USB 2.0 
oraz dwa porty FireWire 800, co czy-

ni z niego idealne urządzenie dla aktywnych, często po-
dróżujących fotografów, filmowców, artystów, grafików 
oraz innych osób potrzebujących prędkości, pojemności 
i dostępu do danych w każdym miejscu i czasie. Dzięki 
dwóm gniazdom FireWire, użytkownicy osiągną wyjąt-
kowo wysokie prędkości przesyłu danych, a także otrzy-
mają możliwość podpięcia dodatkowych napędów lub 
innych urządzeń peryferyjnych, np. kamer HD. My Pas-
sport Studio został również wyposażony w oprogramo-
wanie do sprzętowego szyfrowania i zabezpieczenia da-
nych hasłem, a także w obudowę wykonaną w całości 
z metalu, która jest wyjątkowo solidna i odporna na 
zadrapania.

„Dysk My Passport Studio jest idealnym uzupeł-
nieniem komputerów MacBook Pro i do-

skonałym towarzyszem dla podró-
żujących artystów” – twierdzi Jody 
Bradshaw, dyrektor generalny gru-
py ds. konsumenckich produktów 
pamięci masowej WD. „Przedsta-
wiciele wolnych zawodów, zwłasz-
cza filmowcy i fotografowie tworzą-
cy duże pliki, nie będą musieli się 
z nimi rozstawać, a także będą mo-
gli tworzyć kopię każdego utworzo-
nego pliku – bez obaw o wolną prze-
strzeń dyskową.”

Przenośny dysk twardy My Pas-
sport Studio firmy WD o pojemności 
2 TB będzie dostępny w wybranych 
sklepach pod koniec tego kwarta-
łu. Sugerowana cena detaliczna My 
Passport Studio 2 TB to 949 zł. Wię-
cej informacji na temat przenośnego 
dysku twardego My Passport Studio 
można znaleźć na stronie interneto-
wej firmy WD pod adresem http://
wdc.com/pl/products/products.
aspx?id=420.

http://www.adobe.com/store
http://www.adobe.com/store
http://wdc.com/pl/products/products.aspx?id=420
http://wdc.com/pl/products/products.aspx?id=420
http://wdc.com/pl/products/products.aspx?id=420
http://www.sare.pl/
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Nowe tablety 
dla profesjonalistów 
– Wacom Intuos5
Firma Wacom® wprowadziła do oferty nową genera-
cję tabletów Intuos®5 przeznaczonych dla profesjonal-
nych fotografików, projektantów i artystów, którzy chcą 
przenieść tworzenie cyfrowych dzieł na nowy poziom. 
Tablety Intuos5 wyróżniają się nowymi funkcjami naj-
wyższej klasy, takimi jak możliwość intuicyjnego, wielo-
dotykowego wprowadzania danych, okno Express View 
umożliwiające efektywną pracę, a także wygodna łącz-
ność bezprzewodowa. W połączeniu z reagującym na 
poziom nacisku i przechylenie piórkiem, najnowocze-
śniejsze tablety Intuos5 zapewniają inspirującą i wcią-
gającą pracę.

Dzięki płaskiej, ergonomicznej konstrukcji przysto-
sowanej do obsługi lewą i prawą ręką oraz odważnej 
stylistyce, tablet Intuos5 umożliwia profesjonalnym 
twórcom wygodną pracę. Eleganckie, matowo czarne 
i przyjemne w dotyku wykończenie z podświetlanymi 
akcentami świadczy o nowoczesnym wyglądzie i wy-
trzymałej konstrukcji. W celu zaspokojenia różnych po-
trzeb zróżnicowanego grona użytkowników firma Wacom 
wprowadza na rynek cztery modele tabletów Intuos5. 

Są to trzy modele Intuos5 touch z funkcjami obsługi 
wielodotykowej i piórkiem, występujące w rozmiarach 
S, M i L, a także tablet w rozmiarze M obsługiwany tyl-
ko piórkiem.

Tablet Intuos5 jest dostępny w czterech wersjach: 
dotykowy Intuos5 touch S (224,90 Euro), Intuos5 touch 
M (369,90 Euro), Intuos5 touch L (479,90 Euro) oraz In-
tuos5 M obsługiwany tylko piórkiem w wersji średniej 
(299,90 Euro). Każdy model tabletu Intuos5 można roz-
budować przy użyciu zestawu bezprzewodowego Wa-
com Wireless Accessory Kit w cenie 39,90 EUR. Wszyst-
kie ceny zawierają podatek VAT.

MobileClub – największy 
wybór akcesoriów 
do urządzeń 
mobilnych
MobileClub	to	program	part-
nerski	 firmy	 iSource	 S.A.	
–	 Autoryzowanego	 Dystry-
butora	sprzętu	Apple,	dedy-
kowany	 sprzedaży	 akceso-
riów	z	lokalnie	działającymi	
przedsiębiorcami,	 którzy	dobrze	 znają	 specyfikę	
swoich	rynków	oraz	z	optymizmem	kreują	swoją	biz-
nesową	przyszłość.

„Nasze dotychczasowe doświadczenia jedno-
znacznie potwierdziły fakt, że sprzedaż akceso-
riów do sprzętu Apple wymaga dobrej znajo-
mości oferty produktów dostępnych na rynku, 
a klienci najchętniej kupowaliby wszystko 
u jednego, sprawdzonego sprzedawcy, któ-
ry zawsze chętnie doradzi klientowi. Wycią-
gnęliśmy wnioski i tworzymy sieć sprzedaży 
MobileClub – docelowo punktów franczyzo-
wych, gdzie każdy klient może przyjść i zo-
baczyć bogatą ofertę akcesoriów i peryfe-
riów do iPad, iPhone, iPod i komputerów 

Mac.” – mówi Dariusz Grądek, Prezes iSource S.A.
„MobileClub to dla naszych partnerów pewny biznes 

i możliwość generowania dodatkowych zysków”- twier-
dzi Paweł Małecki, Dyrektor Handlowy w iSource S.A. 
„Koszty inwestycji, warunkujące przystąpienie do pro-
gramu są niewielkie, w porównaniu z oczekiwaniami in-
nych franczyzodawców, działających na rynku. Wspól-
nie z partnerem prognozujemy sprzedaż, zarządzamy 
stanem zatowarowania punktów i logistyką dostaw. 
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 Oferujemy dogodne warunki finansowe i zapewniamy 
profesjonalny system szkoleń pracowników” – dodaje.

„MobileClub to również szansa dla partnera na po-
zyskanie bezcennego know-how iSource, które dotyczy 
nie tylko sprzedaży produktów, ale również ich mer-
chandisingu, reklamy i sposobu komunikacji kliento-
wi. Wspólnie z naszymi dostawcami uruchomiliśmy bu-
dżety marketingowe, które pomogą w wypromowaniu 
punktów sprzedaży MobileClub na rynku lokalnym, jak 
również każdy z partnerów będzie miał okazje uczestni-

czyć w kampaniach reklamowych o zasięgu ogólnopol-
skim, realizowanych przez nasze agencje marketingo-
we” – zapewnia Agnieszka Ślusarz, Marketing Manager 
w firmie iSource.

Do programu może przystąpić każdy, kto jest przed-
siębiorczy, posiada umiejętność innowacyjnego myśle-
nia oraz angażuje się w kreowany przez siebie biznes. 
W celu pozyskania bardziej szczegółowych informacji 
zapraszamy do kontaktu, pisząc maila na adres: wspol-
praca@mobileclub.com.pl

Yamaha RX-Vx73 nowa seria amplitunerów AV
Seria	RX-Vx73	to	inspirujący	krok	w	przyszłość	sprzę-
tu	Audio-Wideo.	Najnowszy	rdzeń	rozwiązań	Yamahy	
w	segmencie	rozwiązań	kina	domowego	charakte-
ryzuje	się	prawdziwie	studyjnej	jakości	brzmieniem	
i	wyrafinowaną	techniką	poprawy	obrazu,	co	w	po-
łączeniu	 z	dbałością	 i	 przywiązaniem	do	 szczegó-
łu	w	designie,	daje	 zapierający	dech	w	piersiach	
rezultat.	 Zespół	projektowy	Yamahy,	odświeżając	
doskonale	 znaną	 serię	RX-Vx71,	od	podstaw	prze-
myślał	każdą	część,	każdy	detal	oraz	zastosowane	
materiały	–	wszystko	po	to,	aby	wybór	amplitune-
ra	Yamahy	był	dla	odbiorcy	jedynym	słusznym	wy-
borem.	To	przywiązanie	do	szczegółów	okazało	się	
kluczem	do	unikalności,	cechującej	każdy	element	
nowej	serii	–	od	generowanego	dźwięku,	po	sposób	
kontroli,	 dając	w	efekcie	 świetne	 rozwiązanie	dla	
domowego kina.

Wprowadzane mode-
le	to	RX-V373,	RX-V473	
i	 RX-V573.	 Wszystkie	
mają	możliwość	współ-
pracy	 poprzez	 dedy-
kowane	 złącze	USB	na	
panelu	przednim	z	iPho-
ne’ami/iPadami/iPoda-
mi	 Touch.	 Wszystkie	
modele	 mają	 wyjście	
HDMI	 z	obsługą	 rozdziel-
czości	4K.	Dwa	najwyższe	mo-
dele	dodatkowo	mają	wbudowa-
ną	funkcję	AirPlay.

Cała	 linia	 nowych	 amplitunerów	
Yamahy	posiada	wyjątkowy,	przyjazny	 środo-
wisku	design.	Charakteryzuje	 się	on	 tym,	 że	
urządzenia	te	posiadają	aż	3	tryby	oszczędza-

nia	energii.	Użytkownik	może	wybrać	tryb	nazwa-
ny	ECO	mode,	który	zredukuje	pobór	energii	o	20%	
w	porównaniu	do	zużycia	energii,	gdy	tryb	ten	jest	
nieaktywny.	Zużywa	on	także	wyjątkowo	małe	ilo-
ści	prądu	w	trybie	gotowości	do	pracy.	Dzięki	zaim-
plementowaniu	funkcji	Auto	Power	Down,	amplitu-
ner	może	wyłączyć	się	automatycznie	po	2,	4,	8	lub	
12	godzinach.

Nowa	seria	jest	ukoronowaniem	starań	Yamahy	
o	dostarczenie	użytkownikom	unikalnego,	uniwer-
salnego	i	naprawdę	dobrego	rozwiązania	do	zbudo-
wania	doskonałego	kina	domowego.

Poniżej	podajemy	cenę	poglądową	pierwszego	
modelu,	 który	wejdzie	 niebawem	 do	 sprzedaży:	
RX-V373	–	1199zł	brutto.

mailto:wspolpraca@mobileclub.com.pl
mailto:wspolpraca@mobileclub.com.pl
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http://morid.in/macmark201108

http://morid.in/macmark201108
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23.15 podjeżdżam do warszawskiej Galerii Mokotów. 
W tutejszym iSpocie, minutę po północy, ma wystarto-
wać sprzedaż nowego iPada. Pierwsze wrażenie? Przed 
sklepem jest już grupa około 50 osób. Liczba oczeku-
jących szybko rośnie. Przyjeżdża Norbert. Jesteśmy we 
dwóch. Do godziny zero, kolejka wydłuża się do koło 
300 osób. Podobno nowych iPadów jest 400. Wszyscy 
powinni być zadowoleni. W kolejce nastroje pozytywne. 
Z naszych rozmów wynika, że większość osób chce ku-
pić wersję 32GB z LTE, które w Polsce nie ma racji bytu, 
czyli podobnie do poprzedniego roku i preferencji ku-
pujących dotyczących iPada 2. Wszechobecny, pojawia-
jący się znikąd ochroniarz zabrania robić zdjęcia – to, co 
widzicie to jest czysta partyzantka...

Wybija północ. Otwierany jest salon i szybkim kro-
kiem, w rytm „Final countdown”, wchodzą kupujący. 
Nikt nie ogląda nowości. Ciekawe, czy ktoś w ogóle za-

uważył, że jest nowe AppleTV? Wszyscy najkrótszą dro-
gą zmierzają do kas. W sklepie robi się spory tłum. Ale 
ludzie są zdyscyplinowani – jak w komunizmie, przy-
zwyczajeni do kolejek. Nie ma przepychania czy kłót-
ni. Wszyscy spokojnie czekają na swoją kolej. Kolejne 
osoby odbierają swoje wymarzone, nowe zabawki, pła-
cą w większości kartami i dowiadują się, że faktury wy-
stawiane będą dopiero od rana.

Pierwsi zainteresowani zaczynają podchodzić do 
standu z iPadami, aby je obejrzeć. Są dwa nowe i jedna 
„dwójka”. Dziewczyna bierze do ręki „dwójkę” i mówi 
do stojącego obok chłopaka „…zobacz, świetny ma jed-
nak ten ekran…”

Jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałem się aż ta-
kiej ilości ludzi na premierze produktu, który w końcu 
„niewiele różni się od poprzednika”. Nowy iPad zdecydo-
wanie będzie hitem. Po raz kolejny Apple miało rację. «

DoMiNik	łADA

PolSka PreMIera 

nowego  
iPada
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 » NC:	Chyba	niesamowicie	trudno	jest	pogodzić	rolę	
mamy,	kobiety	w ciąży,	aktywnej	posłanki	w War-
szawie i szefowej	PO	w Gdańsku?

AP: Też myślałam, że to będzie strasznie trudne, ale 
tak strasznie nie było. Po urodzeniu pierwszego dziec-
ka wróciłam do wykonywania obowiązków poselskich 
już po dwóch tygodniach, ale oczywiście nie obyłoby 
się bez pomocy mojego męża. Ja bardzo chciałam kar-
mić moją córeczkę, udało mi się to przez pół roku mimo 
obowiązków. Zostawiałam mleko w butelce, a mąż zaj-
mował się resztą. Podkreślam to, bo warto o tym mówić 
i nie umniejszać roli taty w wychowaniu dziecka. Czasem 
odnoszę wrażenie, że to kobiety same dają się zamknąć 
w stereotypach i nie pozwalają mężczyznom realizować 
się w roli ojca, a z doświad-
czenia wiem, że znakomicie 
im to wychodzi.

 » NC:	Czy	iPad	w tym	pomógł?
AP: Na początku pomagał 

mi głównie komputer, bo z ta-
bleta korzystam dopiero od 

na co dzień 
korzystam 
już tylko z iPada
wywIad z AGNIESzKą POMASKą

NoRbERT	cAłA

„ idealne wymiary, 
lekkość 

i intuicyjność 
całego systemu

kilka	tygodni	temu	każdy	z	polskich	posłów	otrzymał	iPada	jako	narzędzie	po-
magające	w	wykonywaniu	poselskich	obowiązków.	krok	zdecydowanie	w	do-
brą	stronę,	bo	od	cyfryzacji	naszego	życia	nie	uciekniemy,	a	może	ona	znacz-
nie	ułatwić	nam	codzienne	borykanie	się	z	piętrzącymi	się	obowiązkami.	o	tym,	
jak	i	czy	iPad	pomaga	w	pracy	posłanki,	będącej	jednocześnie	młodą	mamą	
podróżującą	między	Gdańskiem	a	Warszawą,	rozmawiam	z	Agnieszką	Poma-
ska,	posłanką	i	zastępcą	Sekretarza	Generalnego	Platformy	obywatelskiej
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kilku miesięcy. Rzeczywiście tak było, że moja praca była 
możliwa dzięki niemu właśnie oraz dostępowi do Inter-
netu. iPad zaś go doskonale zastąpił, bo jest zwyczajnie 
lżejszy i nie muszę już tyle dźwigać. Odkąd go mam, to 
do komputera prawie nie zaglądam. Może ostatni raz 
otwierałam go dwa tygodnie temu, żeby sprawdzić ja-
kieś archiwalne dokumenty. Na co dzień korzystam już 
tylko z iPada. Doskonale nadaje się do obsługi pocz-
ty, przeglądania Internetu, zdjęć, do pisania na porta-
le społecznościowe.

 » NC:	Właśnie	 zauważyłem,	 że	 jest	Pani	bardzo	ak-
tywna	społecznościowo.	Umawiając	się	na	wywiad	
kontaktowaliśmy	się	tylko	za	pomocą	Twittera	i szło	
nam	lepiej	niż	za	pomocą	telefonów	czy	SMS.	Do	cze-
go	jeszcze	wykorzystuje	Pani	iPada?

AP: Tak naprawdę to głównie korzystam z kalenda-
rza zsynchronizowanego z moim biurem poselskim. Moi 
współpracownicy prowadzą kalendarz i zdalnie wpro-
wadzają do niego spotkania. Bez tego chyba bym już nie 
potrafiła się obejść. To bardzo ułatwia pracę zwłaszcza, 
kiedy jestem poza Gdańskiem, gdzie mam biuro posel-
skie. Oprócz tego jak wspomniałam, poczta, programy 
do portali społecznościowych i oczywiście aplikacje dla 
mojej córki.  Uwielbia oglądać zdjęcia oraz wszelkie pro-
gramy ze zwierzętami.

 » NC:	Jak	to	wygląda	z tymi	iPadami	w pracy	stricte	
sejmowej?	Ja	odnoszę	wrażenie,	że	zostały	wrzuco-
ne	trochę	na	siłę	bez	przemyślenia	całego	ekosys-
temu.	Najpierw	pojawiły	się	one,	a aplikacja sejmo-
wa	ma	dopiero	zostać	wydana.

AP: Musze się tu zgodzić. Ja miałam iPada zanim do-
staliśmy te sejmowe i nadal korzystam z tego prywatne-
go. Uważam, że najpierw powinniśmy dostać aplikacje 

sejmową, a dopiero w dru-
giej kolejności urządzenia. 
Tu kolejność była trochę od-
wrócona. Aplikacja się dopie-
ro tworzy, ja osobiście mia-
łam okazję się z nią zapoznać 
na posiedzeniu komisji regu-
laminowej. Dlatego uważam, 
że kolejność była zła. Mam 
nadzieję, że to jednak okres 
przejściowy, a aplikacja nie-
bawem się pojawi. Ten czas 
zaś posłowie mogą wyko-
rzystać na zapoznanie się ze 
sprzętem. Bardzo brakuje też 
takiego systemu jak w Par-

lamencie Europejskim, gdzie 
kalendarz całego parlamentu 
jest w postaci elektronicznej, 
z możliwością synchronizacji 
spotkań z naszymi urządze-
niami. W tej chwili wszystkie 
wydarzenia w sejmie musimy 
ręcznie wprowadzać do na-
szych kalendarzy. Myślę jed-
nak, że docelowo sukces zo-
stanie osiągnięty, a my przestaniemy produkować tony 
papierowych dokumentów. Przykładem może być Ko-
misja do Spraw Unii Europejskiej, której przewodniczę. 
Zrezygnowaliśmy w niej całkowicie z dokumentów w po-
staci drukowanej i korzystamy tylko z elektronicznych 
wersji. Jeśli ktoś musi mieć wersję wydrukowaną to po-
zostaje to w jego gestii.

 » NC:	 Jak	 inni	 posłowie	 odebrali	 wprowadzenie	
iPadów,	 jak	 Pani	 myśli	 ilu	 z nich	 ich	 nawet	 nie	
uruchomiło.

AP: Nie słyszałam, żeby ktoś kategorycznie powie-
dział, że się nawet z nim nie zapoznał. Nawet Ci bar-
dziej konserwatywni, jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny 
przyjrzeli mu się choćby z ciekawości. Jak będzie z ko-
rzystaniem, to już nie wiem. Myślę, że największe zna-
czenie będzie miał tu zbudowany system. Jeśli cały sejm 
zdecyduje, że rezygnuje z papieru na rzecz wersji elek-
tronicznej dokumentów to nie będą mieli wyboru. Na 
pewno pomoże jeśli aplikacja do ich obsługi będzie ła-
twa i przyjazna w obsłudze.

 » NC:	Jak	jest	więc	największa	wada	iPada?
AP: No niestety problemem jest, że nie ze wszystkich 

zasobów Internetu da się na iPadzie skorzystać. Niektó-
re strony są nadal we Flashu i ich nie zobaczymy. Część 
materiału filmowego, np. z posiedzeń sejmu również na 
iPadzie nie da się otworzyć. Wtedy niestety trzeba sko-
rzystać z tradycyjnego komputera.

 » NC:	Największa	zaleta	iPada
AP: Zgrabne wymiary, lekkość i intuicyjność całego 

systemu. Intuicyjność poruszania się po menu, prze-
glądania stron.

 » NC:	Już	na	koniec,	czy	jest	Pani	gadżeciarzem	i ja-
kiego	koloru	iPady	posłowie	dostali?

AP: Nie jestem, wszystko musi mieć swoją konkret-
ną funkcję, chociaż czasem mnie kusi jakiś typowy ga-
dżet;). Posłowie dostali czarne iPady, a ja korzystam ze 
swojego prywatnego białego. «

„ uważam, 
że najpierw 

powinniśmy dostać 
aplikację sejmową, 
a dopiero w drugiej 
kolejności urządzenia

„ Przykładem 
może być 

komisja do spraw 
unii europejskiej, 
której przewodniczę. 
zrezygnowaliśmy 
w niej całkowicie 
z dokumentów 
w postaci drukowanej 
i korzystamy tylko 
z elektronicznych 
wersji
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SzaloNe wSPoMNIeNIa 
z domu wariatów SłAWoMiR	DuRASiEWicz

Do	napisania	tego	artykułu	natchnął	mnie	wpis	s@ntee	na	Facebooku:	„Teksty	
do	napisania	czekają	w kolejce,	grzecznie	jak	do	mięsnego	w czasach	PRL-u.		
kolejki	do	mięsnego	były	długie	i nigdy	nie	było	wiadomo,	na	co	się	człowiek	
doczeka,	(...)”.
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No właśnie. Jak pamiętam, w stanie wojennym, a nawet 
chyba na rok przed nim wprowadzono kartki. Właściwie 
to wprowadzano je w sposób pełzający, powolutku, ale 
skutecznie, sukcesywnie zwiększając zestaw towarów 
reglamentowanych. A zaczęło się bodaj od papierosów.

Pamiętam, że każdy szanujący się palacz wypalał co 
najmniej paczkę dziennie. Miesięczne przydziały kartko-
we nie zapewniały jednak takiej ilości papierosów, ale 
ponieważ w każdej rodzinie był taki dziwak, co nie pa-
lił – pozbawiając go owych kartek, można było w jakiś 
sposób utrzymać normę dziennych wypaleń.

Kartki to było przekleństwo, ale jednocześnie to była 
ułuda, że wszyscy mają dostęp do towarów na takim sa-
mym poziomie. Pewnie dzięki kartkom powstała taka 
moda, że jeżeli masz człowieku swój przydział na kartkach 
– należy go wykupić – żeby nie wiem co. Wykupiony to-
war można było wymienić na bardziej potrzebniejsze luk-
susy. Na przykład buty można było zamienić na wódkę. 
I zawsze byli chętni. Wybór należał do właściciela kartki.

 » Rozumiem kartki na mięcho – towar 
pierwszej potrzeby. Ale buty?

Pamiętam jak kilka razy dostałem po znajomości kart-
kę ”0” na artykuły dla najmłodszych dzieci. Trzeba po-
wiedzieć, że świat stanął przede mną otworem. Dostęp 
do tak cudownych rzeczy jak kaszki, odżywki, słodycze 
to było to. I wszystko smaczne. Minus był jeden. Kart-
ki kartkami, ale nie zawsze wszystko można było zna-
leźć. Najczęściej proponowano jakieś artykuły zastęp-
cze. Nie było kaszki, ale w zamian proponowali soczek 
marchewkowy. I tu ułuda pryskała jak bańka mydlana.

Nie ulegało wątpliwości zatem, że system regla-
mentacji szczelny nie był. Że gdzieś, na wyżynach, ktoś 
(z tym, że mogła być to liczba mnoga) miał dostęp i z nie-
go korzystał. I dla posiadaczy kartek czasami nie star-
czało. Kartki bowiem nie koniecznie musiały bilansować 
się z ilością towarów na rynku.

I tak przez dziesięć lat nauczono nas zasady, „masz 
przydział – wykup go – nie zależnie od tego, czy ci to 
jest potrzebne czy nie”. W domu więc było pełno niepo-
trzebnego cukru, butów, wódeczki, a każdy obiad składał 
się był z dwóch dań, a dodatek mięsa był obowiązkowy.

Jak wspomniałem, na kartkach był też alkohol, więc 
kiedyś, aby zrealizować cały swój przydział – wykupi-
łem wino. Wino nie pochodziło z najlepszych winnic ani 
piwnic. Była to swojska alpaga, taka za 23 złote. Ponie-
waż w moim domu nie preferowano tego rodzaju trun-
ków, tak więc owe wino przeleżało się w lodówce oko-
ło sześciu lat. Miałem nawet nadzieję, że przekaże ją do 

jakiegoś muzeum albo izby pamięci narodowej (nie my-
lić z IPN) – jeśli nadarzy się okazja. Ale okazja nadarzy-
ła się zgoła niespodziewana.

Wspomnę jednak, że najbardziej ociężale szło wyku-
pywanie mięsa i wędlin. Po mięso wysyłała mnie mama, 
bo zauważyła, że udaje mi się kupować lepsze, ładniej-
sze i z mniejszą ilością kości. No i strasznie mi to cią-
żyło. Stanie w kolejkach to nie było to, co tygrysy lubią 
najbardziej. Musiałem jednak wypełnić domowy obo-
wiązek, bo moja mama nie miała skrupułów w egze-
kwowaniu zadań. Kiedyś, w przypływie dobrego humo-
ru, zdradziła mi sekret mojego kolejkowania w mięsnym 
mówiąc; „w sklepie mięsnym pracują kobiety. Jak po za-
kupy przychodzi facet to dają mu lepsze kawałki, a jak 
przychodzą kobiety to dają im same ochłapy”.

 » Niby urzędowo a nieurzędowo, niby le-
galnie a troszeczkę nie

Najgorzej jednak było z papierosami. Po jakimś czasie 
okazało się, że z papierosami jest podobny problem jak 
z produkcją samochodów na Żeraniu czy w Bielsku-Bia-
łej. Najbardziej opłacało się produkować w stanie uszko-
dzonym, bo producent mógł je wystawiać do sprzedaży 
poza ogólnym systemem dystrybucji i reglamentacji za 
nieurzędowe ceny. Stąd powstawały jakieś niepojęte do 
dziś fakty, że produkcyjny bubel o nazwie Polonez, z lek-
kim wgnieceniem albo zgrubieniem farby na błotniku 
kosztował dwa razy drożej niż ten sam Polonez przepusz-
czony przez kontrolę jakości i wprowadzony do salonu.

Podejrzewam, że produkcja w naszym kraju nie była 
taka najgorsza. Towaru było pod dostatkiem, a eksport 
do zaprzyjaźnionych krajów, zgodnie z filozofią RWPG, 
trwał w najlepsze. Na rodzimym rynku zostawały jed-
nak marne jakościowo towary, które nie miały szans na 
eksport. Jednak wobec braku alternatywy, zapotrzebo-
wania i przyzwyczajenia, że kartki należy wykupywać, 
bo coś niepotrzebnego można wymienić na inny arty-
kuł, robiła swoje.

Kiedy z przeklętych kartek zniknęły w końcu buty 
okazało się, że ów towar przewala się ich w nieprzebra-
nych ilościach po półkach i jakoś nie ma na niego chęt-
nych. Trudno było zrozumieć, że żywotność buta to nie 
miesiąc, a co najmniej rok, a alkohol jednak cieszy się 
większym wzięciem.

Wracając do owych papierosów; Okazało się, że fir-
my produkujące papierosy maja „kłopot” z urządzenia-
mi, które tną je na odpowiedni wymiar. No i właśnie 
nie radząc sobie z tym problemem wprowadziły do ob-
rotu papierosy ponadwymiarowe, które z racji swojej 
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 długości nie mieściły się w paczkach. Ale mieściły się 
w woreczkach foliowych. Fabryki swoje nietypowe wy-
roby wprowadzały do obrotu poprzez Działy Socjalne, 
a te za odpłatnością, rozdzielały je pomiędzy pracow-
ników. I w ten oto sposób funkcjonował rynek. Niby 
urzędowo a nieurzędowo, niby legalnie a troszeczkę na 
bakier z prawem, ale było na to zezwolenie. Tylko ta filo-
zofia, że jak coś poza oficjalnym obiegiem to drożej. Na 
zasadach komercyjnych. Ktoś potrzebuje, dostaje gor-
szy gatunek, płaci drożej, ale jest zaspokojony. A poza 
tym system dystrybucji dób jest uczciwy, bo wystarcza 
dla wszystkich.

I tylko ten rudymentarny odruch, „masz coś do wyku-
pienia – to wykupuj”, pozostał i wykorzystywany jest do 
dzisiaj. Sam się łapię na takim mechanicznym myśleniu.

 » Masz coś do wykupienia, to wykupuj

Marketing wykorzystuje to bezlitośnie. Na przykład pro-
gramy lojalnościowe. Jakieś stemplowane kartki, ot choć-
by pieczątka za wypitą filiżankę kawy. Z każdą następ-
ną przybliżasz się do tej dwudziestej – ale darmowej. 
Każde zatankowanie samochodu, przybliża prezencik 
w postaci pluszowego robaczka, którego wartość wyno-
si 7 złotych. Warto zauważyć, że z obliczeń specjalistów 
od marketingu wynika, iż prezenty, które otrzymujemy 
w programach lojalnościowych za swoje wydane pienią-
dze to około 0,5% wartości sumy wydanej. Ale jakże to 
na nas działa. Przecież nie odstąpimy! Nie darujemy! Na-
leży się – trzeba wykorzystać!

Będąc pazernym na owe 0,5% zapominamy, że traci-
my z oczu to, co najważniejsze. Za pomocą małej kartecz-
ki na stempelki dajemy się przywiązać do, niekiedy, tan-
detnego towaru. Zapominamy, że gdzieś nieopodal, za te 
same pieniądze jest coś podobnego, lecz w lepszym ga-
tunku. Pazerność gubi nas. Niekiedy wyrzucamy pienią-
dze w błoto, ale robimy to w sposób mechaniczny, pra-
wie nie zależny od nas. Ogłupieni przez specjalistów od 
marketingu działamy jak manekiny.

Przywiązać klienta to pierwsza i najważniejsza zasa-
da marketingu. Tylko, czym przywiązać? Tu istnieje naj-
prawdziwsza dowolność.

A taki tablet Appla – iPad. Ukazuje się nowy model, 
ludzkość sprzedaje stary i rzuca się na nowe cacko. Tak 
działa mechanizm uwiązania. No właśnie, co powoduje, 
że bez żadnych programów lojalnościowych, bez żadne-
go przymusu lecimy jak ćma do płomienia. Bo dobre, 
co? Bo ładne, nie? Bo po prostu jest najlepsze. I to jest 
ten wabik. Jakość i społeczność. Przynależność do spo-
łeczności, która nie koniecznie jest elitą ale jest sama 

w sobie. Chcemy w niej być, bo wokół są tacy sami lu-
dzi jak my. Tacy sami ludzie, którzy kochają takie same 
piękne wyroby.

 » Flaszka, co w lodówce leżała…

A teraz o tej flaszce, co leżakowała sześć lat w lodówce 
i nikt nie miał odwagi jej wypić. Otóż pewnego razu mu-
siałem przerobić kuchnię. Mieszkałem wówczas na Sa-
skiej Kępie. Była to końcówka lat 80. O specjalistę było 
trudno, więc robiłem to sam. Najtrudniejszym zada-
niem było wyrównanie posadzki. To zadanie wykracza-
ło poza moje umiejętności. Poprosiłem kolegę z pracy, 
który miał o tym pojęcie, zresztą był murarzem. Pra-
cy było niewiele, ale potrzebne były umiejętności i so-
lidność. Po dobrze wykonanej robocie zadałem sakra-
mentalne pytanie – ile? No i człowiek nie chciał wziąć 
grosza. Głupia sprawa, należało się zrewanżować, a tu 
chłop pieniędzy nie chce. Wpadłem więc na pomysł, aby 
nagrodzić go ową alpagą z lodówki. Takiego prezentu 
nikt nie odmawiał.

