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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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Czerwiec A.D 2012. Podejrzewam, że na długo pozostanie nam 
w pamięci. Wiele, ale to bardzo wiele dzieje się wokół nas. Z jed-
nej strony, w Polsce, Euro2012. Z drugiej strony, za wielką wodą, 
WWDC 2012. Oczekujemy premiery nowego iPhone’a, nowych 
maków, nowego systemu dla komputerów stacjonarnych, ale 
również i nowego systemu dla urządzeń przenośnych. Gdy pi-
szę te słowa jesteśmy w napięciu i oczekiwaniu, nie znając ju-
tra. Gdy będziecie je czytać, zapewne wiele kart będzie już od-
krytych – mam nadzieję, że będziemy zadowoleni.

W czerwcu Norbert Cała wraz z Jarkiem „Yaro” Płocicą zamie-
niają się w pogromców mitów i sprawdzają dla Was, który z iPo-
dów najlepiej gra. Nie oszczędzą nawet najstarszych modeli.

Chcieliśmy pokazać Wam też wiele nowości, które pojawia-
ją się na naszym rynku – poczytacie o bardzo fajnych, nowych 
produktach D.Bramante, Philipsa, Logitecha, Wacoma, TP-Linka 
i wielu innych.

Na deser, fajne książki polecane przez serwis tylkoebooki.pl, 
film Matrix i pyszne ciasto – oczywiście z jabłkami!

Jest co czytać w jedynym miesięczniku dla macuserów 
w Polsce!
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 » Norbert	Cała:	
Test przeprowadziliśmy w stu-
diu nagrań, które, możemy to 
z całą odpowiedzialnością po-
wiedzieć, ma najlepsze warunki odsłuchowe 
w Polsce.

 » Wojtek	Pietrusiewicz:	
Po przesłuchaniu wszystkie-
go – od klasyki w wykonaniu 
Ludovico Einaudi, do rapu 
Snoop Dogga, czy też rocka autorstwa Rol-
ling Stonesów, nie mam wątpliwości co do ich 
wszechstronności.

 » Kinga	ochendowska:	
W moim domu zawsze królo-
wały książki. Koleżanki w szko-
le dziwiły się, po co mi tyle 
książek – u nich w domu, tradycyjnie, central-
ne miejsce zajmowała wielotomowa encyklo-
pedia i kilka porcelanowych figurek.

 » Przemek	Marczyński:	
Uporządkowane dane to ma-
rzenie każdego użytkownika. 
Jest na to kilka sposobów jed-
nak najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem 
jest baza danych.
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 » Design

Słuchawki – wykonane w zasadzie z trzech materia-
łów – prezentują się w stylu iście retro. Skóra, alumi-
nium oraz winyl tworzą harmonijną kompozycję, w któ-

rej jedynie przeszkadza mi kolor skóry na górnej części 
pałąka – jest ciemno-brązowy, co nie do końca pasu-
je do wszechobecnej czerni i aluminium. Wspominam 
o tym jedynie dlatego, że w zasadzie nie ma się do cze-
go przyczepić. Żłobienia w zewnętrznej części  winylowej 

PHILIPS FIDELIO L1
– RECENZJA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Pojawił się kolejny konkurent dla tak zacnych słuchawek, jakimi są chociaż-
by Sennheisery HD600 czy Bowers & Wilkins P5. Najpiękniejszy w tej kate-
gorii 1200+ zł jest fakt, że każdy producent wnosi coś innego od siebie, dając 
nam, konsumentom, spory wybór. Philips poza świetnym brzmieniem pokazał, 
że można też nie oszczędzać na wykończeniu i użytych materiałach.

 » 2012 nr 6 » SPRZĘT » Który iPod gra najlepiej – Test 49

Dla Was zamieniamy się w muzycz-
nych Pogromców Mitów.

iPod to zdecydowanie najpopularniejszy na rynku od-
twarzacz muzyki. Jednocześnie są pewnie takie, które 
grają czyściej i wierniej niż produkt Apple. Przynajmniej 
tak uważa wiele osób. No tak, ale przecież przez ponad 
10 lat produkcji iPodów powstało bardzo dużo, zmieniały 
się ich gabaryty, zmieniali dostawcy sprzętu, zmieniała 
technologia. Który więc model spośród 22 wyproduko-
wanych do tej pory jest najlepszy? To pytanie, jako ko-
lekcjoner iPodów, słyszałem wielokrotnie. Wielokrot-
nie też pisałem w różnych testach, że ten model iPoda 
gra lepiej, a tamten gorzej. Nigdy jednak nie porówna-
łem ich wszystkich ze sobą w jakiś miarodajny sposób, 
choć taki test chodził mi po głowie od bardzo dawna.

Wy pewnie też się natknęliście na takie pytania i pew-
nie słyszeliście jakieś odpowiedzi. Zazwyczaj można 

usłyszeć, że najlepszy jest klasyczny model piątej gene-
racji, że świetnie gra pierwszy Touch, że ciekawe brzmie-
nie ma Shuffl  e 1G. Ile w tym prawdy? Dla Was zamieni-
my się w muzycznych Pogromców Mitów i sprawdzimy, 
ile te opinie mają wspólnego z rzeczywistością.

 » Raz, dwa, trzy… próba iPoda

Oczywiście nasze ucho i nasz 
domowy sprzęt muzyczny 
mógłby zakłamać test, dla-
tego do jego przeprowadze-
nia zaprosiliśmy Jarka Płocicę, 
producenta muzycznego, któ-
ry raczej będzie Wam znany 
jako raper Yaro. Test zaś prze-
prowadziliśmy w jego studiu 
nagraniowym Jazzda Music 
na warszawskim  Ursynowie 

NORBERT CAŁA

KTÓRY
iPOD GRA 

NAJLEPIEJ – TEST

„ Test przeprowa-
dziliśmy 

w studiu nagrań, które, 
możemy to z całą 
odpowiedzialnością 
powiedzieć, ma 
najlepsze warunki 
odsłuchowe w Polsce
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Zresztą nie tylko ja. Gdy tylko wysłałem naczelnemu infor-
mację, że recenzuję tę grę, w odpowiedzi otrzymałem taką 
o to wiadomość: „WOW!!!!!! Dzięki. Szukałem tego i długo 
zastanawiałem się dlaczego jeszcze tego nikt nie wydał.”. 
Moja cierpliwość się jednak opłaciła, bo dziś mogę ponow-

nie przenieść się w czasie do okresu wojny secesyjnej, by 
wybrać czy chcę stanąć po stronie Jankesów czy Konfedera-
tów i samodzielnie decydować o losach USA. Panowie i Pa-
nie, chłopcy i dziewczynki! Oto przed wami tytuł, którego 
osobom pamiętającym złote czasy  Amigi i Atari  właściwie 

KRZYSZTOF MORAWSKI

THE BLUECOATS 
– NORTH VS SOUTH
Jedną z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie gier na iOS nie był wcale wy-
dane niedawno Total War Battles czy N.O.V.A 3. O nie, osobiście cierpliwie cze-
kałem na coś zupełnie innego.

 » 2012 nr 6 » SPRZĘT » Logitech Ultrathin Keyboard Cover 63

Kilka tygodni temu Logitech dosyć niespodziewanie 
wprowadził do sprzedaży zupełnie nowy model klawia-
tury do iPada – Logitech Ultrathin Keyboard Cover.

 » Ultra cienka, wytrzymała, użyteczna…

Nowa klawiatura, jak sama nazwa wskazuje, jest ultra 
cienka. To jest jej znak rozpoznawczy. Cienka, ale bar-
dzo wygodna. Cienka, ale posiadająca wbudowaną bate-
rię, która według zapewnień producenta, daje użytkow-
nikowi możliwość pracy przez 6 miesięcy po 2 godziny 

LOGITECH 
ULTRATHIN 
KEYBOARD
COVER
JEST CIENKO,
BARDZO CIENKO...

DOMINIK ŁADA

Tytuł jest dosyć podchwytliwy, ale prawdziwy. Wreszcie testuję klawiatu-
rę do iPada, która jest naprawdę cienka i to jest w niej najlepsze. Poza tym, 
jest to chyba najlepsza klawiatura do iPada, jaką do tej pory testowałem.

dziennie bez ładowania. Niesamowite. Nawet nie wiem 
jak to można sprawdzić, bo inaczej musiałbym bez prze-
rwy pisać na niej przez bite 15 dni. Nie mam aż tyle cza-
su. Trzeba też w między czasie spać. Niestety, tak jak 
wszystkie klawiatury bluetooth do iPada jakie znam, 
Ultrathin nie ma praktycznie żadnej możliwości spraw-
dzenia poziomu naładowania baterii...niestety. Czy ża-
den z producentów tego typu akcesoriów nie wpadnie 
na proponowane przeze mnie przy wcześniejszych re-
cenzjach klawiatur rozwiązanie?

Klawiatura jest wykonana 
perfekcyjnie. Czarny plastik 
jest najwyższej jakości, taki 
jak powinien być w produk-
tach premium. Gładki, czar-
ny, błyszczący jak fortepian. 
Spodnia część jest aluminio-
wa. Aluminium jest praktycz-
nie dokładnie takie samo, jak 
to wykorzystane do wypro-
dukowania pleców iPada. 
Jest to super rozwiązanie. 

„ Klawiatura 
oczywiście jest 

bardzo kompaktowa. 
Tak kompaktowa, jak 
wymaga tego rozmiar 
ekranu iPada – w końcu 
służy nam jako swoisty 
„Smart Cover”.
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fi l generowany jest z napływających odpowiedzi. Apli-
kacja na starcie, do 10 czerwca jest za darmo, po tym 
terminie będzie płatna, ale niewiele. To co? Jak Was od-
bierają inni? «
Producent: Pejot

Kategoria: Social 
Networking

Cena: Free
http://bit.ly/OqRjIa

Przypominamy, że zbie-
ramy informacje o polskich 
developerach i ich aplika-
cjach dostępnych App Sto-
re i Mac App Store. Przysy-
łajcie swoje zgłoszenia wg 
wytycznych, które opisali-
śmy w tym wpisie.
http://bit.ly/LQwHsR

Pomysł wyśmienity, wyko-
nanie, jak to zwykle w przy-
padku Pejota, mistrzow-
skie. Minimalizm. Face ID 
to według mnie idealne na-
rzędzie, aby poznać praw-
dę o sobie i swoim wyglą-
dzie – lustro też jest dobre, 
ale nie odpowiada, nie jest 
szczere jak inni ludzie. Tym 
bardziej, gdy to robią ano-
nimowo. Stwórz swój profi l 
Face ID, oparty na pierw-
szym wrażeniu, jakie robisz 
na nieznajomych.

Podczas przeglądania zdjęć anonimowych osób, od-
powiedz na pytania dotyczące ich wieku, zajęcia i miej-
sca zamieszkania. Aby stworzyć profi l dodaj własne 
zdjęcia i przekonaj się jak fryzura, makijaż lub zwykły 
uśmiech wpływają na to jak widzą Ciebie inni. Twój pro-

FACE ID
JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ

DOMINIK ŁADA

Zastanawialiście się kiedykolwiek jak widzą Was inni ludzie? Jako kogo Was 
odbierają? Ludzie, których oczywiście nie znacie? Nasz redakcyjny kolega, Pa-
weł Jońca, postanowił to sprawdzić i napisał aplikację na iOS – Face ID.
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Wyobraźcie sobie życie bez dostępu 
do Internetu… Żartowałem. W obec-
nych czasach zapewnienie dostępu 
do Internetu jest chyba jedną z pierw-
szych czynności, jakie wykonujemy 
zaraz po wprowadzeniu się do nowe-
go lokum.

Czasem jednak, o dziwo, można zapomnieć o uprzednim 
przygotowaniu pomieszczeń do połączenia ich z siecią 
domową, jak np. o wykonaniu odpowiednich otworów 
w ścianach. Z drugiej strony w blokach mieszkalnych 
nierzadko trzeba zdobywać pozwolenia na wykonanie 
każdej „pierdoły” od spółdzielni. Co w takich przypad-
kach? Czy pozostaje tylko łączność bezprzewodowa, któ-
ra nie w każdym pomieszczeniu może zapewniać dobry 
zasięg? Na szczęście nie. Na szczęście możemy wykorzy-
stać coś, co znajduje się w każdym pomieszczeniu – cho-
dzi o gniazdka elektryczne. A dokładniej można do tego 
celu użyć specjalnych transmiterów sieciowych. Dzięki 
uprzejmości fi rmy TP-Link mogliśmy z Pawłem przete-
stować 3 modele: TL-PA511, TL-PA211 oraz TL-WPA281.

 » TL-PA511 oraz TL-PA211

Powyższe modele otrzymaliśmy w wersji KIT, w której 
znajdują się po dwa urządzenia danego typu pozwala-
jące na zestawienie pierwszego połączenia sieciowego. 
Jego nawiązanie jest bardzo proste. Podłączamy trans-
mitery sieciowe do gniazdek i jeden łączymy z kablem od 
dostawcy Internetu, a drugi z komputerem. I to wszyst-

MICHAŁ SKRZYPCZAK, PAWEŁ PIOTROWSKI

ko. Po paru sekundach urządzenia nawiązują komuni-
kację, a my możemy korzystać z Internetu.

 » Specyfi kacja

Model TL-PA511 umożliwia prędkość transmisji danych 
do 500 Mb/s, natomiast TL-PA211 do 200 Mb/s. Oba 
urządzenia mają zapewniać zasięg do 300 m w obrębie 
jednej linii elektrycznej. Wszystko to powinno spokoj-
nie umożliwić transmisję HD wideo, jak również zwykłą 
komunikację. Należy przy tym pamiętać, by nie podłą-
czać transmiterów do listew zasilających z fi ltrami prze-
pięciowymi, gdyż wtedy znacznie zredukujemy możli-
wości przesyłu lub całkowicie zablokujemy działanie 
urządzenia.