Kilka dni później zadzwonił do mnie i powiedział; „pa-
nie Sławku winko jak miodzio, jeszcze czegoś takiego nie 
piłem, doskonałe. Nie ma pan tego więcej?”

I to było najwyższe uznanie dla rodzimej produk-
cji z Okęcia. Była ona tak doskonała i tak wybiegająca 
w przyszłość, że musiała odczekać w lodówce na kon-
kurencję, która w pogoni za nami dostawała zadyszki. 
Trzeba dodać, że przez całe lata, owa rodzima produkcja, 
nie korzystała z programów lojalnościowych, nie było 
takiej potrzeby. Rodzimy, kiepsko wówczas rozwinięty 
marketing, wiedział jednak, że liczy się jakość i przyna-
leżność do społeczności. Przynależność do społeczno-
ści, która może nie była elitą, ale kochała te same dobre 
produkty. I to działało. A teraz to wszystko szlag trafił. «

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl

http://www.twitter.com/imagazinepl
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kiNGA	ocHENDoWSkA

W XX	wieku,	o Nowym	Porządku	Świata	mówiło	wielu	polityków	–	wśród	nich	
zarówno	George	bush	senior,	 jak	 i Michaił	Gorbaczow.	Nowy	Świat	miał	być	
bezpieczny,	nowoczesny,	jawny	i globalny.	Liga	Narodów,	oNz	czy	unia	Euro-
pejska	miały	stać	się	preludium	do	stworzenia	rządu	ponad	narodami	i prawa	
ponad	państwami.	kto	choć	raz	widział	film	zeitgeist	wie,	że	NWo	(New	World	
order)	raczej	nie	przypomina	Edenu.

zDążyć	PRzED	końcEM	ŚWiATA

nowy Porządek  
świata
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 » Rząd globalny

Od dawna umysły ludzi rozpalała idea, mówiąca o ist-
nieniu tajnych organizacji rządzących światem. Wpły-
wowe, antyczne rody, biznesowi magnaci i wielcy poli-
tycy, którzy z ukrycia sterują wszystkim, co dzieje się 
na świecie. Nic więc dziwnego, że również NWO stał się 
kanwą dla konspiracyjnych podejrzeń, w które zamie-
szani są zarówno Iluminaci, jak i Masoni, politycy i re-
kiny biznesu. Od stuleci, dyskretnie i z ukrycia, dążą oni 
do przejęcia całkowitej kontroli nad światem – ludźmi, 
gospodarką, polityką. W tym celu konieczne jest stwo-
rzenie organizacji, pełniącej funkcję międzynarodowe-
go rządu, odpowiedzialnego za koordynację całej pla-
nety. Oczywiście, wszystko dla naszego dobra, w imię 
bezpieczeństwa i pokoju.

 » Na naszych oczach

Trudno zaprzeczyć faktom. Na naszych oczach, tenden-
cje globalizacyjne nabierają coraz bardziej zdecydo-
wanych kształtów. Oczywiście, nie można powiedzieć, 
że zmiany następują pod przymusem, bo już od da-
wien dawna wiadomo, że siłą ludzi nie da się do nicze-
go zmusić. Jeśli zmiany mają być wprowadzone, muszą 
następować za zgodą i pozwoleniem obywateli świata 
i działać niczym powoli zamykająca się pułapka. A naj-
prostszą metodą ich wprowadzenia jest sprawienie, by 
ludzie chcieli tego, co NWO ma do zaoferowania, zanim 
zorientują się, jakie niebezpieczeństwa wynikają z przy-
jęcia owych dobrodziejstw. Zgodnie z zasadą, że naj-
większe kłamstwa wypowiadane są publicznie, nic nie 
jest ukrywane – wszystkie działania podejmowane są 
jawnie i otwarcie. A my sami nieuchronnie oddajemy 
skrawki wolności i prywatności, by w końcu dostrzec, 
że nic z nich już nie pozostało.

 » Wielki Brat patrzy

Kto ma informację, ten ma władzę. Władzę i kontrolę 
– wypadałoby dodać. Kontrolę nad każdym aspektem ży-
cia, od człowieka jako jednostki po korporacje i świato-
we zyski z wydobycia ropy i gazu, bez których, na chwi-
lę obecną nasza gospodarka nie potrafi funkcjonować.

Wszystko, co nas otacza – zwłaszcza nowoczesna 
technologia, niesie ze sobą ogromny pożytek i wielkie 
zagrożenie, związane z uzależnieniem od niej codzien-
nego życia. Jakiś czas temu, oburzenie budziły modu-
ły GPS, instalowane w samochodach, dziś każdy z nas, 

bez sprzeciwu aktywuje narzędzia geolokacyjne w ko-
mórce. Ba! Równie chętnie podajemy naszą lokalizację 
w serwisach społecznościowych lub korzystamy z moż-
liwości odnalezienia znajomych przy pomocy aplikacji 
i  iPhone’a.  Systemy płatności bezgotówkowych stały się 
faktem – już dziś w większości przypadków płacimy przy 
użyciu „wirtualnych pieniędzy” – nie tylko dzięki trady-
cyjnym kartom bankowym, ale również kartom zbliże-
niowym, nie wymagającym kontaktu z czytnikiem, czy 
też po prostu przy użyciu komórki. Od tego już prosta 
droga, do wszczepianych pod skórę chipów – bo, co tu 
kryć, to kolejny krok w naszym pędzie do nowoczesno-
ści. Łatwo wyobrazić sobie sklepy, w których nie ma ko-
nieczności ustawiania się w ogonku do kasy, bowiem 
uniwersalny czytnik przy wyjściu sam obciąży nasze kon-
to bankowe stosowną kwotą. Nigdy też nie zapomnimy 
paszportu, prawa jazdy czy numeru ubezpieczenia zdro-
wotnego, bo wszystko zaprogramowane będzie w jed-
nym, małym, zapewniającym bezpieczeństwo i spokój 
ducha, chipie. W gazetach nie pojawią się więcej ogłosze-
nia o zaginionych dzieciach, bowiem dzięki temu małe-
mu chipowi zawsze będzie można zlokalizować dowolna 
osobę. I przecież nikt nas do tego nie zmusza. Powoli, 
metodą drobnych kroczków, z własnej woli, pozwalamy 
technologii usidlić się w gąszczu zależności, których nie 
pozbędą się przyszłe pokolenia. Przecież już teraz, żaden 
szanujący się właściciel psa czy kota nie pozwoli pupi-
lowi biegać bez wszczepionego chipa. Wystarczy presja 
ze strony innych właścicieli zwierząt – tych troskliwych 
i odpowiedzialnych, którzy doskonale zdają sobie spra-
wę z tego, jaka odpowiedzialność w stosunku do domo-
wego stada spoczywa na ich barkach.

 » Bo cię wymażę i przestaniesz istnieć!

Systemy skomplikowanej zależności oddają pełną wła-
dzę w ręce elity kontrolującej informację. Nie ma bo-
wiem bardziej skutecznego narzędzia nacisku niż moż-
liwość „pozbawienia” – w tym przypadku pozbawienia 
dostępu do całości życia społecznego. W tak skonstru-
owanej przyszłej rzeczywistości jednostka, po odłą-
czeniu od systemu, automatycznie traci szansę prze-
trwania, chyba że weźmiemy pod uwagę futurystyczne 
podziemia rodem z filmów science fiction. Nie zdobę-
dzie bowiem pożywienia, schronienia, ani nie uzyska po-
mocy medycznej. Dla społeczeństwa przestanie istnieć, 
wykluczona w sposób humanitarnych, lecz skuteczny 
i ostateczny. Taki scenariusz zdaje się być bardzo dra-
styczny i wydumany, jednak wystarczy spojrzeć na ak-
tualnie wdrażane pomysły i opinie, by przestać czuć się 
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zarówno pewnie, jak i bezpiecznie. Nasz świat zmienia 
się i w gąszczu przepisów zdarzają się i takie, od których 
włos jeży się na głowie – wystarczy wspomnieć ostat-
nie przeboje z próbą cichego wprowadzenia ACTA, pro-
jektu INDECT czy też mniej znanej sprawy, dotyczącej 
retencji danych.

 » NWO w pigułce

Założenia Nowego Porządku Świata różnią się w zależ-
ności od poszczególnych teorii, jednak posiadają zbiór 
cech wspólnych, definiujących główne nurty tworzenia 
globalnego państwa. Są to między innymi:
• zmniejszenie populacji o 25-50% – przy pomocy kon-

trolowanych epidemii, szczepień oraz modyfikowa-
nego pożywienia i farmaceutyków,

• wprowadzenie centralnego systemu, opartego na 
elektronicznej kontroli każdego obywatela planety,

• likwidacja instytucji państwa oraz granic,
• stworzenie obozów resocjalizacyjnych dla tych oby-

wateli, którzy nie potrafią podporządkować się No-
wemu Porządkowi,

• przejęcie władzy przez instytucje militarne, mające 
być gwarantem zachowania spokoju i pokojowego 
przeprowadzenia zmian,

• wprowadzenie globalnej gospodarki, ściśle racjonu-
jącej zasoby,

• dokonanie modyfikacji genetycznych populacji, tak 
aby uzyskać pożądane efekty – początkowo elimina-
cja chorób, następnie zaś sterowanie poziomem in-
teligencji i emocjonalnością rodzących się dzieci, a na 
końcu – cechami fizycznymi.
Aby osiągnąć powyższe cele, należy podjąć konkret-

ne działania, mające na celu przygotowanie gruntu pod 
nadchodzące zmiany, między innymi:

• obniżenie poziomu intelektualnego społeczeństwa 
poprzez reformę systemu szkolnictwa, mającą na 
celu wykształcenie specjalistów w wąskich dziedzi-
nach, nie posiadających szerokiej, ogólnej wiedzy,

• uzależnienie społeczeństwa od odgórnego syste-
mu, z którego wyjście okazałoby się praktycznie 
niemożliwe,

• skierowanie uwagi społeczeństwa w kierunku kultu-
ry konsumpcyjnej, jednocześnie odwracając uwagę 
od kwestii moralnych i etycznych, kompensując tę 
sferę życia kontrolowanym i zgodnym z założeniami 
systemem religijnym,

• stopniowa modyfikacja systemu prawnego, pozwa-
lająca na niezauważalne wprowadzenie zmian ma-
jących na celu zwiększenie kontroli nad społeczeń-
stwem. Zmiany administracyjne mają przekazywać 
władzę w ręce odgórnie kontrolowanych struktur mi-
litarnych – policja, wojsko, sądy, zaś zmiany gospo-
darcze – w ręce korporacji i wpływowych organiza-
cji biznesowych.

 » Niewolnicy technologii

Ostatnim elementem, koniecznym do skutecznego wpro-
wadzenia tych planów w życie jest stworzenie struktu-
ry, pozwalającej na przetwarzanie, składowanie i inter-
pretację olbrzymiej ilości danych, dostarczanych przez 
chipy, monitoring, i geolokację. O ile w chwili obec-
nej wydaje się to niemożliwe, w niedalekiej przyszłości 
strukturą tą stanie się „The Grid” – sieć następnej ge-
neracji, umożliwiająca przesyłanie i dostęp do danych 
w czasie rzeczywistym. Częściowo funkcjonujący już na-
stępca tradycyjnego Internetu ma być podobno szyb-
szy od obecnej sieci około 10000 razy, co powinno za-
spokoić w pełni potrzeby tajnych władców świata. Już 
w chwili obecnej, większość naszego życia odbywa się 
na platformie wirtualnej – w ten sposób nie tylko kon-
taktujemy się ze znajomymi i rodziną, ale również opła-
camy rachunki, uzyskujemy informacje, wykonujemy 
pracę i oddajemy się rozrywce. W sieci udostępniamy 
(często nie zwracając już na to uwagi) olbrzymie ilości 
prywatnych informacji. Nawet w procesie starania się 
o pracę, firmy rekrutacyjne chętnie zaglądają do sieci 

http://www.sare.pl/
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społecznościowych, by sprawdzić potencjalnych kan-
dydatów. Nasze preferencje zachowywane są na stro-
nach sklepów internetowych, dzięki czemu mogą one 
serwować nam reklamy dostosowane do naszych po-
trzeb i polecać produkty, które mogą nas zaintereso-
wać. Wszystkie te informacje – o tym, co lubimy, cze-
go szukamy, gdzie przebywamy, tworzą olbrzymią bazę 
danych, która przy użyciu odpowiednich narzędzi może 
stać się podstawą dla stworzenia doskonałego profilu 
każdego z użytkowników Internetu. A przecież nikt nas 
nie zmusza, do ujawniania tych informacji – udzielamy 
ich chętnie, dobrowolnie i bez refleksji dotyczącej przy-
szłego wykorzystania zgromadzonych materiałów. A gdy 
zaniepokojeni użytkownicy ostrzegają, że technologia 
niebezpiecznie wkracza w naszą prywatność, argumen-
ty odpieramy prostym zdaniem: „Nie mam nic do ukry-
cia!” Czy rzeczywiście? Na to pytanie każdy musi odpo-
wiedzieć sobie sam.

 » There’s an app for that!

App Store po raz kolejny okaże się pomocny – znajdzie-
my w nim aplikację Simona Gladwella, autora wspomi-
nanej w poprzednim felietonie aplikacji śledzącej ak-
tywność chemtrails. „New World Order – Watch the 
Watchers” dostarczy najświeższych informacji doty-
czących wszystkich aspektów Wprowadzania Nowego 
Porządku Świata, począwszy od zmian w prawie, mają-
cych na celu ograniczenie wolności obywateli, po mody-
fikowaną żywność, która zmienia nas od środka. Nie na 
darmo bowiem przysłowie mówi: „Jesteś tym, co jesz”. 
Ale jedzeniem, suplementami i farmaceutykami zajmie-
my się już w kolejnym odcinku serii „Zdążyć przed koń-
cem świata”. «
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życie bez siri
WojTEk	PiETRuSiEWicz

Nowy iPad zadebiutował trzy tygodnie temu i nie otrzy-
mał jednej z funkcji, która wyróżniała iPhone’a 4S od po-
przednika – osobistego asystenta, zwanego Siri. Powi-
nienem był napisać „osobistej asystentki Siri”, ponieważ 
w zdecydowanej większości użytkownicy wybierają ję-
zyk amerykańsko-angielski, za którym kryje się kobiecy 
głos. Poza tym, mężczyźni wolą rozmawiać z kobietami 

niż z osobami tej samej płci 
– jest to przecież znacznie 
bardziej interesujące. (Oczy-
wiście! Ponieważ kobiety nie 
używają iPhone’a i ich prefe-
rencje nie mają nic do rzeczy! 
– przyp. korekty) Mały flircik 
w jednym zdaniu, delikatna 
aluzja w trzecim... adrenalina 
zaczyna krążyć po ciele i życie 
od razu staje się bardziej in-
teresujące. Ale ja nie o tym...

Często słyszę pytanie o to, 
jak i kiedy wykorzystuję Siri. Codziennie? Raz w tygo-
dniu? Niestety, „towarzyszka-którą-schowano-w-telefo-
nie” nie jest jeszcze dostępna w naszym ojczystym języ-
ku, więc pozostaje funkcjonalna jedynie dla osób z biegłą 
znajomością angielskiego, niemieckiego, francuskiego i, 
od niedawna, japońskiego. Komunikuję się z nią w tym 
pierwszym. Z „nią” dlatego, że nie odpowiada mi Pan 
chowający się za brytyjskim odpowiednikiem asystent-
ki, z którym, nota bene, nie mam problemów komuni-
kacyjnych. No może czasami, gdy próbuję „z angielska” 
wymówić imiona czy nazwiska z książki adresowej:

• „Hi Siri. Please call I wanna. / Proszę wykręć numer 
do Iwony.”

• „Call Dominik Ada. / Zadzwoń do Dominika Łady.”

Niestety, trzeba pomijać polskie znaki, „w” wyma-
wiać jako „ł” – tego typu pułapki na nas czekają. Moż-
na co prawda w kontaktach dodać fonetyczną wymo-
wę do poszczególnych osób, ale nie miałem na to czasu 
ani ochoty. Całą resztę Siri akceptuje bez zająknięcia. 
Przeważnie. Czasami zdarza się jej kompletnie nie zro-

zumieć przekazu, ale najczęściej wynika to z grającego 
w tle radia lub szumu na ulicy. Zadano mi jednak pyta-
nie: jak często korzystam z Siri? Codziennie!

Tak jak pisałem w swoich subiektywnych odczuciach 
na temat nowego iPada, nie wątpię, że hardware jest 
w stanie obsłużyć to dodatkowe obciążenie. Nie wątpię 
też, że jedynym powodem, dla którego nie zaimplemen-
towano tego rozwiązania w nowym iPadzie, jest chęć 
ograniczenia liczby beta-testerów. Siri nadal ma przy-
piętą plakietkę „beta”, a każdy korzystający z tej funk-
cjonalności powiększa bazę danych Apple’a, ucząc kom-
puter kolejnej wymowy danego słowa, czy też kolejnego 
akcentu. Jestem też przekonany, że jak tylko osoba od-
powiedzialna za cały projekt upora się z problemami, 
które pojawiają się sporadycznie w temacie, to zosta-
nie ona udostępniona na pozostałych urządzeniach iOS. 
Niestety, są dni, w których często otrzymujemy infor-
mację, że „wystąpił problem” co prawdopodobnie ozna-
cza przeciążenie serwerów lub procesów odpowiedzial-
nych za przetwarzanie głosu.

Siri nie jest pierwszym programem, który jest w sta-
nie rozumieć, co do niego mówimy, ale jest pierwszym, 
który potrafi przeprowadzić 
z nami dyskusję na podsta-
wie wcześniej wypowiada-
nych zdań. Trochę boję się 
przypinać Siri etykietę „re-
wolucyjna,” chociażby z tego 
powodu, że konkurencja nie 
śpi i może dogonić ją zanim 
testy zostaną zakończone. 
Niemniej jednak, jest to coś, 
z czym dotychczas nie mieli-
śmy do czynienia w świecie 
komputerów i jako takie, będzie wyznaczało ścieżkę roz-
woju rozpoznawaniu głosu.

Tymczasem użytkownicy iPadów trzeciej generacji 
muszą zadowolić się jedynie funkcją dyktowania, rów-
nież dostępną w iPhone’ie 4S. Nie zdziwiłbym się też, 
jeżeli po wprowadzeniu języka polskiego, kolejne moje 
artykuły będą właśnie dyktowane (niedoczekanie Two-
je! – przyp. korekty), a nie pisane... «

„ mały flircik 
w jednym 

zdaniu, delikatna 
aluzja w trzecim... 
adrenalina zaczyna 
krążyć po ciele i życie 
od razu staje się 
bardziej interesujące.

„ nie zdziwiłbym 
się też, jeżeli po 

wprowadzeniu języka 
polskiego, kolejne 
moje artykuły będą 
właśnie dyktowane, 
a nie pisane...
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SzPItalNy
„workflow”

DoMiNik	łADA

od	kilku	dni	jestem	rekonwalescentem.	Miałem	operację	i	przebywałem	w	szpi-
talu.	Nie	było	to	oczywiście	przyjemne	doświadczenie.	Wiedząc	mniej	więcej,	co	
mnie	czeka,	postanowiłem	wcześniej	przygotować	się	do	całego	zamieszania.

„Przygotowanie” polegało na metodycznym sporządze-
niu listy przedmiotów. Nie ukrywajmy, głównie gadże-
tów, które uważałem, że mogą mi się przydać podczas 
pobytu w szpitalu. Czy moje przewidywania się spraw-

dziły? W większości przypadków, dlatego chciałem się 
z Wami podzielić moimi przemyśleniami.

Ponieważ moja wizyta w szpitalu była w pewnym 
sensie zaplanowana, miałem możliwość przez kilka dni 
przed, zastanowić się, co mi będzie potrzebne i z cze-
go planuję, że będę korzystał. Oczywiście plany to jed-
no, a rzeczywistość to drugie. Ale stwierdziłem, że war-
to się przygotować.

Odbyłem kilka rozmów ze znajomymi i rodziną „do-
świadczoną” w realiach szpitalnych i zestresowałem 
się, przede wszystkim tym, że mogę zostać okradzio-
ny. Mimo wszystko podjąłem ryzyko i wybrałem kilka 
gadżetów, które stwierdziłem, że będą mi niezbędne.

Lista rzeczy, które zabrałem ze sobą:

• iPad 2
• iPhone
• dodatkowa bateria dla 

iPhona obudowa Mophie
• jedna ładowarka do 

wszystkich rzeczy
• słuchawki
• dysk zewnętrzny Seagate 

GoFlex Satellite

Oczywiście byłem świado-
my, że sprzęt to nie wszyst-
ko. Planowałem dużo rzeczy 
zrobić na tych urządzeniach, 
które zabrałem. Planowałem 
pracować, czytać, oglądać, 
słuchać. W końcu  miałem 

„ odbyłem kilka 
rozmów ze 

znajomymi i rodziną 
„doświadczoną” 
w realiach szpitalnych 
i zestresowałem się, 
przede wszystkim 
tym, że mogę zostać 
okradziony, mimo 
wszystko podjąłem 
ryzyko i wybrałem 
kilka gadżetów, które 
stwierdziłem, że będą 
mi niezbędne.
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 zostać w szpitalu przez około tydzień, także leżeć bez-
czynnie nie zamierzałem...

Wraz z listą sprzętu stworzyłem listę programów, 
które planowałem używać w szpitalu:

• Wideo
• Pages/iA Writer do pisania artykułów
• Audioteka
• Muzyka
• Twitter
• Instagram
• LogMeIn

 » Jak było w rzeczywistości?

Hmm, nie tak różowo jak zakładałem. Przede wszystkim 
mój stan nie pozwalał mi praktycznie przez cały, tygo-
dniowy pobyt, na jakąkolwiek pracę. To pierwsza spra-
wa. Nie napisałem żadnego artykułu, ani wpisu na stro-
nę. Nie było szans. Nie mogłem się skoncentrować ani 
złapać weny. Dodatkowo pozycja, w jakiej przez pierwsze 
dni byłem przykuty do łóżka, uniemożliwiała mi pisanie.

Pierwsze dwa dni po operacji miałem siłę tylko na to, 
aby posłuchać muzyki, jednocześnie mogłem odciąć się 
od przykrej rzeczywistość panującej wokoło. Audioteka 
niestety nie sprawdziła się, bo chociaż w „normalnym” 
życiu używam jej namiętnie przemieszczając się środ-
kami komunikacji miejskiej, to w szpitalu nie mogłem 
się skoncentrować i wsłuchać w audiobooki.

Potem powoli zacząłem korzystać z iPada. Próbo-
wałem czytać, ale męczyło mnie to. Przed wyjazdem 

z domu przygotowałem sobie Handbrake’iem paczkę fil-
mów do obejrzenia, zaległych, na które nie miałem cza-
su w domu. Wrzuciłem je wszystkie na zewnętrzny dysk 
Seagate GoFlex Satellite. Realnie nie zobaczyłem ich zbyt 
wielu. Miałem siłę na jeden film dziennie i ostatecznie 
oglądałem praktycznie tylko filmy, które już wcześniej 
widziałem – co gorsza (choć może było to dosyć wesołe) 
im film był „głupszy”, tym lepiej mi wchodził. Wszystkie 
plany z ambitnych filmów szlag trafił.

Rytm dnia w szpitalu jest z góry określony – jeśli nie 
ma nagłych przypadków oczywiście. Około 6 pobudka 
i opatrunki, zastrzyki, lekarstwa. Potem obchód, śnia-
danie. Leżenie. Obiad. Leżenie. Wieczorny obchód. Ko-
lacja o...17.00 i...dobranoc. Kładąc się spać przed 20.00 
około 2-3 w nocy byłem już wyspany. Gdy zacząłem 
dochodzić do siebie, właśnie koło godziny 2-3 w nocy, 
łączyłem się ze swoim komputerem w domu poprzez 
LogMeIn i jedyne co mi udało się zrobić to porządek na 
dysku. Co gorsza, zapomniałem wyłączyć głosu w kom-
puterze, przez co moja żona nad ranem mówiła mi, że 
„komputer wydawał w nocy dziwne dźwięki”... LogMe-
In sprawdził się bardzo dobrze jako narzędzie, zarów-
no na 3G, jak i w sieci WiFi, która była udostępniona 
dla pacjentów, ale miała poblokowane dziwne usługi 
– jedne strony działały, inne nie, choć jak sprawdza-
łem prędkość była całkiem przyzwoita ok 10Mbps. Jed-
nak LogMeIn nie działał stabilnie i dosyć często zrywa-
ło mi połączenie.

Z planów „społecznościowych” też praktycznie nic 
nie wyszło. Wprawdzie sprawdził się Twitter – dziękuję 
przy okazji wszystkim, którzy wspierali mnie w szpita-
lu tą drogą, ale używałem go sporadycznie.  Chciałem 

„ rytm dnia 
w szpitalu jest 

z góry określony 
– jeśli nie ma 
nagłych przypadków 
oczywiście. 
około 6 pobudka 
i opatrunki, zastrzyki, 
lekarstwa. Potem 
obchód, śniadanie. 
leżenie. obiad. 
leżenie. wieczorny 
obchód. kolacja 
o...17.00 i...dobranoc.
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 skorzystać bardziej z Instagramu i zrobić reportaż ze 
szpitala, jednak ograniczyłem się do dosłownie kilku 
zdjęć – ponownie, nie miałem na to siły.

Wybrany sprzęt generalnie sprawdził się. Bardzo do-
brym pomysłem było zabranie dodatkowej baterii. Dzię-
ki temu, iPhone’a przez tydzień pobytu ładowałem tylko 
2 razy, a nie jak to robię w domu, codziennie.

iPad w połączeniu z dyskiem zewnętrznym od Seaga-
te był strzałem w dziesiątkę. Jednak zapomniałem zabrać 
z domu kabla do ładowania dysku i miałem możliwość 
korzystania tylko ze złącza GoFlex, przez które ładuje się 
dużo wolniej i co gorsza, nie działa wtedy WiFi.

Błędem okazało się zabranie tylko jednej ładowarki. 
Była ona wprawdzie uniwersalna – jedna do  iPhone’a, 

 iPada i dysku – ale przez powolne ładowanie dysku mu-
siałem wybierać, co ładować. Miałem tylko do  swojej 
dyspozycji trzy gniazdka, także nie wstrzeliłem się.

Reasumując idąc do szpitala można się przygotować 
i zabrać ze sobą gadżety, które choć trochę mogą osło-
dzić nam nieprzyjemności życiowe. Pamiętajcie tylko, 
że koniec końców okaże się jednak najprawdopodob-
niej, że jednak nie wykorzystacie w pełni swoich sprzę-
tów tak jak zakładaliście. Grunt to nie przejmować się 
tym. Zdrowie jest najważniejsze.

Na koniec – absolutnym hitem, którego nie uwzględ-
niłem w swoich listach okazało się FaceTime. Dzięki nie-
mu mogłem spokojnie rozmawiać z rodziną i znajomy-
mi i być z nimi w stałym kontakcie. «
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trudNo 
jeSt PISać
o makach

kiNGA	ocHENDoWSkA

Przyglądając	się	ostatnio	krytycznie	mojej	stronie	internetowej	i	profilom	w	sie-
ciach	społecznościowych	doszłam	do	wniosku,	że	dla	postronnego	obserwa-
tora	nic	nie	wskazuje,	że	mam	coś	wspólnego	z	Makami.

Raz na jakiś czas, ktoś w blogosferze inicjuje dyskusję 
na temat upadku makowych blogów i pociągając nosem 
ubolewa nad niestałością autorów, którzy przez kilka 
lat dostarczali rozrywki czytelnikom, teraz zaś rozpa-
dają się na bity i bajty i znikają ze sceny, pozostawiając 
po sobie mgliste nieco wspomnienia. Zwykle staje się to 

przyczynkiem do wymiany paru ostrych zdań pomiędzy 
uczestnikami dyskusji, a sam temat znika w odmętach 
do czasu, gdy kolejny rybak złapie go na swoją wędkę.

Nie ukrywam, że dyskusje te śledzę zawsze ze zło-
śliwą satysfakcją. Czasem mam nawet ochotę wtrącić 
swoje trzy grosze, jednak wtedy biorę głęboki wdech, 

http://www.sklep.rms.pl/
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wypuszczam powoli powietrze i ostrożnie przemiesz-
czam się w inne rejony Internetu, bo pyskówki to nie 
moja specjalność. Nie zmienia to jednak faktu, że po-
dziwiam uporczywą odmowę przyjęcia do wiadomości 
oczywistości, które stanowią o obecnym stanie rzeczy.

W chwilach takich jak ta, czuję się dinozaurem, bo 
tylko dinozaury zaczynają opowieści od słowa „kiedyś”, 
jednak użycie tego słowa czasem bywa nieuniknione 
i podobnie jest w tym przypadku. Bo kiedyś makowe 
strony miały rację bytu. Kiedyś – przed erą iOS, przed 
iPhone’em, iPadem i iCloudem, chociaż ten ostatni wca-
le nie jest winny, ale ładnie wkomponował się w zda-
nie. Kiedyś i teraz różni się zdecydowanie perspekty-
wą, temu nie mogą zaprzeczyć nawet najwięksi fanboje. 
Bo powiedzcie mi, ze współczesnej perspektywy, jeśli 
pisać o Makach, to konkretnie o czym? Bo przecież nie 
o ilości pamięci i pojemności twardego dysku – biorąc 
pod uwagę częstotliwość pokazywania nowego sprzę-
tu przez Apple, taka strona miałaby szansę na update 
dwa-trzy razy do roku. Z drugiej strony patrząc, kilka lat 
temu częstotliwość pojawiania się nowego sprzętu była 
mniej więcej podobna, słusznym staje się więc pytanie, 
czemu tak trudno jest pisać o Makach?

Na trudne pytania odpowiedzi bywają zarówno bar-
dzo skomplikowane, jak i bardzo proste. Trudno jest pi-
sać o Makach, bo po prostu nie ma o czym. Kiedyś (znów 
użyję tego znienawidzonego słowa), pisało się na przy-
kład o makowej filozofii. Ci, którzy w produktach Apple 
doszukiwali się czegoś więcej, niż zlepku elektronicznych 
podzespołów zostali już dawno zmieceni pod dywan 
przez falę użytkowników iPhone’ów i iPadów. Sprzęt był 
mało kompatybilny, można więc też było rozwodzić się, 
jakie urządzenia zewnętrzne będą współpracowały z Ma-
kiem – pamiętam, bo sama kiedyś napisałam długą roz-
prawkę o tym, jakie napędy combo zapewniają nie tylko 
odczyt płyt DVD, ale również możliwość nagrywania CD 
oraz startu z płyty systemowej. Programów było jak na 
lekarstwo, więc każde odkrycie, zwłaszcza w dziedzinie 
programów bezpłatnych, było na wagę złota. A do tego, 
sprzęt się psuł. I to wcale nie w taki sposób, jakiego do-
świadczamy dzisiaj. Popsuty sprzęt można było napra-
wić samodzielnie w domu, nie tylko oddać do punktu 
serwisowego i dostać… nowy, bo naprawianie czegokol-
wiek stało się zupełnie nieopłacalne. W tym zakresie, 
można było na przykład podkładać piankę pod odpada-
jącą kartę grafiki w iBooku G3 albo wymienić świetlówkę 
w PISMO, gdy na ekranie pojawiała czerwonawa mgła. 
Albo na przykład taka sieć domowa, którą dziś nikt nie 
zaprząta sobie głowy, bo Maki i Pecety pokojowo funk-
cjonują pod parasolem jednego, uniwersalnego route-
ra. Kiedyś zestawienie w sieć OSX i Windows w celu wy-

miany plików wcale nie było takie proste. A sterowniki? 
A drukarki? A dyski? Oj było o czym pisać, bo i proble-
mów polscy użytkownicy Maków mieli pod dostatkiem.

Niektórych zajmowało na przykład makowe środowi-
sko i konia z rzędem temu, kto mi dziś takowe wskaże. 
Owszem, są użytkownicy sprzętu firmy Apple, ale są oni 
ideologicznie bliżsi fanklubowi Land Rovera, niż „środo-
wisku użytkowników LandRovera”. Nieprawdaż? Czemu? 
Kolejna prosta odpowiedź – bo punkt zainteresowania 
już dawno przeniósł się z samego sprzętu, bez względu 
na to, czy mówimy o Makach, iPhone’ach czy iPadach, 
na to, co możemy dzięki nim zrobić. Jeśli zastanowicie 
się nad tym chwilę, podobnie jak ja uznacie, że jest to 
rzecz oczywista. Cały wszechświat stworzony przez Ap-
ple opiera się na odpowiedziach na pytanie, co możesz 
zrobić ze swoim urządzeniem. I dlatego, jak grzyby po 
deszczu, wyrastają strony polecające oprogramowanie, 
zaś powoli zanikają te, dla których centrum zaintereso-
wania stanowiła filozoficzna wartość dodana, czy też 
technikalia same w sobie. Przecież nawet w prywatnych 
rozmowach nie opowiadamy sobie nawzajem o sprzę-
cie, tylko o tym, jaki fajny program właśnie ściągnęli-
śmy i co możemy dzięki niemu stworzyć. W zupełnie na-
turalny sposób, w ciągu niespełna 6 lat, zmienił się cały 
świat przynależny do Apple, bo oczywiście prezentacja 
nowego sprzętu jest ciągle sporym wydarzeniem, ale 
światła reflektorów skierowane są na najzupełniej wir-
tualną kategorię, składającą się setek, tysięcy linii kodu 
i to on stanowi teraz o mocy, którą posługuje się Apple.

http://www.puro.com.pl
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Ktoś tam zrozumiał, że od chwili, gdy komputery 
staną się dobrem powszechnym, nie będzie już moż-
na przywiązywać do siebie wyłącznie grupki technolo-
gicznych fascynatów, którzy cmokają z zachwytu nad 
wielkością nowego procesora czy karty graficznej. Że 
od chwili, gdy firma wypłynie na szerokie wody, na nic 
się również zda przekonywanie, że posiadanie sprzętu 
Apple uczyni ze wszystkich kreatywnych buntowników, 
bo te czasy minęły bezpowrotnie, a wraz z nimi odeszły 
strony mówiące o Makach i Apple jako centrum całego 
komputerowego wszechświata i źródle nieśmiertelnej 
filozofii. Traktując posiadane przez nas urządzenia jak 
narzędzia, przenosimy punkt naszych zainteresowań 
z przedmiotu samego w sobie na potencjalny rezultat, 
który możemy dzięki niemu otrzymać – muzykę, foto-
grafię, książki, czy też zupełnie przyziemnie – drobne 
ułatwienia, towarzyszące nam w codziennym życiu. I na-
prawdę nie ma znaczenia, że nadal pamiętam, jak ro-
zebrać PISMO, białego iBooka, czy nawet hardkorową 

„Mydelniczkę”, bo to wiedza podobna do łaciny – teo-
retyczna i martwa.

Czasem oczywiście tęskno i nam do tego świata, któ-
rego już nie będzie Wam dane poznać, jak wszystkie di-
nozaury, z rozrzewnieniem wspominamy dawne czasy, 
kiedy rozważania, „Czy warto się schylić po nadgryzio-
ne jabłko” potrafiły zajmować całe, długie wieczory. Ale 
czasy się zmieniły i funkcjonujemy w zupełnie innej rze-
czywistości. Rozglądając się dookoła widzę, jak ewoluują 
drogi życia niegdysiejszych makowych blogerów. Prawie 
wszyscy znaleźli sobie drogi prowadzące po makowym 
bruku, ale w zupełnie innych kierunkach, niż można by 
się spodziewać. Marketing, bezpieczeństwo, media, sie-
ci społecznościowe, oni ciągle tam są, mniej zauważalni, 
już bez nadgryzionego jabłka wpiętego w klapę.

A ci którzy pozostali? Cóż..
W dzisiejszym „makowym” świecie można wybrać 

jedną z dwóch dróg – być użytkownikiem albo fanbojem. 
A ja, jak zwykle, nie mieszczę się w żadnej kategorii. «
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Benedykt Ossolinsky, lat 39, zaczął dziecinnieć.
W pierwszym dniu kryzysu wieku średniego, ogląda-

jąc swoją przerzedzającą się czuprynę i zmarszczki na 
twarzy, Benedykt odnalazł w lustrzanym odbiciu swo-
je obłąkane spojrzenie sprzed trzydziestu lat, ze zdjęcia 
z zawodów modeli latających na uwięzi. Zrobił je słu-
żący Henryk w chwili, gdy mały podopieczny zapragnął 
mieć czerwony model dwupłatowca Curtiss Consolida-
ted Skyhawk Cruisader 3A „Bingo Star”.

Na ten nowy rodzaj spojrzenia zwrócili również uwa-
gę koledzy z pracy, przez których (w przeważającej więk-
szości przypadków) uważany był za infantylnego roz-
kapryszonego maminsynka. Bardzo im to pasowało do 
wizerunku szefa.

Bo Benedykt był szefem, chociaż sam w to czasem 
nie mógł uwierzyć. Był szefem fundacji zajmującej się 
autopromocją rodziny Ossolinskych, znanych potom-
ków arystokratów polsko-amerykańskich prowadzących 
działalność biznesową tam i działalność charytatywną 
tu. Stanowisko zaszczytne i prestiżowe.

W co najmniej równym stopniu jak pracownicy nie 
lubili Benedykta, Benedykt nie lubił swojej pracy. Uwa-
żał ją za ekstremalnie stresującą i zmuszającą do nad-
ludzkich poświęceń. Wszystko zostało ukartowane przez 
rodzinę, jako pokuta za uchylanie się od pracy. Musiał 
udawać się do biura przynajmniej trzy razy w tygodniu 
na całe dwie godziny i przyjmować różnych uśmiech-
niętych dziennikarzy, pić z nimi kawę i słuchać. Musiał 
podpisywać listy i otwierać prezenty od różnych pragną-
cych przypodobać się firm. Musiał w końcu chodzić na 
imprezy i na golfa, na premiery filmowe, pokazy i wer-
nisaże. A Rodzina zaplanowała mu jedynie trzy miesią-
ce urlopu w roku. Skandal. Na znak protestu przycho-
dził do biura w koszulce z napisem „Uwaga, dzieciak”.

Wszystkie te wyjątkowo niekorzystne czynniki spo-
wodowały, że Benedykt stawał się nałogowym alkoho-
likiem, narkomanem i erotomanem.

– Na szczęście nawet uzależniać można się z klasą 
– powtarzał sobie Benedykt, ciągnąc kolejną dawkę fun-
fetaminy i popijając drinkiem Hot Benedictus.

Mówiąc słowami jego ojca: Benedykt miał wszystko 
i nie umiał tego docenić. I rzeczywiście, jego syn wszyst-
ko już znał, widział, wszystkiego spróbował i coraz mniej 

rzeczy go interesowało. Nie to, co w dzieciństwie, gdy 
poznawał świat, a rodzice pozwalali mu na wszystko, na 
co miał ochotę. I czerwonego Curtissa też dostał.

I to właśnie uzmysłowił sobie Benedykt, gdy zobaczył 
w lustrze swoje dzikie spojrzenie sprzed trzydziestu lat.

Następnego dnia zauważył, że ma gładszą cerę, cho-
ciaż nie stosował na noc balsamu dla mężczyzn, bo był 
za bardzo upojony popadaniem w uzależnienie w wiel-
kim stylu.

– Słuchaj, gdzie się podziała twoja zmarszczka, no 
wiesz, ta przez którą nie mogłam zasnąć w nocy przed 
Galą Dobroczyńców – spytała Benedykta Ewelina, jego 
nowa, osiemnasta z kolei narzeczona, która miała bzi-
ka na punkcie wyglądu.

Uważała, że zmarszczka jej przyszłego męża może ze-
psuć zdjęcie do prasy, do którego mieli pozować. W koń-
cu rodzice wybranka załatwili retusz w redakcjach ga-
zet, więc wszystko dobrze się skończyło.

– Nie ma i nie będzie – odparł łobuzersko Benedykt, 
łapiąc się na tym, że jest całkowicie przekonany o tym, 
że tak właśnie będzie.

– Mój ty Benedykciu – rzuciła czule Ewelina Osiem-
nasta Narzeczona i spojrzała na swojego wybranka tak 
jakby zakochała się w nim na nowo.

Przez kolejne dni i tygodnie Benedykcio analizował 
swój wygląd w lustrze i zauważał coraz wyraźniejsze 
zmiany na lepsze. Jego czupryna zaczęła wracać do cza-
sów świetności studenckiej, kiedy mógł sobie pozwolić 
na stawianie włosów na cukier na członka zespołu pun-
kowego, tego który zawsze stał z lewej i grał na takiej 
brązowej gitarze, która leżała teraz w piwnicy rezyden-
cji Ossolinskych.

Dzięki powrotowi w wielkim stylu czupryny Benedyk-
ciej, Ewelina została zastąpiona Marzeną Dziewiętnastą 
Narzeczoną, która miała dwadzieścia lat, ale różnica wie-
ku nie była bardzo widoczna i wciąż malała. Z tym, że 
Marzena była wysoka, a Benedykcio zaczął maleć, robił 
się coraz chudszy, a proporcje ciała się zmieniały. Wy-
glądał jak nastolatek, więc rodzina zabroniła mu kiero-
wać firmą.

Po jakimś czasie Marzena odeszła od niego, bo czuła 
się przy nim stara i wielka. Było mu to na rękę, bo więk-
szość czasu spędzał na grach komputerowych dla dzieci 
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do lat dwunastu. Ponadto rodzice musieli wykupić dla 
niego cały sklep modelarski, tak aby Benedykciuś mógł 
godzinami sklejać modele przy wykorzystaniu starego 
Henryka, któremu to nie najlepiej wychodziło, bo ręce 
mu drżały. Stało się to przedmiotem łobuzerskich figli 
małego Benka, które doprowadziły starego służącego 
na skraj załamania nerwowego, aż ten postanowił zre-
zygnować ze służby u Ossolinskych.

A Benciulek przerzucał się kolejno na modele stat-
ków, modele latające (ale czerwonego Curtisa już nie 
chciał) oraz coraz częściej klocki Blasters oraz  Galactic 
Wars.

Zaczął się też interesować małymi dziewczynkami. 
Rodzice, by nie dopuścić do skandalu, zamykali małe-
go Benedyktusieńka w majątku w Kozierobkach Szla-
checkich, gdzie podglądał swoją nową nianię Justynę, 
jak brała prysznic.

Rodzice kupowali mu coraz to nowe mniejsze ubran-
ka i byli szczęśliwi – ich własny syn spełnił wielką po-
trzebę posiadania wnuków.

A Benedyktuś w wieku 41 lat stał się kochanym do-
rosłym dzieciakiem ze zdjęcia z zawodów modelarskich 
i rozwijał się znakomicie pod czujnym okiem rodziców. 
Przestał jeździć na rowerze, przestał chodzić, przestał 
gaworzyć, a na imieninach cioci Heleny powiedział po 
raz ostatni:

– Mama.
Po jakimś czasie przestał raczkować i siadać. Zro-

bił się malutki, a gładkiej cery zazdrościły mu wszyst-
kie panie o udokumentowanym pochodzeniu szlachec-
kim. Niestety, zaczął również wypluwać kaszkę z buzi 
i rzucać łyżką z przecierem selerowym, co nie powin-
no zdarzać się dorosłemu człowiekowi pochodzącemu 

z dobrej rodziny. Było to powodem smutku rodziny, po-
dobnie jak to, że siusiał w nocy i trzeba mu było zakła-
dać pieluchy jednorazowe.

– Nie jest tak źle. Dziadek Tadeusz też to miał, 
i to w czasach pieluch tetrowych – pocieszał się ojciec 
Beniulka.

Po pewnym czasie na przyjęciu dla Polonii amerykań-
skiej, mały Benedyktusieniuniek zaczął dobierać się do 
piersi swojej matki, co było już po prostu niesmaczne.

Chyba ze wstydu niemowlak zaczął się kulić w kłę-
bek, a jego nóżki regularnie dotykały brody. Po kilku 
tygodniach wypadł z najmniejszej na rynku pieluchy 
jednorazowej.

Dzień później zniknął, a właściwie przestał być wi-
doczny. Stał się embrionem. Małym embrionem doro-
słego człowieka w czasie kryzysu wieku średniego. «

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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Nowy	„Nowy	iPad”	(lub	iPad	trzeci	jak	
kto	woli)	pojawił	się	już	w	sprzedaży	
i	 jestem	 jego	 szczęśliwym	posiada-
czem!	Wprawdzie	odpuściłem	sobie	
iPada	2	i	do	tej	pory	miałem	pierwszy	
model,	który	w	zupełności	wystarczał	
mi	do	moich	potrzeb	 (czyli	 „konsu-
mowania”	treści)	– jednak	ten	„Nowy	
iPad”	ma	ekran	Retina,	więc	nie	mo-
głem	się	powstrzymać.	Tak	samo	prze-
siadłem	się	z	wersji	WiFi	do	wersji	3G	
(lub	4G	zależy	kogo	się	pyta).

 » Czy iPad jest komputerem kompletnym 
i ciągle podłączonym do sieci?

Nowy iPad jest szybki (tak jak jego poprzednik), ma pięk-
ny ekran, długo trzyma na baterii, waży niewiele i mie-
ści się do torebki... i dzięki łączu komórkowemu jest cią-
gle onilne.

Po rozmowie z naszym naczelnym Dominikiem 
i  kolegami z redakcji, oraz po przeczytaniu wielu wpi-
sów na blogach o iPadzie, stwierdzam, że bardzo moż-
liwe, iż w takiej konfiguracji zastąpi mi on w przy-
najmniej 80% komputer osobisty. Czy jednak aby na 
pewno?

W poprzednim felietonie pisałem o tym jak  iPhone 
już mi zastąpił całe studio produkcyjne... teraz czas na 
próbę odłożenia mojego Macbook’a Air w odstawkę 
i przejścia na iPada – na razie na miesiąc – potem zo-
baczymy co dalej.

Próba z iPadem
jako główNyM 

NarzędzIeM Pracy

MicHAł	ŚLiWińSki
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 » Co robię na komputerze – Przeglądanie 
i Komunikacja

Moje podstawowe czynności na komputerze to komu-
nikacja przez maila ze światem (Mail.app), Przegląda-
nie Internetu (Safari, Opera i Mercury... no i czasami 
Prompt), czytanie wiadomości (Reeder), komunikacja 
przez media społecznościowe (Twitter i Tweetbot, Face-
book), komunikacja z zespołem przez wiadomości i chat 
(Socialcast, Skype) oraz zadania (Nozbe). Do tego usta-
lanie terminów w kalendarzu (iCal, Agenda) i stanowi-
sko pracy gotowe!

 » Kolejne etapy mojej pracy to tworzenie 
i feedback

Czyli dużą część pracy spędzam na bazgroleniu (Skitch, 
Penultimate, Paperport), burzeniu mózgiem (iThoughts), 
prototypowaniu (iMockups), rysowaniu (Sketchbook Pro, 
PhotoShop Express) i tego typu czynnościom. Moje biu-
ro zwiększę jeszcze o Pages, Numbers i Keynote oraz 
iMovie do obróbki filmów.

 » Wszystko co robię scala chmura...

Czyli większość notatek mam w Evernote, pliki 
mam w Dropbox’ie a pozostałe rzeczy synchronizuję 
z iCloud.

 » Problematyczne jedynie zostaje 
pisanie...

Piszę bezwzrokowo i zastanawiam się, jaki wpływ na 
moją produktywność będzie miała ekranowa klawiatu-
ra iPada. Czy będę musiał skusić się na jakieś rozwią-
zanie Zaggmate’a lub coś podobnego, czy też sam iPad 
mi do podstawowego pisania wystarczy?

 » Jako wsparcie mam jeszcze mam Maca 
Mini w domu...

Do którego mogę dostać się za pomocą LogMeIn, a tam 
czeka mnie nie tylko najnowszy Lion, ale też w wirtualnej 
maszynie VMware Windows 8. No i pełen dostęp do mo-
jego Time Capsule. Mówiąc już o wirtualnych maszynach, 
mam też dostęp do takiej za pomocą OnLive Desktop.

 » A żeby nie było, że iPad to tylko praca...

Mam tam też filmiki (AVPlayerHD, VLC, YouTube, IMDB, 
iTunes), Kindle do czytania, gierki do grania (moje ulu-
bione GTA, GT Racing...)

 » Podsumowując – jest szansa? Jaka 
będzie moja produktywność?

No właśnie – obecnie mam laptopa podłączonego do 
ogromnego ekranu Thunderbolt Display i cieszę się 
z normalnej klawiatury i dużego ekranu. Teraz mam 
nową zabawkę i pytanie, czy ona się sprawdzi jako moja 
główna „maszyna” do pracy. Czy faktycznie 80% mojej 
roboty będę w stanie za pomocą iPada robić?

Nie ukrywam, że jestem strasznie ciekawy. Chciałbym 
nie musieć tachać mojego i tak lekkiego (ale jednak duże-
go) Macbooka Air ze sobą wszędzie, chciałbym móc wy-
jechać na kilkudniowy wyjazd biznesowy z samym iPa-
dem. Zobaczymy, czy mi się uda, ale zarówno iPad trzeci, 
jak i aplikacje na niego stworzone rokują bardzo duży po-
tencjał... dlatego przez kolejne 30 dni będę pracował tyl-
ko i wyłącznie na iPadzie... i dam Wam znać jak mi poszło 
w kolejnych numerach iMagazine. Życzcie mi powodzenia 
i dla tych, którzy też się skusili – dużo zabawy z nowym 
iPadem! Jeśli macie uwagi co do mojego setupu lub jakieś 
sugestie aplikacji lub innych rozwiązań do iPada – napisz-
cie do mnie na  michael@nozbe.com – podczas tego mie-
siąca prób będę potrzebował dobrej rady i wsparcia! «

mailto:�michael@nozbe.com
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To	właśnie	 iPad	 sprawił,	 że	 kompu-
ter	stał	się	naprawdę	osobisty	–	choć	
to	hasło	reklamowe	należy	do	innego	
producenta.

Odkąd pamiętam, pasjonowałem się komputerami 
i raz na jakiś czas przeżywałem przy tym swoją małą 
rewolucję.

Pierwsza miała miejsce jakoś na przełomie szkoły 
podstawowej i liceum. Odkryłem wtedy, że Timex i Ami-

ga to nie cały świat. Odkryłem PC Kurier i odkryłem, że 
komputery to nie maszyny do grania.

Druga rewolucja miała miejsce jakoś pod koniec stu-
diów, kiedy przy Placu Politechniki w Warszawie przez 
szybę w witrynie sklepu zobaczyłem Macintosha. Gdy 
sprzedawca pokazał mi jak się wyjmuje dyskietkę zako-
chałem się bez reszty, choć na własny komputer z ja-
błuszkiem musiałem jeszcze poczekać.

Trzecia rewolucja miała miejsce niewiele ponad dwa 
lata temu i początkowo nie wiedziałem, że właśnie się 
wydarzyła. Dostałem wtedy w swoje ręce pierwszego 
iPada. Sprzętem byłem zachwycony, ale nie wiedzia-
łem, po co mi on. Musiałem wynajdować mu jakieś za-
stosowania. Dziś wiem, że to była kolejna rewolucja. To 
właśnie iPad sprawił, że komputer stał się naprawdę 
osobisty – choć to hasło reklamowe należy do innego 
producenta. Jaka jest jego trzecia generacja, która wła-
śnie trafiła do naszych rąk?

 » Wygląd

Tutaj niewiele się zmieniło w porównaniu do iPada 2. 
Ciągle iPad jest prostokątny, ciągle ma tej samej wiel-
kości ekran, ciągle taką samą szerokość i wysokość. 
Inna jest natomiast grubość. Nowy iPad jest grubszy 
od poprzedniego o 0,6 mm. Możecie jednak między baj-
ki włożyć informacje o tym, że ktoś wyczuwa zwiększo-
ną grubość. To niewiele ponad pół milimetra – tego się 
nie da wyczuć, trzymając go w ręku. To jest nawet na 
tyle mało, że większość pokrowców, obudów itp. przy-
gotowanych dla iPada 2 daje się założyć na iPada 3G 
i nawet lepiej (bardziej przy-
legają) pasują. Jedyny pro-
blem może być z akcesoria-
mi, w które się wkłada iPada 
tak, aby klinował się samo-
dzielnie. Inaczej uformowa-
na krzywizna tylnej ramki 
powoduje, że nowy iPad cza-

NoRbERT	cAłA iPad
trzecIej geNeracjI

     

„ osobiście 
nie widzę 

możliwości powrotu 
do iPada dwójki.
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wane tak znacznym wzrostem 
rozdzielczości. Jeśli chodzi 
o wydajność grafiki, to mimo 
podwyższenia rozdzielczości 
jest ona wyraźnie płynniej-
sza niż w poprzednim mode-
lu. Np. gra Real Racing 2 HD, 
która potrafiła przyciąć się 
na iPadzie 2 na iPadzie 3G 
w wyższej rozdzielczości dzia-
ła płynnie i to bardzo cieszy. 
Nie ma nawet przycinania, 
gdy obraz z iPada jest stre-
amowany w rozdzielczości 
1080p na TV za pomocą Air-
Play. W chwili obecnej nie potrafiłem znaleźć progra-
mu, który by doprowadził do „przymulenia” iPada 3G.

 » Temperatura

Skoro jesteśmy już przy wydajności, to warto wspomnieć 
o powszechnie pojawiających się informacjach na temat 
nadmiernego grzania się iPada 3G. Staraliśmy się dopro-
wadzić to przegrzania nowego modelu, ale nie udało się 
nam. Nawet godzina grania we wspomniane Real Racing 
2 HD to za mało. Oczywiście iPad grzeje się jak każde 
urządzenie elektroniczne, ale jest to grzanie, które w ni-

sem nie stoi stabilnie. Nieste-
ty jednak nowy iPad jest cięż-
szy od dwójki i to już daje się 
wyczuć w ręku. To niby tylko 
50 g, ale z drugiej strony to 
prawie 1/10 wagi iPada. Na 
szczęście jest lepiej wyważo-
ny i lepiej leży w dłoni. Jed-
nak przy długotrwałym trzy-
maniu w jednym ręku czułem 
dodatkową wagę.

 » Ekran

To największa nowość w iPadzie trzeciej generacji. Naj-
większa i najcięższa do opisania słowami. To po pro-
stu trzeba zobaczyć. Nowy ekran o niebotycznej roz-
dzielczości 2048 na 1536 pikseli przy 264 pikselach na 
cal jest niesamowicie wyraźny. Bardzo często czytam 
na ekranie iPada gazety zakupione w www.e-gazety.pl 
i na  iPadzie 2 musiałem je powiększać, bo małe literki 
nie były po prostu czytelne. Teraz już nie muszę i jest to 
szalenie wygodne. Nawet najmniejszy tekst jest świet-
nie czytelny i niesamowicie ostry. Próbowałem wyła-
pać pojedynczy piksel na ekranie iPada 3G, ale się to 
nie udaje. Co ciekawe, oko bardzo szybko się przyzwy-
czaja do wysokiej rozdzielczości i po trzech dniach po-
wrót do niższej rozdzielczości w iPad 2 może być 
bolesny. Miałem okazję testować kilka egzem-
plarzy nowego iPada i według mnie kolory są 
faktycznie na nowym minimalnie cieplejsze niż 
w iPadzie 2 i osobiście wolałem temperaturę 
kolorów właśnie z dwójki. Jednak w miarę uży-
wania iPada problem ten znacząco się zmniej-
sza. Prawdopodobnie klej użyty do produkcji 
wyświetlacza miał za mało czasy, aby wyschnąć 
w magazynach producenta.

 » Wydajność

Wydajność nowego modelu jest niemal 
taka sama jak w iPadzie 2. Potwierdza-
ją to zarówno testy wykonane za pomo-
cą programu Geekbench, jak i odczucia 
z użytkowania. iPad działa po prostu 
bardzo płynnie i sprawnie, nic się nie 
przycina, system jest bardzo „respon-
sywny”. Co najważniejsze, nie jest od-
czuwalne żadne spowolnienie spowodo-

„ nowy iPad 
jest grubszy 

od poprzedniego 
o 0,6 mm. możecie 
jednak między bajki 
włożyć informacje 
o tym, że ktoś 
wyczuwa zwiększoną 
grubość.

„ bardzo ładnie 
to zobrazował 

wojtek – iPad 3g 
osiąga „najwyżej 
miłą w dotyku, 
letnią ciepłotę 
porównywalną z wodą 
o temperaturze ciut 
wyższej niż ta, którą 
odczuwamy jako 
zimną”.

http://www.e-gazety.pl
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na baterii niż dwójka. Było to 
pewnie spowodowane zwięk-
szoną intensywnością użytko-
wania nowej wersji. Teraz się 
to już unormowało i faktycz-
nie potwierdzam – iPad spo-
kojnie od pełnego naładowa-
nia do pełnego naładowania 
potrafi dać nam 11-12 godzin 
pracy. Pracy, czyli trochę czytania książek, jakaś gaze-
ta, jakiś film, trochę Twittera, jakiś wpis na bloga. Czyli 
normalne użytkowanie. Jeśli chodzi o czas ładowania, to 
nie używany iPad 3G za pomocą dołączonej ładowarki, 
od pełnego wyładowania (wyłączył się) do naładowania 
do 100% potrzebował w moim przypadku 5,5 godziny.

 » Aparat

Zdecydowanie lepsza w iPadzie 3G jest kamera. iPad 2 
– nie oszukujmy się – posiadał jej namiastkę. Apa-
rat wbudowany w trójkę jest hybrydą tego, co znamy 
z iPhone 4, czyli matryca 5Mpx oraz iPhone 4S, czyli 
dość jasny obiektyw. Dodatkowo mamy sprzętową re-
dukcję szumów i stabilizację obrazu. Dzięki temu zdję-
cia i filmy kręcone w rozdzielczości 1080p wyglądają już 
poprawnie. Ja wiem, że człowiek robiący zdjęcie iPadem 
wygląda jak idiota. Na szczęście jeśli już zrobimy takie 
zdjęcie, to to zrobione za pomocą iPad 3G nie będzie 
wyglądało idiotycznie. Dodatkowo doskonale taki apa-
rat będzie się nadawał do „skanowania” dokumentów. 
Zdjęcia, które wykonywaliśmy nowym iPadem były za-
zwyczaj bardzo dobre i to nie zależnie od warunków 
oświetleniowych.

 » Wniosek

Dostaję w ostatnim czasie mnóstwo pytań. Czy kupić 
iPada 2 czy może nowego? Jeśli nowego, to w jakiej po-
jemności? Z modułem GSM czy bez? To wszystko indywi-
dualna sprawa każdego z Was. Jeśli miałbym coś podpo-
wiadać, to chyba najrozsądniejszym zakupem jest nowy 
iPad w wersji z modułem GSM o pojemności 32GB, choć 
sam takiego nie mam. Kosztuje 2999 zł i to jest dobra 
cena. Osobiście nie widzę możliwości powrotu do  iPada 
dwójki. Po prostu ekran w nowej wersji jest „przegenial-
ny”. Dzięki niemu zdecydowanie większe wrażenie zro-
biła na mnie osobiście przesiadka z iPada 2 na iPada 
trzeciej generacji niż przesiadka z pierwszego iPada na 
iPada 2. Tak przesiadka to taka moja rewolucja 3,5. «

czym nie przeszkadza. Co więcej, może być przyjemne 
dla trzymającej go osoby. Bardzo ładnie to zobrazował 
Wojtek – iPad 3G osiąga „najwyżej miłą w dotyku, let-
nią ciepłotę porównywalną z wodą o temperaturze ciut 
wyższej niż ta, którą odczuwamy jako zimną”.

 » Łączność

Niestety nowy iPad nie jest pozbawiony wad, przynaj-
mniej w warstwie nomenklatury. Apple kładzie w nim 
nacisk na nowy ekran oraz transmisję LTE. Nowy iPad 
występuje w dwóch wersjach – AT&T, która obsługu-
je LTE w częstotliwościach 700 i 2100 MHz oraz Veri-
zon 700 MHz. W Europie dostępna będzie tylko ta pierw-
sza. Transmisja LTE w Polsce jest komercyjne świadczona 
przez tak naprawdę jedną firmę, ale dostępna w Plu-
sie oraz Cyfrowym Polsacie. Transmisja w tych sieciach 
odbywa się w częstotliwości 1800 MHz, czyli nie obsłu-
giwanej przez nowego iPada. Jednym słowem, nowy 
iPad nie skorzysta aktualnie z dobrodziejstw LTE w Pol-
sce. Ale wcale nie jest tak źle, bowiem iPad 3G obsłu-
guje transmisję w standardzie DC-HSDPA oraz HSPA+, 
to standardy przesyłu dające możliwość transmisji do 
42 Mb/s (LTE do 100 Mb/s). Transmisję w tych standar-
dach obsługuje w Polsce większość sieci. Moje testy 
wykazały, że zdecydowanie najwyższe szybkość trans-
misji uzyskuje się w sieci T-Mobile. Bez większych pro-
blemów w zasięgu sieci 3G tego operatora uzyskujemy 
transmisje rzędu, download 20 Mb/s (maksymalnie uda-
ło się nam uzyskać 25 Mb/s), upload 2Mb/s. W  Orange 
i Play wartości downloadu były zazwyczaj o około po-
łowę niższe. Wszystko to w zamkniętych pomieszcze-
niach w Warszawie, ale także w okolicznych wsiach. Do 
chwili obecnej nie udało mi się jednak ani w T-Mobile 
ani w Orange uruchomić możliwości pracy jako HotSpot 
osobisty. W tym przypadku trzeba czekać na nowe usta-
wienia od operatora.