Nie ma się także co martwić, że sąsiad będzie mógł 
wykorzystać nasze łącze, gdyż za pomocą przycisków 
Pair w transmiterach uruchomimy 128 bitowe szyfro-
wanie AES między urządzeniami. Można w ten sposób 
skutecznie odseparować naszą sieć, nawet jeśli sąsiad 
zaopatrzy się w te same urządzenia i będzie na tej sa-
mej fazie zasilającej (co raczej nie jest praktykowane).

A może obawiacie się o zwiększone rachunki za 
prąd? Niepotrzebnie. Co prawda oba urządzenia po-
bierają prąd (poniżej 6W model TL-PA511 oraz poniżej 
3W TL-PA211), jednak w momencie, gdy nie są używa-
ne, przechodzą w stan czuwania, gdzie oszczędzają na-
wet do 85% poboru mocy.

INTERNET
Z GNIAZDKA

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
http://bit.ly/OqRjIa
http://bit.ly/LQwHsR
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 » Design

Słuchawki – wykonane w zasadzie z trzech materia-
łów – prezentują się w stylu iście retro. Skóra, alumi-
nium oraz winyl tworzą harmonijną kompozycję, w któ-

rej jedynie przeszkadza mi kolor skóry na górnej części 
pałąka – jest ciemno-brązowy, co nie do końca pasu-
je do wszechobecnej czerni i aluminium. Wspominam 
o tym jedynie dlatego, że w zasadzie nie ma się do cze-
go przyczepić. Żłobienia w zewnętrznej części  winylowej 

PHiLiPS FiDeLiO L1
– RECENZJA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Pojawił się kolejny konkurent dla tak zacnych słuchawek, jakimi są chociaż-
by Sennheisery HD600 czy Bowers & Wilkins P5. Najpiękniejszy w tej kate-
gorii 1200+ zł jest fakt, że każdy producent wnosi coś innego od siebie, dając 
nam, konsumentom, spory wybór. Philips poza świetnym brzmieniem pokazał, 
że można też nie oszczędzać na wykończeniu i użytych materiałach.
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Dla Was zamieniamy się w muzycz-
nych Pogromców Mitów.

iPod to zdecydowanie najpopularniejszy na rynku od-
twarzacz muzyki. Jednocześnie są pewnie takie, które 
grają czyściej i wierniej niż produkt Apple. Przynajmniej 
tak uważa wiele osób. No tak, ale przecież przez ponad 
10 lat produkcji iPodów powstało bardzo dużo, zmieniały 
się ich gabaryty, zmieniali dostawcy sprzętu, zmieniała 
technologia. Który więc model spośród 22 wyproduko-
wanych do tej pory jest najlepszy? To pytanie, jako ko-
lekcjoner iPodów, słyszałem wielokrotnie. Wielokrot-
nie też pisałem w różnych testach, że ten model iPoda 
gra lepiej, a tamten gorzej. Nigdy jednak nie porówna-
łem ich wszystkich ze sobą w jakiś miarodajny sposób, 
choć taki test chodził mi po głowie od bardzo dawna.

Wy pewnie też się natknęliście na takie pytania i pew-
nie słyszeliście jakieś odpowiedzi. Zazwyczaj można 

usłyszeć, że najlepszy jest klasyczny model piątej gene-
racji, że świetnie gra pierwszy Touch, że ciekawe brzmie-
nie ma Shuffl  e 1G. Ile w tym prawdy? Dla Was zamieni-
my się w muzycznych Pogromców Mitów i sprawdzimy, 
ile te opinie mają wspólnego z rzeczywistością.

 » Raz, dwa, trzy… próba iPoda

Oczywiście nasze ucho i nasz 
domowy sprzęt muzyczny 
mógłby zakłamać test, dla-
tego do jego przeprowadze-
nia zaprosiliśmy Jarka Płocicę, 
producenta muzycznego, któ-
ry raczej będzie Wam znany 
jako raper Yaro. Test zaś prze-
prowadziliśmy w jego studiu 
nagraniowym Jazzda Music 
na warszawskim  Ursynowie 

NORBERT CAŁA

KtÓRy
iPOD gRA 

nAJLePieJ – TEST

„ test przeprowa-
dziliśmy 

w studiu nagrań, które, 
możemy to z całą 
odpowiedzialnością 
powiedzieć, ma 
najlepsze warunki 
odsłuchowe w Polsce
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Zresztą nie tylko ja. Gdy tylko wysłałem naczelnemu infor-
mację, że recenzuję tę grę, w odpowiedzi otrzymałem taką 
o to wiadomość: „WOW!!!!!! Dzięki. Szukałem tego i długo 
zastanawiałem się dlaczego jeszcze tego nikt nie wydał.”. 
Moja cierpliwość się jednak opłaciła, bo dziś mogę ponow-

nie przenieść się w czasie do okresu wojny secesyjnej, by 
wybrać czy chcę stanąć po stronie Jankesów czy Konfedera-
tów i samodzielnie decydować o losach USA. Panowie i Pa-
nie, chłopcy i dziewczynki! Oto przed wami tytuł, którego 
osobom pamiętającym złote czasy  Amigi i Atari  właściwie 

KRZYSZTOF MORAWSKI

tHe BLUecOAtS 
– nORtH VS SOUtH
Jedną z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie gier na iOS nie był wcale wy-
dane niedawno Total War Battles czy N.O.V.A 3. O nie, osobiście cierpliwie cze-
kałem na coś zupełnie innego.
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Kilka tygodni temu Logitech dosyć niespodziewanie 
wprowadził do sprzedaży zupełnie nowy model klawia-
tury do iPada – Logitech Ultrathin Keyboard Cover.

 » Ultra cienka, wytrzymała, użyteczna…

Nowa klawiatura, jak sama nazwa wskazuje, jest ultra 
cienka. To jest jej znak rozpoznawczy. Cienka, ale bar-
dzo wygodna. Cienka, ale posiadająca wbudowaną bate-
rię, która według zapewnień producenta, daje użytkow-
nikowi możliwość pracy przez 6 miesięcy po 2 godziny 

LOgitecH 
ULtRAtHin 
KeyBOARD
cOVeR
JEST CIENKO,
BARDZO CIENKO...

DOMINIK ŁADA

Tytuł jest dosyć podchwytliwy, ale prawdziwy. Wreszcie testuję klawiatu-
rę do iPada, która jest naprawdę cienka i to jest w niej najlepsze. Poza tym, 
jest to chyba najlepsza klawiatura do iPada, jaką do tej pory testowałem.

dziennie bez ładowania. Niesamowite. Nawet nie wiem 
jak to można sprawdzić, bo inaczej musiałbym bez prze-
rwy pisać na niej przez bite 15 dni. Nie mam aż tyle cza-
su. Trzeba też w między czasie spać. Niestety, tak jak 
wszystkie klawiatury bluetooth do iPada jakie znam, 
Ultrathin nie ma praktycznie żadnej możliwości spraw-
dzenia poziomu naładowania baterii...niestety. Czy ża-
den z producentów tego typu akcesoriów nie wpadnie 
na proponowane przeze mnie przy wcześniejszych re-
cenzjach klawiatur rozwiązanie?

Klawiatura jest wykonana 
perfekcyjnie. Czarny plastik 
jest najwyższej jakości, taki 
jak powinien być w produk-
tach premium. Gładki, czar-
ny, błyszczący jak fortepian. 
Spodnia część jest aluminio-
wa. Aluminium jest praktycz-
nie dokładnie takie samo, jak 
to wykorzystane do wypro-
dukowania pleców iPada. 
Jest to super rozwiązanie. 

„ Klawiatura 
oczywiście jest 

bardzo kompaktowa. 
tak kompaktowa, jak 
wymaga tego rozmiar 
ekranu iPada – w końcu 
służy nam jako swoisty 
„Smart cover”.
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fi l generowany jest z napływających odpowiedzi. Apli-
kacja na starcie, do 10 czerwca jest za darmo, po tym 
terminie będzie płatna, ale niewiele. Toco?JakWasod-
bierająinni? «
Producent: Pejot

Kategoria: Social
Networking

Cena:Free
http://bit.ly/OqRjIa

Przypominamy, że zbie-
ramy informacje o polskich 
developerach i ich aplika-
cjach dostępnych App Sto-
re i Mac App Store. Przysy-
łajcie swoje zgłoszenia wg 
wytycznych, które opisali-
śmy w tym wpisie.
http://bit.ly/LQwHsR

Pomysł wyśmienity, wyko-
nanie, jak to zwykle w przy-
padku Pejota, mistrzow-
skie. Minimalizm. Face ID 
to według mnie idealne na-
rzędzie, aby poznać praw-
dę o sobie i swoim wyglą-
dzie – lustro też jest dobre, 
ale nie odpowiada, nie jest 
szczere jak inni ludzie. Tym 
bardziej, gdy to robią ano-
nimowo. Stwórz swój profi l 
Face ID, oparty na pierw-
szym wrażeniu, jakie robisz 
na nieznajomych.

Podczas przeglądania zdjęć anonimowych osób, od-
powiedz na pytania dotyczące ich wieku, zajęcia i miej-
sca zamieszkania. Aby stworzyć profi l dodaj własne 
zdjęcia i przekonaj się jak fryzura, makijaż lub zwykły 
uśmiech wpływają na to jak widzą Ciebie inni. Twój pro-

FAce iD
JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ

DOMINIK ŁADA

Zastanawialiście się kiedykolwiek jak widzą Was inni ludzie? Jako kogo Was 
odbierają? Ludzie, których oczywiście nie znacie? Nasz redakcyjny kolega, Pa-
weł Jońca, postanowił to sprawdzić i napisał aplikację na iOS – Face ID.
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Wyobraźcie sobie życie bez dostępu 
do Internetu… Żartowałem. W obec-
nych czasach zapewnienie dostępu 
do Internetu jest chyba jedną z pierw-
szych czynności, jakie wykonujemy 
zaraz po wprowadzeniu się do nowe-
go lokum.

Czasem jednak, o dziwo, można zapomnieć o uprzednim 
przygotowaniu pomieszczeń do połączenia ich z siecią 
domową, jak np. o wykonaniu odpowiednich otworów 
w ścianach. Z drugiej strony w blokach mieszkalnych 
nierzadko trzeba zdobywać pozwolenia na wykonanie 
każdej „pierdoły” od spółdzielni. Co w takich przypad-
kach? Czy pozostaje tylko łączność bezprzewodowa, któ-
ra nie w każdym pomieszczeniu może zapewniać dobry 
zasięg? Na szczęście nie. Na szczęście możemy wykorzy-
stać coś, co znajduje się w każdym pomieszczeniu – cho-
dzi o gniazdka elektryczne. A dokładniej można do tego 
celu użyć specjalnych transmiterów sieciowych. Dzięki 
uprzejmości fi rmy TP-Link mogliśmy z Pawłem przete-
stować 3 modele: TL-PA511, TL-PA211 oraz TL-WPA281.

 » TL-PA511 oraz TL-PA211

Powyższe modele otrzymaliśmy w wersji KIT, w której 
znajdują się po dwa urządzenia danego typu pozwala-
jące na zestawienie pierwszego połączenia sieciowego. 
Jego nawiązanie jest bardzo proste. Podłączamy trans-
mitery sieciowe do gniazdek i jeden łączymy z kablem od 
dostawcy Internetu, a drugi z komputerem. I to wszyst-

MICHAŁ SKRZYPCZAK, PAWEŁ PIOTROWSKI

ko. Po paru sekundach urządzenia nawiązują komuni-
kację, a my możemy korzystać z Internetu.

 » Specyfi kacja

Model TL-PA511 umożliwia prędkość transmisji danych 
do 500 Mb/s, natomiast TL-PA211 do 200 Mb/s. Oba 
urządzenia mają zapewniać zasięg do 300 m w obrębie 
jednej linii elektrycznej. Wszystko to powinno spokoj-
nie umożliwić transmisję HD wideo, jak również zwykłą 
komunikację. Należy przy tym pamiętać, by nie podłą-
czać transmiterów do listew zasilających z fi ltrami prze-
pięciowymi, gdyż wtedy znacznie zredukujemy możli-
wości przesyłu lub całkowicie zablokujemy działanie 
urządzenia.

Nie ma się także co martwić, że sąsiad będzie mógł 
wykorzystać nasze łącze, gdyż za pomocą przycisków 
Pair w transmiterach uruchomimy 128 bitowe szyfro-
wanie AES między urządzeniami. Można w ten sposób 
skutecznie odseparować naszą sieć, nawet jeśli sąsiad 
zaopatrzy się w te same urządzenia i będzie na tej sa-
mej fazie zasilającej (co raczej nie jest praktykowane).

A może obawiacie się o zwiększone rachunki za 
prąd? Niepotrzebnie. Co prawda oba urządzenia po-
bierają prąd (poniżej 6W model TL-PA511 oraz poniżej 
3W TL-PA211), jednak w momencie, gdy nie są używa-
ne, przechodzą w stan czuwania, gdzie oszczędzają na-
wet do 85% poboru mocy.
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KtÓRy iPOD 
nAJLePieJ gRA?