 » Bateria

Bateria w nowym iPadzie ma ogromną pojemność. Ma to 
zapewnić niezmieniony w stosunku do iPada 2 czas pra-
cy uwzględniając przy tym wydajniejszy układ graficz-
ny, zużywający więcej prądu ekran oraz zdecydowanie 
bardziej prądolubny moduł transmisji danych. Oficjalne 
dane są takie, że się to udało, ponieważ iPad nadal ma 
wytrzymywać do 10 godzin przeglądania sieci po Wi-Fi 
i do 9 przy wykorzystaniu sieci 3G. W pierwszych dniach 
odnosiłem wrażenie, że iPad 3G wytrzymuje dużo krócej 

„ jednym słowem, 
nowy iPad nie 

skorzysta aktualnie 
z dobrodziejstw lte 
w Polsce.
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 » Retina

Apple, mimo wszystko, wykorzystało pewne elementy 
matematyki. Aby urządzenie było zgodne z oryginal-
ną definicją, to musi, przy typowej odległości dla da-
nego produktu, mieć odpowiednią gęstość dla osoby 
ze wzrokiem 20/20, czyli zdrowym. Dla iPhone’a było 
to 10” (~25cm), a dla iPada jest 16” (~38cm). Natural-
nie, patrzenie na ekran z innej odległości spowoduje, 
że piksele będą widoczne, ale to mimo wszystko kwe-
stie marketingowe, tyle że podparte matematyką. iPho-

ne może się pochwalić gęstością pikseli na poziomie 
326 ppi. iPad osiąga „tylko” 264 ppi. W tym pierwszym 
przypadku nie potrafię rozróżnić poszczególnych pik-
seli, w tym drugim są na granicy, gdzie mój wzrok je le-
dwo dostrzega, ale jedynie z odległości paru centyme-
trów – odległości, przy której nie da się używać iPada. 
Jednak odsuwając go na odległość, przy której staje się 
funkcjonalny, wrażenie jest takie, jak pomiędzy iPhone-
’em 3GS, a 4-ką. O ile na treściach video czy nawet zdję-
ciach różnica nie jest tak bardzo widoczna, o tyle natyw-
nie renderowany tekst wygląda powalająco – ostro, bez 
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zyjnie określić kiedy osiągają 100% napełnienie – taka ich 
przypadłość. Mierzy się to na podstawie napięcia elek-
trycznego – przyjęto, że 4.2V oznacza 100%. Akumulato-
ry litowo-jonowe, w odróżnieniu od starszych typów, nie 
wymagają też ładowania do pełna. Co więcej – taki proce-
der im szkodzi, skracając im żywotność. Dlatego też łado-
warki zmieniają tryb ładowania po osiągnięciu wspomnia-
nych 4.2V – przełączają się na tak zwany trickle-charge, 
który polega na powolnym „sączeniu” prądu w kierunku 
ładowanego urządzenia. Gdyby nie ten zabieg, akumula-
tory pokrywałyby się metalicznym litem, który powodu-
je niebezpieczeństwo ich wybuchu. Wspominany trickle-
-charge cały czas dba o to, żeby akumulator utrzymywał 
się na poziomie 4.2V – włącza 
i wyłącza się zależnie od po-
trzeby. Dolną granicą najczę-
ściej stanowi wartość 4.05V. 
To wszystko powoduje mniej-
szy stres na baterii, na którą 
przeładowywanie bardzo źle 
wpływa i jednocześnie zwięk-
sza jej żywotność. Ale to nie 
wszystko…

Tak działają praktycznie 
wszystkie akumulatory lito-
wo-jonowe wykorzystywa-
ne na rynku, niezależnie od 
producenta czy urządzenia, 
w którym są zamontowane. To nie jest cecha iPada. To 
nie Apple to wymyślił. Tak jest po prostu najlepiej dla 
samych akumulatorów oraz naszego własnego zdrowia.

W międzyczasie pojawiło się również kilka bardziej 
szczegółowych testów akumulatorów, niestety bazują-
cych na najmniej ciekawej czynności: odtwarzaniu fil-
mu dopóki iUrządzenie nie padnie. iPad 2 i 3 z powodze-
niem trzymają specyfikację Apple’a (przy automatycznej 
kontroli jasności ekranu): zeszłoroczny model wytrzymał 
13 godzin i 20 minut, a tegoroczny 10 godzin i 10 minut. 
Bardziej interesowałyby mnie testy przeprowadzone 

poszarpanych brzegów nieza-
leżnie od rozmiaru czcionki.

Bardzo dużo czytam na 
iPadzie: wszystkie RSSy i arty-
kuły dłuższe niż na wysokość 
jednego okna w Safari trafiają 
od razu do Instapaper. Teraz 
ta czynność stała się jeszcze 
przyjemniejsza i nie potrafił-
bym wrócić do tragicznie ren-
derowanych (z perspektywy 
jedynie dwóch tygodni) czcio-
nek na poprzedniku. Nie da 
się tego opisać – to po pro-
stu trzeba zobaczyć.

 » Bateria

Nowy iPad, ze względu na bardzo prądożerne pod-
świetlenie ekranu, posiada baterię o blisko dwukrot-
nie większej pojemności niż poprzednik: 42Wh. Nie-
stety, powoduje to również znacznie wydłużone czasy 
ładowania, jeśli nie korzystamy z ładowarki dołączonej 
do zestawu – mam na myśli wszelkiej maści porty USB 
lub zasilacze od chociażby iPhone’a. Przy 10W, fabrycz-
nej ładowarce, 100% na pasku osiągniemy (od pełne-
go wyładowania) po około 6 godzinach (na podstawie 
własnych doświadczeń), chociaż widziałem raporty od 
5.5 do 7 godzin. Niektórzy dziennikarze i użytkowni-
cy, zaniepokojeni tak długi czasem ładowania, spraw-
dzali również inne aspekty tej czynności i doszli oni do 
wniosku, że Apple nas wszystkich oszukuje lub jest błąd 
w iOS. Mianowicie chodzi o fakt, że iPad po pokazaniu 
100% na pasku stanu nadal pobiera prąd z ładowarki 
przez kolejną godzinę. Oczywiście, jak to zwykle bywa 
przy wszelkich produktach z logiem firmy z Cupertino, 
zrobiła się z tego afera w bardzo krótkim czasie. Apple 
szybko odpowiedziało, twierdząc, że jest to „świetna ce-

cha” iOS, która dba o to, żeby 
tablet mógł być podłączony 
do prądu tak długo, jak chce-
my. To niestety bzdura, po-
dobnie jak twierdzenia me-
diów, że Apple nas oszukuje. 
Prawie nikt nie zwrócił uwa-
gi na jeden drobny szczegół…

W bateriach/akumulato-
rach litowo-jonowych, któ-
re zastosowano również 
w  iPadzie, nie można precy-

„ teraz ta 
czynność 

stała się jeszcze 
przyjemniejsza 
i nie potrafiłbym 
wrócić do tragicznie 
renderowanych 
czcionek 
na poprzedniku. 
nie da się tego opisać 
– to po prostu trzeba 
zobaczyć.

„ bateria 
wytrzymuje 

mi trzy dni bez 
szukania gniazda 
w ścianie i w żadnej 
mierze nie powinna 
być decydująca 
przy wyborze modelu.

„ drogie Panie 
– nie stopi 

wam się manicure 
od używania iPada. 
drodze Panowie 
– nie staniecie się 
bezpłodni jeśli 
będziecie go opierali 
o rejon podbrzusza 
w trakcie czytania.
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dzie dostępna jedynie dla userów iPhone’a 4S, którzy 
jednocześnie służą za beta-testerów.

 » zimno, ciepło, cieplej … gorąco!

Od momentu premiery iPada, pojawiały się straszne in-
formacje na temat ciepła wydzielanego przez tablet za 
pomocą tylnej, aluminiowej obudowy. Śpieszę uspoko-
ić, że nie ma się zupełnie czym przejmować – urządze-
nie rzeczywiście w niektórych sytuacjach nie pozostawia 
aluminium w chłodzie i średnia temperatura iPada jest 
o 5 stopni Celsjusza wyższa (według testów Engadget i in-
nych). Apple zapewnia, że jest to normalne i niczemu nie 
szkodzi. Osobiście uważam, że osoby narzekające na cie-
płą obudowę robią z igły widły – tak jest ciepła, ale dzie-
lą ją lata świetlne od temperatur, jakie potrafią osiągnąć 
MacBooki. Drogie Panie – nie stopi Wam się manicure 
od używania iPada. Drodze Panowie – nie staniecie się 
bezpłodni, jeśli będziecie go opierali o rejon podbrzu-
sza w trakcie czytania. Drodzy Państwo – nie stanowi to 
żadnego dyskomfortu w użytkowaniu. Żadnego.

 » W ręce

Osobiście czuję różnicę w wadze – „dwójka” jest lżej-
sza o 40 do 60 gram od „trójki” (zależnie od modeli, ja-
kie porównujemy), ale ręka bardzo szybko zaadaptowa-
ła się do nowego ciężaru. Wyważenie wydaje się za to 
lepsze, dzięki czemu iPad nie „ciąży” tak bardzo górną 
częścią podczas trzymania go w pozycji pionowej. Być 
może to wszystko to jedynie złudzenie, chciałoby się po-
wiedzieć optyczne, ale wierzę w pamięć mięśniową – po 
paru dniach to jednak mija. Jednocześnie znam osoby, 
które zupełnie nie zwróciły na to uwagi.

na bardziej typowych czyn-
nościach, jak mieszanka vi-
deo, audio, czytania i tak da-
lej, ale zdaję sobie sprawę, 
że wymuszanie na kimś tego 
typu procedury oraz powtó-
rzenia jej na innych urządze-
niu jest praktycznie niemoż-
liwa. Nowy iPad w każdym 
razie, według specyfikacji 
technicznych, trzyma poziom 
poprzednika. Ten ostatni jed-
nak potrafił znacząco prze-
kroczyć zapisany limit. Pomi-
mo tego, nadal bez żadnego 
problemu, bateria wytrzymu-

je mi trzy dni bez szukania gniazda w ścianie i w żadnej 
mierze nie powinna być decydująca przy wyborze mo-
delu (poprzednik jest nadal w sprzedaży).

 » Siri

Najnowszy hardware, znajdujący się wewnątrz nowe-
go iPada, z pewnością byłby w stanie poradzić sobie 
z obsługą osobistego asystenta – Siri – dostarczanego 
do każdego iPhone’a 4S. Niestety, użytkownicy iPadów 
otrzymują jedynie funkcję dyktowania tekstu z poziomu 
dodatkowego przycisku na wirtualnej klawiaturze. Oso-
by mające nadzieję na poproszenie Siri o rękę, czy też 
zadania jej innych, niezwykle ważnych pytań, na przy-
kład o to, co lubi, będą musiały poczekać, aż Apple zde-
cyduje się na wypuszczenie usługi na otwarte wody. Na-
dal trwa beta i podejrzewam, że dopóki nie zostanie ona 
zakończona, a sprzęt stojący za nią nie będzie w stanie 
wesprzeć wszystkich użytkowników iOS, tak długo bę-

„ osoby mające 
nadzieję na 

poproszenie siri 
o rękę, czy też zadania 
jej innych, niezwykle 
ważnych pytań, na 
przykład o to co 
lubi, będą musiały 
poczekać, aż apple 
zdecyduje się na 
wypuszczenie usługi 
na otwarte wody.
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jest ograniczony do 6Mbps, a wstępne testy w  Plusie 
zaowocowały transferami w rejonie 18Mbps. W każ-
dym przypadku mam na myśli download. Nie widzia-
łem, aby upload przekroczył 3-4Mbps. Najlepiej z kolei 
wypadły testy przenośnego MiFi, obsługującego LTE od 
Plusa – w centrum Warszawy zanotowałem download 
na poziomie 20-28Mbps wewnątrz budynków. Znacznie 
lepiej natomiast spisywał się upload – najwyższa war-
tość wyniosła 14Mbps. Jeśli nie zależy Wam na tym dru-
gim (3-4Mbps to bardzo zacny wynik), to zupełnie nie 
przejmowałbym się brakiem wsparcia dla LTE (4G). Jeśli 
tak… to wystarczy kupić MiFi wspierający ten standard.

 » iPad 2 czy 3?

To jedno z najtrudniejszych pytań, jakie można zadać 
i dosyć długo zastanawiałem się nad odpowiedzią. Pod-
czas pisania tego tekstu, moje zdanie zmieniało się kil-
kukrotnie i prawdopodobnie będzie się zmieniało po 
jego zakończeniu. Na obecną chwilę uważam, że jedyną 
przewagą „dwójki” jest cena – 16GB wersję można ku-
pić w obniżonej do 1699 zł cenie, która jest bardzo przy-
stępna. Jeśli dopłata 400 zł do nowego iPada nie stano-
wi zbytniego obciążenia dla domowego budżetu, to nie 
pozostaje mi nic innego, jak zdecydowanie go polecić. 
Osoby, które dużo czytają nie powinny się w ogóle za-
stanawiać nad starszym modelem – rendering tekstu 
na nowym jest fantastyczny i dodatkowo mniej męczy 
oczy. Niestety wraz z wzrostem rozdzielczości pojawia 
się drugi problem – jeśli planujecie w znaczącej mierze 
wykorzystywać multimedia (video i zdjęcia) na tablecie, 
to od razu rozważcie wersję 32GB lub większą. Mogę 
jedynie podpowiedzieć, że gdybym na iPadzie nie trzy-
mał zdjęć ani muzyki, to zmieściłbym się w najmniej-
szym modelu, a tak wykorzystuję ponad 50GB dostęp-
nego miejsca. «

Podobnie wygląda spra-
wa z grubością urządzenia 
– różnica wynosi dokładnie 
0.6 mm na niekorzyść no-
wego modelu. Z tego powo-
du inaczej wyprofilowano 
„spad” na tylnej ściance, któ-
ry przy moim sposobie trzy-
mania jest wygodniejszy, bo 
nie „wrzyna” się tak w dłoń 
jak cieńszy poprzednik. Po-
dejrzewam jednak, że znacz-
na większość osób zupełnie 
tego nie zauważy i podobnie 

jak ma się sprawa z wagą – nie powinno to w żadnych 
stopniu decydować o decyzji zakupowej.

 » iSight

Nowa tylna kamera w nowym iPadzie pochodzi 
z  iPhone’a, a konkretniej z obu ostatnich generacji. 
Obiektyw zapożyczono z najnowszego 4S i zastosowano 
go do 5 megapikselowej matrycy z 4-ki. Dodano jedynie 
sprzętową stabilizację obrazu podczas kręcenia mate-
riałów video oraz zastosowano, również sprzętową, re-
dukcję szumów do nich. Zdjęcia z kolei wydają się, bar-
dzo subiektywnie, ponieważ nie robiłem szczegółowych 
testów, ciut lepsze jakościowo od iPhone’a 4 oraz nie-
znacznie gorsze od 4S. Jest też funkcja rozpoznawania 
twarzy, która niektórym może się spodobać. Przepaść 
w stosunku do iPada 2 jest w każdym razie gigantyczna, 
ale tam w końcu zastosowano matrycę, która nadawa-
ło się co najwyżej do video-rozmów ze swoim niecałym 
milionem pikseli. Nowym iPadem zdecydowanie da się 
robić zdjęcia i kręcić filmy, ale pozostaje pytanie, czy to 
ma jakikolwiek sens? Ekran co prawda zapewnia gigan-
tyczny „wizjer”, ale wygoda takiego rozwiązania pozo-
stawia wiele do życzenia.

 » 4G

Moduł Qualcomma odpowiedzialny za LTE niestety nie 
obsługuje Europy, ani większości świata. Działa głównie 
w USA oraz Kanadzie i ze wstępnych badań wynika, że 
modułu nie da się przeprogramować na „nasze” często-
tliwości. iPad wspiera jednak DC-HSDPA oraz HSPA+, któ-
re teoretycznie zapewniają maksymalny transfer na po-
ziomie 42Mbps. Na własne oczy widziałem transfery na 
poziomie 20-25Mbps w sieciach Orange i T-Mobile. Play 

nowy iPad      
Producent: Apple

Model: Nowy iPad (3G – trzeciej generacji)

Cena: od 2099 zł (w Apple Store)

Dostępne	modele: 16, 32 i 64GB w odmianiach Wi-Fi lub Wi-Fi + 4G
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Chip: Apple A5X

Kamera	iSight: 5 megapikseli, autofocus, 1080p/30fps

Kamera	FaceTime: VGA, 30fps

„ jeśli dopłata 
400 Pln do 

nowego iPada nie 
stanowi zbytniego 
obciążenia dla 
domowego budżetu, 
to nie pozostaje 
mi nic innego, 
jak zdecydowanie go 
polecić.
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aPPle tV
trzecIej geNeracjI

NoRbERT	cAłA

„co	to	jest	właściwie	to	Apple	TV”

Razem z premierą trzeciej generacji iPada, Apple przed-
stawił również trzecią generację Apple TV. Ta przystaw-
ka telewizyjna, która w obecnej, jak i zresztą poprzedniej 
wersji, przypomina wyglądem lekko kanciasty krążek ho-
kejowy, była nazywana przez Steva Jobsa jego „hobby”. 
Całkiem zresztą dochodowe hobby, bo sprzedaż Apple 
TV ciągle rośnie, a najnowsza wersja pewnie będzie się 
sprzedawała lepiej niż poprzednie.

Jeśli policzymy, ile razy każdy z naszych redaktorów 
słyszał pytanie: „Co to jest właściwie to Apple TV” wy-
szłoby, że jest to najbardziej tajemniczy produkt Apple. 
Czym więc jest ten tajemniczy, mały prostopadłościan? 
Najprościej powiedzieć, że jest przedłużeniem iTunes 
oraz iTunes Store, sięgającym wprost do naszego salo-
nu. Wystarczy, że Apple TV podłączymy kablem HDMI 
do telewizora oraz drugim kablem do prądu, wpiszemy 
hasło do sieci Wi-Fi oraz nasze Apple ID i już uzyskuje-
my dostęp do zasobów multimedialnych zgromadzonych 
w komputerze. Jednocześnie, będziemy mieli dostęp 
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pierwszy rzut oka, ale nie jest charak-
terystyczna tylko dla Apple TV trzeciej 
generacji, gdyż także posiadacze wer-
sji wcześniejszej dostali upgrade opro-
gramowania wprowadzający te zmiany.

Charakterystyczna dla trzeciej ge-
neracji jest nowa, maksymalna roz-
dzielczość wyświetlanego obrazu, czyli 
1080p. Wcześniejsza wersja obsługiwa-
ła tylko 720p. Zwiększenie rozdzielczo-

ści uzyskano dzięki zastosowaniu 
w Apple TV nowego procesora, 
który nie był stosowany jeszcze 
w żadnym produkcie Apple. Jest to 
procesor A5 jaki znamy np. z iPho-

ne’a 4S, ale pozbawiony jedne-
go rdzenia. To oczywiście dla 
użytkownika szczegół, ale dzięki 
tej zmianie trudno o narzędzie 

do Jailbreaku tej  generacji Apple TV.
Możliwość wyświetlania obrazu o rozdzielczości 

1080p była oczekiwana przez połowę użytkowników 
Apple TV, którzy argumentowali, że musi się pojawić, 
bowiem filmy nagrywane za pomocą iPhone’a 4S mają 
właśnie taką rozdzielczość. Druga połowa twierdziła, 
że to zbyteczne, bo przecież filmy kupowane i wypo-
życzane w iTunes Store i tak mają rozdzielczość 720p. 
Rację mieli jakby i jedni i drudzy. Apple wprowadzając 
nowe Apple TV podniosło także rozdzielczość wszyst-
kich filmów w iTunes Store z 720p do 1080p. Paradok-
salnie więc, właśnie największa zmiana, jaką przynosi 
nowe Apple TV zaszła w sklepie Apple. Niestety, dostęp 
do filmów Full HD jest dziwnie ograniczony jedynie do 
streamingu na Apple TV lub iPad 3. W chwili, gdy pobie-
rzemy film na dysk naszego komputera, będzie się on 
pobierał w rozdzielczości 720p. Może to nawet lepiej, 
bo nawet taka rozdzielczość zabiera nam statystycznie 
3GB na jeden film.

Nowe Apple TV jest doskonałym uzupełnieniem eko-
systemu Apple. Cena skalkulowana poniżej 500 zł powo-
duje, że staje się naturalnym 
akcesorium dla posiadacza 
iPhone’a, który kupuje iPada. 
To będzie zdecydowanie do-
bry wybór, który wraz z otwo-
rzeniem polskiego oddziału 
iTunes Store z filmami, oraz 
coraz większą oferta filmów 
w naszym języku, będzie sta-
nowił mocną konkurencję dla 
rodzimych dostawców VOD. «

do sklepu iTunes Store, z którego filmy możemy wy-
pożyczyć nie ruszając się sprzed telewizora. Wraz z so-
ftem iOS 5, nasze Apple TV zyskuje zaś możliwość wy-
świetlania bezprzewodowo przesłanego obrazu z  iPada, 
iPhone’a i jeśli mamy już system OS X 10.8 – to także 
z komputera Mac. Jest to więc doskonałe uzupełnienie 
ekosystemu Apple. Jeśli zaś lubimy „grzebać” w urzą-

dzeniach i nie przeraża nas 
słowo Jailbreak, to Apple TV 
pozwoli na znacznie więcej, 
ale to temat na inny artykuł.

Jak wspomniałem, przed-
stawiona miesiąc temu trze-
cia generacja Apple TV z wy-
glądu niczym się nie różni od 
poprzednika. Ciągle jest bar-
dzo mała, choć ma wbudo-
wany zasilacz, czarna i nadal 
nie ma innego wyjścia obrazu 

niż HDMI. Oczywiście brak zmiany wyglądu, przy jedno-
czesnej zmianie generacji, sugeruje nam spore nowo-
ści, ukryte pod czarnym plastikiem. Dokładnie tak jest 
w tym przypadku. Po pierwsze – zmienił się interfejs 
użytkownika wyświetlany na ekranie telewizora. Teraz 
przypomina trochę to, co znamy z telewizorów z funk-
cjami sieciowymi. Wszystkie możliwości umieszczono 
na kafelkach, wyświetlonych w formie siatki. Wielu ten 
interfejs nie przypadł do gustu, szczególnie po tym, 
jak pojawiła się plotka, że był on już gotowy dwa lata 
temu, ale nie zaakceptował go Steve Jobs. Mnie się on 
podoba i znacznie przyspiesza nawigowania za pomo-
cą małego pilota. Zmiana interfejsu jest widoczna na 

„ oczywiście brak 
zmiany wyglądu, 

przy jednoczesnej 
zmianie generacji 
sugeruje nam spore 
nowości ukryte pod 
czarnym plastikiem

„ charaktery
styczna 

dla trzeciej generacji 
jest nowa, maksymalna 
rozdzielczość 
wyświetlanego, 
czyli 1080p
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DoMiNik	łADA

casemate 
PoP 2
Szukacie dobrego zabezpie-
czenia dla swoich iPhone-
’ów 4/4S? Myślę, że pro-
pozycja CaseMate Pop 
2 może okazać się dla 
Was interesująca. Jest to 
obudowa dla osób zde-
cydowanie aktywnych. 
Połączenie szarego 
plastiku z jaskrawą, 
żółtą gumą dobrze 
zabezpieczy Twój te-
lefon podczas aktyw-
nego spędzania czasu. 
Dodatkowo, obudowa zo-
stała w bardzo sprytny sposób zaprojek-
towana – mamy od tyłu odchylaną nóżkę, dzięki której 
nasz iPhone będzie stał na stole.
Cena: 133 zł.

Puro desk 
holder
Minimalistyczny dock dla 
iPhone’a, w którego spokojnie 
wstawimy też nowego iPada, 
nawet z założonymi „plecka-
mi”. Puro Desk Holder jest jed-
nak dedykowany dla iPhone-
’a – iPad nie będzie ładował się 
dzięki dołączonej do zestawu 
ładowarce sieciowej. Zamiana 
ładowarki na oryginalną, iPado-
wą problem rozwiązuje. W ze-
stawie znajdziemy też kabel USB 

z dock connectorem.
Cena: 89,90 zł.

gear4 folio 
stand
Solidny pokrowiec 
na iPada 2/3. Za-
bezpiecza dokład-
nie z każdej strony. 
Wykonany z bardzo 
dobrej jakości ma-
teriału skóropo-
dobnego. We-
wnętrzna część, 
która dotyka ekra-
nu, zrobiona jest z mi-
krofibry. Gear4 Folio Stand 
jest jednocześnie stojakiem dla 
iPada – dzięki sprytnej konstrukcji możemy ustawić na-
szego w jednej z trzech wygodnych pozycji. Pokrowiec 
posiada też wbudowane magnesy, podobne do tych sto-
sowanych w SmartCover, dzięki czemu otwierając go, od 
razu aktywujemy naszego iPada.
Cena: 129 zł.

Ciekawa propozycja do-
tycząca zabezpieczenia 
iPhone’a 4/4S dla lubią-
cych wygląd swoich te-
lefonów. Obudowa kom-
pletnie nie zakłóca nam 
widoku – jest praktycz-
nie całkowicie przeźro-
czysta. Zabezpiecza za-
równo plecy, jak i ekran 
(swoją drogą nie wiem, 
jak to jest rozwiązane, że 
nadal możemy korzystać 
z ekranu dotykowego, 
choć mamy na nim do-
syć gruby plastik.
Cena: 49 zł.

gear4 icebox Pro 
iPhone 4 & 4s



HouseParty® Rise 2
Wireless clock radio

Wireless portable speaker
HouseParty® Portable

AirZone™ Series 2
AirPlay stereo speaker

Wireless music. More than listening.
Keep emailing, texting or surfing while streaming your favourite tunes.

© 2012 Disruptive Limited. All rights reserved. AirPlay, AirPlay logo, iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, inc. GEAR4, AirZone and HouseParty are trademarks of Disruptive Limited. All rights reserved.

http://www.monsterpc.pl/vmchk/GEAR4/Przegladaj-kategorie.html
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zalman 
ds1000
MINIMalIStyczNa 
PodStawka Pod MoNItor

DoMiNik	łADA

Macie	mało	miejsca	na	biurku	i	zasta-
nawiacie	się,	gdzie	schować	tablet	do	
rysowania,	gdy	nie	jest	używany,	aby	
nie	zajmował	cennego	miejsca?	ja	też	
miewałem	 takie	 problemy,	 ale	 roz-
wiązał	je	nowy	produkt	firmy	zalman	
– minimalistyczna	podstawka	pod	mo-
nitor	zalman	DS1000	– którą	otrzyma-
liśmy	do	testów.

Podstawka wykonana jest ze szczotkowanego alumi-
nium, które do złudzenia przypomina to znane z Ap-
ple Cinema Display lub iMaka. Podstawka jest bardzo 

sztywna i stabilna. Dla poprawienia bezpieczeństwa 
– aby nie suwała się po biurku – została wyposażona 
w gumowe nóżki.

Dla zwiększonej wygody użytkowania, w podstawce 
zainstalowano 4-portowy hub USB 2.0 oraz zamonto-
wano uchwyt na kable, ułatwiający utrzymanie porząd-
ku w przewodach.
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Dodatkowo, odpowiednia 
wysokość podstawki  Zalman 
pozwala prawidłowo ustawić 
monitor na biurku, co wpły-
wa na utrzymywanie właści-
wej pozycji siedzącej podczas 
wielogodzinnej pracy przy 
komputerze.

Podstawkę DS1000 można 
kupić w kolorze czarnym lub 
srebrnym w cenie 249PLN. «

zalman ds1000      
Wymiary: 270mm (D) x 570mm (S) x 69mm (W)

Waga: 2,35kg

Materiał: aluminium, guma (nóżki)

Złącza: 4 x USB 2.0

Dostępne	kolory: srebrny, czarny

Okablowanie: kabel USB 2.0A -> USB 2.0A – 1,5m

Certyfikaty: CE, FCC, Rohs, KC

„ Podstawka 
wykonana jest 

ze szczotkowanego 
aluminium, które do 
złudzenia przypomina 
to znane z apple 
cinema display 
lub imaka.
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Poczułem	się	jak	w	dobrym	kinie

Projektor ciągle kojarzy się nam zazwyczaj z nudną na-
radą w sali konferencyjnej. Od czasu do czasu można je 
spotkać w domowych salach kinowych, a ostatnio po-
jawiło się sporo małych projektorów podpinanych do 
iPhone’a. Czekając na projektor od Epsona, współpra-
cujący z iUrządzeniami byłem pewien, że właśnie coś 
takiego dostanę do testów. Zdziwiłem się mocno, gdy 
zobaczyłem pełnoprawny duży projektor, w dodatku 
z napisem HD.

 » zwykły projektor

Wyglądem przypomina każdy inny projektor. Ot pro-
stopadłościach o wymiarach czterech pudełek od iPada 
i wadze niecałych 4 kilogramów, wykonany z przyjemne-
go chropowatego plastiku. Z przodu mamy oczywiście 
obiektyw, który zamykany jest przesuwanym ryglem na 
górnej ściance. Na górnej ścianie znajdziemy też trzy su-
waki do sterowania zoomem, ostrością oraz redukcją po-
ziomych zniekształceń trapezoidalnych – korekcja pio-
nowa realizowana jest automatycznie. Oprócz suwaków, 
górna ścianka to kilka lampek i przycisków sterujących. 

NoRbERT	cAłA

iProjektor
ePSoN Mg-850Hd
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da trzeciej generacji był niesłychanie ostry i dynamicz-
ny. Kolory były doskonale oddane, a dzięki kilku ustawie-
niom barw każdy powinien znaleźć optymalne warunki 
dla siebie. Ja poczułem się jak w dobrym kinie. Niestety 
w odbiorze przeszkadzał trochę szum wiatraków, który 
trybie Eco jest jeszcze znośny, ale w trybie pełnej mocy 
lampy staje się bardzo uciążliwy. Na szczęście można go 
skutecznie zagłuszyć wbudowanymi w projektor głośni-
kami. Mają one moc 2×10 W, co nieczęsto spotyka się 
w projektorach. Dźwięk, który z nich płynie spokojnie 
umożliwia nam oglądanie filmu z iPada. Oczywiście nie 
jest to dźwięk przestrzenny oraz sporo mu brakuje mocy, 
zwłaszcza w obszarze tonów wysokich. Na szczęście bar-
wa dźwięku jest bardzo neutralna i przyjemna dla ucha.

Chciałbym też zwrócić uwagę na element, który za-
zwyczaj pomijam w testach, a mianowicie na pilota zdal-
nego sterowania. Jest on cienki, wykonany z dobrego 
materiału, posiada znikomą liczbę przycisków, wśród 
których znajdziemy jeden oznaczony filiżanką kawy. Po 
jego naciśnięciu odtwarzany film się zatrzyma, a pro-
jektor zacznie wyświetlać biały obraz, co skutecznie 
oświetli nasze mieszkanie i pozwoli bezpiecznie przy-
nieść kawę. To takie Applowe.

Z boku projektora mamy złą-
cza Component, HDMI, mi-
krofonowe oraz wygodną 
rączkę do przenoszenia pro-
jektora. Tył to zaś ukryte za 
materiałową maskownicą 
głośniki stereo oraz zasłonię-
te gumową przykrywką złą-
cza USB oraz VGA. Słowem 

zwykły projektor wyglądający tak, że z daleka widać, iż 
nikt z designerów Apple nawet nie stał w pobliżu Auto-
Cada, na którym powstał jego projekt. Jedyna rzecz od-
różniająca go od reszty to wysuwane z tyłu złącze DOCK 
dla iPhone’a lub iPad.

 » Obraz i dźwięk

Projektor jest zbudowany w oparciu o charakterystycz-
ną dla Epsona technologię 3LCD. Technologia ta charak-
teryzuje się doskonałym oddaniem poszczególnych ko-
lorów i daje nam obraz bardzo podobny do tego, który 
możemy zobaczyć w nowoczesnych salach kinowych. Wy-
świetlany obraz ma rozdzielczość 1280×800 pikseli, czy-
li trochę więcej niż 720 p inaczej zwane HD ready. De-
klarowana przez producenta jasność wynosi 2800 ANSI 
lumenów, a współczynnik kontrastu 3000:1. Lampa ma 
nam wystarczyć na 5000 godzin w trybie Eco i 4000 go-
dzin w trybie normalnym. Dzięki tym parametrom mo-
żemy uzyskać obraz od 35” aż do 320” odpowiednio, gdy 
projektor jest ustawiony w odległości od 1 m do 10,8 m 
od ekranu. Co więcej, duża jasność projektora pozwoli 
się nam cieszyć ze znośnego obrazu także w ciągu dnia. 
Choć oczywiście zdecydowanie najlepiej będzie się oglą-
dało filmy w dobrze zacienionych pomieszczeniach. Te-
stowałem projektor w mojej sypialni, gdy był ustawiony 
od ściany w odległości około 3 metrów. Muszę przyznać, 
że obraz w postaci filmu The Art of Flight wypożyczonego 
z iTunes Store w rozdzielczości 1080 i wysyłanego z iPa-

„ jedyna rzecz 
odróżniająca go 

od reszty to wysuwane 
z tyłu złącze dock dla 
iPhone’a lub iPad.
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epson mg850hd      
Rozdzielczość: 1280×800 HD Ready 720p

Technologia: 3LCD

Źródła: złącze dock, HDMI, VGA, Component

Kontrast:	3000:1

Jasność: 2800 ANSI lumenów

Dźwięk: wbudowane głośniki stereofoniczne o mocy 10W

Żywotność	lampy:  do 5000 godzin

 » Współpraca z iUrządzeniami

Dzięki wbudowanemu dockowi dla urządzeń Apple ten 
projektor szczególnie nas zainteresował. Przetestowa-
liśmy go z iPhone 4S oraz iPadem trzeciej generacji. 

Z oboma urządzeniami pro-
jektor teoretycznie współ-
pracuje poprawnie, ale nie 
jest to współpraca idealna. 
Miałem nadzieję, że będzie 
możliwość mirroringu obra-
zu z iPada na projektor, ale 
nie bardzo w to wierzyłem. 
Oczywiście jej nie było, ale po 
zadokowaniu naszego urzą-
dzenia pojawia się nam menu 
jakby żywcem przeniesione 
z wcześniejszych wersji softu 
od Apple TV. Możemy w tym 
menu wybrać oglądanie fil-

mów z naszego urządzenia, przeglądanie zdjęć czy słu-
chanie muzyki. Niestety nie wszystkie te funkcje dzia-
łają tak jakbyśmy sobie to wyobrażali. Przeglądanie 
filmów nie widzi filmów wypożyczonych z iTunes Sto-
re, na szczęście można uruchomić odtwarzanie z pozio-
mu np. iPada i bez problemu uruchomić odtwarzanie 
filmu na projektorze. Z poziomu menu nie zobaczymy 
też żadnej muzyki ani teledysków, które są przechowa-
ne w usłudze iTunes Match. Co więcej, przeglądać zdjęć 
nie możemy bezpośrednio za pomocą pilota od projek-
tora. Jedyne co możemy zrobić to wybrać opcję pokazu 
zdjęć pilotem oraz potem uruchomić pokaz zdjęć z po-
ziomu np. iPhone’a. Niestety też w czasie pokazu nie bę-
dziemy mieli żadnego wpływu z poziomu pilota, na po-
kazywane zdjęcia. Podobnie jest z filmami nakręconymi 
za pomocą iPhone’a, aby je odtworzyć musimy porzucić 

„
Przetestowaliśmy 

go z iPhone 4s 
oraz iPadem 
trzeciej generacji. 
z oboma urządzeniami 
projektor teoretycznie 
współpracuje 
poprawnie, ale nie jest 
to współpraca idealna.

pilota i uruchomić odtwarzanie bezpośrednio z menu 
naszego telefonu. Możliwe, że te wady zostaną usunię-
te w jakiejś aktualizacji softu, niestety żadnej na stro-
nach producenta nie znalazłem. To takie nie Apple’we.

 » Objazdowe kino

Jestem z poko-
lenia, które pa-
mięta objazdowe 
kina. Na osiedle 
przyjeżdżała Ny-
ska z projektorem 
i wielkimi głośni-
kami i puszczała film na elewacji jakiegoś bloku. Sprzęt 
był wielki, nic nie było słychać, niewiele widać, ale do dziś 
pamiętam te emocje. Z nowym iProjektorem Epsona jest 
inaczej. Jest mały, ma doskonały obraz, dobry dźwięk. 
Dwie rzeczy się nie zmieniły. Dzięki niemu oraz np. iPhone 
możemy odtwarzać film w praktycznie dowolnym miej-
scu oraz nie zmieniły się emocje – emocje oglądania The 
Art of Flight w prawdziwym kinie we własnej sypialni są 
niezapomniane. Ciężko mi się będzie z nim jutro rozstać. 
Ile on kosztuje … 3200 zł tyle co iPad. «

„ ile on kosztuje … 
3200 zł tyle  

co iPad.
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Seagate
goflex Pro mac

DoMiNik	łADA

Do naszej redakcji trafił do te-
stów zewnętrzny dysk  Seagate 
GoFlex Pro Mac. Jest to bardzo 
ciekawe rozwiązanie dla nas, 
macuserów, nie tylko ze wzglę-
du na „aluminiowy” wygląd, 
ale też fakt, że dysk „out of the 
box” przygotowany jest do pra-
cy z makami. Dysk sformatowany jest 
w HFS+ i jest w pełni zgodny z TimeMachine.

Dysk, który do nas trafił ma 750GB pojemności – na 
przenośne dane według mnie jest to aż nadto. Seagate 
w opakowanie imitujące fakturą i kolorystyką obudo-
wy maków wsadził szybki dysk 7200rpm. Po kilkudnio-
wej pracy z tym dyskiem spokojnie mogę stwierdzić, że 
nie grzeje się ani nie wibruje – za to ode mnie ogromny 
plus. Testowane przeze mnie inne dyski o podobnych 
parametrach cierpiały właśnie na takie dolegliwości.

Najciekawszą cechą praktycznie wszystkich dostęp-
nych w tej chwili na rynku dysków Seagate, w tym te-
stowanego, jest standard złącza GoFlex. Jest to coś bar-
dzo praktycznego. Nasz dysk jednocześnie jest dyskiem 
w standardzie USB2.0, FW800, USB3.0 (akurat dla nas 
macuserów średnio interesujące) i najnowszy, jeszcze 
nie dostępny w sprzedaży, ale już zaprezentowany na 

W	sytuacji	coraz	popularniejszych	dysków	SSD	użytkownicy	zaczęli	coraz	czę-
ściej	spoglądać	na	zewnętrzne	dyski	przenośne.	Dlaczego?	SSD	choć	jest	bar-
dzo	szybkie,	to	jednocześnie	jest	bardzo	drogie.	instalując	dysk	SSD	w	naszych	
przenośnych	komputerach	raptem	orientujemy	się,	że	brakuje	nam	miejsca	na	
nasze	pliki. „ najciekawszą 

cechą 
praktycznie 
wszystkich dostępnych 
w tej chwili na rynku 
dysków seagate, 
w tym testowanego, 
jest standard 
złącza goflex.
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ostatnich targach CES Thunderbolt. Seagate zależnie 
od produktu dołącza albo jedno z wyżej wymienionych 
złącz w zestawie, albo kilka. Oczywiście można je osob-
no dokupić i używać wymiennie z innymi dyskami. W te-
stowanym dysku Seagate  GoFlex Mac producent zapa-
kował do opakowania złącze USB2.0 i FW800. Dla mnie 
FW800 jest swego rodzaju zbawieniem, bo mogę korzy-
stać z dużo szybszego złącza w moim Macbooku Pro. 
Jednocześnie cieszę się, że mogę wreszcie podłączać 
do swojego komputera szybszym złączem swój „stary” 
dysk Seagate GoFlex Satellite, do którego nie było do-
łączone złącze FW800.

Z przeprowadzonych przeze mnie testów wyni-
ka, że dysk osiąga całkiem przyzwoite wyniki. Pracu-
jąc na USB2.0 zapis jest na poziomie 36,6MB/s, a od-

czyt 37,3MB/s. Zmieniając interfejs na FW800 od razu 
wyniki są dużo lepsze – zapis wynosi 57,3MB/s, a od-
czyt 74MB/s. Nie mogę doczekać się momentu, aż tra-

fi w moje ręce przejściów-
ka na Thunderbolt i będę 
mógł zmierzyć osiągi na tym 
interfejsie.

Testowany dysk bardzo do-
brze sprawdził się jako dysk 
startowy dla OSX 10.8 Moun-
tain Lion. Działając na FW800 
nie odczuwałem specjalnie 
dyskomfortu z prędkości pracy jako dysku systemowe-
go. Cały system działał bardzo sprawnie nie wywołując 
u mnie jakiejkolwiek frustracji.

Generalnie szczerze 
mogę go wszystkim 
macuserom pole-
cić, ale nie mogę nie 
zwrócić uwagi na je-
den minus, jaki zna-
lazłem – jest to nie-
stety jego cena. I to 
jest według mnie je-
dyny minus tego 
produktu.

750GB jest bardzo 
przyzwoitym uzu-
pełnieniem pamięci 
w naszych np. Mac-
bookacb Air, gdzie 
wbudowane dyski 
SSD są mocno ogra-
niczone. Używanie 
jego jako dysku Ti-
meMachine jest też do-
brym rozwiązaniem, ale należy pamiętać, aby nie nosić 
go ze sobą razem z komputerem. Back-up to bakc-up, 
ważne, aby nie było jak w tym kawale:

„Ukradziono mi komputer...a miałeś back-up? Tak 
oczywiście, nosiłem go zawsze z komputerem...” «

seagate goflex Pro mac      
Producent: Seagate

Pojemność: 750GB 7200rpm

Interfejs: dzięki systemowi GoFlex – USB2.0, USB3.0, FW800, 
Thunderbolt

Waga: 160 g

Cena: 1260 zł

Plusy:  + złącza GoFlex 
+ cicha praca i brak grzania się oraz wibracji 
+ szybkość pracy

Minusy: – cena

„ testowany dysk 
bardzo dobrze 

sprawdził się jako 
dysk startowy dla osx 
10.8 mountain lion.
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soundfreaq
sfq01

jARoSłAW	cAłA

Soundfreaq	na	rynku	istnieje	od	nie-
spełna	dwóch	lat	i	w	tak	krótkim	cza-
sie	zdołał	zyskać	dość	dużo	pochleb-
nych	recenzji,	co	dla	tak	małej	i	młodej	
firmy	jest	świetnym	osiągnięciem

Co miesiąc, w testach urządzeń, opisujemy stacje do-
kujące. W tym miesiącu wyjątku nie ma i znów w moje 
ręce trafił głośnik dedykowany Apple. Można pomyśleć, 
że znów to samo, a jednak tym razem to coś nowego.

Mając na myśli „coś nowego” chodzi mi tu głównie 
o producenta i pomimo, że na rynku roi się od przeróż-

nych iGłośników, to jednak grono ich producentów jest 
dość zamknięte. Rzadko do tego grona dołącza jakaś 
nowa firma, a gdy już się to zdarzy, to najczęściej są to 
urządzenia marne i nie warte uwagi. Tym razem jest jed-
nak inaczej i dlatego mój tekst zacznę od małego opisu 
producenta, bo ten na to zasługuję.

 » Młoda z osiągnięciami

Soundfreaq na rynku istnieje od niespełna dwóch lat 
i w tak krótkim czasie zdołał zyskać dość dużo pochleb-
nych recenzji, co dla tak małej i młodej firmy jest świet-
nym osiągnięciem. Wszystko za sprawą produktów, któ-
re świetnie uzupełniają ofertę znanych już producentów. 
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tykowe przyciski i mały wyświetlacz. Dotyk w przyci-
skach to fajne rozwiązanie i działa rewelacyjnie, czego 
nie można napisać o pokrętłach. Może i wyglądają retro-
-ładnie, jednak są zwyczajnie nie wygodne. Uzupełnie-
niem przedniego panelu jest dock umieszczony między 
pokrętłami, a przyciskami, trochę szkoda, że jest wklę-
sły przez co nie ma jak umieścić w nim iPada.

Ciekawostkę ukrywa przed nami jeden z boków gło-
śnika, jest otwierany i służy jako schowek. Kryję się 
w nim mały, niezbyt okazały pilot przypominający sto 
milionów innych podobnych do siebie konstrukcji ob-
sługujących co drugi chiński sprzęt.

Ciekawszy od pilota jest za to jego schowek posiada-
jący magnes, który niczym nasz MacBook łapiący łado-
warkę z prądem, łapie i przyciąga do siebie pilota, bar-
dzo miłe i trafne nawiązanie. Całość budowy wieńczy 
jasne podświetlanie idealnie 
zgrywające się z połyskowym 
białym plastikiem.

Niewątpliwie największą 
zaletą SFQ-01 jest możliwość 
bezprzewodowego odtwarza-
nia muzyki, co prawda nie po-
siada on funkcji Airplay, ale 
wyposażony jest w Bluetooth.

Wszystko działa bardzo 
sprawnie i szybko, nie czuć 
żadnych opóźnień, a jakość 
powietrznego dźwięku jak 
na bluetootha jest zaska-

Za rozsądną cenę oferują systemy audio posiadające 
wszystko w jednym, nie za dużym urządzeniu, które 
jakością dźwięku zadowoli szerokie grono odbiorców. 
Jak sami o sobie piszą, Soundfreaq to dzieło współpra-
cy najlepszych inżynierów, rzemieślników oraz designe-
rów, z ogromnym doświadczeniem w elektronice użyt-
kowej oraz pasją do wspaniałego dźwięku. Pracując bez 
korporacyjnych ograniczeń, są w stanie stworzyć dzieło 
od podstaw, które dostarczy Ci doskonały dźwięk w tym 
bezprzewodowym świecie.

 » Retro i nowoczesność

Do naszej redakcji trafił model SFQ-01 w kolorze, któ-
ry chyba najbardziej na świecie kojarzy się z Apple, czy-
li białym. Od razu widać, że ważnym czynnikiem dla 

inżynierów jest design i wła-
śnie do tego aspektu przy-
wiązują dużą część uwagi. 
Głośnik wygląda jak starcie 
stylu retro z nowoczesno-
ścią, jest trochę jak DeLore-
an. Niby stara konstrukcja, 
ale mieści w sobie rozwiąza-
nia z przyszłości. Kanciasty 
kształt zakończony podstawą 
z panelem sterowania, który 
z jednej strony ma retro po-
krętła, a z drugiej strony do-

„ głośnik 
wygląda jak 

starcie stylu retro 
z nowoczesnością, 
jest trochę jak 
delorean. niby stara 
konstrukcja, ale mieści 
w sobie rozwiązania 
z przyszłości.

„ niewątpliwie 
największą 

zaletą sfq01 
jest możliwość 
bezprzewodowego 
odtwarzania muzyki, 
co prawda nie posiada 
funkcji airplay, ale 
wyposażony jest 
w bluetooth.
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np. przepływu powietrza na zewnątrz z głośnia, ale nie 
zamierzam jeszcze bardziej Was usypiać. W praktyce 
SFQ-01 gra przyzwoicie z mocnym środkiem, przez co 
dokładnie odzwierciedla wokal, jednak przydałoby się 
nieco więcej dynamiki, szczególnie w niskich partiach 
dźwięku. Dużym plusem i wyróżnieniem na tle innych 
stacji dokujących jest opisywany wcześniej system UQ3, 
który działa i w małym mieszkaniu może stworzyć nam 
mini kino domowe.

Podsumowując, przy cenie rzędu 1 100 zł pozysku-
jemy ciekawie wyglądający głośnik, który jest niebywa-
le uniwersalny i wszechstronny. Gra przyzwoicie, po-
siada docka, radio i może chwytać dźwięk z powietrza, 
co ważne z urządzeń wielu producentów, jak trzeba bę-
dzie to posłuży również jako mini kino domowe. Trzeba 
przyznać, że to całkiem nieźle jak na tak małe urządze-
nie. Soundfreaq to zupełna nowość w Polsce i ciężko im 
będzie przebić się pośród znanych i sprawdzonych pro-
ducentów, jednak czasami warto zaryzykować i ten pro-
dukt jest tego świetnym przykładem. «

kująco dobra. Dla zwiększenia naszej wygody produ-
cent stworzył darmową aplikację Soundfreaq Remote. 
Jest to odzwierciedlenie jeden do jednego pilota, któ-
rym możemy obsłużyć każdą funkcję głośnika. W prak-
tyce leżymy sobie na łóżku, włączamy bluetooth na 
iPhone’ie, Macu bądź Androidzie i znajdujemy SFQ-01, 
otwieramy aplikację i możemy zdalnie obsługiwać gło-
śnik  decydując o tym, co aktualnie chcemy na nim 
odtworzyć.

 » Dźwięk

Wszystkie rozwiązania i ciekawostki, jakie do tej pory 
opisywałem to tylko kropla w morzu przy tym, co inży-
nierowie „nawymyślali” przy systemach dźwięku. Rze-
komo magnes jest z unikalnej mieszanki żelaza i węgla, 
a membranę głośnika wzmacnia domieszka kevlara. Te 
właściwości obniżają wagę stacji i zmniejszają wibrację 
głośnika, co oczywiście ma wpłynąć na lepszy dźwięk. 
Dodatkowo o wszystko dba – opisywany przy okazji in-
nych urządzeń – wzmacniacz klasy D, tak 
w skrócie chodzi o zminiaturyzowanie bez 
utraty mocy.

Następnym system jest UQ3, który ma oszukać na-
sze uszy, tak, aby słyszały przestrzennie. Przy tak ma-
łych systemach audio problem jest w zbyt bliskim roz-
łożeniu głośników, przez co słyszymy dźwięk bardzo 
prosto. To rozwiązanie tworzy efekt psychoakustyczny 
poprzez kontrolowanie fali dźwięku, co zmniejsza sepa-
rację stereo. UQ3 można włączyć bądź wyłączyć w zależ-
ności od tego, co chcemy usłyszeć. Zalecany jest rzecz 
jasna do filmów i gier, jednak jak dla mnie najlepiej po-
zostawić cały czas włączony i wtedy stacja gra najlepiej, 
szczególnie w większych pomieszczeniach. Soundfreaq 
opisuje jeszcze więcej dziwnych rozwiązań dotyczących 

soundfreaq sfq01      
Cena: 1 105,77

Sklep: www.zgsklep.pl/soundfreaq.aspx

Głośniki: 2x 4ohm, 92dB, 60Hz-24kHz, 40Wat

Bluetooth: 2.0+ EDR, zasięg 10 m

Radio: Pamięć 20 stacji

Wejście: AUX In 3,5 mm

Waga: 7,05 kg

Wymiary (Szerokość/Wysokość/Głębokość): 
300mm/150mm/151.5mm

www.zgsklep.pl/soundfreaq.aspx
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bawiąc	 się	Arduino	 stykamy	 się	nie	
tylko	z	elektroniką,	ale	też	z	progra-
mowaniem.	 i	 tu	objawia	 się	 kolejny	
geniusz	 tej	 platformy	 –  nie	 trzeba	
być	 specem,	 aby	 spróbować	 swo-
ich	 sił	w	obu	 tych	dziedzinach.	 i	 to	
z	powodzeniem!

W poprzednim numerze zapoznaliśmy się z platformą 
Arduino, podstawowymi elementami elektronicznymi 
oraz uruchomiliśmy środowisko programistyczne. Dziś 
stawimy czoła temu ostatniemu – zapoznamy się z in-
terfejsem programu oraz poznamy podstawową skład-
nię „szkiców” (kody dla mikroprocesora Arduino). Na 
deser zbudujemy układ mierzący temperaturę.

 » Środowisko programistyczne Arduino

Poprzednim razem uruchomiliśmy już Oprogramowanie 
Arduino i wstępnie skonfigurowaliśmy komunikację pro-
gramu z elektroniką. Dla porządku przypomnę tylko, że 
po uruchomieniu programu musimy (z reguły wystar-
czy to zrobić raz, chyba że coś zmienialiśmy w ustawie-
niach) wybrać menu Tools	->	Board i sprawdzamy, czy 
wybrana pozycja to Arduino Uno. Jeśli nie, to wybieramy 
tę pozycję. Następnie wybieramy Tools	->	Serial	Port 
i ustawiamy pierwszą pozycję /dev/tty.usbmodem. 
Mamy skonfigurowane środowisko pracy. Możemy za-
tem przejść do jego poznawania.

Poszczególne menu programu dają nam dostęp do 
wszystkich funkcji programu, jednak najważniejsze 
mamy w menu szybkiego dostępu w głównym okienku 

programu. Są one zobrazowane za pomocą ikonek, co 
ułatwia pracę, a są to kolejno (rys.1, od lewej):

• Verify – rozpoczyna kompilację napisanego przez 
nasz szkicu, czyli przetwarzanie go na język zrozumia-
ły dla procesora Arduino. Gdy zdarzy się – a na po-
czątku często się zdarza – że popełniliśmy jakiś błąd, 
to zostaniemy poinformowani o tym przez kompila-
tor. Wszystkie błędy zostaną wylistowane w dolnej 
części okna (czerwony tekst), a błędny fragment zo-
stanie podświetlony w oknie z kodem. To bardzo po-
mocne narzędzie.

• Upload – wysyła nasz program do procesora Ardu-
ino. Przed wysłaniem następuje kompilacja i spraw-
dzenie, czy nasz szkic nie zawiera błędów. Częścio-
wo dubluje poprzednią funkcję.

arduINo, cz. 2
budujemy Prosty 
termometr

PAWEł	PioTRoWSki
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pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // set the LED off
delay(1000); // wait for a second
}

W sekwencji void	setup() inicjujemy pin 13 jako pin 
wyjściowy. W sekwencji „kod” ustawiamy pin 13 w stan 
wysoki i podajemy sygnał cyfrowy – dioda zapala się. 
Następnie wymuszamy „pauzę” 1000 milisekund (czyli 
jedną sekundę). W kolejnych 2 liniach kodu wyłączamy 
diodę tą samą metodą (podajemy stan niski) i pauza. 
Potem zamknięcie pętli i wszystko od nowa. W tym mo-
mencie otrzymaliśmy kolejne ważne informacje. Pojawi-
ło się pojęcie stanu niskiego i wysokiego oraz wprowa-
dzamy pojęcie wyjścia cyfrowego i analogowego. Wyjście 
cyfrowe to wyjście na którym mogą pojawić się tylko 
dwa stany – wysoki (oznaczany jako 1) i niski (oznaczany 
jako 0). Stanom tym odpowiadają napięcia 5V i 0V wy-
stępujące na konkretnym pinie. Można to przyrównać 
do zwykłej lampki – możemy ją tylko włączyć lub wyłą-
czyć. Wyjście analogowe natomiast (którym zajmiemy 
się później) to wyjście, na którym pojawić się mogą róż-
ne stany w konkretnym zakresie, a zakresom tym od-
powiada konkretny przedział napięcia. Tu też możemy 
posłużyć się przykładem lampki, ale ze ściemniaczem 
– możemy sobie ustawić jej jasność.

Teraz kilka uwag na temat samego pisania szkiców. 
Ponieważ język programowania Arduino to tak napraw-
dę zmodyfikowany C, więc obowiązują tu podobne za-
sady. Trzeba pamiętać o tym, że wielkość liter w zapisie 
ma znaczenie i tak na przykład OUTPUT to nie to samo, 
co Output, a tym bardziej OutPut. To samo tyczy się 
zapisu funkcji – pinMode to nie to samo, co PinMode. 
Musimy o tym pamiętać, bo kompilator będzie nieubła-
gany! Nie możemy również zapominać o średniku na 
końcu każdej linii z instrukcjami. Gdy go zabraknie, kom-
pilator również nam tego nie przepuści. W jakich miej-
scach stawiamy średniki, a w jakich nie pokazuje nam 
powyższy szkic, Blink.

W zasadzie to wszystkie najpotrzebniejsze infor-
macje na temat pisania szkiców w Arduino. Teraz po-
trzeba już Waszej samodzielnej pracy polegającej na 
poznawaniu kolejnych funkcji języka Arduino. Z ich li-
stą możecie się zapoznać na stronie projektu w sekcji 
 Reference (http://arduino.cc/en/Reference/HomePage). 
Są tu omówione wszystkie aktualne struktury, funkcje 
i zmienne stosowane w języku Arduino, a także  biblioteki 

• New – pozwala stworzyć nowy projekt (szkic)
• Open – otwiera istniejący szkic lub szkice przykłado-

we, dołączone do oprogramowania
• Save – zapisuje utworzony lub zmodyfikowany szkic
• Serial	Monitor – otwiera okno monitora portu sze-

regowego. Tę opcję omówimy później.
Przyznać trzeba, że bardziej prostego interfejsu pro-

gramistycznego chyba wymyślić nie można. Dzięki temu 
jest on dla nas przyjazny.

 » Podstawy programowania

Przyszedł zatem czas na poznanie podstaw programo-
wania w środowisku Arduino. Na pierwszy ogień idzie 
podstawowy szkielet programu:

void	setup(){
//ta funkcja wywoływana jest, gdy nasz szkic startuje. 

Służy ona do zadeklarowania zmiennych oraz bibliotek, 
skonfigurowania pinów, itd. Wywołujemy ją tylko raz.

}
void loop(){
//tutaj umieszczamy funkcje które będą wykonywa-

ne ciągle przez procesor, w pętli.
}
Zwróćcie uwagę na sposób zapisu komentarzy w ko-

dzie. Możemy to robić w dwojaki sposób. Albo tak:
/*
ukośnik z kropką wyznacza „klamry” w których znaj-

duje się komentarz. pamiętajcie o jego zamknięciu!!!
*/
albo tak:
//dwa ukośniki oznaczają komentarz mieszczący się 

w jednej linii

Komentarze są bardzo ważne, bo pozwalają na uzy-
skanie przejrzystości kodu oraz informują potencjalnych 
użytkowników o tym, co dany fragment kodu realizuje. 
O ile nie jest to konieczne przy krótkich programach, 
o tyle w dłuższym kodzie jest wręcz zbawienne. War-
to pamiętać o komentowaniu naszego kodu. Można też 
za jego pomocą umieścić w szkicu informacje o auto-
rze i wersji kodu. To bardzo dobry i praktyczny zwyczaj.

Przeanalizujmy teraz szkic, który już wysyłaliśmy do 
Arduino:

void	setup() {
// initialize the digital pin as an output.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino 

boards:

http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
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Nettigo, w blogu Starter Kit (http://starter-kit.nettigo.
pl/2009/10/jak-mierzyc-temperature-z-arduino/):

float temp;
void	setup() {
Serial.begin(57600);
};
void loop() {
temp = analogRead(0)*5/1024.0;
temp = temp – 0.5;
temp = temp / 0.01;
Serial.println(temp);
delay(500);
};

Powyższy kod odczytuje temperaturę z czujnika, a na-
stępnie wysyła go na port szeregowy (omawiany wcze-
śniej). Aby odczytać wartość zmierzonej temperatu-
ry musimy otworzyć okienko Serial Monitor i ustawić 
prędkość transmisji na 57600 bodów (tak jak w kodzie 
programu). Teraz wysyłamy szkic do Arduino i gotowe 
– nasz termometr mierzy temperaturę). Jako pracę do-
mową pozostawiam Wam analizę kodu – aby zrozumieć 
jak to działa – a także zapoznanie się ze specyfikacją 
czujnika temperatury w celu wyjaśnienia skomplikowa-
nych obliczeń, jakie są dokonywane w pierwszej linij-
ce kodu (zaraz po pętli void loop()). Jeśli będą kłopo-
ty, to odsyłam do artykuły w Starter Kit, gdzie zostało 
wszystko dokładnie omówione, a jeśli wskazywana tem-
peratura będzie za wysoka to ten temat omawia artykuł 
„Co właściwie mierzy analogRead() ?” (http://starter-kit.
nettigo.pl/2010/10/co-mierzy-analogread/)

I to na dziś wszystko. Za miesiąc kolejne cieka-
wostki związane z Arduino oraz kolejny mały układ do 
zmontowania. «

 wykorzystywane przy budowaniu bardziej złożonych 
konstrukcji (serwer Web i inne). Jest to cenne źródło 
wiedzy. Możecie też podpatrywać w Internecie różne 
opisy i konstrukcje innych użytkowników, budujących 
swoje układy. Jednym z moich ulubionych jest blog, któ-
ry prowadzi netmaniac na swojej stronie – Starter Kit 
(http://starter-kit.nettigo.pl/). Omawia on tam różne 
układy, które możemy budować sami, wyjaśniając jak 
działają np. czujniki i inne elementy.

 » Budujemy prosty termometr

Podstawy programowania mamy za sobą. Czas teraz 
na budowę obiecanego termometru. Do jego skonstru-
owania potrzebować będziemy – poza samym Ardu-
ino – czujnik temperatury MCP9700-E/TO (wchodzący 
w skład Arduino Starter Kit’u, który omawialiśmy w po-
przednim artykule). Ponieważ jest to czujnik analogowy, 
więc nie potrzebujemy żadnych dodatkowych elemen-
tów do jego podłączania do Arduino. Rozkład nóżek jest 
opisany na rys.2. Teraz podłączenie czujnika do ardu-
ino (najlepiej użyć płytki konstrukcyjnej i kilku przewo-
dów): do 1 podłączamy napięcie zasilania 5V, do 2 pin 
Analog 0 (oznaczenie A0 na Arduino), a do 3 podłączamy 
masę układu (oznaczenie GND). Układ mamy już zmon-
towany. Teraz pozostaje napisać odpowiedni program. 
Ja skorzystałem z gotowca zamieszczonego na stronie 

http://starter-kit.nettigo.pl/2009/10/jak-mierzyc-temperature-z-arduino
http://starter-kit.nettigo.pl/2009/10/jak-mierzyc-temperature-z-arduino
http://starter-kit.nettigo.pl/2010/10/co-mierzy-analogread
http://starter-kit.nettigo.pl/2010/10/co-mierzy-analogread
http://starter-kit.nettigo.pl
http://starter-kit.nettigo.pl/
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tPlink 
3g router

MAciEj	SkRzyPczAk,	PAWEł	PioTRoWSki

TP-Link	Portable	3G/3.75G	Wireless N	
Router	– mobilny	dostęp	do	interne-
tu	w	każdym	miejscu.	W	ostatnim	nu-
merze	opisywaliśmy	TP-Link	Nano	Ro-
uter,	czyli	mały	i	poręczny	routerek,	
który,	w	przystępnej	 cenie,	 oferuje	
łatwą	konfigurację,	 jak	 również	 roz-
budowane	funkcje.	Dziś	chcielibyśmy	
zaprezentować	Wam	drugi	z	serii	mo-
bilnych	routerów	firmy	TP-Link,	czyli	
Portable	3G/3.75G	Wireless	N	Router.

 » Pudełko i jego zawartość

Podobnie jak TP-Link Nano, również i ten model nawią-
zuje designem do minimalistycznego stylu Apple. Pudeł-
ko pokryte matową folią, a także srebrne, tłoczone logo 
TP-Link sprawiają bardzo schludne wrażenie. Od razu wi-
dać, że nie mamy do czynienia z tandetnym produktem.

Natomiast w środku znajdziemy miniaturkę Maka 
Mini – takie były pierwsze skojarzenia Maćka. Router 
bardzo przypomina Nano, tyle że jest od niego nie-
znacznie większy (3G Router ma wymiary 74×67×22 mm, 
a Nano Router 57×57×18 mm). Na górnej części route-
ra znajdują się diody sygnalizujące zasilanie, połącze-
nie kablowe, bezprzewodowe i 3G oraz przycisk WDS 
(do szybkiego połączenia z innymi urządzeniami firmy 
TP-Link), który pełni jednocześnie rolę przycisku Re-
set. Na bocznej ściance umieszczone zostały: fizyczny 
przełącznik trybów routera (o czym będę pisał dalej), 
gniazdo RJ45 oraz port mini USB służący za gniazdo za-
silania. Po przeciwległej stronie znajdziemy natomiast 

port USB 2.0. Niestety, nie podłączymy do niego in-
nego urządzenia oprócz modemów 3G. A szkoda, bo 
gdyby była możliwość podłączenia chociażby drukarki, 
TP-Link 3G Router mógłby bez problemu konkurować 
z AirPort Express.

Oprócz routera w pudełku znajdziemy standardo-
wo kable – zasilający USB i RJ45, taki sam jak w Nano 
Routerze zasilacz sieciowy, instrukcję szybkiej konfigu-
racji oraz płytę mini CD z instrukcjami obsługi w for-
macie PDF.

 » Jak to działa?