Sprawdza
Jarek „Yaro” Płocica
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Dla Was zamieniamy się w muzycz-
nych Pogromców Mitów.

iPod to zdecydowanie najpopularniejszy na rynku od-
twarzacz muzyki. Jednocześnie są pewnie takie, które 
grają czyściej i wierniej niż produkt Apple. Przynajmniej 
tak uważa wiele osób. No tak, ale przecież przez ponad 
10 lat produkcji iPodów powstało bardzo dużo, zmieniały 
się ich gabaryty, zmieniali dostawcy sprzętu, zmieniała 
technologia. Który więc model spośród 22 wyproduko-
wanych do tej pory jest najlepszy? To pytanie, jako ko-
lekcjoner iPodów, słyszałem wielokrotnie. Wielokrot-
nie też pisałem w różnych testach, że ten model iPoda 
gra lepiej, a tamten gorzej. Nigdy jednak nie porówna-
łem ich wszystkich ze sobą w jakiś miarodajny sposób, 
choć taki test chodził mi po głowie od bardzo dawna.

Wy pewnie też się natknęliście na takie pytania i pew-
nie słyszeliście jakieś odpowiedzi. Zazwyczaj można 

usłyszeć, że najlepszy jest klasyczny model piątej gene-
racji, że świetnie gra pierwszy Touch, że ciekawe brzmie-
nie ma Shuffl  e 1G. Ile w tym prawdy? Dla Was zamieni-
my się w muzycznych Pogromców Mitów i sprawdzimy, 
ile te opinie mają wspólnego z rzeczywistością.

 » Raz, dwa, trzy… próba iPoda

Oczywiście nasze ucho i nasz 
domowy sprzęt muzyczny 
mógłby zakłamać test, dla-
tego do jego przeprowadze-
nia zaprosiliśmy Jarka Płocicę, 
producenta muzycznego, któ-
ry raczej będzie Wam znany 
jako raper Yaro. Test zaś prze-
prowadziliśmy w jego studiu 
nagraniowym Jazzda Music 
na warszawskim  Ursynowie 

NORBERT CAŁA

KtÓRy
iPOD gRA 

nAJLePieJ – TEST

„ test przeprowa-
dziliśmy 

w studiu nagrań, które, 
możemy to z całą 
odpowiedzialnością 
powiedzieć, ma 
najlepsze warunki 
odsłuchowe w Polsce
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będzie można pobrać bezpłatnie przez Internet. «

Strona 
tytułowa 
zawiera 
linki do 
promowanych 
w danym 
wydaniu 
artykułów.

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

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

W każdym miejscu 
magazynu, klikając 
w logo iMagazine 
w lewym 
górnym rogu, 
automatycznie 
przechodzimy 
do spisu treści.

JAK czytAć imAgAzine?

http://www.imagazine.pl
http://www.imagazine.pl
http://bit.ly/OqRjIa
http://bit.ly/LQwHsR


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


 » 2012 nr 6 » reLacja » Nowości z WWDC 2012 10

 » Sprzęt

Prezentacja rozpoczęła się od uaktualnienia obecnej li-
nii MacBooków Pro i Air. Te pierwsze otrzymały nowe 
procesory i porty USB 3.0, a Airy możliwość zamówienia 
512GB SSD oraz rozszerzenia RAMu do 8GB. Zwiększono 
również taktowanie pamięci do 1600MHz, co powinno 
znacząco wpłynąć na jej sprawność. Apple również zde-
cydował się na nowe układy graficzne – wbudowaną uak-
tualniono do nowszego Intel HD Graphics 4000, a dys-
kretną kartę zamieniono na NVIDIĘ GeForce GT650M.

Zmiany wydają się być delikatne, ale nie mogę już do-
czekać się testowych egzemplarzy, aby przeprowadzić na 

nich naszego MacMarka – jestem przekonany, że wzrost 
wydajności w niektórych operacjach powinien być zna-
czący, szczególnie w przypadku modeli Air.

 » MacBook Pro z ekranem Retina

Zaskoczeniem jednak nie były powyższe uaktualnienia, 
a zupełnie nowa generacja MacBooka Pro. To poniekąd 
spodziewane połączenie linii 
Pro i Air – nowy model ma 
ekran Retina, o rozdzielczości 
2880 x 1800 pikseli w tech-
nologii IPS, ale cały kom-
puter ma grubość zaledwie 
1.8cm. To jedynie milimetr 
więcej od Aira w najgrubszym 
jego miejscu. Zrezygnowano 
z napędu optycznego, a dys-
ki twarde zastąpiono szyb-
kimi oraz pojemnymi SSD 
– można zamówić nawet wer-
sję 768GB. RAM można z ko-
lei rozszerzyć do 16GB. Dwa 

WojtEK pIEtrUSIEWICz

nowości  
z WWdc 2012
oczekiwania przed tegorocznym WWDC były ogromne. Spodziewano się 
wszystkiego – od nowej lodówki połączonej z tosterem, aż do nowego ipada. 
Serio, nie żartuję. pomimo tradycyjnie narzekających osób, keynote odebra-
łem bardzo pozytywnie, podobnie zresztą jak nowości sprzętowe i programo-
we. Wiele osób zwyczajnie zdaje się nie dostrzegać, ile pracy włożono w te 
wszystkich nowości oraz pomija fakt, że pojawiły się one równocześnie. pa-
miętacie jak premiera Leoparda była przesunięta ze względu na pracami nad 
ioS 3? No właśnie...

„ specyfikacja 
techniczna 

to jedno, ale znacznie 
ważniejszy jest fakt, 
że apple ponownie 
stworzyło absolutnie 
niesamowitą 
konstrukcję, 
która będzie 
wyznaczała trendy 
przez najbliższe lata.
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 » iMac i Mac Pro – muszę poczekać

Spodziewano się również aktualizacji serii iMac oraz 
Mac Pro i pomimo że ten ostatni otrzymał delikatne 
obniżki cen oraz minimalne modyfikacje procesorów, 
to w zasadzie nie ma, o czym wspominać. Na zachę-
tę mogę jednak przekazać ciekawą informację: David 
 Pogue z New York Timesa dostał zapewnienie od pra-
cownika Apple na stanowisku dyrektorskim o tym, że 
te linie również otrzymają uaktualnienia wkrótce (praw-
dopodobnie już w 2013 roku).

 » AirPort Express

Apple zaprezentowało również nowy model swojego 
mobilnego routera – AirPort Express. Wygląda on teraz 
zupełnie jak Apple TV w negatywie – jest białe. Wspie-
ra równocześnie standard 802.11n przy częstotliwości 
2.4GHz oraz 5GHz oraz AirPlay. Niestety na obecną chwi-
lę nie wprowadzono standardu 802.11ac, który jest na-
dal w fazie rozwoju. Poprzedni Express charakteryzował 
się możliwością wpięcie w gniazdko sieciowe bez dodat-
kowych kabli – obecny model niestety stracił tą możli-
wość. Tradycyjnie już, dla jednych będzie to dobra wia-
domość, a dla innych zła.

 » Oprogramowanie

W kategorii oprogramowania pokazano nowego 
OS X Mountain Lion, a jego debiut ma być już w lipcu 
br. Postawiono przede wszystkim na lepszą integrację 
z iOS oraz rozwój funkcjonalności, której było daleko do 
ideału. Patrząc z perspektywy iOS 3 oraz Leoparda, któ-
ry musiał zostać opóźniony właśnie ze względu na prace 
nad tym pierwszym, Apple zdaje się w końcu panować 
nad systemami operacyjnymi. Tam, gdzie Lion niestety 
miał wady, mam nadzieję, że Mountain Lion je popra-
wi. Cena ustalona na 19.99 dolarów powoduje, że prak-
tycznie każdy skusi się na uaktualnienie. Nie wszyst-
ko jednak zdążyło zostać zaimplementowane na czas 

porty  Thunderbolt z kolei zadbają o to, żeby osoby pro-
fesjonalnie wykorzystujący tę maszynę mieli dostęp do 
tylu akcesoriów ilu zapragną. Specyfikacja techniczna to 
jedno, ale znacznie ważniejszy jest fakt, że Apple ponow-
nie stworzyło absolutnie niesamowitą konstrukcję, któ-
ra będzie wyznaczała trendy przez najbliższe lata. Sam 
ekran wydaje się być wart tej ceny, a ta nie jest niska. 
Przyjemność zaczyna się od 10 tysięcy złotych brutto 
i wydaje się to być dużo w porównaniu ze starszą ge-
neracją, ale doposażając poprzednika w podobne opcje 
(SSD, RAM), różnica cenowa znacząco maleje.

Ekran typu Retina z pewnością z czasem pojawi się 
w innych modelach, ale nie spodziewałbym się takiego 
kroku przed 2013.

 » Tryb HiDPI

Wiele osób nie rozumie, jak dokładnie będzie funkcjo-
nowała tak wysoka rozdzielczość, w tak małym kom-
puterze. Otóż, w wielkim skrócie, elementy ekranowe 
wraz z tekstem nie będą mikroskopijnie małe – wszyst-
ko będzie wyglądało jak na ekranie 1440 x 900 pik-
seli, z tą różnicą, że każdy piksel będzie zastąpiony 
czterema. Różnica działania jest bardzo zbliżona do tej 
z ekranów Retina w iOS – pomimo, że iPhone 4 ma roz-
dzielczość 960x640 to elementy systemu operacyjnego 
nadal wyglądają tak samo, jak na modelu 3GS z ekranem 
480x320. Ciekawostką jest natomiast fakt, że w aplika-
cji Final Cut Pro, pomimo że elementy interfejsu będą 
tej samej wielkości, co na tradycyjnym ekranie, pod-
gląd video będzie w pełnym 1080p. Producenci różnej 
maści aplikacji fotograficznych mogliby to wykorzystać 
w ciekawy sposób, gdzie same zdjęcia byłyby wyświe-
tlane „piksel w piksel”, podczas gdy UI już nie. Zaczyna-
ją się ciekawe i przełomowe czasy dla oprogramowania 
dla profesjonalistów.
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 premiery – przykładowo, integracja z Facebookiem zo-
stanie dodana dopiero w drugiej połowie roku, praw-
dopodobnie po debiucie iOS 6, w którym również wpro-
wadzono tę funkcję.

Podstawowa funkcjonalność Mountain Liona znana 
z wczesnych wersji Developer Preview została zacho-
wana – możecie o tym poczytać w archiwalnych arty-
kułach. To, co jednak najsmaczniejsze zostawiono na 
sam keynote. Nowe modele MacBooków Pro z ekranem 
 Retina otrzymają funkcję PowerNap, która ma za zada-
nie dostarczać powiadomienia, pocztę, uaktualnienia, 
nowe dokumenty z iCloud, nowe wpisy w kalendarzu, 
uaktualniać kontakty i wiele, wiele więcej, a to wszyst-
ko w trakcie, gdy komputer jest uśpiony! Pozornie wy-
daje się to być mało potrzebne, ale w praktyce, po wy-
budzeniu komputera wszystko już jest zaktualizowane. 
Nie musimy czekać na pobranie nowej poczty, tylko mo-
żemy natychmiast przystąpić do jej czytania. Nie mu-
simy czekać aż dokument, który tworzyliśmy na innym 
komputerze pojawi się w Pages. No i dwie perełki na ko-
niec: backupy za pomocą Time Machine oraz uaktual-
nienia systemu również będą zautomatyzowane w tym 
stanie. Apple twierdzi, że zużycie baterii jest minimal-
ne, nie uruchamiają się żadne światła ani diody, a wia-
traki milczą. Niestety, użytkownicy starszych Maków nie 
skorzystają z tych „bajerów”.

Kolejną funkcją nowego OS X jest znana z iOS 5 funk-
cja dyktowania, która trafiła do iPada. iPhone dodatko-
wo posiadał Siri, ale możliwość dyktowania notatek, tre-
ści maili i przy innych zastosowaniach jest nieoceniona. 

Teraz dyktowanie trafi do OS X, co 
mnie niezwykle ucieszyło. Nieste-
ty, przeciętny użytkownik nie sko-
rzysta z niego dopóki nie zostanie 
zaimplementowany język polski, 
ale osoby komunikujące się z za-
granicą w językach obcych już tak. 
Do dyktowania należy się przyzwy-
czaić i poniekąd przestawić myśle-
nie. Trzeba pamiętać o wymawia-
niu znaków przestankowych. Jak 
się jednak to wszystko opanuje, to 
można spokojnie odprężyć się na 
fotelu i skupić się na swoich my-
ślach, podczas gdy mózg nie musi 
skupiać się dodatkowo na obsłu-
giwaniu klawiatury. To inny rodzaj 
pracy, a jak już się wpadnie w jego 
rytm, to ciężko wrócić. 

ios 6
Wbrew pozorom zmian jest dużo, szczególnie patrząc 
z perspektywy developera. Pojawiło się dużo nowych 
API, chociaż zabrakło paru rzeczy, na które wiem, jak 
bardzo pewne osoby ostrzyły sobie zęby. Siri została 
rozbudowana, ale niestety pełną funkcjonalność osią-
gniemy jedynie w USA. Wprowadzono też nowe języki 
i to dosyć szybko – być może już za rok doczekamy się 
naszego własnego języka. Niestety Siri nadal nie potrafi 
obsługiwać w Polsce map, pomimo, że w USA zarezerwu-
je nam stolik za pomocą serwisu OpenTable. To wszyst-
ko to jednak czubek góry lodowej.
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 » Mapy i nawigacja

Zacznę ostro. Przynajmniej dwukrotnie mówiłem w Nad-
gryzionych, że jeśli nowe mapy, które są od TomToma 
zamiast Google, nie okażą się przynajmniej tak samo 
dobre, to skończy się to katastrofą. Nie wiem jak wyglą-
dają w innych krajach na świecie, ale na pewno nie spo-
dziewałem się takiej porażki. Powyżej możecie zobaczyć, 
kolejno od lewej: mapy w widoku „zwykłym”, widok hy-
brydowy oraz widok 3D. Na pierwszym całkowicie za-
brakło jednego z najważniejszych punktów w Europie 
w obecnej chwili – Stadionu Narodowego. Na pozosta-
łych dwóch otrzymujemy za to dziurę w ziemi. Mapy Go-
ogle nigdy nie były idealne na iOS – uaktualnienia rów-
nież pojawiały się z opóźnieniem. Ale czegoś takiego to 
się nie spodziewałem …

Zaletą przejścia na mapy TomToma jest wbudowa-
na nawigacja samochodowa. Aplikacja zdaje się radzić 

sobie całkiem sprawnie, cho-
ciaż elementy wizualne nie-
koniecznie mi odpowiadają. 
Działa również w tle, na co 
wskazuje zielony pasek na 
prawym screenshocie. Moż-
na oczywiście wyświetlić so-
bie listę skrętów, przeszkód 
i innych zmian kierunku (lewy 
screen) oraz podejrzeć propo-
nowane trasy. „Siri, nie pro-
ponuj mi więcej tras, które 
wymagają przejechania na 

drugą stronę Wisły, aby zaraz powrócić na tą pierw-
szą.” Pożyjemy, zobaczymy, ale na obecną chwilę jestem 
mocno zdegustowany. Aha – nie musicie się załamywać, 
że kupiliście sobie nawigację. Mój Navigon prędko nie 
pójdzie w odstawkę.

 » Poczta

Klient pocztowy, który jest 
bardzo mocnym punktem 
iOS, zyskał jeszcze więcej 
usprawnień. Przede wszyst-
kim wprowadzono znany 
- lubiany i ceniony Pull to 
Refresh, którego wymyślił Lo-
ren Brichter w Tweetie. Bę-
dąc w jakimkolwiek miejscu, 
wystarczy pociągnąć ekran 
w dół, a klient sprawdzi czy 
nic nowego nie czeka na ser-
werze. Dodano również funkcję VIP, która ma być od-
powiednikiem priorytetowych maili znanych z poczty 
Google. Różnica polega na tym, że pod iOS definiujemy 
osoby, które nas interesują. Jeśli do tego dodamy jeszcze 
(w końcu!!!) możliwość dodawania zdjęć bezpośrednio 
podczas pisania nowej wiadomości, to zwykłemu use-
rowi nie powinno już niczego brakować.

 » Telefon

Moduł, a raczej aplikacja odpowiedzialna za funkcje tele-
foniczne, została w końcu uaktualniona o funkcje, które 
istniały w przedpotopowych Nokiach. Część z Was pew-
nie nawet nie pamięta tych modeli. Niezależnie – w koń-
cu można odrzucić połączenie SMS-em lub ustawić sobie 
automatycznie przypominacz, aby do kogoś oddzwonić. 

„ Przede 
wszystkim 

wprowadzono 
[w Poczcie] znany, 
lubiany i ceniony Pull 
to refresh, którego 
wymyślił Loren 
Brichter w Tweetie.

„ Przynajmniej 
dwukrotnie 

mówiłem 
w Nadgryzionych, 
że jeśli nowe mapy, nie 
okażą się przynajmniej 
tak samo dobre [jak 
google’a], to skończy 
się to katastrofą.
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nad górnym paskiem oraz kolorystyka UIKit – to oczy-
wiście kwestia gustu, ale mam nadzieję, że Apple pój-
dzie w kierunku bieli lub koloru srebrnego.

 » Współdzielenie się Photostream

Wraz ze zbliżającym się końcem MobileMe oraz, lubia-
nej przez niektórych, funkcji Gallery, iCloud przejmie te 
zobowiązania na jesieni, za pomocą możliwości współ-
dzielenia się zdjęciami w Photostreamie. Nie testowa-
łem jeszcze tej funkcji, ale mam nadzieję, że jej zarzą-
dzanie będzie wygodne.

 » Ciekawostki

Na koniec jeszcze wspomnę o możliwości dzwonienia za 
pomocą FaceTime po 3G oraz o iCloud Tabs w mobilnym 
Safari – to synchronizacja zakładek w przeglądarce z od-
powiednikiem biurkowego Safari (oraz każdym innym na-
szym iUrządzeniem), która od jakiegoś czasu jest obec-
na w Chrome dla Androida. Ten ostatni jednak w żadnym 
wypadku nie może się równać pod względem renderin-
gu stron WWW – precyzja, obsługa gestów i parę innych 
drobnostek jednak stoi po stronie Apple. Nie wątpię, że 
niektórzy się ze mną nie zgodzą – cóż, takie życie.

Aha – Instapaper, Readability i Pocket mogą mieć 
problem jeśli uda się wysyłać do Reading List/Lista Czy-
telnia artykuły z aplikacji trzecich, np. z czytników RSS.

 » Solidne uaktualnienie iOS

Sporo rzeczy jeszcze nie działa, ale najbardziej jestem 
pod wrażeniem prędkości działania nowego iOSa. Mam 
wrażenie, subiektywne, że jest szybszy od 5.x – oczywi-
ście na moim iPhone 4S. Ze stabilnością na razie nie ma 
problemów, ale nie jest wykluczone, że zgodnie z trady-
cją, kolejne bety wprowadzą więcej problemów, zanim 
pojawi się wersja ostateczna. To bardzo solidny upda-
te dla systemu iOS, który jeszcze lepiej pozwoli mu na 
współpracę z dużym kotem – OS X. «

Ta druga funkcja bardzo mnie cieszy, bo często zapomi-
nam o tak prozaicznej czynności. Z góry przepraszam 
osoby, do których nie oddzwaniałem.

 » Ustawienia, Facebook, itp.

iOS 6 przynosi również sporo zmian jeśli chodzi o Usta-
wienia. Przede wszystkim doszła pozornie niewiele zna-
cząca funkcja Nie przeszkadzaj / Do Not Disturb. W odróż-

nieniu od funkcji uśpienia powiadomień znanej chociażby 
z Tweetbota, ten nowy dodatek nie powoduje nie poja-
wienie się powiadomień – są one po prostu wyciszane. 
Ekran się nie budzi, telefon nie brzęczy. W końcu! Apple 
również postarał się o rozbudowę panelu Privacy / Pry-
watność. Ewidentnie bierze sobie nasze bezpieczeństwo 
do serca, ponieważ możemy tak skonfigurować (czyt. za-
blokować) prawie wszystko. Integracja z Facebookiem 
jest też taka, jakiej się spodziewaliśmy – praktycznie 
identyczna do tego znanej z Twittera z iOS 6.

Niestety nie wszystko działa prawidłowo w Prefe-
rencjach telefonu – to w końcu beta i można było się 
tego spodziewać, ale ostrzegam: nie instalujcie iOSa je-
śli chcecie mieć w 100% sprawny telefon. O samej sta-
bilności ciężko coś powiedzieć po godzinie, poza tym, 
że nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego.

Na górnym pasku możecie dostrzec ikonę odpowie-
dzialną za spokój – ustawiłem ciszę nocną od 23:00 do 
6:30. Aha – kompletnie nie podoba mi się niebieska mgła 
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Będzie nano-sIM 
według propozycji 
apple
Europejski	Instytut	Norm	Te-
lekomunikacyjnych	(European 
Telecommunications Standards 
Institute, ETSI) – niezależny in-
stytut standaryzacyjny – ogło-
sił, że następnym standardem, 
jeśli chodzi o rozmiar kart SIM, 
będzie taki, który zaproponowa-
ło Apple, czyli nano-SIM.

Nowa karta nano-SIM będzie 
miała wymiary 12,3 x 8,8 mm 
i identyczną grubość jak dotych-
czasowe, także będzie, dzięki 
przejściówkom, kompatybilna 
wstecz.

Standard zaproponowany przez 
Apple będzie wolny od opłat li-
cencyjnych, co na pewno obniży 
znacząco cenę oraz zachęci in-
nych producentów do szybkiego 
zaimplementowania go w swoich 
urządzeniach.

Wybranie nano-SIM niestety 
nie będzie w smak Nokii i Mo-
toroli, które forowały swoje 
rozwiązania.

aktualizacja skydrive 
dla maków
Microsoft zaktualizował mako-
wą wersję aplikacji SkyDrive, 
która służy do obsługi chmu-
ry bez potrzeby logowania się 
przez www.

Nowa wersja m.in. likwiduje wi-
doczną ikonę w Docku, szybciej 
się synchronizuje oraz zwiększa 
limit obsługiwanych plików ze 
150000 do … 10 milionów.

Aktualizacja pojawia się automa-
tycznie u użytkowników.

Nowe reklamy 
iPhone 4s z johnem 
Malkovichem
Po Samuelu L. Jacksonie, ko-
lejny fantastyczny aktor bierze 
udział w reklamach iPhone 4S 
i Siri – tym razem jest to John	
Malkovich.

Obie reklamy mają świetny kli-
mat. Polecamy.

aktualizacje 
Od ostatniego wydania, ukazały 
się następujące aktualizacje dla 
komputerów Apple:
•	  iDigital Camera RAW 

Compatibility Update 3.13 
8MB

•	Aperture 3.2.4 635,54MB
 Użyteczna rada. Pamiętajcie, 
aby przed każdą aktualizacją 
naprawić uprawnienia na 
dysku oraz zrobić back-up 
danych.

Pojawił się Hotspot w nowym iPadzie
Pojawiła się wreszcie aktualizacja ustawień 
operatorów – T-Mobile i Orange – uruchamia-
jąca długo wyczekiwaną opcję Hotspotu w no-
wych iPadach.

Jeśli aktualizacja nie wyskoczyła Wam auto-
matycznie, to pojawi się, gdy wejdziecie w Usta-
wienia>Ogólne>To urządzenie.

Od tej pory będziecie mieli opcję urucha-
miania Hotspotu w Ustawienia>Ogólne>Sieć.

Niestety, nie ma róży bez kolców – w	sieci	orange	pojawił	 się	komuni-
kat,	według	którego,	aby	uruchomić	opcję	Hotspotu,	należy	się	zgłosić	do	
operatora…

MobileMe kończy się 30 czerwca
Ci z Was, którzy korzystają z MobileMe, dostali zapewne 
już informację o tym, że należy przenieść swoje zdjęcia, 
strony www i pozostałe dane z MobileMe, a konkret-
nie z iDisku. operację	należy	przeprowadzić	przed	
30	czerwca	2012.

Wojtek Pietrusiewicz, w dalszej części tego wyda-
nia iMagazine, przygotował dla Was artykuł na temat 
przesiadki z usług dostępnych w MobileMe na iClo-
ud i konkurencyjne serwisy. A tymczasem, zacznijcie 
kopiowanie.

„android – Triki – 
Haki – aplikacje” już 
w kioskach

W dobrych kioskach i salonach praso-
wych znajdziecie nowe wydawnictwo –
Android	–	Triki	–	Haki	–	Aplikacje

Jest to kolejny, kompletny przewod-
nik, tym razem na temat Androida. 
Znajdziecie tutaj opisy podstawowych 
funkcji systemu od Google, a także tych 
bardziej zaawansowanych zastosowań.

W wydawnictwie znajdziecie propo-
zycje najciekawszych aplikacji.

Nie ukrywamy, że i tym razem byli-
śmy zaangażowani w pewnym stopniu 
w ten projekt. Tym razem zapraszamy 
na stronę 38.

Android-Triki-Haki-Aplikacje dostępny jest w cenie 29,90	zł.
W niedługim czasie pojawi się kolejne wydanie, tym razem o iPadzie. Będzie-

my Was o tym na bieżąco informować.

http://www.Nowa
http://www.Nowa
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Logitech Wireless solar Keyboard K760
Firma Logitech zaprezentowała nową klawiaturę dedy-
kowaną nie tylko dla maków, ale też iPadów oraz iPho-
ne’ów: Logitech	Wireless	Solar	Keyboard	K760. Nowy 
produkt jest kolejną, po modelu K750, propozycją z linii 
urządzeń solarnych wypo-
sażoną w Bluetooth. Pozwa-
la ono na jednoczesne paro-
wanie wielu urządzeń oraz 
szybkie przełączanie się 
między nimi po naciśnięciu 
dedykowanego przycisku.

– Laptopy, smartfony 
i tablety zagościły w naszym 
życiu na dobre – zarówno 
w pracy, jak i w czasie wol-
nym – powiedział Denis Pa-
villard, VP Product Mar-
keting w firmie Logitech. 
– Z kolei urządzenia Apple 
znajdują się w epicentrum tego trendu, dlatego firma 
Logitech postanowiła wzbogacić komunikację, jaką za-
pewniają te produkty. Dzięki łatwemu ładowaniu baterii 
ogniwami słonecznymi, dobrze znanemu użytkownikom 
Mac’ów układowi klawiatury oraz wygodnej konstrukcji, 
Logitech Wireless Solar Keyboard K760 przemówi do wy-
obraźni użytkowników Apple na całym świecie – dodał.

Logitech Wireless Solar Keyboard K760 prezentu-
je stylowy, kompaktowy wygląd oraz wyposażona jest 
w panele słoneczne, umożliwiające wygodne zasilanie 
wbudowanych akumulatorów. Łatwe połączenie, dzięki 
technologii Bluetooth, pozwala z kolei na jednoczesne 
parowanie klawiatury z trzema urządzeniami na raz oraz 

na szybkie przełączanie się między nimi bez konieczno-
ści ponownego połączenia. W ten sposób można swo-
bodnie przechodzić od pisania na komputerze Mac do 
pracy na iPadzie i iPhonie oraz odwrotnie – i to wszyst-

ko po naciśnięciu zaledwie 
jednego przycisku.

Nowa klawiatura idealnie 
pasuje do urządzeń Apple, 
dzięki smukłemu i minima-
listycznemu designowi oraz 
dobrze znanemu układowi 
klawiszy charakterystycz-
nemu dla produktów Apple, 
uwzględniającemu przyci-
ski funkcyjne. K760, dzięki 
niskoprofilowanym klawi-
szom, umożliwia wygodne 
i ciche pisanie, zwiększa-
jąc jego szybkość i precyzję 

w porównaniu do pracy na klawiaturze wyświetlającej 
się na ekranie telefonu czy tabletu.