Pracę z TP-Link 3G Router zaczynamy od wskazania try-
bu, w jakim urządzenie ma działać. W tym celu ustawia-
my przełącznik na jednym z trzech trybów.

Pierwszy, to głównie promowany tryb	3G. Opisywa-
ny router nie ma wbudowanego modułu 3G, dlatego nie-
zbędny będzie zewnętrzny modem. Kiedy już w takowy 
się zaopatrzymy, wystarczy, że podłączymy go do ro-
utera i za pomocą interfejsu webowego wskażemy kraj 
i operatora, dla którego ma działać 3G. Reszta powin-
na być bez problemów automatycznie wykryta (przy-
najmniej tak było w moim przypadku, a testowałem 
na modemie Huawei z sieci Play). Wystarczy teraz po-
czekać aż modem się połączy i już możemy korzystać 
z Internetu. Prosto i bezboleśnie, czyli tak jak lubimy. 
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WPA-PSK/WPA2-PSK, itd. Prak-
tycznie znajdziemy tu wszyst-
kie opcje, jakie oferują stacjo-
narne routery.

 » Podsumowanie

TP-Link Portable 3G/3.75G Wireless N Ro-
uter to urządzenie, które można bez problemu 

używać w domu. Przede wszystkim jednak jest to 
doskonałe narzędzie do pracy poza domem, dzięki cze-
mu w każdym miejscu (o ile oczywiście będzie zasięg) 
będziemy mogli stworzyć mobilne centrum dowodze-
nia. W połączeniu z przystępną ceną (ok. 130 zł) router 
ten jest doskonałą pozycją dla średnio wymagających 
użytkowników. «

Mając przełącznik w tej po-
zycji (czyli 3G) możemy rów-
nież przestawić urządzenie 
w tryb zwykłego routera, 
który udostępnia bezprze-
wodowo Internet z podpię-
tego do gniazda RJ45 kabla.

Drugim z kolei jest nie-
mniej ciekawy tryb	WISP, czy-
li Wireless Internet Service Provider. 
Umożliwia on stworzenie nowej sieci z Inter-
netem udostępnianym z innego routera. W ten sposób 
możemy stworzyć podsieć dla jednego urządzenia pod-
piętego przez kabel oraz dla innych urządzeń łączących 
się bezprzewodowo.

Ostatnim trybem jest Access	Point, który działa tak 
jak wszędzie, dlatego nie trzeba mu poświęcać opisu. 
Oczywiście oprócz wyboru trybów możemy skonfiguro-
wać wiele innych rzeczy. I tak na przykład możemy wy-
brać różne tryby Wi-Fi – pojedynczo 802.11b, 802.11g, 
802.11n lub w miksie 802.11bg czy też najbardziej uni-
wersalny tryb 802.11bgn. Możemy również skonfiguro-
wać przepustowość dla konkretnego numeru IP i jego 
portów. W ten sposób można na przykład spokojnie 
przyhamować zapędy osób bezlitośnie zapychających 
łącze torrentami.

TP-Link 3G Router oferuje również standardowe za-
bezpieczenia – możliwość filtrowania MAC-adresów, 
zabezpieczenie sieci w trybach WEP, WPA/WPA2 oraz 

tPlink Portable 3g/3.75g 
wireless n router      
Plusy:  + design 

+ mały rozmiar 
+ bezproblemowa konfiguracja 
+ wyposażenie 
+ mnogość funkcji 
+ przystępna cena

Minusy:  – port USB mógłby być wykorzystany również do innych 
celów niż tylko do podłączenia modemu 3G

Cena: ok. 130 zł

http://www.zgsklep.pl/
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 NokIa
lumia 710

WojciEcH	RAjPERT

Niedawno	w	iMagazine	ukazał	się	test	
i	recenzja	Lumii	800	autorstwa	Wojtka	
Pietrusiewicza.	Dzisiaj	mam	przyjem-
ność	przedstawić	Wam	jak	sprawuje	
się	jej	siostra,	która	reklamowana	jest	
razem	z	nią.

 » Obudowa

Telefon nie jest wykonany w tak jednolity sposób jak 
8-setka i w przeciwieństwie do niej, możemy odsłonić 
tylną klapkę i wyjąć baterię. Tylna klapka wykonana jest 
w ciekawy sposób – co prawda z plastiku, ale za to po-
kryta została gumą, która zapewnia warstwę antypośli-
zgową. U góry telefonu znajduje się port miniUSB, jack 
3.5 mm i przycisk on/off. Z prawej strony natomiast dwa 
przyciski do regulacji głośnością i przycisk od aparatu. 
Wszystkie są ładnie wtopione i nie rzucają się w oczy. 
Przedni panel telefonu jest wykonany z połyskliwego pla-
stiku i nie powiem, by wyglądało to źle. Szału nie robi, 
ale wygląda w porządku. Sporą wadą są fizyczne, wy-
pukłe przyciski funkcyjne, które nie dają poczucia wy-
godnych w użytkowaniu. Zamiast delikatnie tapnąć, tu-
taj trzeba je wciskać. Nie jest to tragedia, ale mogły by 
być przynajmniej wklęsłe.

 » Ekran

Ekran telefonu to 3,7” ClearBack w technologii TFT LCD 
o rozdzielczości 800x480 pikseli. Rozmiar w zupełności 

wystarczający jak na taki telefon i muszę powiedzieć, że 
jakość obrazu jest naprawdę dobra. Nasycenie kolorów 
jest lepsze niż w zwykłych ekranach LCD stosowanych 
w telefonach i to jest od razu odczuwalne. Jakością za-
chwycać będziemy się w przypadku zdjęć reklamowych, 
bo niestety zachwycać się zdjęciami zrobionymi przez 
nas telefonem jakoś jest mi trudniej.

 » Aparat

Wojtek w recenzji Lumii 800 zaznaczał, że nawet przy 
dobrym świetle zdjęcia 8-megapixelowego aparatu po-
zostawiały wiele do życzenia. Tutaj, przy aparacie 5 MP, 
jest podobnie. Rozdzielczość niższa, a jakość pozostawia 
wiele do życzenia. Znam wiele aparatów z taką matry-
cą, która robi świetne zdjęcia w świetle dziennym. Nie 
trzeba szukać daleko. Za przykład podam – a jakże ina-
czej – iPhona 4. Kolejny raz potwierdza się, że megapi-
xele to chwyt marketingowy i to nie one są najważniej-
sze. Da się zrobić aparat 5 MP robiący świetne zdjęcia. 
Niestety, Nokia tego nie zrobiła.
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nymi ze smartfonami stanowi świetny począ-
tek. U mnie doskonale sprawdza się jako tele-
fon służbowy.

 » Podsumowanie

Tak jak wspomniałem, telefon świetnie nadaje 
się dla osób, które zaczynają przygodę ze smart-

fonami, a tych osób jest zdecydowanie więcej, niż 
smartfonowych power-userów, którym dedykowane są 
dzisiejsze, najlepsze modele. Postawienie na Windows 
Phone 7.5 to dla Nokii strzał w dziesiątkę, bo dzięki temu 
Nokia i smartfon to słowa kompatybilne. Prostota może 
nie podobać się osobom, które dzisiaj używają iPhona 
4S, Galaxy S II czy Motorolę Razr, ale skierowana jest 
do większości raczkujących w temacie. «

 » Bateria

Jest przyzwoita, choć mogło-
by być lepiej. Intensywne uży-
wanie telefonu bez problemu 
trwało cały dzień. Nie było mo-
mentu, że po południu telefon 
darł się, że bateria jest na wy-
czerpaniu. Korzystając z niego 
bardziej sporadycznie, do co-
dziennego dzwonienia, ale już 
nie wiszenia na YouTube, ma-
ilu czy surfowaniu po necie to 
bez problemu telefon trzymał 2 
dni. Na dzisiejsze czasy to do-
bry wynik.

 » System

Lumia 710 opatrzona została 
w Windows Phone 7.5 Mango. Przy 
okazji recenzji Lumii 800 mieliście okazję zapoznać się 
z tym jak działa system i jak wygląda, więc nie będę pi-
sał o tym samym, co Wojtek, dlatego nadmienię tylko, 
że przychylam się do słów poprzednika. Jest to system 
solidny, z własnym charakterem ale na dzień dzisiejszy 
nie oferujący tak dużego spektrum możliwości jak iOS 
czy Android. Jednak ma to coś i dla osób, mniej obezna-

nokia lumia 710      
Producent: Nokia

Model: Lumia 710

Wymiary: 119 x 62,4 x 12,5 mm

Waga: 126 g

Ekran: TFT LCD ClearBlack, 3.7”, 800x480

Aparat: 5 MP, autofocus, lampa błyskowa LED

Video: 720/30p

System: Windows Phone 7.5 Mango

Dostępne	kolory	obudowy: czarny, biały (przód), 
czerwony, biały, żółty, niebieski (tył)
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aluPeN Pro
PRzEMySłAW	MARczyńSki

cyfrowo-analogowy	długopis

Cyfrowy i analogowy świat wciąż się przenikają. Wraz 
z tym zjawiskiem podążają produkty, które mają zapew-
nić nam swobodne poruszanie się w tych dwóch wymia-
rach. AluPen Pro to nowy rysik do ekranów dotykowych, 
który obok gumowej końcówki posiada w sobie długo-
pis do pisania po zwykłej kartce papieru.

Już podczas rozpakowywania miałem nieodparte 
wrażenie, że AluPen Pro jest ekskluzywnym produktem. 
Czarne opakowanie oraz aluminiowy, prosty w formie 
wygląd, będzie pasował do garnituru na spotkaniach biz-
nesowych. W eleganckim pudełku, obok rysika, otrzy-
mujemy zapasową gumkę do ekranów dotykowych oraz 
czarny, skórzany pokrowiec. Wszystko bardzo solidnie 

wykonane, zarówno pod względem jakościowym, jak 
również designerskim.

Nowy AluPen jest węższy od swojego starszego bra-
ta (bez końcówki Pro), co zdecydowanie poprawia chwyt 
i możliwości używania go jako długopisu. Żeby wysunąć 
wkład należy obrócić końcówkę wskaźnika, po czym bę-
dziemy mogli skorzystać z tuszu firmy Pelikan. Na pew-
no przy krótkich zapiskach nie odczujemy żadnego dys-
komfortu, jednak dłuższe pisanie AluPen’em Pro jest 
mało wygodne. Sama praca z tabletem nie uległa zmia-
nie. Gumowa końcówka poprawnie reaguje na każdy 
dotyk ekranu. Chociaż jak wspominałem, zmniejszenie 
średnicy pisaka poprawia jego chwyt również przy na-
wigowaniu iPad’em.

Łatwy sposób tworzenia notatek na papierze i na-
tychmiastowe precyzyjne nawigowanie po urządzeniach 
z dotykowymi ekranami są najmocniejszymi atutami 
produktu. AluPen Pro to połączenie elegancji z potrze-
bami cyfrowej i analogowej rzeczywistości. Zespolenie 
bardzo wyrafinowane i wykonane z najwyższą dbało-
ścią o szczegóły. «

aluPen Pro      
Plusy:  + wymienne wkłady 

+ świetny wygląd 
+ jakość wykonania

Minusy: – zbyt ciężki do długiego pisania

Producent: Just Mobile

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

Cena: 39,95 Euro

http://www.xtand.net/alupenpro.html
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Pomimo ogromnej liczby darmowych pozycji w App Sto-
re i Mac App Store na dłuższą metę trudno się oprzeć 
wydaniu pierwszych pieniędzy w tych sklepach. Dar-
mowe próbki Angry Birds oraz innych aplikacji w wer-
sji „Lite” kuszą i mocno rozbudzają nasz konsumpcyjny 
apetyt. Kwestia bezpieczeństwa pieniędzy skutecz-
nie może nas powstrzymywać przed założeniem kon-
ta w iTunes, które wymaga od nas karty kredytowej. Do 
tego formalności i wymogi bankowe odnośnie kredytów 
zamkniętych w plastiku. Rozwiązaniem wydaje się być 
karta prepaid – CardEasy.

CardEasy jest ciekawym produktem, który pozwala 
kontrolować środki jakimi będziemy operować w płat-
nościach elektronicznych. Co ważne, CardEasy ma peł-
ne możliwości płatnicze „wypukłych” kart VISA. Koszt 
zakupu to 29 złotych. W zamian otrzymujemy pudeł-
ko zawierające plastikową kartą oraz numer PIN i re-
gulamin. Nie ma żadnych umów oraz innych dokumen-
tów bankowych. O tym, że jest to produkt skierowany 
na użytkowników Apple może świadczyć dołączony ka-
talog z polecanymi aplikacjami w App Store, Mac App 
Store oraz iTunes.

Przelanie środków na konto bankowe przypisane do 
karty automatycznie ją aktywuje i umożliwia wykona-
nie pierwszych zakupów. CardEasy użyjemy w sklepach 
internetowych, bankomatach, terminalach sklepowych. 
Nigdzie podczas procesu nabywania CardEasy nie mu-
simy podawać naszych danych personalnych, nie jeste-
śmy również zobligowani do ujawniania zarobków jak 
ma to miejsce w przypadku kart kredytowych. Do 
tego sami kontrolujemy wysokość środków z któ-
rych będziemy korzystać podczas zakupów (nie zo-
stanie wydane więcej niż kwota jaką zasililiśmy Car-
dEasy). Łatwo również sprawdzimy dostępne saldo 
na http://brebank.pl/prepaid. Jedyne co może iryto-
wać, to pilnowanie aby nie brakło pieniędzy na ra-
chunku karty. Gdy środków będzie zbyt mało, nie 
będziemy mogli kupić wypatrzonej gry lub aplikacji. 
Zmuszeni jesteśmy wówczas do zrealizowania prze-
lewu bankowego co może zająć nawet dzień roboczy.

CardEasy to bardzo prosty sposób na zakupy w sie-
ci. Oferta zaciekawi tych, którzy potrzebują korzystać 
z dobrodziejstwa iTunes (i innych sklepów) bez zbędnej 
bankowej „papierologii”. Wystarczy nabyć kartę CardE-
asy i natychmiast będziemy w stanie wykonywać trans-
akcje zakupu. Przedpłacona karta VISA jest również ła-
twym sposobem na kontrolowanie wydatków.

Karty CardEasy będą wkrótce dostępne w sieci Cor-
tland, iSpot oraz Mobile Club (resellerzy iSource). «
Witryna usługi CardEasy – http://www.cardeasy.pl/

cardeasy
– łatwe zakuPy w ituNeS 
bez karty kredytowej

PRzEMySłAW	MARczyńSki

http://www.cortland.pl/
http://www.cortland.pl/
http://ispot.com.pl/
http://www.mobileclub.com.pl/
http://brebank.pl/prepaid
http://www.cardeasy.pl/


. 

 

.

Wkrótce dostępne w Cortland, iSpot i Mobile Club

http://www.cortland.pl
http://ispot.com.pl
http://www.mobileclub.com.pl/webpage/sklepy.html
http://www.cardeasy.pl
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 » Handbrake

Skoro ten numer poświęcony jest tematyce iPada, to 
muszę wspomnieć o aplikacji na OS X, która naprawdę 
upraszcza mi życie z tabletem, a mianowicie Handbra-
ke. Jest to kombajn, który wykorzystuję do konwertowa-
nia filmów do formatu, który widzi aplikacja Videos.app. 
Poza tym, istotną cechą jest funkcja zgrywania zawar-
tości płyt DVD do pliku na komputerze, na pewno przy-
datna każdemu kinomanowi. Handbrake jest aplikacją 
darmową, którą można pobrać ze strony producenta.

Cena:	darmowy
http://handbrake.fr/

 » Sleipnir

Na rynku przeglądarek internetowych króluje kilka po-
zycji: Firefox, Chrome, Opera oraz oczywiście Safari. Co 
jakiś czas światło dzienne ujrzy jakiś innowacyjny pro-
jekt, taki jak Sleipnir. Część z Was może znać ją z platfor-
my iOS. Podobnie na OS X aplikacja opiera się głównie 
o ciekawe podejście do kart - na pasku wyświetlane są 
miniatury, mamy też „TiledTab”, czyli zbiór najczęściej 
używanych kart uporządkowanych tematycznie. Pole-
cam wypróbować takie rozwiązanie, może akurat oka-
że się strzałem w dziesiątkę. Sleipnir możecie znaleźć 
w Mac App Store.

Cena:	darmowy
http://bit.ly/wN46AL

 » Reflection

Urządzenia z iOS wyposażone w układ Apple A5 mają 
możliwość Klonowania Obrazu do Apple TV wykorzy-
stując do tego technologię AirPlay. Rozwiązanie świet-
ne, szczególnie jeśli patrzymy na iPada jako przyszłość 
konsoli - kto by chciał grać metr od telewizora HD? 
Mimo że Apple TV do najdroższych urządzeń nie nale-
ży, to nie każdy z nas je posiada. Tutaj przychodzi roz-
wiązanie w postaci aplikacji Reflection, która sprawia, 
że nasz iDevice widzi Maka jak Apple TV i umożliwia Klo-
nowanie Obrazu po Wi-Fi. Przyda się podczas grania 
oraz może okazać się przydatne do nagrywania screen-
castów z użyciem iOS. Reflection można kupić na stro-
nie producenta.

Cena:	?????????
http://www.reflectionapp.com/

 » MenuMeters

Gdy kupowałem swojego pierwszego Maka, jednym z ar-
gumentów „za” była możliwość zapomnienia o kontrolo-
waniu czegokolwiek. Taki komputer miał (z tego, co czy-
tałem) działać i sam o siebie dbać. Ja się tego trzymam 
i póki co bardzo rzadko zawodzę się na swoim kompu-
terze, mimo to znam osoby, które chcą wszystko kon-
trolować. Dla nich powstała aplikacja MenuMeters, któ-
ra zagnieżdża się w MenuBarze i wyświetla informacje 
o użyciu procesora, wykorzystaniu pamięci RAM czy da-
nych wysyłanych, bądź odbieranych przez Internet. Me-
nuMeters znajdziecie za darmo na stronie producenta.

Cena:	darmowy
http://bit.ly/xxc3p

MicHAł	ziELińSki

gry i Programy
Mac oSX

http://handbrake.fr/
http://itunes.apple.com/us/app/sleipnir/id475299388?mt=12
http://www.reflectionapp.com/
http://www.ragingmenace.com/software/menumeters/
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 » iBomber Defense Pacific	 Cena:	2,39	Euro

Ta gra to genialny sequel starego hitu. W nowym wydaniu jest niesamowicie 
grywalny i potrafi wciągnąć na wiele godzin. W grze wcielamy się dowódcę 
wojsk, który ma zrobić wszystko, aby obronić swoją bazę przez atakami wro-
ga. Wróg może nas atakować z każdej strony – z ziemi, z wody i z powietrza. 
Do tego robi to falami. My musimy jak najwięcej fal przetrwać. W tym celu 
kupujemy i rozstawiamy w otoczeniu naszej bazy różnego rodzaju działa, ar-
maty i karabiny. Możemy je stawiać tylko na ściśle wyznaczonych i ograniczo-
nych ilościowo miejscach. Nasze elementy obronne działają automatycznie 
reagując na wroga, ale możemy też przejąć nad nimi kontrole. Grafika w grze 
jest dopracowana w najdrobniejszych szczegółach, dźwięk ciekawy, a misji bardzo dużo. Działa na iPadzie i na iPhone’ie.

Zobacz	w	Appstore

 » Sparrow	 Cena:	2,39	Euro

Jest to pierwszy naprawdę niezależny klient pocztowy, który możemy znaleźć w AppStore. Swoją 
droga to nawet się dziwne, że Apple dopuściło go do sprzedaży. Sparrowa znać możecie z kom-
puterów Mac. Wersja dla iPhone’a (dla iPada wersji na razie nie ma) wnosi zupełnie nową jakość, 
jeśli chodzi o interfejs użytkownika programu pocztowego. Program jest bardzo prosty w obsłu-
dze i bardzo szybki, zaś mówiąc szybki mam tu na myśli nie samą szybkość programu, choć ta jest 
również duża, a ergonomiczność interfejsu opartego na przesuwanych ekranach. Bardzo mi się 
też podoba możliwość dodawania załączników (zdjęć) bezpośrednio z pisanej wiadomości. Nie-
stety, mimo że świetny to program nie zastąpi domyślnego klienta, gównie dlatego, że nie obsłu-
guje na razie powiadomień Push. Co więcej, nie wiadomo, czy w ogóle będzie je obsługiwał przy-
szłości. Inna, dla wielu osób dyskwalifikująca wada, to brak możliwości obsługi kont POP3. Brak 

polskiej lokalizacji to już mały pikuś.
Zobacz	w	Appstore

 » Jakdojadę.pl	 Cena	2.99	Euro,	jest	darmowa	wersja	Light.

Jeśli podróżujecie komunikacją miejską, to programem dla Was jest Jakdojadę.pl. Jest to część 
większego serwisu o tej samej nazwie. Program jest jakby system nawigacji GPS dla osób, które 
korzystają z komunikacji miejskiej. W aplikacji, która ma naprawdę świetny interfejs użytkownika, 
wybieramy miejsce startu – może być to wyszukany po GPS najbliższy przystanek – oraz miejsce 
zakończenia naszej podróży. Program wynajdzie nam kilka alternatywnych tras dotarcia do celu, 
poda koszt podróży oraz jej czas. Niewątpliwą zaletą programu jest wbudowany aktualny rozkład 
jazdy komunikacji miejskiej w Białystoku, Bydgoszczy, Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Kra-
kowie, Łódzi, Trójmieście, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Mnie 
najbardziej podoba się nawigacja na mapie, od przystanku do przystanku. Czasem trzeba gdzieś 
w obcym mieście pokonać jakiś odcinek na piechotę, a ten program pokieruje nas za rękę między przystankami.

Zobacz	w	Appstore

gry i Programy
aPP Store NoRbERT	cAłA

http://itunes.apple.com/pl/app/ibomber-defense-pacific/id498249308?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/sparrow/id492573565?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/jakdojade.pl/id506760190?mt=8
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 » Race Of Champions -The official game	 Cena	1,59	Euro

Wiecie co to jest Race of Champions? To organizowane od czasu do czasu 
zawody, w których na specjalnych torach rywalizują ze sobą najlepsi kierow-
cy na świecie. Nie liczy się, czy startują w rajdach czy w wyścigach, a może 
w Rally Crosie. Obok siebie staje ramie w ramie Tom Kristensen, Heikki 
 Kovalainen, Sébastien Loeb, Alain Prost, Michael Schumacher oraz Seba-
stian Vettel. Wszyscy zasiadają w jednakowych maszynach i mogą pokazać, 
kto naprawdę jest najlepszy. Race of Champions to oficjalna gra tych za-
wodów. W niej także możemy się zmierzyć, w różnych samochodach, z róż-
nymi znanymi przeciwnikami. Grafika jest bardzo fajna, gra jest grywalna, 

atmosfera jak na prawdziwych zawodach. Słowem świetna zabawa. Trochę arkadowa, bez specjalnie rozbudowanej 
fizyki samochodu, ale bardzo przyjemna. Można się przez chwilę poczuć jak zwycięzca F1 rywalizujący z mistrzem 
WRC. Dodatkowych emocji dostarcza to, że ścigamy się samochodami, które naprawdę biorą udział w ROC.

Zobacz	w	Appstore

 » Mactracker	 Cena:	0,00	Euro

Jeśli chcecie mieć zawsze, nawet na zielonej trawce, dostęp do informa-
cji o sprzętach produkowanych przez Apple, musicie pobrać darmowy pro-
gram Mactracker. Program nie jest nowością i bardzo możliwe, że go znacie 
z  iPhone’a lub komputera Mac, ale ostatnio otrzymał aktualizację i wspar-
cie dla  iPada i to nawet w wersji z Retiną. Aplikacja to kompendium wiedzy 
o wszystkich sprzętach, jakie wyprodukowało Apple od początku swojej hi-
storii. I tak znajdziemy w niej więc zarówno informacje o nieprodukowanych 
już drukarkach, skanerach i kamerach iSight, jak i o najnowszych  iPadach. 
Informacje o każdym sprzęcie są bardzo szczegółowe, począwszy od pic-
togramu, poprzez zdjęcie, pierwotną cenę oraz wymiary, a skończywszy na wszelkich parametrach technicznych, 
w tym np. maksymalną obsługiwaną ilość pamięci. Można nawet odsłuchać, jakim dźwiękiem witał użytkowników 
np.  Macintosh Classic. Obowiązkowy program dla każdego maniaka Apple.

Zobacz	w	Appstore

 » AppSport	 Cena:	0,00	Euro

Jest to pierwszy polski dziennik sportowy, który wychodzi 7 razy w tygo-
dniu. Stworzony jest w oparciu o platformę wydawniczą PressPad i posia-
da charakterystyczny dla niej, prosty, przejrzysty interfejs użytkownika. 
W każdym numerze znajdziecie skondensowane wiadomości z różnych wy-
darzeń sportowych, jakie miały miejsce poprzedniego dnia. Mnie bardzo 
cieszy, że oprócz piłki nożnej – choć stanowi ona duży procent informacji 
– znalazło się także miejsce na Formułę 1 czy rajdy terenowe. Bardzo faj-
ną opcją jest możliwość pobrania artkułów z AppSport w formie Podcastu 
z iTunes Store. To bardzo duże ułatwienie dla ludzi, który nie mają czasu 

czytać, a chcieli by być na bieżąco z informacjami ze sportu. Szkoda, że aplikacja nie ma zaimplementowanych funk-
cji społecznościowych i nie da się podzielić interesująca informacją ze znajomymi na Twitterze. Mam nadzieję, że to 
się zmieni. W końcu producenci aplikacji obiecują, że niebawem dodadzą nowe, zupełnie nieznane na rynku funk-
cjonalności, dzięki którym będziemy bliżej sportu niż kiedykolwiek wcześniej. Aplikacja jest przygotowana zarówno 
dla iPhone’a jak i dla iPada.

Zobacz	w	Appstore

http://itunes.apple.com/pl/app/race-champions-official-game/id469354336?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/mactracker/id311421597?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/appsport/id506321788?mt=8


http://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8


 » 2012 nr 4 » Programy » Firetask 2 77

Rozpalona	lista	zadań

Odwieczny problem każdego z nas – jak zorganizować 
swój czas. Temat został podchwycony przez progra-
mistów, którzy ciężko pracują, oferując coraz to nowe 
aplikacje. Druga odsłona programu Firetask skutecznie 
pogłębia ten stan. Program wygląda świetnie i działa 
bardzo zgrabnie. Czy zatem kolejna wersja tej produkcji 
warta jest bliższego poznania?

Pierwszy kontakt z programem to miły dla oczu in-
terfejs. Kolorowe ikony przypadną do gustu większo-
ści z nas. Wszystkie elementy nawigacyjne znajdziemy 
w lewej części okna. Będziemy tutaj mieli dostęp do Pro-
jektów (Projects), Kategorii (Categories), zadań na Dziś 
( Today). Stąd również – dzięki widokowi Kalendarza oraz 
Organizera (Organize) – możemy przejrzeć zmiany w pro-
jektach. Funkcje te są bardzo przydatne, ponieważ ob-
razują w widoku miesiąca (kalendarza), nad czym musi-
my skupić swoje czynności.

Wprowadzanie zadań wykonujemy bezpośrednio 
w programie lub jak już się utarło w pływającym oknie 
„szybkiego wpisu” (Quick entry). Bardzo trafnym rozwią-
zaniem jest możliwość umieszczania zadań w wybranych 
kategoriach lub projektach wprost z okna tworzenia no-
wego wpisu. Wystarczy podać do jego nazwy symbol „#” 
wraz z miejscem, gdzie chcemy go przyporządkować. 

Znacznie przyspiesza to proces katalogowania zapisków. 
Cieszy również sposób opisów kategorii kolorowymi iko-
nami. Wszystkie opcje znajdziemy w oknie Inspektora. 
Ustalimy tu priorytety, planowaną datę ukończenia za-
dania oraz dodamy notatki i przypomnienia. Użytkow-
nicy OS X znają doskonale ten sposób ustalania prefe-
rencji, zatem nie będziemy niczym zaskoczeni. Niestety, 
natrafimy na błędy w interfejsie. Problem z dodaniem 
powiadomienia bez ustalenia czasu zakończenia czynno-
ści czy nieznikający podgląd kalendarza. Te drobnostki 
potrafią zirytować.

Program Firetask to ciekawe narzędzie, któremu bę-
dziemy mogli poświęcić zorganizowanie naszego czasu. 
Szybie tworzenie zadań oraz równie prosty sposób przy-
pisywania ich do projektów i kategorii są tu niewątpliwym 
atutem. Osobiście brakuje mi opcji Szukaj, a także inte-
gracji z innymi aplikacjami (wtyczka do klient poczty Mail, 
który pozwoli dodać wiadomości e-mail do wpisów). Na-
leżałoby również zwrócić uwagę na pewne niedociągnię-
cia w interfejsie, które ograniczają jego funkcjonalność. 
Mimo to, Firetask dołączył do grona tych produktów, któ-
re w świecie aplikacji OS X wyróżniają się. W połączeniu 
z wersjami programu na iPada oraz  iPhone’a otrzymuje-
my interesujący zestaw programów GTD. «

PRzEMySłAW	MARczyńSki

firetask 2

firetask 2      
Plusy:  + ładny interfejs graficzny 

+ powiadomienia 
+ widok Organize 
+ synchronizacja przez Dropbox, iOS, Cloud

Minusy:  – brak wtyczek do aplikacji 
– błędy w interfejsie 
– brak opcji szukaj 
– brak inteligentnych teczek pozwalających podglądać 
grupy zadań

Witryna	programu: http://firetask.com/

Cena: 39,99 dolarów

iOS	iPhone: http://bit.ly/HcDVag

Cena: 5,99 dolarów

iOS	iPad: http://bit.ly/I0kPj0

Cena: 9,99 dolarów

http://firetask.com/
http://itunes.apple.com/us/app/firetask-project-oriented/id300357996
http://itunes.apple.com/us/app/firetask-for-ipad/id409360819
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Twój	domowy	system	DTP

Czy możemy sami stworzyć na 
naszym komputerze broszu-
rę, zaproszenie lub kalendarze? 
Kiedyś do tego wymagana była 
wiedza z zakresu DTP (Desktop 
Publishing). Dziś coraz większe 
możliwości programów zaspo-
koją potrzeby domowego użyt-
kownika oraz większości małych 
firm. Nowa wersja aplikacji Swift 
Publisher 3 daje tego wyraźny 
dowód.

Program nie jest przeładowany funkcjami. Można za-
rzucić mu nawet ubogość opcji służących do „tworzenia” 
treści. Narzędzie dodawania tekstu, kwadratów i linii to 
niewiele. Co jednak ważne, pomimo tych ograniczeń je-
steśmy w stanie budować dokumenty, które będą się do-
brze prezentować, a sam program nie przytłoczy użyt-
kownika. Lewa kolumna to łatwy dostęp do gotowych 
klipartów podzielonych na kategorie plus podgląd zdjęć 
z iPhoto i Aperture. Po prawej stronie znajdziemy funk-
cję edycji obiektów, tekstu oraz układu dokumentu. 
Program wspiera warstwy, dzięki czemu łatwiej może-
my operować zasobami podczas projektowania wyglą-
du broszur. Swift Publisher pozwala również organizo-
wać style, jakie wykorzystujemy podczas budowania 
treści. Ostateczny dokument możemy wyeksportować 
do formatu: PDF, EPS, TIFF lub JPG. Aplikacja wspiera 

nowe funkcje OS X Lion: Pełny ekran, Wersje oraz Au-
tomatyczny zapis.