Podobnie jak pozostałe klawiatury z solarnej linii pro-
duktów Logitech, K760 również może być zasilana każ-
dym światłem – zarówno sztucznym, jak i naturalnym. 
W pełni naładowana bateria pozwala na pracę w całko-
witych ciemnościach nawet przez trzy miesiące (biorąc 
pod uwagę średnią intensywność użytkowania dzienne-
go, czyli osiem godzin).

Klawiatura Logitech Wireless Solar Keyboard K760 bę-
dzie dostępna na rynku europejskim w lipcu 2012 roku. 
W Polsce będzie dostępna w sugerowanej cenie deta-
licznej 339,99	zł.

czerwcowy T3 
już w kioskach
Zapraszamy do e-kiosków, 
Empików i innych dobrych 
salonów prasowych, gdzie 
znajdziecie najnowsze, jesz-
cze cieplutkie, czerwcowe	
wydanie	magazynu	T3.

Tym razem Norbert Cała 
pisze o AppleTV trzeciej 
generacji.

Polecamy.



 » 2012 nr 6 » aKTuaLNoŚcI 18



 » 2012 nr 6 » aKTuaLNoŚcI 19

ispace otwarte – nowy salon w Warszawie
Warszawiacy mają kolejny salon, w bardzo dobrej lokali-
zacji, w którym będą mogli kupić sprzęt z nadgryzionym 
jabłkiem. Jest to	iSpace na Nowym	Świecie	45.

Za pomysłem stoi Pan Paweł	Radomski, właściciel 
Tachobisu.

Jest to pierwszy sklep, który jest jednocześnie salonem 
telekomowskim – połowę zajmuje salon orange.

Salon iSpace powstał przy dużym wsparciu	 iSource, 
dystrybutora sprzętu Apple w Polsce.

Pomysł połączenia sklepu z produktami Apple z salo-
nem operatora telefonii według mnie jest trafiony. To, co 
mnie zawsze zastanawiało, gdy załatwiałem jakiekolwiek 
sprawy związane z moim telefonem, to dlaczego praktycz-
nie nigdy nie ma do obejrzenia (ani kupienia) żadnych akce-

soriów. Tym tropem poszedł Tachobis oraz Ramsat, jeden 
z największych dilerów Orange w Polsce. Dzięki takiemu 
połączeniu klienci, którzy będą chcieli kupić np.  iPhone 
z abonamentem, będą mogli od razu dokupić do nie-
go różne akcesoria. W drugą stronę, klienci chcący kupić 
np.  iPada, będą mogli od razu dokupić do niego internet. 
Zalet nie trzeba wymieniać.

Trzymamy kciuki. Pomysł bardzo dobry. Lokalizacja wy-
śmienita, choć nie ma dedykowanego parkingu, to z dru-
giej strony jest to jedno z najbardziej ruchliwych miejsc 
w Warszawie – codziennie przepływa tędy morze prze-
chodniów. Wystrój elegancki, applowo-orange’owy. Półki 
pełne produktów. Salon będzie czynny codziennie, od po-
niedziałku do niedzieli w godzinach 11.00-20.00.
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router na wynos – TP-LINK TL-Mr3040
Najnowszy router	TP-LINK	TL-MR3040 stworzono z my-
ślą o osobach często podróżujących, prowadzących ak-
tywny tryb życia i ceniących nieprzerwaną łączność 
z siecią.

TL-MR3040 to rozwinięcie linii produktów oferujących 
wsparcie dla modemów w formie kluczy USB (w stan-
dardzie 3,5/3,75G). W porównaniu do swoich poprzed-
ników wyróżnia się autonomicznym zasilaniem, zapew-
niającym swobodę korzystania z Internetu niezależnie 
od sytuacji. Wbudowana bateria o pojemności 2000mAh 
gwarantuje do 4 godzin pracy bez konieczności korzy-
stania z zewnętrznych źródeł energii. Router jest kom-
patybilny z ponad 120 najpopularniejszymi modemami, 
oferowanymi przez operatorów sieci 3G zarówno w Pol-
sce, jak i na świecie.

TL-MR3040 jest w pełni zgodny ze standardem N Lite 
i umożliwia bezprzewodowy transfer danych z maksy-
malną prędkością do 150Mb/s. Oprócz wbudowanego 
akumulatora, router może być również zasilany za po-
mocą portu mini USB, np. z laptopa, gniazdka samocho-
dowego lub dołączonego adaptera sieciowego.

Przydatną	i	wyjątkową	funkcją	routera	TL-MR3040	
jest	opcja	doładowania	baterii	np.	 iPhone’a	przez	
gniazdo	USB. Ponadto, urządzenie wyposażone jest 
w port Ethernet 10/100Mb/s, pozwalający na skorzysta-
nie ze standardowego, kablowego połączenia z Interne-
tem w domu, biurze lub hotelu.

Najnowszy router TP-LINK zapewnia pracę w kilku 
użytecznych trybach – router 3G (umożliwiający podział 

łącza internetowego od operatorów sieci 3G/3,75G), 
router bezprzewodowy (do rozdzielenia klasyczne-
go łącza internetowego) oraz punkt dostępowy (do 
stworzenia sieci bezprzewodowej) i router WISP. Do-
datkowo, dzięki wsparciu dla protokołów szyfrowania 
WEP (64/128 bitów) i WPA-PSK/WPA2-PSK oraz funk-
cji filtrowania po adresie MAC, TL-MR3040 gwarantuje 
najwyższy, dostępny poziom bezpieczeństwa dla połą-
czeń bezprzewodowych.

TP-LINK TL-MR3040 to kompaktowy, w pełni funk-
cjonalny router oferujący bezpieczny i stabilny dostęp 
do sieci niezależnie od sytuacji – w domu, biurze, a tak-
że w trakcie podróży.

Wg zapewnień producenta, router dostępny będzie 
w sprzedaży jeszcze w maju w sugerowanej cenie 189	zł.

Nozbe – polskie aplikacje w app store 
i Mac app store

Nie wiem, czy wiecie, ale jedno z najlepszych i najbardziej 
rozbudowanych na rynku narzędzi do GTD (Getting Things 
Done) jest polską produkcją. Mowa tutaj o Nozbe. Co wię-
cej, twórca aplikacji, Michał Śliwiński, co miesiąc specjalnie 
dla Was, pisze do iMagazine artykuły o produktywności.

Nozbe – aplikacja webowa do zarządzania czasem i pro-
jektami, która od ponad 5 lat istnieje na rynku, doczeka-
ła	się	swojej	natywnej	wersji na Mac’a i jest już dostęp-
na w Mac	App	Store.
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Główną siłą Nozbe jest prosta obsługa „ucząca” jak 
w prosty sposób zarządzać zadaniami oraz możliwość 
współdzielenia projektów w zespole lub firmie – dzię-
ki komunikacji przez zadania praca jest efektywniejsza.

Aplikacja jest darmowa i działa zarówno z darmowy-
mi, jak i płatnymi kontami Nozbe.com.

Dzięki synchronizacji „w chmurze” możemy pracować 
na Maku, synchronizować i mieć dostęp do naszych za-
dań także z poziomu przeglądarki WWW oraz iPhone-
’a i iPada (a takża Androida i Windows).

Już w pierwszym tygodniu w Mac App Store w Pol-
sce osiągnęła top-pozycje w rankingach i cieszy się po-
pularnością wśród macuserów.

Nozbe jest autorstwa polskiej firmy, jednak dostępny 
jest w 5 językach: angielskim, japońskim, hiszpańskim, 
niemieckim i polskim – i także wśród Polaków (szczegól-
nie polskich firm) jest bardzo popularny.

•	 Producent: apivision.com
•	 Kategoria: Productiviti

•	 	Link	Mac	App	Store: http://bit.ly/MCQRTU
•	  Cena:	darmowy	(przy synchronizacji z chmurą 

od pewnego poziomu dochodzi abonament 
miesięczny)

•	 	Link	App	Store	(iPhone): http://bit.ly/Kwe2VT
•	  Cena: 3,99	Euro	(przy synchronizacji z chmurą 

od pewnego poziomu dochodzi abonament 
miesięczny)

•	 Link	App	Store	(iPad): http://bit.ly/Mtfvtp
•	  Cena:	11,99	Euro	(przy synchronizacji z chmurą 

od pewnego poziomu dochodzi abonament 
miesięczny).

eyeTV – telewizja na wynos
iSource poinformowało o wprowadzeniu do sprze-
daży na terenie Polski bardzo fajnego gadżetu, który 
może być absolutnym hitem w kontekście EURO2012. 
Mowa tutaj o tunerze TV dołączanym do iPada 
– Elgato	EyeTV.

Nigdy jeszcze odbiór telewizji mobilnej nie był tak 
łatwy. Elgato EyeTV Mobile to tuner DTT (Freeview) 
TV, który przekształca iPad 2, nowego iPada (3. gen.) 
lub iPhone 4S w mały przenośny telewizor. Wystar-
czy go podłączyć bezpośrednio do gniazda dokujące-
go w iPad lub iPhone, a sygnał TV dostarczy jego an-
tena teleskopowa. Co jest najlepsze w nim – nie jest 

wymagane ani WiFi, ani tym bardziej zasięg 3G, aby 
oglądać telewizję.

Niewielkich rozmiarów tuner razem z iPadem 
lub iPhone’em idealnie nadaje się do podróży. Jed-
ną z jego podstawowych zalet jest możliwość	na-
grywania	programów	TV	bezpośrednio	na	iPada/
iPhone’a	i	oglądanie	ich	w	dogodnej	porze. Oglą-
danie TV nie przeszkadza w surfowaniu po sieci.

Wielka szkoda, że tuner działa TYLKO z iPadem 2, 
nowym iPadem lub iPhone’em 4S.

Tuner możecie kupić w Cortlandzie lub w sieci 
MobileClub.

http://itunes.apple.com/pl/app/nozbe-to-do-project-management/id508957583?mt=12
http://itunes.apple.com/pl/app/nozbe-to-do/id368937716?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/nozbe-to-do-for-ipad/id375348333?mt=8
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i-flashdrive już 
na polskim rynku
Użytkownicy	urządzeń	Apple	odetchnęli	z	ulgą.	Bez-
problemowy	transfer	zdjęć,	filmów	oraz	innych	da-
nych	pomiędzy	komputerem	a	urządzeniami	obsłu-
gującymi	system	ioS	5,	takimi	jak	iPhone,	iPad	i	iPod	
Touch,	stał	się	wreszcie	możliwy	dzięki	I-Flash.	Dzię-
ki	nawiązanej	współpracy	Wilk	Elektronik	SA	z	fir-
mą	PhotoFast,	innowacyjne	urządzenie	już	wkrótce	
pojawi	się	na	polskim	rynku,	a	za	jego	dystrybucję	
odpowiedzialna	będzie	firma	AB.

 I-Flash to najnowsze dziecko firmy Photofast, pro-
ducenta innowacyjnych rozwiązań dla produktów spod 
znaku nadgryzionego jabłka. I-Flash to pierwsze na świe-
cie urządzenie wyposażone jednocześnie w złącze USB 
i złącze dokujące do urządzeń Apple. To, co dotąd było 
niemożliwe, dziś jest na wyciągnięcie ręki. I–Flash umoż-
liwia wymianę plików pomiędzy wszystkimi urządzenia-
mi iPhone, iPad i iPod Touch obsługującymi system iOS 
5, a systemami operacyjnymi Microsoft Windows i OS X, 
a dzięki bezpłatnej aplikacji dostępnej w języku polskim, 
użytkownik może w łatwy i intuicyjny sposób zarządzać 
transferem plików pomiędzy i-FlashDrive i wszystkimi 
kompatybilnymi urządzeniami Apple. Wsparcie przez 
I-FlashDrive funkcji „Otwórz w…” umożliwia import wie-
lu plików i dokumentów z urządzeń Apple bezpośred-
nio do nośnika danych. Proste w obsłudze oraz instala-
cji urządzenie ma jeszcze jedną niepodważalną zaletę. 
Dzięki dużej pojemności urządzenia, I–Flash może służyć 
jako pamięć zewnętrzna do urządzeń Apple pozwalając 
na tworzenie backupu kontaktów oraz ich eksportu do 
uniwersalnego formatu vCard. Urządzenie nie wymaga 
dodatkowego ładowania, a dzięki niewielkim wymiarom 
oraz wadze może służyć jako uniwersalna pamięć prze-
nośna USB. I-flash dostępny w wersji 8GB, 16GB oraz 
32GB posiada certyfikat Made for iPod, iPhone, iPad, 
przyznawany przez firmę Apple produktom, które speł-
niają jej rygorystyczne normy jakości.
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ipad. Nareszcie go mam!

Kiedy ukazał się po raz pierwszy – pomyślałem – lek-
ka fanaberia. Przewalili. Duża komórka, z fantastycz-
nym ekranem. Raczej nie będzie mi potrzebna. Mam 
za małe kieszenie.

A jednak cały czas byłem nim zainteresowany. Ta-
blet drążył mnie i intrygował. Tyle tylko, że bez prze-
rwy nurtowało mnie pytanie – dokąd pędzi owa rewo-
lucyjna myśl? Przecież wszystko już jest, duży komputer, 
 notebook, netbook, smartfon. Po co tablet? Czemu ma 
służyć?

W domu mam wielki, 27-calowy komputer z ogrom-
ną mocą i wspaniały ekran. Widać w nim wszystko. Do-
datkowo laptop z 15-calowym ekranem – na wychod-
ne. W kieszeni zawsze iPhone. Po co mi tablet? A jednak 
już od pierwszej chwili potrafiłem śledzić najfajniejsze 
aplikacje do iPada i co istotne – ściągać je do swojego 
 iTunes’a! A zaprzysięgałem się, że mi nie będzie potrzeb-
ny. To jest takie samo wspomnienie, jak to o słynnych 
kremówkach. Prawie grzech, ale jaki piękny!

Co takiego zastosowali twórcy z Cupertino, że iPad 
urzeka? Bo, że urzeka nie da się zaprzeczyć. I to nie tyl-
ko formą, która stała się standardem. Nie tylko funk-
cjonalnością, to po prostu caczuszko.

Jakiego rodzaju NLP zastosowali twórcy z Cuperti-
no, że iPad kusił mnie przez kilka lat, aż poległem? Ja-
kie i gdzie zarzucili kotwice? Doprawdy trudno zbadać. 
Ale nie ulega wątpliwości, że iPad, jak dobry podrywacz, 
chociaż w moim przypadku to podrywaczka (iPadka), 
zrobił swoje.

Druga edycja tego urządzenia przyciągała mnie jesz-
cze bardziej. iPad wyrósł z wieku dziecięcego i stał nie 
tylko „podlotkiem”, stał się bardzo ciekawym urządze-
niem. Może nie alternatywą, ale urządzeniem samym 
w sobie. Chociaż, jak się dobrze zastanowić, to tacha-
nie ze sobą laptopa chyba nie zawsze ma sens a iPada 
można mieć zawsze ze sobą. Niewielki to bagaż.

Co prawda w miejscu publicznym rozłożenie lapto-
pa, nawet małego, nie wywołuje już szoku kulturowego, 
ale nie zawsze uchodzi na sucho a wyciągnięcie tableci-
ka jest akceptowalne. Może dlatego, że niekiedy trudno 
go dostrzec. Na przykład podczas obiadu – nie na stole, 
ale na kolanach, tablecik wygląda całkiem nieźle. Wy-
gląda i działa. I tu ukłon w stronę producentów akceso-
riów – może jakieś zabezpieczenia na tę okazję? Nachal-
ne spotkanie iPada z podłogą może nie być atrakcyjne.

iPad trzeciej generacji uwiódł mnie całkowicie. Zo-
stałem zaczarowany, ubezwłasnowolniony no i powie-
działem TAK.

Ale co to oznacza dla Was? Ni mniej ni więcej tylko 
tyle, że będę teraz Was dręczył z tego tematu.

Kilka pierwszych kontaktów z iPadem pokazało, że to 
iUrządzenie nie zastępuje komputera i telefonu i chociaż-
by z tego powodu powielanie kilku czy kilkunastu iPho-
ne’owych aplikacji do iPada jest bez sensu. Zrozumiałym 
jest dla mnie wyeliminowanie rozmów telefonicznych. 
Pewnie trzeba by mieć łapę jak łopatę, aby przeprowa-
dzić rozmowę bez użycia słuchawek. Nawigacja samo-
chodowa też raczej nie wchodzi w grę. Wymiary iPada 
uniemożliwiają zamontowanie go przed oczami kierow-
cy. Aplikacja moBILET też raczej nie była by poręczna tak 
samo zresztą jak aplikacje na narty, rower czy niezwykle 
popularne Nike+GPS – tu też iPad nie ma zastosowania. 
Jeszcze bardziej rozśmiesza mnie iPhone’owa aplikacja 
zakupowa ShopShop na iPada. Wprawdzie wygląda zna-
komicie, lepiej niż na iPhone’a, ale poruszanie się po cia-
snym sklepie z iPadem raczej rozśmiesza.

Jednak nie rozumiem, dlaczego nie ma możliwości 
wysyłania smsów? Skoro jest miejsce na iMessage, skoro 
jest możliwość prowadzenia FaceTime’owych wideokon-
ferencji to dlaczego brak możliwości wysyłania informa-
cji tekstowych? I tu, nie da się ukryć, że z tymi smsami 
nie jest do końca tak jakby się wydawało. Bo wydawa-
łoby się, że jak nie ma to nie ma. A tu właściwie niby 
smsa nie ma, ale czasami jest.

W iPhone z jednej aplikacji Wiadomości można wysy-
łać iMessage, mmsy oraz smsy do komórek spoza ukła-
du iUrządzeń. Ba, jeżeli nie możemy wysłać iMessage do 
innego iPhone’owca to po kilku minutach nasza wiado-
mość zostaje wysłana jako zwykły, płatny sms. Ale już 
w iPadzie nie. Co więcej, sms wysłany na numer telefo-
niczny iPada nie dochodzi.

A teraz uwaga. …operator	ma	możliwość	wysła-
nia	smsa	na	iPada. Taki sms pokaże się na zablokowa-
nym ekranie. Ale tylko operator ma taką możliwość. Nikt 
inny. Na domiar złego, ten sms nie jest trwały – po od-
blokowaniu iPada – znika.

Dlaczego? Co stoi na przeszkodzie temu, żeby jed-
nak smsy z iPada wysyłać? W sumie to była by niezwy-
kle przydatna rzecz.

Odpowiadam …. Chytrość. Chytrość operatorów.
Jak się okazuje, różnego rodzaju platformy do czato-

wania; Skype, Gadu Gadu, czy czat z Facebooka, Viber 
odbierają operatorom komórkowym olbrzymi zysk mie-
rzony w miliardach.

Łatwość pisania i odbierania informacji tekstowych 
przebija, jak się okazuje, rozmowę na żywo. Nie zawsze 
przecież możemy pogadać ale zawsze możemy przeczy-
tać, może poza pewnymi momentami jak jazda samo-
chodem czy … no właśnie momenty.
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Ale, zapewne operator chciałby zarabiać na nas po-
dwójnie. Otóż sprzedaje nam połączenie internetowe czy-
li bulimy za sieć komórkową dzięki której przeglądamy 
strony internetowe i prowadzimy czaty. Przesyłamy rów-
nież pocztę i ściągamy dane a nawet giercujemy z innymi 
użytkownikami w czasie rzeczywistym. A sms? A właśnie 
za sms należałoby uiścić. A ponieważ brak możliwości bi-
lingowania takich operacji (iPad to nie komórka) – możli-
wości wysyłania smsów zostały zablokowane.

Szczerze mówiąc rozumiem operatorów komórko-
wych, którzy chcieliby się obłowić na wszelkich moż-
liwościach dojenia klientów, ale chyba nie tędy droga. 
Przypomina mi się casus Telefonii Polskiej SA, która nie 
rozważając swoich możliwości rozwojowych na rynku 
rozwijających się połączeń komórkowych, zaprzepaściła 
swoją szansę na rzecz uporczywego trzymania się słu-
pa z napisem Narodowy Operator. Podobnie, jak sądzę 
może być z operatorami telefonii komórkowej.

Zdawałoby się, że operatorzy komórkowi zatrudnia-
ją super zdolnych ludzi potrafiących przewidzieć każdą 
sytuację na rynku. Dlaczego nie widzą tej? Przecież nie 

tylko ekonomia ale i życie nie znosi próżni więc nale-
żałoby działać. To chyba normalne, że jeżeli kiedyś wy-
słanie jednego smsa było drogie to ludzkość wymyśliła 
czaty za pomocą komunikatorów.

I od tego raczej nie ma odwrotu. Brygady informaty-
ków pracują nad tym aby komunikatory zdeklasowały 
i rozmowy telefoniczne i wiadomości tekstowe. Szcze-
rze mówiąc na razie jest tak sobie ale do remisu jest co 
raz bliżej.

W teorii rozwoju przedsiębiorstw znane jest zjawi-
sko pod nazwą Gotowanie Żaby. Polega ono na brutal-
nym przygotowaniu posiłku z takiego zielonego, nie-
zwykle sympatycznego zwierzątka. Jeżeli żabę wrzucimy 
do gorącej wody to ona wyskoczy, ale jeżeli wrzucimy 
ją do zimnej i będziemy zwiększać temperaturę to ża-
bie zrobi się przyjemnie, może nawet błogo, zdrzemnie 
się zapominając o wszystkich swoich kłopotach i da się 
ugotować.

I chyba tak postępują operatorzy. Nie mają pomy-
słu na ciepłą wodę i zaczynają drzemać. No to dobrej 
nocy! «

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

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

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

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

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

www.cardeasy.pl

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

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

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić 

www.easycard.pl

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

Wkrótce w iSpot 

www.cardeasy.pl

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

http://www.ispot.com.pl/
http://www.cardeasy.pl/
http://www.mobileclub.com.pl/webpage/sklepy.html
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 » David Icke

Kiedy w 1991 roku 38 letni, telewizyjny prezenter spor-
towy David	Icke	wkroczył	do	studia, gdzie nagrywa-
ny był Wogan, nikt nie podejrzewał, że oto rozpoczyna 
się prawdziwie niezwykła histora. Publiczność co chwi-

zastanawiacie się czasem, kto stoi za teoriami konspiracyjnymi? Kim są ludzie, 
którzy straszą Was końcem świata, globalizacją, chipami i przybyszami z in-
nej planety? oto oni. oczywiście nie wszyscy, ale trójka najbardziej znanych!

la wybuchała śmiechem, a ironii i złośliwości nie odma-
wiał sobie również sam prezenter programu zapewnia-
jąc  Icke’a, że śmiech ten wcale nie wynika z przejawów 
sympatii. Bo też i teoria prezentowana przez Davida 
Icke’a nie należała do tych, które dobrze prezentują 
się w telewizji. Odkrył on bowiem, że światem rządzi 

ZDążyć prZED końCEM śWiaTa

TWarze 
KoNsPIracjI

 KINga oChENDoWSKa

http://www.youtube.com/watch?v=0nMq6gc1yMg
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zło i postanowił go uratować, ujaw-
niając prawdę o tajnych machina-
cjach, spiskach i ludziach, którzy tak 
naprawdę rządzą całym światem. 
Zapowiadał również katastrofy na-
turalne – wybuchy wulkanów, powo-
dzie, tornada – mające uwolnić ową 
złą energię zgromadzoną wewnątrz 
ziemi. Po wystąpieniu w programie 
Wogana nie było mu łatwo – jeszcze 
długo nie mógł pokazać się na ulicy 
bez wzbudzania salw śmiechu, zaś 
jego nazwisko stało się pełnopraw-
nym żartem, często wykorzystywa-
nym przez komików.

Jednak Icke nie zamierzał się pod-
dać i na dobre zagościł w świecie 
konspiracji zaglądając w każdy kąt, 
wyciągając z szafy trupy a nawet ta-
jemniczych Reptilian i tajnych agen-
tów CIA. Bo też teorie Icke’a ewoluowały z czasem. 
Na początku była to negatywna energia ludzkich myśli, 
za nimi zaś podążyły rody rządzące światem od czasów 
starożytnych. Następnie przyszedł czas na machinacje 
na rynku finansowym i w świecie polityki. Z czasem po-
jawili się kosmici, którzy w ludzkim przebraniu mają żyć 
na naszej planecie i odprawiać tajemnicze, ociekające 
krwią rytuały magiczne. Gdy na świecie odbywa się ja-
kieś wydarzenie, Icke już tam jest. Głosi prawdę na te-
mat obozów FEMA, gości z Nibiru, Avatara i  Matrixa. 
Tworzy monumentalne dzieła, w którym nakazuje ra-
sie ludzkiej podnieść się z kolan i pamiętać, kim je-
steśmy. Bilety na jego wystąpienia rozchodzą się bły-
skawicznie, więc warto zamawiać je z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

Bez wątpienia David Icke, bez 
względu na prezentowane poglądy, 
jest jedną z największych ikon świa-
ta konspiracji, zaś jego książki sprze-
dają się w tysiącach egzemplarzy. 
Jednych śmieszy, jak w trakcie show 
 Wogana w latach 90, inni traktują 
go ze śmiertelną powagą. Na	You	
Tube królują filmy jasno wskazują-
ce, którzy ze światowych polityków, 
dziennikarzy i celebrytów są gada-
mi w przebraniu. Podobno można 
to poznać po tym, że mrugają ga-
dzią powieką i mają problemy z za-
chowaniem kamuflażu. Sami oceń-
cie, ile w tym prawdy. Możecie też 
odwiedzić polskie	 forum	Davida	
Icke’a – znajdziecie tam więcej ma-
teriałów na temat prezentowanych 
przez niego (i nie tylko) poglądów. 

Możecie również zajrzeć na jego	oryginalną	 stronę 
– czeka na Was dziesięcioletnie archiwum pełne najróż-
niejszych materiałów. Powodzenia w odkrywaniu praw-
dy o świecie!

 » Leonard Horowitz

Len	albo	Dr	Len, jak mówią jego wielbiciele, jest bar-
dzo barwną osobistością. Z zawodu dentysta – zasłynął 
publikacją na temat sposobu powstania AIDS. Odkąd 
zaistniał w konspiracyjnym świecie nie daje się z niego 
wygnać. Po teorii dotyczącej AIDS przyszła kolejna, tym 
razem z zakresu radiofonii, a raczej fal radiowych i to 
właśnie dzięki niej stał się prawdziwą ikoną.  Dowodzi 

David Icke – autor: SlimVirgin/Wikipedia

http://www.youtube.com/results?search_query=reptilians&oq=reptilians&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=youtube.3...2280.4273.0.4811.10.8.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0.
http://www.youtube.com/results?search_query=reptilians&oq=reptilians&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=youtube.3...2280.4273.0.4811.10.8.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0.
http://davidicke.pl
http://davidicke.pl
http://www.davidicke.com/
http://www.tetrahedron.org/
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on bowiem, że jesteśmy kontrolowani dzięki nadawa-
niu na określonych falach, głównie fali serca o często-
tliwości 528Hz.