Prawdziwą siłą Swift Publisher są gotowe szablony. 
Podzielone na kategorie: broszury, kalendarze, dyplomy 
plakaty pozwolą każdemu z nas stworzyć dokumenty, 
których nie trzeba będzie się wstydzić. Znajdziemy tu 
wzorce o charakterze biznesowym, rodzinnym oraz roz-
rywkowym. Każdy z elementów będziemy mogli podmie-
nić, ustalić inne parametry wyglądu czy dodać od sie-
bie tekst i grafikę. Znajdziemy tu ponad 180 przykładów, 
którymi będziemy mogli się posłużyć podczas budowa-
nia projektu. Dla przeciętnego użytkownika, nieznają-
cego się na tajnikach projektowania to wręcz idealne 
rozwiązanie. Bez zmysłu graficznego, bez specjalnych 
pokładów czasu będziemy w stanie zaprojektować wie-

le typów dokumentów.
Swift Publisher jest ciekawą 

propozycją dla wszystkich, któ-
rzy chcą bez większego wysiłku 
przygotować przyzwoicie wyglą-
dającą broszurę firmową, ulot-
kę, zaproszenie na urodziny czy 
kalendarz. Łatwość tworzenia 
rozmaitych pism zapewnia duża 
liczba dobrze wyglądających sza-
blonów. Do tego otrzymujemy 
zestaw tysiąca klipartów, które 

możemy użytkować do celów komercyjnych. Aplikacja 
nie wymaga od użytkownika znajomości rozmaitych 
technik DTP. Tutaj wystarczy przeciągnąć zdjęcie, do-
dać tekst i dopasować wypełnienie tła. «

PRzEMySłAW	MARczyńSki

swift Publisher 3

swift Publisher 3      
Plusy:  + bogaty zestaw szablonów i klipartów 

+ przyjazny interfejs 
+ ciekawe efekty pracy bez specjalistycznej wiedzy DTP

Minusy:  – niekompatybilny z narzędziami Adobe 
– mały zestaw narzędzi do rysowania| 
– dość dużych rozmiarów dokumenty po wyeksportowaniu 
ich do PDF czy EPS

Producent: Belight Software

Link: http://bit.ly/Z7ZFM

Cena: 29,95 dolarów

http://www.belightsoft.com/products/swiftpublisher/overview.php
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z poziomu którego możemy szybko na maila odpowie-
dzieć, przenieść go, oznaczyć gwiazdką, zarchiwizować 
lub usunąć. Z poziomu samej wiadomości wystarczy 
przesuwać palcem w górę i dół, by przemieszczać się 
między całą konwersacją, bądź tapnąć na górny pasek 
i wyświetli się cała lista odpowiedzi w jednym miejscu. 
Pisanie wiadomości jest równie szybkie, co nawigacja po 
aplikacji. Wystarczy tapnąć w ikonkę w prawym dolnym 
rogu, wybrać nadawcę i voila. Dodać załącznik i wysłać.

Wszystko jest świetnie, ale są dwa poważne wady. 
Jedna z nich, która nie jest winą samych twórców, a leży 
po stronie architektury iOS – Sparrow nie może być 
domyślnym klientem maila, więc jak gdzieś z poziomu 
poza aplikacją będziecie pisać maila, to włączy się do-
myślny Mail.

Drugą poważną wadą jest brak obsługi Push i Fetch. 
Co to ze sobą niesie, chyba nie muszę tłumaczyć. Jak 
na razie, aplikacja nie działa w poziomie, ale ta funkcja 
ma zostać wprowadzona w nadchodzących update’ach.

Suma sumarum, aplikacja jest godna polecenia, mimo 
wymienionych wad. Wykonanie Sparrow zawstydza Ma-
ila i pozostawia go z tylu. «

Jeżeli cenicie sobie design aplikacji, a nawet wygląd jej 
ikony, bo tak jak ja macie dość pedantyczne podejście 
to zapewne ucieszy Was fakt, że Sparrow stanowi pod 
tym względem klasę samą w sobie. Całość jest przej-
rzysta i inteligentnie zaprojektowana. Wykonana jest 
w podobnym stylu, co Gmail, Facebook czy Path. Przy 
pierwszym włączeniu aplikacji musimy skonfigurować 
konto (tudzież konta, jeżeli posiadamy ich więcej) i roz-
począć pracę.

Przesuwając szybko palcem w prawo, wysuniemy 
skrzynki na koncie (inbox, draftt, trash, spam, itd.), 
a czyniąc to ponownie, wysuniemy listę kont. Z tego po-
ziomu wejdziemy również do ustawień. Aplikacja daje 
możliwość integracji z Facebookiem w celu pobierania 
zdjęć profilowych do kontaktów, ale – co warto zazna-
czyć – do każdego z kont ustawiać inną stopkę.

Wracając do użytkowości, wystarczy przesunąć pal-
cem w lewo i w jego miejsce wysunie się poręczne menu, 

WojciEcH	RAjPERT

sParrow
jeżeli	choć	raz	na	jakiś	czas	odwiedzacie	Mac	App	
Store,	to	istnieje	duże	prawdopodobieństwo,	że	
natknęliście	się	na	program	Sparrow.	jest	to	al-
ternatywny	dla	domyślnego	Maila,	klient	poczty.	
Tak	jak	wszystkie	aplikacje,	posiada	wady	i zale-
ty,	ale	w jego	przypadku	–	co	ciekawe	–	te	drugie	
nie	są	w pełni	winą	twórców.

sparrow      
Cena: 2,39 Euro iPhone/iPod/iPad

Plusy:  + interfejs 
+  pełna obsługa IMAP 
+  integracja z Facebookiem

Minusy:  -  brak Push (na razie) 
-  brak trybu Landscape (na razie) 
- nie może być domyślnym klientem
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Jak tylko zobaczyłem aplikację Paper, nie wahałem się 
ani sekundy i natychmiast przystąpiłem do jej pobra-
nia. Pomógł fakt, że aplikacja jest darmowa. Program 
w każdym razie ma z założenia służyć do prowadzenia 
notatek (w mniejszym stopniu) oraz wizualizacji naszych 
pomysłów (w większym). Na starcie, otrzymujemy no-
tatnik z przykładowymi rysunkami, notatkami i innymi 
ilustracjami, które mają dodatkowo wbudowane inte-
raktywne „pudełka,” w których możemy rysować, aby 
przetestować dostępne narzędzia. Aplikacja jest dar-
mowa, ale otrzymujemy tylko jedno z pięciu „narzędzi” 
– resztę trzeba dokupić w cenie 1.59 Euro za każde lub 
5.99 Euro za komplet. Do dyspozycji mamy:

• wieczne pióro (do rysowania)
• ołówek do szkicowania
• gruby marker
• cienki marker do pisania
• pędzel do kolorowania

WojTEk	PiETRuSiEWicz

PaPer
bo PoMySły 
rodzą SIę 
Na PaPIerze
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Trzy z czterech opcjonalnych narzędzi warto mieć 
– u siebie – nie widzę zastosowania dla grubego marke-
ra. Wszystkie narzędzia są obsługiwane przez „Express 
Ink Engine”, który odpowiada za to, żeby nasze „mazaje” 
były płynne i gładkie. Aplikacja wspiera również ekra-
ny Retina w najnowszym iPadzie trzeciej generacji, więc 
wyglądają zabójczo.

W bardzo ciekawy sposób rozwiązano interfejs użyt-
kownika – który praktycznie nie istnieje. Minimalizm jed-
nak nie oznacza braku funkcjonalności. Ukryto wszystkie 
przyciski, przełączniki i inne „przeszkadzacze”, wprowa-
dzając jednocześnie system gestów, za pomocą którego 

możemy obsłużyć całość. Przycisk „Wstecz” został zastą-
piony gestem „ściskania” dwoma palcami, a do poszcze-
gólnych elementów wchodzimy poprzez zwykłe pacnię-
cie. Najbardziej nowatorskie (i nie do końca dla mnie 
wygodne, chociaż bardzo funkcjonalne) jest podejście 
do funkcji „Undo” – dwoma palcami kręcimy w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby cofać się 
przez poszczególne kreski, jakie rysowaliśmy. Kręcenie 
palcami w drugą stronę, naturalnie służy jako „Redo”.

Samo rysowanie palcem jest bardzo wygodne, a efek-
ty, które można w tej sposób uzyskać są wręcz szokują-
ce. Nigdy nie spodziewałem się, że można uzyskać taką 
precyzję. FiftyThree jednak zaleca korzystanie z fizycz-
nego piórka. Problem z tym rozwiązaniem jest jednak 
taki, jak w każdej innej aplikacji: nie możemy oprzeć dło-
ni na ekranie iPada w trakcie rysowania, a konieczność 
trzymania jej w zawieszeniu nad nim nie jest specjalnie 
wygodna. Da się to jednak zrobić po chwili przyzwycza-
jenia i muszę powiedzieć, że gdy Steve Jobs powiedział 
„If you see a stylus (…), they blew it. / Jeśli zobaczysz 
piórko (…), to znaczy, że spieprzyli to,” to na pewno nie 
miał na myśli rysowania.

Paper ma niezbyt bogatą funkcjonalność, jeśli chodzi 
o eksportowanie rysunków. Do dyspozycji mamy moż-
liwość przesłania wybranego rysunku (z wybranego ze-
szytu) za pomocą maila. Możemy go również opubliko-
wać na Twitterze, Facebooku lub Tumblrze. Niestety, 
jest jeszcze jeden problem. Pomimo że Paper wspiera 
Retinę w nowym iPadzie, to rysunki są eksportowane 
w rozdzielczości 1024x768 – za wiele z nimi nie zrobimy. 
Zdecydowanie powinna być opcja eksportu w natywnej 
rozdzielczości 2048x1536.

Wam polecam pobrać aplikację natychmiast, a ja 
tymczasem wracam do rysowania… «

Paper      
Producent: FiftyThree Inc.

Cena: za darmo (wszystkie narzędzia w sumie kosztują 5.99 Euro lub 
1.59 Euro za każde)

Ocena: 5/6 (-1 za brak natywnej rozdzielczości przy eksporcie)

Link	strony	aplikacji: http://morid.in/fiftythree

Link	do	iTunes: http://morid.in/paperwitunes

http://morid.in/fiftythree
http://morid.in/paperwitunes


 » 2012 nr 4 » gry: ios » Nick chase & the deadly diamond 83

nick chase  
& the deadly diamond

kRzySzToF	MoRAWSki

odkryj	tajemnicę	starożytnego	artefaktu	i dowiedz	się,	co	znaczy	klątwa	zabój-
czego	Diamentu.	znajdź	wszystkie	ukryte	obiekty	i pomóż	rozwiązać	nową	sprawę	
detektywowi	chase’owi	w jednej	z najlepszych	gier	typu	„hidden	object”	na	ioS.

To miał być kolejny typowy wieczór po pracy. Było już 
późno, gdy Nick udał się do baru. Joe’s (właściciel) miał 
już powoli zamykać i sprzątać lokal. Nick wszedł do środ-
ka, aby się chwilę zrelaksować. Podszedł do szafy gra-
jącej i włączył swoją ulubioną piosenkę.

Gdy z głośników rozległ się przyjemny odgłos jazzu, 
Joe wręczył Nickowi paczkę, którą otrzymał od anoni-
mowego klienta. Paczka była zaadresowana do Nicka 
i miała zostać przekazana do rąk własnych.

W środku była tabliczka z malowidłem starożytnego, 
plemiennego wojownika, który trzyma w ręku ogrom-

ny diament o specyficznym kształcie. Nick widział już 
kiedyś ten diament. Chwila zastanowienia pozwoliła 
mu przypomnieć sobie artykuł prasowy, jaki niedawno 
czytał na jego temat. Tylko dlaczego anonimowy klient 
z baru kazał przekazać tę tabliczkę właśnie jemu?

Joe: Wygląda na to, że twój dzień się jeszcze nie skoń-
czył, co Nick?

Nick: Na to wygląda.
Tak właśnie zaczyna się nasza przygoda w „Nick Cha-

se & the Deadly Diamond”, w drugiej odsłonie niezwy-
kle udanej gry od Big Fish Games. Po sukcesie pierwszej 
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prawdę sporo i nie sposób wymienić tu wszystkich ro-
dzajów łamigłówek, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć.

Wszystkie zagadki i układanki są na różnym poziomie 
trudności, a więc każdy znajdzie tu coś dla siebie. A je-
śli jakaś zagadka będzie zbyt trudna do rozwiązania lub 
dany obiekt zbyt mało widoczny, by go odnaleźć zawsze 
możemy skorzystać z wbudowanego systemu podpo-
wiedzi. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet osoby, które 
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tego typu gra-
mi nie powinny mieć większych problemów z ukończe-
niem tego tytułu.

W porównaniu do gry na PC-ty, Nick Chase & the De-
adly Diamond w wersji na iOS ma właściwie tylko jedną 
wadę. Mały ekran. Jeśli grasz w grę na iPhone’ie lub iPo-
dzie od czasu do czasu zdarzy Ci się natknąć na element, 
który jest na tyle mały lub jest umieszczony gdzieś na 
skraju ekranu, że jego precyzyjne kliknięcie będzie wy-
magało nieco czasu. Na szczęście jednak zdarza się to 
bardzo rzadko i nie wpływa zbytnio na całość rozgrywki.

Podsumowując, Nick Chase & the Deadly Diamond to 
tytuł zdecydowanie wart polecenia. Jak już wspomnia-
łem, dla fanów gier typu “hidden object” jest to pozy-
cja wręcz obowiązkowa. Niemniej z zamkniętymi oczami 
mogę ją również polecić wszystkim osobom, które do-
piero chcą odkryć ten gatunek gier, bowiem jest to ty-
tuł z najwyższej półki. O ile tylko lubisz zagadki, to do-
starczy Ci wiele radości. «

części kwestią czasu było to, kiedy ukaże się jej konty-
nuacja. Zresztą ciężko się temu dziwić.

Świetna fabuła. Dobry podkład muzyczny pomaga-
jący wytworzyć tak charakterystyczny, tajemniczy na-
strój znany z filmów detektywistycznych. Piękna ryso-
wana grafika oraz całe połacie różnorodnych zagadek 
do rozwikłania i setki ukrytych przedmiotów do odna-
lezienia. Dla miłośników gier przygodowych z serii „hid-
den object” jest to tytuł wręcz obowiązkowy.

Klasycznie już podczas przechodzenia między różnymi 
lokalizacjami będziemy mogli poznać kolejne elementy 
fabuły dzięki świetnie ilustrowanemu komiksowi, który 
zaprowadzi nas do nowych lokalizacji pełnych zagadek.

To, co wyróżnia ten tytuł na tle innych gier z serii 
„hidden object” to ilość i różnorodność zagadek, jakie 
przyjdzie nam rozwiązać. Czasami naszym zadaniem 
jest odnalezienie wszystkich przedmiotów z listy, cza-
sami kilkunastu takich samych przedmiotów, a czasa-
mi ułożenie jakiejś układanki. Może być to poskładanie 
w całość listu, odtworzenie obrazka, przesunięcie skrzyń 
w celu odblokowania drogi czy połączenie w całość prze-
wodów lub innych tego typu elementów. Jest tego na-

sparrow      
Cena: 1,59 Euro

Trailer: http://www.tinyurl.pl?yDhMlF0r

Link	do	sklepu: http://www.tinyurl.pl?1mn9Olr6

Plusy: + Wciągająca fabuła 
 + Świetna rysowana grafika 
 + Wiele różnorodnych łamigłówek

Minusy:  - Czasami (choć rzadko) mało precyzyjne kontrolki

http://www.tinyurl.pl?yDhMlF0r
http://www.tinyurl.pl?1mn9Olr6
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zapowiadany	przez	EA	spin-off	w	uni-
wersum	Mass	Effect,	 został	wydany	
w	App	Store	wraz	z	amerykańską	pre-
mierą	ostatniej	części	trylogii	koman-
dora	Sheparda,	czyli	6	marca.	oczeki-
wania	spore	jak	na	premierę	ioS.	Ale	
czy	zostały	spełnione?

ME Infiltrator to third-person-shooter (TPS), którego 
mechanika oparta jest głównie na systemie osłon i za-
pożyczonego z EPOCH systemu strzelania tap-to-sho-

ot. Trzeba powiedzieć, że tak jak w Mass Effect Gala-
xy – gameplay bardzo szybko staje się monotonny. Po 
każdej walce nagradzani jesteśmy gwiazdkami za to, 
w jakim czasie rozegraliśmy daną walkę i jak była efek-
towna. Zwiększa to co prawda żywotność gry i niektó-
rych zapaleńców może zachęcić do ponownego zali-
czenia tego tytułu, ale możecie mi wierzyć, większość 
po prostu zrezygnuje. Nie zrozumcie mnie źle – jestem 
ogromnym fanem tego uniwersum. Gry, książki, komik-
sy stanowią u mnie razem piękną kolekcję, ale nieste-
ty – ten projekt nie trzyma poziomu reszty. Fabuła nie 
porywa, gameplay – mimo iż dość przyjemny – to szyb-
ko się nudzi, a do tego dochodzą błędy w sterowaniu, 
które potrafią podnieść ciśnienie. Do naszej dyspozy-
cji oddane są zarówno karabiny szturmowe, pistolety, 

mass effect 
infiltrator WojciEcH	RAjPERT
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z Dead Space od tej samej ekipy, nieprawdaż?). W trak-
cie gry, po zabitych przeciwnikach możemy zbierać in-
tele, którymi po zalogowaniu się do konta Origin mo-
żemy zwiększyć gotowość galaktyczną w Mass Effect 3 
na konsolach bądź PC. Ciekawa opcja, szczególnie dla 
tych, którym zależy na kampanii w ME3.

Reasumując, gra jest pozycją wartą uwagi, ale nie 
za aktualną cenę. Warto poczekać, aż trafi do promocji 
EA i wyrwać ją za grosze, bo 5,49 Euro to zdecydowa-
nie zbyt wysoka cena, nawet jeżeli jest to aplikacja uni-
wersalna. Oczekiwania były duże, a wyszła z tego pozy-
cja mocno średnia. «

karabiny snajperskie, jak i strzelby oraz moce biotycz-
ne Oręże znane z konsolowych gier i fani poczują się 
jak w domu.

Jednak złego słowa nie można powiedzieć o oprawie 
graficznej i wykonaniu lokacji, które ociekają klimatem 
serii, co zdecydowanie podnosi wartość Infiltratora. Tek-
stury są ostre, gra chodzi płynnie a lokacje są starannie 
wykonane. Fabuła skoncentrowana jest wokół Cerberu-
sa, a my gramy Randallem Enzo (niedaleko do Vandala 

mass effect infiltrator      
Cena: 5,49 Euro iPhone/iPod/iPad

Plusy:  + oprawa graficzna 
+ wykonanie lokacji 
+ klimat uniwersum

Minusy:  – monotonność 
– błędy w sterowaniu 
– mało porywająca fabuła 
– nieciekawi bohaterowie
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W tym i następnym tutorialu będę pokazywał, w jaki 
sposób sformatować nasz arkusz, aby dobrze wyglą-
dał wizualnie.

Po pierwsze zajmijmy się kwestią tekstu, czyli forma-
towaniem w poszczególnych komórkach.

W tym celu chodzimy w opcję „Formatuj komórki…” 
klikając prawym przyciskiem myszy na interesującą nas 
komórkę.

Niedawno w tym miejscu ustawialiśmy format wy-
świetlania liczb. Teraz zajmiemy się formatowaniem tek-
stu, a konkretnie jego wyrównaniem.

Tekst możemy wyrównywać w poziomie – w tym przy-
padku mamy do dyspozycji opcję ogólnego wyrównania 
(czyli bez wyrównania), lewe (wcięcie), środek, prawe, 
wypełnienie, wyjustowanie oraz wyrównanie zaznacze-
nia do środka i rozłożone.

Tekst możemy też wyrównywać wewnątrz komórki 
w pionie. Możemy ustawić wyrównanie górne, środko-
we, dolne, wyjustowane i rozłożone.

Gdy mamy zamiar wpisać dłuższy tekst w komórkę 
i chcemy, aby był widoczny w podglądzie naszego arku-
sza (aby nie znikał „pod” sąsiadującą komórką), może-
my ustawić funkcję zawijania tekstu wewnątrz komórki. 
Jednocześnie możemy ustawić opcje tak, aby automa-
tycznie zmniejszała się czcionka, dostosowując się do 
rozmiaru komórki – w przeciwnym razie dłuższy tekst 
spowoduje, że nasza komórka automatycznie powięk-
szy się dostosowując się do tekstu.

Funkcją, która daje ciekawe efekty, jest orientacja. 
W tym miejscu możemy ustalić pod jakim kontem ma 
pojawiać się tekst wewnątrz komórki. Można to zrobić 

wyrównanie tekstu  
w koMórkacH
DoMiNik	łADA
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przesuwając myszką „wskazówkę” z napisem „tekst” 
lub ręcznie wpisać kąt.

Efekt wykorzystania tej funkcji jest następujący:

polub nas

facebook.com/imagazinepl

obserwuj nas

imagazinepl.blip.pl

Bardzo Lubimy 
Informować Przyjaciół 
o tym co się dzieje w 
iMagazine

http://imagazinepl.blip.pl
http://www.soundfreaq.pl
http://www.facebook.com/imagazinepl


2011

Office_plakat-A3.indd   1 8/26/11   3:56 PM

Więcej na www.officedlamac.pl

http://www.officedlamac.pl


 » 2012 nr 4 » Porady » iPhotobook FaQ 90

Wiele osób pyta nas o możliwość drukowania 
 fotoalbumów i kalendarzy z iPhoto. Przepis na przy-
gotowanie takiego albumu znajdziecie na naszej stro-
nie www.

Gramatura papieru zależna jest od ilości stron w al-
bumie (z wyjątkiem albumu bindowanego):

Ilość	stron Gramatura	papieru	(strony	środkowe)

20-38 200
40-62 170
64-72 150
80-100 130

Do wydruku stron w albumach/kalendarzach 
używany jest błyszczący papier kredowy.

1.  iPhotobook Hardcover (twarda okładka):  – okładka fo-
liowana (folia błyszcząca), – strona wewnętrzna okład-
ki jest biała,  – dodatkowo, między środkiem  albumu 
a okładką umieszczone są białe wklejki, –  album 
w rozmiarze LARGE posiada obwolutę (kreda, 200g, 
foliowana), – album w rozmiarze EXTRA  LARGE nie 
posiada obwoluty.

2.  iPhotobook Softcover (miękka okładka): – okładka fo-
liowana (folia błyszcząca), – strona wewnętrzna okład-
ki jest biała.

3.  iPhotobook Wire-bound (bindowana okładka): – gra-
matura papieru (strony środkowe + okładka) – 300g, 
– strona wewnętrzna okładki jest biała, – dodatkowe 
strony z folii PCV zabezpieczające okładkę, – sprężyna 
w kolorze srebrnym lub białym.

iPhotobook faq
DoMiNik	łADA

http://imagazine.pl/2011/12/18/fotoksiazki-i-kalendarze-z-iphotoaperture-pomysl-na-prezent/
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4.  iPhotobook kalendarz: – gramatura papieru 250g, 
– dodatkowa strona z folii PCV zabezpieczająca przed-
nią okładkę, – dodatkowa, ostatnia strona z tektury,  
– sprężyna w kolorze srebrnym lub białym.

Wysyłane zamówienia pakowane są w sztywne pu-
dełka z tektury falistej.

Zamówić fotoalbum lub kalendarz możecie na naszej 
stronie – http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum
http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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 » Tworzenie albumów bezpośrednio 
na iUrządzeniach

Być może wiecie, a być może nie, ale w iOS 5 istnieje 
możliwość tworzenia albumów ze zdjęciami bezpośred-
nio z poziomu iUrządzenia. Jedynym mankamentem 
jest fakt, że w ten sposób utworzone albumy nieste-
ty nie zsynchronizują się z komputerem. Niemniej jed-
nak i tak mogą się przydać dla zaprowadzenia więk-
szego porządku wśród kolekcji zdjęć. Jak utworzyć taki 
album?

• W aplikacji Zdjęcia przechodzimy do widoków 
Albumy,

• Wybieramy przycisk Edycja, a po lewej pokaże się 
nowy przycisk Nowy	album,

• Wpisujemy nazwę nowego albumu i zatwierdzamy 
przyciskiem Zachowaj,

• W następnym widoku będziemy mieli możliwość 
wskazania zdjęć, które już posiadamy, a które chce-
my umieścić w nowym albumie. Możemy wybrać za-
równo pojedyncze zdjęcia, jak i całą zawartość in-
nych albumów,

• Kiedy zakończymy już wybieranie zdjęć, edycję no-
wego albumu zatwierdzamy przyciskiem Gotowe.

W ten sposób możemy tworzyć albumy. Warto rów-
nież zaznaczyć, że będąc w widoku edycji Albumów mo-
żemy także usuwać wcześniej utworzone na iUrządze-
niu albumy wybierając znaczek „x”. [MS]

 » Dostęp do ostatnio otwartych rzeczy 
w Docku

Jeśli często korzystacie z tych samych aplikacji, doku-
mentów, dysków sieciowych, itp., to z pewnością wie-
cie, ile to normalnie wymaga klikania. Na szczęście OS X 
posiada dostęp do takich rzeczy z poziomu belki syste-
mowej, klikając na jabłko i wybierając Ostatnie	rzeczy. 
Istnieje również metoda na dostęp do nich z poziomu 
Dock’a. Jak to zrobić?
Przede wszystkim uruchamiamy Terminal (znajdujący 
się w katalogu /Applications/Utilities), gdzie wpisuje-
my dwie poniższe komendy:

tiPs & tricks
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write	 com.apple.dock	persistent-others	 -array-
-add	‚{	„tile-data”	=	{	„list-type”	=	1;	};	„tile-type”	=	
„recents-tile”;	}’

killall Dock

W wyniku tych operacji Dock się zrestartuje („zjedzie” 
na dół i „wyjedzie” z powrotem), a obok ikonki Kosza po-
jawi się stos ikon aplikacji, które były ostatnio używane.

Jeśli chcielibyśmy, żeby zamiast ostatnich aplikacji 
wyświetlane były ostatnie dokumenty, to wystarczy, że 
klikniemy prawym przyciskiem na stos (lub Ctrl i lewy 
przycisk myszy) i wybierzemy odpowiednią konfigura-
cję (oprócz ostatnich aplikacji i dokumentów mamy do 
wyboru ostatnie serwery, ulubione woluminy oraz ulu-
bione rzeczy).

Istnieje również możliwość wyświetlenia kilku ta-
kich stosów, dzięki czemu możemy ustawić dla każdego 
z nich wyświetlanie innych elementów. Aby to osiągnąć 
po prostu powtarzamy zabawę z Terminalem i wpisa-
niem dwóch powyższych komend.

Pozostaje jeszcze kwestia usunięcia utworzonych 
stosów. Wygląda ona zupełnie tak samo, jak usuwanie 
innych rzeczy z Dock’a. Po prostu przeciągamy stos na 
Biurko i puszczamy. [MS]

Źródło: Cult	of	Mac

 » 11 podstawowych skrótów, które ułatwią 
posługiwanie się Spotlightem

Zapewne po przeczytaniu marcowego wydania iMaga-
zine wiecie już, że jestem dużym fanem Alfreda, czyli 
rozbudowanego launchera (a jeśli nie wiecie, to zapra-
szam na stronę 68). Zdaję sobie jednak sprawę z tego, 
że część z Was woli korzystać z systemowego launche-
ra, czyli ze Spotlighta. W związku z tym chciałbym się 
z Wami podzielić zbiorem jedenastu podstawowych 
skrótów klawiszowych, które pozwolą na sprawne ko-
rzystanie z tego elementu.

1. Otworzenie	Spotlighta – ⌘Spacja
2. Otworzenie	Spotlighta	w Finderze – ⌘⌥Spacja
3. Wyczyszczenie	pola	wyszukiwania – Esc
4. Zamknięcie	Spotlighta – dwukrotne wciśnięcie Esc
5. Otworzenie	pierwszego	wyniku – Enter
6.  Nawigacja	wśród	wyświetlanych	wyników – strzał-

ki Góra/Dół
7.  Otworzenie	 wskazanego	 wyniku	 w Finderze 

– ⌘Enter
8.  Wyświetlenie	 informacji	 o wskazanym	elemen-

cie – ⌘I
9.  Szybki	Podgląd	wskazanego	elementu – ⌘ lub na-

jechanie myszką (opcja dostępna tylko w OS X Lion 
lub nowszym)

10.  Wyświetlenie	 lokalizacji	wskazanego	elemen-
tu – ⌘⌥

11.  Przejście	do	następnej/poprzedniej	kategorii	wy-
szukiwanych	elementów – ⌘ i strzałka w Dół/⌘ 
i strzałka w Górę Używając podanych skrótów kla-
wiszowych z pewnością zwiększycie swoją produk-
tywność w korzystaniu ze Spotlighta. [MS]
Źródło: OS	X	Daily

http://www.cultofmac.com/154422/use-a-mac-os-x-stack-to-show-recent-items-os-x-tips/
http://osxdaily.com/2012/03/09/spotlight-keyboard-shortcuts/
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W App Store znajdują się setki tysięcy aplikacji. I choć 
przechodzą one proces zatwierdzania przez Apple, to 
jednak od czasu do czasu, a ostatnio chyba coraz czę-
ściej, udaje się ”prześliznąć” bublom. Przykładem niech 
będzie chociażby ostatnia afera z „fejkową” aplikacją Po-
kemon. Z drugiej strony, niektóre aplikacje kosztują wię-
cej niż 0,79 Euro, a chcielibyśmy na pewno się ustrzec 
przed wydaniem niepotrzebnie pieniędzy. Jak zatem mo-
żemy dokonać satysfakcjonującego zakupu?

 » 1. Czytaj opis aplikacji

Na pierwsze oznaki „bublowatości” aplikacji może wska-
zywać jej opis, a przede wszystkim jej jakość. Czy znaj-
duje się w nim tylko kilka zdań? Czy jest napisany nie-
chlujnie? A może jest obszerny, ale wygląda, jakby był 
pisany „chińskim” angielskim?

Opis aplikacji jest jej reklamą. Jeśli został sporządzony 
niedbale, to pokazuje tylko lekceważący stosunek twór-
cy do potencjalnych użytkowników, więc w tym momen-
cie powinna się nam zapalić ostrzegawcza lampka, gdyż 
dana aplikacja może nie spełnić naszych oczekiwań. Do-
bra aplikacja, wydana przez poważną firmę, powinna za-
wierać rzetelne informacje o dostępnych funkcjach.

Oczywiście zdecydowana większość opisów aplikacji 
sporządzona jest w języku angielskim, dlatego może to 
stanowić problem dla osób, które tym językiem nie wła-
dają. Oczywiście można posiłkować się Google Transla-
te, ale nie sprawdzimy w ten sposób, czy składnia opisu 
jest napisana dobrze lub czy twórca również nie posługi-
wał się tym popularnym tłumaczem do tworzenia swo-
jego opisu. Na szczęście opis nie jest jedynym czynni-
kiem decydującym o jakości aplikacji i jej zakupie.

 » 2. zwróć uwagę na komentarze

Opinia innych. To coś, co mocno wpływa na naszą oce-
nę. Dlatego przed zakupem aplikacji warto przyjrzeć się 
komentarzom umieszczonym pod jej opisem. Oczywi-
ście mogą się wśród nich znaleźć fałszywe „zachwyty” 
mające nakłonić do zakupu. Ale warto nie poprzesta-
wać na przejrzeniu pierwszej strony komentarzy tylko 
zajrzeć na dalsze strony. Jeśli dana aplikacja jest oszu-
stwem, na pewno znajdzie się niejeden komentarz na 
to dosadnie wskazujący. Pamiętajcie, opis „Świetna apli-
kacja” to żaden opis.

Ze względu na to, że posiadaczy iUrządzeń w Polsce 
jest zdecydowanie mniej niż w USA, logiczne jest, że ”na-

szych” komentarzy również będzie mniej dla danej apli-
kacji, a nawet będzie ich brak. Polecam wtedy przełą-
czyć się na chwilę na amerykański App Store i przejrzeć 
tamtejsze opinie o danej aplikacji.