Konspiracja, według Horowitza, polega na tym, że 
grupy trzymające władzę w sposób celowy nadają za-

kłócenia na tej właśnie fali, 
by zamknąć ludzkie serca 
i uczynić z nich bezwolną 
masę, którą w prosty spo-
sób można sterować dzięki 
prymitywnym podstawo-
wym potrzebom.

Podobnie jak inne oso-
bistości z tego świata, 
lubi podkradać popular-
ność wytworom popkul-
tury. Jedna z jego książek 
nosi tytuł: „Love. The real 
DaVinci code” („ Miłość. 
Prawdziwy kod DaVinci”), 
w której zupełnie otwar-
cie odnosi się do fikcyj-

nych opowieści Dana Browna. Chyba najbardziej znaną 
z jego książek jest: „DNA	–	Pirates	of	the	sacres	spi-
ral” („DNA – Piraci świętej spirali”), traktująca o wielu 
aspektach konspiracji, w tym zdrowym życiu, medycy-
nie wibracji oraz wpływie 
pozaziemskim na życie lu-
dzi na ziemi.

Jednak to nie wszyst-
ko – Leonard Horowitz 
jest również odkrywcą 
panaceum na wszelkie 
dolegliwości, które zwa-
ne bywa „Świętą Wodą”. 
Panaceum to Oxysilver 
– koloidalny roztwór sre-
bra, który wspaniale ra-
dzi sobie ze „złymi” bak-
teriami oraz wirusami, 
natomiast, dzięki swojej 
unikalnej budowie i spo-
sobowi uzyskiwania, wca-
le nie zagraża „dobrej” 
florze bakteryjnej nasze-
go organizmu.

Za niewielką butelecz-
kę specyfiku trzeba zapłacić około 200 zł. Nie należy 
jednak przesadzać ze stosowaniem tego środka, można 
bowiem przypłacić to trwałą zmianą karnacji na… kolor 
sinoniebieski (argyria).

Dr Horowitz specjalizuje się w dostarczaniu produk-
tów i suplementów, mających chronić nasze zdrowie 
i uniezależnić nas od skorumpowanych lobby farma-
ceutycznych, które czyhają na nas za każdym zakrętem. 
Sprzeciwia się polityce szczepień, wykazując ich szkodli-
wość. Twierdzi, że AIDS to broń masowej zagłady stwo-
rzona w amerykańskich laboratoriach.

 » Ian Crane

Ian Crane objął w posiadanie ten rejon konspiracyjne-
go świata, w którym króluje NWO, Codex Alimentarius 
i żywność genetycznie modyfikowana. Od czasu do cza-
su zajmuje się mitami i religią, ale największy nacisk kła-
dzie na działalność korporacji takich jak MoNSANTo 
– firma zajmująca się biotechnologią, modyfikacją ge-
netyczną i środkami ochrony roślin. Posiada ona paten-
ty na 49% ziaren wykorzystywanych w produkcji żyw-
ności w USA. Firma ta budzi spore kontrowersje z wielu 
względów – na przykład przez produkcję terminator se-
eds – nasion, które w wyniku sterylizacji zatrzymują 
u dojrzałych roślin proces produkcji owoców i nasion 
oraz poprzez wprowadzenie do obiegu preparatu Agent 
Orange, wcześniej używanego w czasie wojny w Wiet-
namie do wyniszczenia dżungli a mającego szkodliwy 
wpływ na organizm ludzki. Nie bez znaczenia pozostaje 
kwestia produkcji popularnej substancji słodzącej o na-
zwie Aspartam, która przez wielu uznawana jest za sil-
nie rakotwórczą.

Ian Crane nie poprzestaje jednak wyłącznie na sfe-
rze materialnej. Jego badania nad religiami i mitologią 
dowodzą, że wszystkie wydarzenia dzisiejszego świa-
ta mają na celu przeniesienie nas na inny poziom eg-
zystencji i stworzenia nowego ogniwa w teorii ewolucji 
– oświeconego Homo Luminous.

Podobnie jak wcześniej wspomniani aktywi-
ści, również Ian chętnie uczestniczy w publicznych 

Ian Crane – artykuł w „The Sun”

Len Horowitz 
na okładce swojej książki 
„Walk on Water”

http://www.youtube.com/watch?v=RMrvVssB5AM&list=PLCAABF
http://www.youtube.com/watch?v=RMrvVssB5AM&list=PLCAABF
http://pl.wikipedia.org/wiki/Argyria
http://en.wikipedia.org/
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 wydarzeniach, prowadzi spotkania i warsztaty a nawet 
koresponduje z osobami zainteresowanymi jego teo-
riami. Na	jego	stronie możecie zakupić książki, filmy 
DVD, materiały oraz bilety na wystąpienia i warsztaty.

 » There’s an app for that!

Całkiem niedawno, w AppStore pojawiła się dedykowa-
na aplikacja Davida Icke, bez której na pewno nie obę-
dą się żadni zwolennicy teorii konspiracyjnych. Aplikacja 
zawiera materiały wideo, przygotowane przez samego 
Icke – ponad 1 GB wiadomości o politycznych manipu-
lacjach, zasłonach dymnych, oszustwach finansowych 
i wojnie na bliskim wschodzie.

Aplikacja występuje w dwóch wersjach – darmowej 
i pełnej, za którą należy zapłacić	2,39	Euro.

A skoro zewsząd otacza nas mgła manipulacji, czy 
uda nam się przetrwać koniec świata? Jak się przygoto-
wać? Czy istnieje Survival Guide końca świata? O tym 
następnym razem! «

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://ianrcrane.com/
http://itunes.apple.com/pl/app/david-icke/id439878620?mt=8
http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/


http://www.ichrono.pl
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KINga oChENDoWSKa

KoNTra PaPIer
stwem. Kiedyś nawet, jedna z bibliotekarek urządziła mi 
test na znajomość treści oddawanych książek, miała bo-
wiem podejrzenia, że po prostu je wypożyczam i oddaję 
bez czytania. Z testu wyszłam obronną ręką, ale przez 
resztę lat szkolnych, starałam się odwiedzać przybytek 
książek podczas jej nieobecności. Nie da się ukryć, że 
obraziła moją czytelniczą dumę.

W moim domu zawsze królowały książki. Koleżanki w szkole dziwiły się, po co 
mi tyle książek – u nich w domu, tradycyjnie, centralne miejsce na regale zaj-
mowała wielotomowa encyklopedia i kilka porcelanowych figurek.

Mówię o tym na samym początku, żeby uniknąć linczu. 
Wychowałam się wśród książek – starych i nowych, 
w twardych i miękkich okładkach, rozpadających się ze 
starości i oprawionych w lśniącą skórę.

Kiedy byłam młodym czytelnikiem, jeszcze w szcze-
nięcych, szkolnych latach, moja karta biblioteczna była 
pokazywana nauczycielom z prawdziwym nabożeń-
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To był czas, kiedy nie interesowało mnie w książce 
nic poza treścią. Może nazwisko autora, ale już nie jego 
notka biograficzna, nie wydawnictwo, nie tłumacz. Nie 
ukrywam, że takie podejście jest bardzo niesprawiedli-
we – książka jest tworzona przez wielu ludzi – napisana, 
zredagowana, przetłumaczona. Ale nie można mnie za 
to winić – byłam przecież tylko dzieckiem, które niecier-
pliwie czekało na moment, w którym rozpocznie się ma-
giczna historia.

Potem stałam się czytelnikiem bardziej świadomym 
– zaczęłam czytać informacje na tylnej okładce, miałam 
swoich ulubionych autorów, sprawdzałam rok pierwsze-
go wydania. Jedną z moich „zawsze ulubionych” pozycji 
była książka: „Mój przyjaciel Pan Liki”. Kilka lat temu, gdy 
moja córka była w wieku odpowiednim do przedstawienia 
jej tej lektury, postanowiłam znaleźć ją w wersji oryginal-
nej i wrzuciłam tytuł w Google. Jakież było moje zdziwie-
nie, gdy za moim ulubieńcem z lat dziecinnych, roztoczy-
ła się piękna historia. Uświadomiła mi ona również moją 
dziecinną ignorancję – mimo, że czytałam tę książkę set-
ki razy nie miałam świadomości, że tak naprawdę, jest 
to całkiem leciwa pozycja, napisana przez Johna Burdo-
na Haldane’a – naukowca, genetyka i biologa ewolucyj-
nego, który urodził się… w 1892 roku! Zrozumiałam też 
wtedy, że całkiem sporo informacji przyrodniczych, któ-
re utknęły mi w głowie z niewiadomego powodu, pocho-
dzi właśnie z tej książki. Gdybym w szczenięcych latach 
wiedziała, że ma mnie ona czegoś nauczyć, zupełnie na 
przekór, nigdy bym po nią nie sięgnęła.

Wszystko sprowadza się do tego, że książka to treść. 
Opowieść opowiadana przez autora. Okładkę może mieć 
twardą, lub miękką – na mojej, bardzo zniszczonej okład-
ce Pana Liki, był czarodziejski melonik i różdżka na żół-
tym tle. Po latach, z ulubionych książek pamiętamy wła-
śnie ową historię, nawet jeśli z głowy uleciały nam daty 
i nazwiska. I właśnie teraz, wracamy do momentu, gdy 
książka znów staje się treścią. A to za sprawą publikacji 
elektronicznych.

Prowadząc portal o książkach elektronicznych, znajdu-
ję się na pierwszej linii frontu. Bardzo często, w komen-
tarzach pojawiają się opinie czytelników, podobne do za-
cytowanej: „Książka, to TYLKO w wydaniu papierowym, 
pachnąca farba drukarską, można ją wziąć do ręki i poczy-
tać w łóżku.” W takich momentach, dźga mnie coś nieprzy-
jemnie w miejscu, z którego zwykle wychodzą internetowe 
flejmy. Portal nazywa się „Tylko eBooki” i sama nazwa ja-
sno wskazuje, czym zajmujemy się na tych stronach. Jed-
nak zawsze znajdzie się ktoś, kto przyjdzie wtrącić swo-
je papierowe „trzy grosze”. O tym, jakie eBooki są „be”.

Przypomina mi to nieco sytuację bardziej bliską tema-
tyce iMagazine, czyli systemy komputerowe. Niezmien-

nie zaskakuje mnie, gdy użytkownicy innych systemów, 
wchodzą na strony dedykowane produktom Apple tylko 
po to, żeby powiedzieć, że ich Android czy Windows jest 
najfajniejszy na świecie. Tylko po co? To strony dedyko-
wane Apple – nie chcesz rozmawiać o Apple – idź na stro-
ny o innych produktach. To samo dzieje się w przypadku 
eBooków. Ludzie przychodzą żeby powiedzieć, że eBooki 
nie pachną, nie szeleszczą i nie można ich wziąć do ręki 
(bardzo duża rzesza czytelników nie zdaje sobie sprawy, 
że istnieją czytniki – dla nich, eBook to dokument w PDF).

Nie rozumiem do końca tej animozji, ponieważ eBook, 
to po prostu książka. Nie odbieramy przecież różnym wy-
daniom prawa do tej nazwy? Są książki w miękkich i twar-
dych okładkach, wydania broszurowe a nawet książki 
drukowane we fragmentach – może są jeszcze czytelni-
cy pamiętający dodatki do „Fantastyki”. W środku maga-
zynu umieszczone były książki w odcinkach. Dodatkowe 
strony można było wyjąć i w ten sposób skompletować 
całą książkę. Pamiętam, że w ten sposób zebrałam sobie 
„Grę Endera”. Ale wracając do eBooków…

Szerszej publiczności ubzdurało się, że eBooki sto-
ją w opozycji do papieru - niczym Microsoft i Apple. Że 
są wrogiem, który próbuje wygrać z prawdziwą książką. 
A przecież papier elektroniczny, to tylko inna forma pa-
pieru! Mamy szlachetny papier czerpany, mamy papier 
kredowy, błyszczący, z makulatury i elektroniczny. To po 
prostu nośnik, na którym dostarczana jest esencja książ-
ki – tekst stworzony przez autora.

Daleka jestem od stwierdzenia, że eBooki są dla 
wszystkich – rodzaj nośnika to kwestia wyboru. Dziwi 
mnie jednak próba zakrzyczenia i odmówienia tego pra-
wa do wyboru ludziom, dla których książka elektronicz-
na jest atrakcyjną alternatywą. Z jakich powodów eBo-
ok może być atrakcyjny? Z wielu!

Przede	wszystkim,	ze	względu	na	cenę. Nawet na 
rodzimym rynku pojawia się już tendencja, wynikająca 
z przeprowadzonych badań, do proporcjonalnej redukcji 
ceny eBooków w stosunku do papierowych odpowiedni-
ków. Pozwala to zatem zachować poziom czytelnictwa, 
przy jednoczesnym oszczędzaniu domowego budżetu. 
Nie bez znaczenia jest też oszczędność	miejsca	– nie 
zawsze mamy w domu taką przestrzeń, która pozwala 
nam gromadzić olbrzymią bibliotekę. Jak wspomniałam 
na początku – wychowałam się w domu pełnym książek 
– ustawionych na półkach w trzech rzędach. Po pewnym 
czasie, poważnym problemem stała się kwestia znalezie-
nia miejsca, gdzie można wstawić dodatkowy regał zdol-
ny pomieścić zakupione pozycje. Kolejnym atutem	jest	
dostępność – na życzenie, z każdego miejsca na ziemi. 
eBooka możemy zakupić w każdej chwili i w ciągu kilku 
minut od momentu, w którym pomyślimy o jego  nabyciu, 
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może znaleźć się na naszym czytniku. Nie musimy szu-
kać księgarni, w której książka może być na składzie, lub 
nie. Po prostu jest – zawsze. Jeszcze innym – łatwość	
dostępu	do	całości	biblioteki – w podróży, w autobu-
sie, w szkole. To trochę tak, jak w przypadku płyt z mu-
zyką i odtwarzaczy mp3. Kto chce i lubi mieć kolekcję na 
półce, kupuje albumy w sklepach muzycznych. Ale prze-
cież, znakomita większość z nas, używa iPodów do słu-
chania muzyki w drodze, samochodzie, na ulicy czy nawet 
w domu. Nie musimy targać ze sobą organizerów z pły-
tami – zabieramy jedno małe urządzenie, które zapew-
nia nam szybki dostęp do muzyki, na jaką akurat mamy 
ochotę. Czemu więc, nie zrobić tego samego z książkami?