 » 3. Przeszukaj App Store

Tak jak wspomniałem na wstępie, czasem uda się jakie-
muś „bublowi” przedostać przez proces zatwierdzania 
aplikacji, a trzeba powiedzieć, że takie oszukane aplika-
cje nie wskazują na to przy pierwszym spojrzeniu. Mało 
tego, część z nich podszywa się pod znane tytuły, nie 
różniąc się na przykład ikonką, a jedynie przestawieniem 
literek. Warto również zwracać uwagę na zrzuty ekranu 
znajdujące się w opisie każdej aplikacji.

Z drugiej strony, gdy jesteśmy pewni, co do danej 
appki, ale kosztuje ona dosyć sporo, warto rozejrzeć 
się za tańszymi odpowiednikami, a może nawet dar-
mowymi, które nie muszą wcale odbiegać funkcjonal-
nością i jakością od tych droższych (jak np. Instapaper 
vs. Readability).

A może czasem warto się tymczasowo wstrzymać 
z zakupem aplikacji, pobrać darmowy Appshopper i do-
dać interesującą nas appkę do listy życzeń, dzięki czemu 
będziemy powiadamiani m.in. o promocjach cenowych.

 » 4. zwracaj uwagę na doświadczenie 
dewelopera

Kolejnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę 
przy zakupie appki jest doświadczenie dewelopera. Co 
to oznacza? Patrzymy po prostu, czy oprócz interesują-
cej nas aplikacji twórcy mają w swoim dorobku również 
inne. Czy o nich także są pozytywne opinie? Pseudode-
weloperzy bazują często na tym, że wypuszczą jedną 
appkę w niskiej cenie (najczęściej za 0.79 Euro), uzbie-
rają kasę na wprowadzonych w błąd ludziach, a gdy ich 
konto deweloperskie zostanie zbanowane, to za zdoby-
te w ten sposób środki zakładają nowe konto i zabawa 
zaczyna się od nowa.

Trzeba jednak jeszcze zwrócić uwagę, czy danych apli-
kacji nie jest za dużo (kilkadziesiąt albo i więcej). Dobre 
aplikacje wymagają poświęcenia im czasu, by je dopra-
cować. Liczy się jakość, a nie ilość.

Oczywiście, podana zasada nie musi być decydują-
ca. Możemy trafić akurat na debiutanta, który stworzył 
swoją pierwszą aplikację, a która okaże się strzałem 
w dziesiątkę, jeśli chodzi o nasze wymogi i upodobania.

jak być zadowolonym z zakuPu w aPP store

http://itunes.apple.com/pl/app/appshopper/id387037496?mt=8
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 » 5. Ile czasu minęło od ostatniej 
aktualizacji?

Nie	ma	aplikacji	doskonałych. Dlatego każdy szanu-
jący siebie i innych deweloper będzie wydawał aktuali-
zacje mające na celu wyeliminowanie błędów i uspraw-
nianie aplikacji. „Śmieciowate” appki raczej nie będą 
uaktualniane wcale, co powinno zwrócić naszą uwagę. 
I również w przypadku aktualizacji może się nam przy-
dać aplikacja, o której wspomniałem wcześniej – App-
Shopper, w której przejrzyście są pokazane kolejne ak-
tualizacje danej appki.

 » 6. Kto kryje się pod nazwą firmy?

Wiele o jakości i „pewności” danej aplikacji może powie-
dzieć „zaplecze”. Chodzi oczywiście o stronę wsparcia 
dewelopera, do której powinien odsyłać odpowiedni link 
w iTunes. Jeśli zostaniemy przekierowani na stronę bez 
żadnych informacji lub, o zgrozo, przeglądarka nie od-
najdzie danego serwisu, będziemy od razu wiedzieli, że 
zakup danej aplikacji może nie być trafnym pomysłem.

Wzorcowa strona twórców appki powinna umożli-
wiać	kontakt przez specjalny formularz, a dodatko-

wo oferować pomoc poprzez media społecznościowe, 
jak Twitter, Facebook czy Google+ (na pochwałę zasłu-
guje zdecydowanie support 1Password, który nawet 
stara się porozumieć z użytkownikami w ich własnym 
języku:)).

 » 7. Pytanie do przyjaciela

Ostatnią i chyba jedną z najczęściej używanych metod 
do zakupienia pewnej aplikacji jest opinia naszych zna-
jomych. Dlatego nie wstydźmy się pytać na Twitterze, 
Facebooku, Google+, czy gdzie tam jeszcze macie zna-
jomych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś 
miał już do czynienia z daną aplikacją albo doradzi za-
kup innej, lepszej.

Mam nadzieję, że dzięki zastosowaniu się do tych 
wskazówek będziecie mogli znaleźć taką aplikację, któ-
ra Was usatysfakcjonuje. No i zmniejszy się ryzyko, że 
zakupicie „bubla”.

A może macie jeszcze jakieś porady, które pozwolą 
jeszcze łatwiej wybrać dobre aplikacje? Na pewno przy-
da się to szczególnie nowym użytkownikom, dlatego za-
praszam do komentowania. [MS]

Źródło: TUAW

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.tuaw.com/2012/02/21/seven-tips-to-help-you-avoid-counterfeit-apps-in-the-app-store/
http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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Dziś dowiedziałem się, że jesienią ma ukazać się zbio-
rowe wydanie wszystkich części Bonda, James’a Bonda. 
Oczywiście na „niebieskim nośniku”. Cud, miód i orzesz-
ki. Ale ja nie o tym (a przynajmniej nie tym razem). Te-
raz będzie o hobbitach, krasnoludach, czarodziejach 
i biżuterii.

„Władcy Pierścieni” tak naprawdę chyba nie trzeba 
nikomu przedstawiać. Każdy o tym filmie słyszał, a już 
na pewno słyszał o książce. Dzieło napisane przez pro-

fesora Oxfordu, J.R.R. Tolkiena w latach 50-tych ubiegłe-
go stulecia, będące niejako rozwinięciem jego poprzed-
niej, choć dużo mniejszej książki, „Hobbita”. „Władca...” 
bardzo szybko zyskał miliony, choć liczba może nawet 
być liczona w miliardach, fanów na całym świecie. W su-
mie to zapoczątkował on cały gatunek, który jest już tak 
mocno zakorzeniony w kulturze światowej. Kiedy przyj-
rzymy się temu, jaki świat został w nim przedstawio-
ny i zwrócimy uwagę na to, że został on stworzony od 

„jeden Pierścień by 
wszystkimi rządzić...”

jAN	uRbANoWicz

już	chyba	nie	raz	wspominałem	o	pewnych	filmach,	trylogiach	czy	seriach,	któ-
re	moim	zdaniem	każdy	szanujący	się	fan	kina,	tudzież	geek,	powinien	mieć	
w	swojej	kolekcji.	Najlepiej	ustawione	elegancko	na	półce	i	jeszcze	bardziej	ele-
gancko	–	w	formacie	bluray.	A	jeśli	jest	to	kolekcjonerskie	wydanie	bluray,	to	
już	w	ogóle	jesteśmy	najbardziej	eleganccy	na	świecie.
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postaw, zrozumiemy jak wielka jest to pozycja. I słowo 
użyte wcześniej, czyli Dzieło nie jest tu przypadkowe. 
Można ją lubić lub nie, ale wielkości (tej w ujęciu jej zna-
czenia, a nie obszerności, choć to też) odmówić jej na 
pewno nie można. Nie ma się co zatem dziwić, jak wiel-
kie oczekiwania były pokładane w jej ekranizacji.

Kiedyś już podjęto się tego zadania, jeszcze 20 lat 
wcześniej przed filmami, o których będzie tu później 
mowa. W 1978 r. animator Ralph Bakshi stworzył ada-
ptację książki, choć tak naprawdę tylko jej dwóch pierw-
szych tomów, czyli „Drużyny Pierścienia” oraz „Dwóch 
Wież”. Od czasu do czasu można ją zobaczyć nawet 
w polskiej telewizji, choć moim zdaniem nie jest to po-
zycja obowiązkowa, no chyba że dla prawdziwych fa-
nów, ale Ci już na pewno ją widzieli. Sam dokładnie nie 
mogę się wypowiedzieć, na ile wiernie film oddaje książ-
kowy pierwowzór, gdyż nigdy nie udało mi się go całego 
przeczytać. Rozumiem wagę książki, ale dla mnie była 
ona trochę nudna, a na dodatek nie jestem fanem tego 
typu prozy. Ale film... to co innego.

Decyzja o tym, bym ekranizacją „Władcy...” zajął się 
niezbyt wcześniej znany, nowozelandzki reżyser Pe-
ter Jackson (ja kojarzyłem go jedynie dzięki filmowi 
„Przerażacze” w którym grał Michael J. Fox) była, może 
nie tyle dość kontrowersyjna, co po prostu obawiano 
się, czy ktoś bez wyraźnego doświadczenia przy wiel-
kich produkcjach, temu projektowi podoła. A przecież 
było czemu, bo dla wielu ludzi to najważniejsza książ-
ka w historii.

 » Istny majstersztyk

Zbliżał się rok 2001, kiedy to miała się odbyć premiera 
pierwszej części filmu (wszystkie trzy części były kręco-
ne jednocześnie, ale do kin wchodziły w rocznych od-
stępach) i jak to zwykle bywa wyczekiwano pierwszych 
zdjęć, zwiastunów etc. To, co na nich zobaczono pod-
grzewało atmosferę do takich temperatur, że nawet 

Diablo musiałby się czymś schłodzić. I tak, fani czeka-
li i czekali, aż nadeszła premiera. Pamiętam, że kiedy 
obejrzałem film nie byłem w stanie uwierzyć, że ktoś 
mógł stworzyć coś takiego. Istny majstersztyk. Realiza-
cja na tak wysokim poziomie, że chyba nikt jeszcze ta-
kiej wcześniej nie widział. I nie są to puste słowa. Efek-
ty specjalne, kostiumy, scenerie, odwzorowanie języków 
jakimi posługiwali się bohaterowie, to sprawia, że jesz-
cze przez wiele lat twórcom tych filmów będą się nale-
żeć pokłony.

Po takim szoku, człowiek mógł myśleć tylko jedno 
– „ale jak to, i teraz rok czekania na następną część, 
a potem jeszcze rok na kolejną?!”. Dokładnie tak myśla-
łem. Mimo że wychodziliśmy z kina po ponad dwóch 
godzinach, to od razu chcieliśmy więcej! No ale, czekać 
trzeba było. W tym czasie zobaczyłem „Drużynę...” jesz-
cze kilka razy.

 » Re-we-la-cja

Przyszedł czas na „Dwie Wieże”, a później na „Powrót 
Króla”, który jak to się mówi, pozamiatał na rozdaniu 
Oscarów.

Całość trylogii - re-we-la-cja! Esej pewnie dałoby się 
napisać o tym, jak genialne są efekty i wszystkie szcze-
góły, a ja w pisaniu esejów nigdy za dobry nie byłem, 
dlatego sobie to odpuszczę. Ale skoro w kinach film był 
taki zachwycający, to nie pozostaje nic innego jak zaku-
pić go na DVD. Tak zrobiłem.

Następnie pojawiły się wersje rozszerzone (i to nie 
tak jak często bywa, dłuższe o 10 minut, ale nawet o po-
nad godzinę dłuższe), oraz wersje rozszerzone w edy-
cjach kolekcjonerskich z figurkami etc. Na to już pienię-
dzy nie wydawałem, ale inni wydawali, a ja później od 
nich pożyczałem.

Wersje rozszerzoną oglądałem po raz pierwszy 
z wielkim zaciekawieniem, gdyż zastanawiałem się, czy 
wyłapię wszystkie te nowe sceny, czy będą to długie 
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 sekwencje, czy może raczej dodanie kilku dialogów tu 
i tam. No i nie zawiodłem się. Bardzo dużo nowych rze-
czy się tu pojawia, co na pewno w szczególności ucieszy 
te osoby, które są wielkim fanami (lub fankami) książki, 
a wcześniej zarzucały filmom zbyt duże „okrojenie”. Ale 
rzeczą jasną jest, że nigdy film nie odwzoruje w pełni 
książki, a już na pewno nie tak długiej. Bo w sumie tak 
to już jest z ekranizacjami; są one jakąś tam wizją sce-
narzysty i reżysera. Nigdy nie oddadzą w pełni tego, co 
chciał pokazać nam autor książki. Poza tym książki są 
takie, że czytając je każdy z nas coś sobie wyobraża ina-
czej, a oglądając film jesteśmy „skazani” na to, co zro-
dziło się w głowie jego twórców i nic już nie zmienimy. 
Dlatego też, cieszą wydania z wersjach rozszerzonymi. 
Jak wspomniałem wcześniej, fanem książki nie jestem, 
ale to wszystko, co widziałem w kinie jest dla mnie tak 
piękne, że chciałem więcej i więcej.

 » Niebieski nośnik

Długo przyszło czekać na wydanie rozszerzone na „nie-
bieskim nośniku”. Zobaczyć to wszystko w wysokiej roz-
dzielczości. Krainy i magia Śródziemia jeszcze lepsza. 
Dla mnie osobiście podobne wyczekiwanie było tyl-
ko w wydaniach „Star Wars” (celowo tytuł oryginalny, 
gdyż nie przepadam za polskimi „Gwiezdnymi Wojna-
mi”, choć sam do końca nie wiem, dlaczego) i „Powro-
tu do przyszłości”.

Swoją premierę miało ono już jakiś czas temu, ale 
dopiero niedawno wpadło w moje ręce. Niestety, nie 
jest ono moje, a kogoś z rodziny, ale już wiem że swoją 
własną kopię również muszę mieć.

Pierwsze, co należy zrobić to... 
maraton! Wszystkie filmy w wer-
sjach rozszerzonych obejrzeć 
trzeba, nawet jak już się je wcze-
śniej widziało. Tak też zrobiłem. 
Może nie jednego dnia, bo na to 
czasu po prostu nie ma, ale co 
wieczór/noc jedna część i jest 
dobrze. Swoją drogą ciekawe, 
czy kiedyś się odważę obejrzeć 
znów pełne wersje tylko z ko-
mentarzami. Do końca nie je-
stem pewien, czy jestem aż ta-
kim fanem filmu, choć kto wie.

Obraz w tym filmie, a właści-
wie w tym wydaniu jest Cudow-
ny. Jeśli mamy dobry telewizor 
lub odpowiednio duży monitor 

to na pewno nie można być zawiedzionym. Filmy w ta-
kiej jakości to ja mogę oglądać bez końca. Poważnie! Co 
z tego, że już widziałem je w kinie, na DVD, potem jeszcze 
raz na DVD i jeszcze kilka razy. Dla mnie to całkowicie 
nowe doznania, sprawiające, że w jakiś sposób odkry-
wam te filmy na nowo. Jedyne czego żałuje, to to że nie 
posiadam w domu dobrego zestawu audio w swoim ma-
łym kinie domowym i nie mogłem doświadczyć, na pew-
no rewelacyjnego, dźwięku ale z czasem to nadrobię.

Co znajdziemy w tym wydaniu oprócz filmów? W bród 
wszystkiego! Mamy tu łącznie 15 płyt, z czego 6 to dys-
ki Bluray z filmami, a reszta to DVD z dodatkami. Przy-
znam się szczerze, że jeszcze przez nie nie przebrną-
łem, a nawet nie jestem chyba w ¼, gdyż jest tego tyle, 
że głowa boli na samą myśl. Ale powoli do przodu. Ca-
łość wydana w bardzo ładnym i porządnie wykonanym 
pudełku (jeszcze ciut lepiej mogłoby być ale chyba nie 
ma się do czego przyczepić, patrząc przez pryzmat pol-
skiego wydania „Star Wars”...), które wspaniale prezen-
tuje się na półce.

Nie chce tu szczegółowo opisywać, jakie mamy tu 
dodatki, języki, napisy, rodzaje dźwięku etc., bo to są 
dane, które zawsze można sobie zobaczyć na stronie 
dystrybutora. Tak samo jak nie pisałem, o czym do-
kładnie jest „Władca Pierścieni”, bo większość osób to 
wie, a Ci którzy nie wiedzą na pewno nie zaczną swo-
jej przygody z nim od pełnego wydania na Bluray. Choć 
wcale od tego nie odciągam, tylko robicie to na własną 
odpowiedzialność.

***
Na koniec, czy warto zakupić to wydanie? WARTO! Je-

śli jesteście miłośnikami tej ekranizacji i macie w domu 
odtwarzacz Bluray, to w tym momencie kończcie czytać 

i już marsz kupować! Nikt się tym 
wydaniem nie zawiedzie. Nikt, 
kto wcześniej widział trylogię 
i był usatysfakcjonowany. Jest 
to zdecydowanie jedno z najlep-
szych wydań, jakie widziałem i to 
nie tylko jeśli chodzi o jakość wy-
konania, ale o to, co znajdziemy 
na samych płytach, to jak filmy 
wyglądają i jakie są nasze odczu-
cia podczas seansów. Bo wysoka 
rozdzielczość zmienia postrzega-
nie tego filmu, dlatego szczerze 
Was namawiam do jego kupna.

Jedna rzecz tylko pozosta-
ła niezmieniona: Gollum iry-
tuje mnie tak samo jak w kinie 
i na DVD... «



Zagraj swoją muzykę
wszędzie, gdzie chcesz!

PDX-11

PDX-11 to przenośna stacja 
głośnikowa, zapewniająca 

znakomite brzmienie Yamaha 
oraz uniwersalność wykorzystania 

zarówno w domu jak i plenerze. 
Dodatkowe gniazdo AUX 

pozwala na podłączenie również 
innych urządzeń audio, zaś 

zintegrowany uchwyt umożliwia 
wygodne przenoszenie.

Autoryzowane punkty sprzedaży: Bydgoszcz: THF&VD ul. Gdańska 69;  Katowice, THF&VD ul. Warszawska 34; Kielce: THF&VD ul. IX Wieków Kielc 16/9;
Kraków: THF&VD ul. Chodkiewicza 4; Łódź: THF&VD Al. Kościuszki 49/51; Poznań: THF&VD ul. Garbary 26; Sopot: THF&VD Al. Niepodległości 677/4;
Warszawa: THF&VD ul. Gen. Andersa 12, THF&VD ul. Nowogrodzka 44; Wrocław: THF&VD ul. Widok 2/4                                                         www.tophifi.pl

wejście AUX dla podłączenia
innych urządzeń

bass reflex

zasilanie sieciowe

zasilanie bateryjne

http://www.tophifi.pl
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 » Esperanza Spalding 
– Radio Music Society

W numerze z czerwca 2011 roku pisa-
łem o młodej, niebywale utalentowa-
nej kontrabasistce, która zapisała się 
w historii nagród Grammy. Jako pierwszy muzyk jazzo-
wy otrzymała statuetkę w kategorii debiut roku, co nie-
wątpliwie zobowiązuje. Kończąc tamten tekst pisałem, 
że na pewno jeszcze o niej usłyszymy, bo nadchodzi jej 
nowa płyta. Muszę przyznać, że trochę o Esperanzie za-
pomniałem i przegapiłem album „Chamber Music Socie-
ty”, ale nic straconego, bo właśnie nadchodzi jego lep-
sza kontynuacja „Radio Music Society”.

Muzyka jazz nigdy nie była na zbyt komercjalizowa-
na i raczej uchodziła za niszową, jednak jej wpływ na 
ogólnoświatową muzykę był i jest olbrzymi. Esperan-
za Spalding chce pokazać światu, że jazz jest cudowny, 
piękny i może wpaść w ucho zaciekawiając każdego. Już 
przy opisywaniu płyty „Esperanza” pisałem, że to nie 
jest klasyczny jazz i wybiega mocno po za ramy, co nie 
do końca może podobać się zagorzałym fanom gatunku. 
Teraz artystka stała się jeszcze bardziej otwarta i śmie-
lej łączy jazz z funkiem, soulem, a czasami nawet hip-
-hopem, stąd zapewne w tytule znalazło się słowo „Ra-
dio”. Są tacy, którym się to nie podoba i uważają, że jazz 
powinien pozostać w klasycznej formie, ale są też tacy 
jak ja, którzy wręcz kochają takie połączenia. Albumy, 
takie jak ten to dla mnie najlepsze, co może być w czar-
nej muzyce i jak widać po sukcesie artystki nie tylko ja 
tak uważam. Bardzo cieszy fakt, że Esperanza cały czas 
mocno się rozwija i aż strach pomyśleć, co będzie dalej. 
Z młodej kontrabasistki, która jeszcze niedawno zaczy-
nała grać w grupie Us’Five Joe’go Lovano bardzo szyb-
ko stała się artystką przez duże „A”. Teraz sama sobie 
jest sterem, żaglem i okrętem, a najlepsi muzycy grają 
dla niej, czego dowodem są takie nazwiska jak Joe Lo-
vano, Jeff Lee Johnson, Jack DeJohnette czy Billy Hart. 
Warto też wspomnieć o motywie hip-hopowym na pły-
cie, a jest nim sam Q-tip, członek legendarnego już Tri-
be Called Quast. Wyprodukował on jeden z najlepszych 

według mnie numerów „City Of Roses”, w którym Espe-
ranza na swój sposób nawet rapuje, co tylko pokazuje 
jak bardzo wszechstronną jest artystką. Zakończenie 
tekstu samo się nasuwa, Oby tak dalej, Panno Spalding…

Cena	10,99	Euro
http://bit.ly/I0DpKB

 » Sinead O’Connor 
– How About I Be Me

Marzec okazał się niezłą bombą na 
rynku muzycznym, a to za sprawą cał-
kiem zacnego grona artystów, którzy 
właśnie w tym miesiącu postanowili wydać swoje nowe 
krążki. Mowa tu o takich gwiazdach jak Madonna, Bru-
ce Springsteen czy Katie Melua, i o ile ich płyty pew-
nie nikogo nie zaskoczą, o tyle nowy album Sinead 
O’Connor to już duży znak zapytania. Od wydania al-
bumu „I Do Not Want What I Haven’t Got”, na którym 
mieścił się największy hit „Nothing Compares 2 U” mi-
nęły już 22 lata. Ten album czarował, a hit stał się kla-
sykiem do dziś często puszczanym w radiu. Jednak od 
tamtych czasów z wielkiej artystki Sinead stopniowo 
stawała się wielką skandalistką. Muzyka zeszła na dal-
szy plan, a jej ostanie płyty przeszły bez większego echa. 
Bardzo ciekawy byłem nowego materiału, w którym 
gwiazda chciała jeszcze raz zabłysnąć talentem, który 
niewątpliwe miała. Muszę przyznać, że to, co usłysza-
łem pozytywnie mnie zaskoczyło. Największym zasko-
czeniem jest głos, który nadal jest intrygujący, a jego 
barwa niezwykle rzadko spotykana. Ten głos ma coś ta-
kiego w sobie, co przyciąga i sprawia, że chce się tego 
słuchać non stop. Ciężko w to uwierzyć patrząc na wiek 
artystki, ta kobieta ma już 46 lat, a brzmi dokładnie 
tak jak 22 lata temu. Muzyczna strona albumu to dzie-
ło byłego męża Johna Reynoldsa, który chyba dobrze 
zna Sinead i dzięki temu skomponował idealną muzykę 
dla jej nieprzeciętnego głosu. Mimo że kompozycje są 
zróżnicowane – od folkowego reggae, przez ballady, po 
mocniejsze rockowe brzmienia – to całość podana jest 
bardzo zjadliwie. Ostrzegam, że to nie jest płyta na sie-
lankowe wiosenne pikniki na kocyku z ukochaną, a ra-
czej na smutne samotne wieczory przy książce. Dużo 
biograficznych tekstów napisanych przez dojrzałą ko-
bietę, która swoje w życiu przeszła. Zdecydowanie bar-
dziej chciałbym słuchać płyt takich jak ta nowa od pani 
O’Connor, niż czytać o  kolejnym nowym skandalu, jaki 
pani O’Connor wywołała.

Cena	8,99	Euro
http://bit.ly/HegIVu

http://itunes.apple.com/pl/album/radio-music-society/id506381363
http://itunes.apple.com/pl/album/how-about-i-be-me-you-be-you/id496516180
http://itunes.apple.com/pl/album/radio-music-society/id506381363
http://itunes.apple.com/pl/album/how-about-i-be-me-you-be-you/id496516180


Na iPada

http://itunes.apple.com/pl/app/malemen/id406807679?mt=8
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 » Uwięzieni w raju

Maj 1945 roku. Niewiel-
ki samolot transpor-
towy rozbija się nad 
Nową Gwineą. Z dwu-
dziestu czterech pasa-
żerów ratuje się troje: 
kapral Margaret Ha-
stings, porucznik Jogn 
McCollom i sierżant 
Kenneth Decker. Ran-
ni, odwodnieni, chorzy, 
trawieni bólem prze-
dzierali się przez dżun-
glę. Znajdują się w pu-
łapce między tubylcami 
– kanibalami a wrogimi Japończykami. Na poszukiwanie 
rozbitków wyrusza filipińsko-amerykański oddział spa-
dochroniarzy… Jeden z ostatnich nieopowiedzianych 
jeszcze epizodów II wojny światowej brawurowo opisa-
ny przez finalistę Nagrody Pulitzera. Emocjonujące i po-
rażające realistyczną narracją. Ebook w formatach EPUB 
i MOBI z kodem D79FOY od 18 kwietnia 15% taniej!

Zobacz	tego	ebooka	w	virtualo

 » Być jak… Adele

Oto historia niesamo-
witego sukcesu brytyj-
skiej piosenkarki Adele 
– zdobywczyni sześciu 
nagród Grammy 2012. 
Książka opowiada hi-
storię dzieciństwa 
Adele, wychowywanej 
przez samotną matkę 
w północnym Londynie 
i okres jej nauki w BRIT 
School for Performing 
Arts Technology. Dzięki 
„Być Jak…Adele” pozna-
jemy między innymi: kulisy podpisania przez piosenkar-
kę kontraktu z wytwórnią XL Recordings i niezapomnia-

nego, przełomowego występu Adele w amerykańskim 
programie telewizyjnym „Saturday Night Fever”.

W książce znalazły się także informacje dotyczące 
twórczych inspiracji Adele oraz kulisy jej walki z lękiem 
przed występami scenicznymi oraz zapaleniem gardła, 
które o mało nie zakończyło jej kariery. Ebook w forma-
tach EPUB i MOBI z kodem 1081GD 15% taniej!

Zobacz	tego	ebooka	w	virtualo

 » Kupiliśmy zOO

Niesamowita, lecz 
prawdziwa historia 
podupadającego zoo 
i dwustu zwierząt, któ-
re na zawsze odmieniły 
pewną rodzinę.

W poszukiwaniu no-
wego domu i przygody 
brytyjski dziennikarz 
Benjamin Mee wraz 
z rodziną objął w po-
siadanie upadające zoo 
na angielskiej wsi. Za-
marzyło mu się popro-
wadzenie tam rodzinnego biznesu. Wszyscy koledzy 
zgodnie twierdzili, że kompletnie zwariował. Przecież 
mieszkał sobie spokojnie na południu Francji, pisał ar-
tykuły, już prawie opanował język francuski (ku rozpaczy 
miejscowych). A jednak w 2006 roku Mee razem z żoną 
Katherine, dwójką dzieci, bratem i siedemdziesięciosze-
ścioletnią matką wprowadził się do Parku Dzikich Zwie-
rząt w Dartmoor, gdzie rezydowały do tej pory m.in. lew 
Solomon, wilk Zak, tapir Ronnie i jaguar Sovereign.

Szczęście i radość z przywracania świetności temu 
miejscu szybko jednak zostały zakłócone: zdiagnozo-
wana jeszcze we Francji choroba Katherine – rak mó-

zgu – znów dała o sobie znać... 
„Kupiliśmy zoo” to niezapomnia-
ny portret rodziny żyjącej w nie-
codziennym otoczeniu, opowieść 
o tajemnicach królestwa zwierząt 
i świadectwo triumfu nadziei nad 
rozpaczą. Ekranizacja z Mattem 
Damonem i Scarlett Johansson od 
16 marca w kinach. Ebook w forma-
tach EPUB, MOBI i PDF dla Czytel-
ników iMagazine z kodem 1IZEW7 
15% taniej!
Zobacz	tego	ebooka	w	virtualo

książki

»  VIRTUALO 
na iPada 

»  VIRTUALO 
na	iPhone

http://virtualo.pl/?q=uwi%C4%99zieni+w+raju&f=title_eq:Uwi%C4%99zieni+w+raju
http://virtualo.pl/?q=uwi%C4%99zieni+w+raju&f=title_eq:Uwi%C4%99zieni+w+raju
http://virtualo.pl/?q=By%C4%87+jak%E2%80%A6+Adele&f=title_eq:By%C4%87+jak%E2%80%A6+Adele
http://virtualo.pl/?q=Kupili%C5%9Bmy+ZOO&f=title_eq:Kupili%C5%9Bmy+ZOO.+Niesamowita%2C+lecz+prawdziwa+historia+podupadaj%C4%85cego+zoo+i+dwustu+zwierz%C4%85t%2C+kt%C3%B3re+na+zawsze+odmieni%C5%82y+pewn%C4%85+rodzin%C4%99
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://virtualo.pl/?q=Kupili%C5%9Bmy+ZOO&f=title_eq:Kupili%C5%9Bmy+ZOO.+Niesamowita%2C+lecz+prawdziwa+historia+podupadaj%C4%85cego+zoo+i+dwustu+zwierz%C4%85t%2C+kt%C3%B3re+na+zawsze+odmieni%C5%82y+pewn%C4%85+rodzin%C4%99
http://virtualo.pl/?q=By%C4%87+jak%E2%80%A6+Adele&f=title_eq:By%C4%87+jak%E2%80%A6+Adele


http://itunes.apple.com/pl/book/steve-jobs-polish-edition/id498652664?mt=11
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Oliwę z oliwek rozgrzać w dużym rondlu na średnim 
ogniu. Dodać cebulę, smażyć 2 minuty. Dodać wszyst-
kie marchewki, bulion, 3/4 szklanki jabłka i imbir, do-
prowadzić do wrzenia. Przykryć. Zmniejszyć ogień, dusić 
marchew aż będzie miękka (około 20 minut). Następnie 
należy oddzielić marchew pokrojoną wzdłuż, zaś resz-
tę zupy rozdrobnić w blenderze i ponownie przelać do 
garnka. Wymieszać z sokiem jabłkowym i przyprawami. 
Doprawić solą i pieprzem.

Zupę podawać w miskach. Udekorować drobno po-
krojoną w kostkę marchewką, drobno pokrojonym 
w kostkę jabłkiem oraz posiekaną mięta.

Smacznego. «

Pikantna zuPa  
MarcHwIowo-jabłkowa 
ze ŚwIeŻą MIętą MAłGoRzATA	łADA

2	łyżki	oliwy	z	oliwek	

1	1/2	szklanki	posiekanej	białej	cebuli	

0,5	kg	marchewki,	obranej,	pokrojonej	w	kostkę	

plus	1	marchewka,	obrana,	pokrojona	wzdłuż	

1	litr	bulionu	z	kurczaka	

3/4	szklanki	pokrojonego	w	kostkę	obranego	

jabłka	(twarde,	kwaskowe)		

oraz	1/2	szklanki	drobno	pokrojonego	w	kostkę	

jabłka	do	dekoracji	

2	łyżeczki	posiekanego	świeżego	imbiru	

4	1/2	łyżki	soku	jabłkowego	

1/4	łyżeczki	świeżo	startej	gałki	muszkatołowej	

1/4	łyżeczki	ziela	angielskiego	

gruba	sól	

pieprz	

posiekana	świeża	mięta
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