Zwolennicy wydań klasycznych, mogą przecież nadal 
kupować książki papierowe, tak jak audiofile kupują al-
bumy w sklepach muzycznych a fani filmów w dobrej ja-
kości, kupują wydania na BlueRay, pomimo posiadania 
tych samych filmów na stareńkich VHS.

Jest jednak alternetywa i są nią książki elektroniczne. 
Dobrze by było, by tej alternatywy nie deprecjonować, 
by nie odbierać do niej prawa tym, dla których ma ona 
niezaprzeczalne zalety. Przecież nie powiemy Stepheno-
wi Kingowi, że jego książka w wydaniu elektronicznym, 

nagle przestaje być książką. A muzyka Beatlesów, pobra-
na z iTunes, nie jest już muzyką. Po prostu odróżniajmy 
nośnik od treści.

Na rynku angielskim, każdy wydawca szczyci się fak-
tem, że jego książki drukowane są na papierze z zawarto-
ścią makulatury. Nawet Ci najwięksi. To jest trendy. Jed-
na ze znajomych autorek, która jakiś czas temu wysyłała 
mi swoje książki, spłoniła się jak panna gdy pochwaliłam 
ją za ten makulaturowy papier, na którym wydał ją wy-
dawca. Następnie ze wstydem wyznała, że w Polsce taka 
makulaturowa książka jest uważana za produkt niższej 
kategorii. Co kraj to obyczaj. Mnie się spodobało. Ale pio-
nierzy najwyraźniej mają w Polsce trudno.

eBooki też nie będą miały łatwo – ciągnie się za nimi 
zła sława dokumentów w PDF, piractwa, dostępności 
w serwisach a’la Chomik. Jednak to samo było z muzyką, 
a rozejrzyjcie się dookoła. Pomimo całej wrzawy, serwisy 
sprzedające muzykę online mają się całkiem dobrze, tak 
samo jak urządzenia odtwarzające ową muzykę. A jak ko-
muś brakuje zapachu książki, może sobie kupić w Inter-
necie odpowiedni spray, który zamieni czytnik w nową 
lub starą książkę.

Tylko prosimy nie psikać prosto na ekran. «

http://www.nozbe.com
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ŚLązaK aNoNIm

WyPraWa do ToKIo,
CZyli Jak TEChNologia 
poMaga ZorgaNiZoWać 
i prZEżyć poDróż 
Do oDlEgłEgo kraJu
Wszystko przez brata. W grudniu za-
komunikował nam, że leci do hanoi, 
Bangkoku i na półwysep phuket, sam 
wszystko organizując. obudziło to 
w nas motywację, do zrobienia sobie 
miejsca w kalendarzu na wyjazd – bez 
dzieci (odchowanych w stopniu wy-
starczającym do braku nas przez kilka 
dni). Wybór padł na kolebkę rozwo-
ju kultury elektronicznej oraz najbar-
dziej demokratyczny z krajów orien-
talnych – japonię.

Zgodnie z tematyką iMagazine oraz własnym charakte-
rem, najbardziej zbliżonym do elektronicznego geeka, 
w moim opisie skupię się na technologicznym aspekcie 
naszej wyprawy wraz z subiektywną oceną kilkudnio-
wego życia w społeczeństwie najbardziej przesiąknię-
tym technologicznym postępem.

Do wyboru celu wypadu korzystałem z portalu 
 fly4free.pl (www.fly4free.pl). Jest to nadzwyczaj dyna-
micznie rozwijająca się strona, która pozwala znaleźć 
promocje lotnicze i autokarowe atrakcyjne dla Polaków. 
Serwis, krok po kroku, pomaga w korzystaniu z okazji, 
posiada wygodną wyszukiwarkę lotów, zbiera najnow-

sze informacje o zmianach oraz nowościach na polskim 
niebie (linie lotnicze) i ziemi (linie autokarowe).

Właśnie tam, w połowie stycznia, znaleźliśmy i zde-
cydowaliśmy się na podróż marzeń – do Tokio. Rewela-
cyjna cena promocyjna (640 dolarów w obie strony za 
2 osoby) okupiona była jednak niedogodnościami. Po-
czątek w Budapeszcie, a koniec w Barcelonie. Na szczę-
ście, punkty początkowy i końcowy są dobrze skomu-
nikowane przez tanich przewoźników jak Ryanair czy 
Wizzair. Dodatkowo forum na fly4free.pl pomogło usta-
lić, że można opuścić ostatnią trasę podróży Rzym-Bar-
celona. Niestety, 4 lutego nasze plany trochę się skom-
plikowały: zbankrutowały węgierskie linie MALEV, które 
obsługiwały pierwszy odcinek lotu Budapeszt-Medio-
lan w ramach całej podróży, prowadzonej pod skrzy-
dłami Alitalii.

W tym przypadku, niezawodnie pomogli tani prze-
woźnicy i na początku marca mieliśmy ukończony plan 
podróży:
• Kraków	–	Budapeszt (późny wieczór dnia 1-go)
• Budapeszt	–	Bergamo (poranek dnia 2-go)
• Mediolan	–	Tokio (popołudnie dnia 2-go)
• Tokio – lądowanie poranek dnia 3-go przez sumowa-

nie stref czasowych
• Tokio – wylot wczesne popołudnie dnia 8-go
• Tokio – Rzym (przylot późne popołudnie dnia 8-go 

przez odejmowanie stref czasowych)
• Rzym	–	Budapeszt (wieczór dnia 8-go)
• Budapeszt	–	Kraków (wieczór dnia 9-go)

Powyższy plan posiadał jeden punkt wysokiego ry-
zyka: transfer z Bergamo do następnego lotniska obok 
Mediolanu – Malpensy. Czasu było na niego 4,5  godziny. 

http://www.fly4free.pl
http://www.fly4free.pl
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Po przeanalizowaniu możliwości (pociągi, autobusy, 
koszty dla 2 osób) wybraliśmy wariant droższy, ale nie-
zależnie-malowniczy, czyli Fiata 500 z trasą po drogach 
lokalnych o długości 100 km. W tym kawałku podróży 
pomógł brytyjski serwis rentalcars.com (www.rental-
cars.com), który dał najlepszą cenę wynajmu samocho-
du. Co ciekawe, różnica pomiędzy Pandą i 500 wynosiła 
1,5 Euro. Ten akurat odcinek wyszedł bardzo przyjem-
ny i mile połechtał moje gadżeciarstwo (biały perłowy 
kolor, szklany dach, Start-Stop).

Gdy podróż została zaplanowana, przyszedł czas na 
zakwaterowanie. Jako częsty użytkownik booking.com 
(www.booking.com) w wyjazdach służbowych i tym 
razem zaufałem temu portalowi ze względu na jego 
przystępność, przejrzystość i bardzo dobrą aplika-
cję na iOS. Postawiliśmy na hotel średniego szczebla 
w samym Tokio (650 zł/os za 7 dni) – Nihonbashi Villa 
(http://bit.ly/M9C18I). Wszystkie koszty przelotu i za-
kwaterowania wyszły o 300 zł większe, niż koszty po-
dróży do Barcelony, będącej alternatywą na długi ma-
jowy weekend. Dodatkowo zamówiliśmy hotel na jedną 
noc w Budapeszcie (przymusowy postój dziewiątego 
dnia) w hotelu Chesscom (www.hotelchesscom.hu/), 
zaraz przy najbliższej lotnisku stacji metra, z trans-
ferem z lotniska (przylot do Budapesztu po północy) 
za 70 zł/os.

Do informacji uzyskania informacji o Tokio skorzysta-
liśmy z serwisu japan-guide.com (http://bit.ly/109bOU), 
który najlepiej w sieci opisuje najatrakcyjniejsze miejsca 
w poszczególnych rejonach Tokio. Jest on również nie-
oceniony w niuansach transportu miejskiego tej wiel-
kiej metropolii.

 » Kontakt ze światem

Informacje z przewodników o utrudnionym porozu-
miewaniu się (tak, tak, im dalej od lotniska tym znajo-
mość angielskiego maleje w postępie geometrycznym) 
postawiły przed nami wyzwanie w postaci aktywnego 
lokalizowania i pomocy bezpośredniej podczas zwie-
dzania. Po kilkudniowych poszukiwaniach, zdecydowa-
łem o wypożyczeniu przenośnego routera WIMAX na 
7 dni (koszt ok. 250 zł), poprzez serwis Rentafone Ja-
pan (www.rentafonejapan.com). Niestety opcji zakupu 
samej karty Prepaid w Japonii nie ma. Droższe wynaję-
cie routera zamiast telefonu zostało podyktowane na-
stępującymi celami:
• nawigacja online poprzez iPhone’y i iPada
• dostęp do Google Maps (z bardzo przydatnym pa-

trzeniem kierunkowym)

• kontakt z dziećmi w Polsce poprzez Skype i Facetime
• dostęp do porównywarek cenowych jak ceneo.pl czy 

ebay pomocne przy zakupach
• byliśmy dostępni online poprzez komunikatory, pocz-

tę czy czaty
• dostęp do serwisu japan-guide.com przy wyznacza-

niu kolejnych atrakcji do zobaczenia
• potrzebne do wykorzystania iPada, bo tam bezpłatny 

internet jest tylko po kablu i bardzo mało Hot-Spotów
• jest to router WIMAX, która jest siecią 4 generacji, 

porównywalną z LTE (odczyt do 40 MBit/s, zapis do 
10 MBit/s) z własną baterią (router MiFi)
Routery zamawia się do odbioru na poczcie, na lot-

nisku, gotowe do działania i dołączona jest koperta 
zwrotna ze znaczkami, więc oddawaliśmy je w tym sa-
mym miejscu zaraz przed odprawą. W naszym przy-
padku odbyło się to niestety inaczej, bo mój router, 
który przyszedł na pocztę, odebrał ktoś inny (znajo-
mość angielskiego u jej pracowników nie występo-
wała). Na szczęście Rentafone posiada bezpłatną in-
folinię, z którą można skontaktować się z automatu 
telefonicznego bez opłat. Po wyjaśnieniu sprawy z ob-
sługą poczty, operator zapewnił ponowne dostarcze-
nie routera rano dnia następnego. Na moje obawy, 
że to niedziela zapewnił, że list przyjdzie bez proble-
mu (firma mieści się w Kioto, 465 km od stolicy, była 
godz. 14). I... to rzeczywiście nastąpiło, odebrałem 
przesyłkę o 9 rano w recepcji (tego nie da się porów-
nać na Pocztą Polską).

Router okazał się małym, lekkim, czarnym pudeł-
kiem o wadze 200 g, w folii, z poręcznym materiało-
wym pokrowcem. Bateria wbudowana w  urządzenie 

http://www.rentalcars.com
http://www.rentalcars.com
http://www.booking.com
http://bit.ly/M9C18I
http://www.hotelchesscom.hu
http://bit.ly/109bOU
http://www.rentafonejapan.com
http://bit.ly/M9C18I
http://www.hotelchesscom.hu/
http://bit.ly/109bOU
http://www.rentafonejapan.com
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wystarczała do ciągłej pracy jako router Wifi dla 5 
urządzeń na... 8 godzin. Przy naszych 12-godzinnych 
wypadach przydał się więc Power Bank o pojemności 
6600 mAh, z dwoma wyjściami USB do ładowania iPa-
da (wyjście 2,1A) i jednocześnie innych urządzeń (wyj-
ście 1,0A) zakupione za ok. 40 dolarów. Router podczas 
pracy nagrzewał się dość znacznie, więc powędrował 
do plecaka i zapewniał dostęp do sieci na obszarze ok. 
10 m. Rzeczywisty transfer w Tokio wahał się pomię-
dzy 4,5 a 0,7 Mbit/s i dostępny był w większości miejsc 
(bez podziemi metra i domów towarowych). Wystar-
czało to na swobodny kontakt poprzez Skype, dostęp 
online do poczty dla trzech urządzeń (iPad i 2 iPhone-
’y) oraz Google Maps. Na zewnątrz budynków udawa-
ło się nawet przeprowadzić dwie równoległe transmi-
sje video poprzez Skype i Facetime, z dwóch urządzeń 
jednocześnie.

 » AppStore na pomoc

Router, w tandemie z iPadem i iPhone’em 3GS/4, oka-
zał się niezastąpiony w nawigacji i poszukiwaniu miejsc 
istotnych turystycznie. Niestety, znajomość języka ob-
cego u miejscowych jest żenująco niska. Zarówno jeśli 
chodzi o sklepy, kawiarnie, jak i przechodniów. Zaryzy-
kowałbym nawet tezę, że na polskiej wsi turysta szyb-
ciej i sprawniej porozumiałby się w języku angielskim. 
Również oznakowanie miejskie (tam tylko główne ulice 
mają nazwy!!!), w metrze czy kolejce miejskiej jest pra-
wie wyłącznie w ich języku ojczystym. Tu  pomogły nam 
następujące aplikacje dostępne w AppStore:
• NRT	Airport (Narita Airport) – wszystko o lotni-

sku Narita wraz z planami poszczególnych pozio-
mów i wskazówkami ułatwiającymi nawigację po 
terminalach,

• AirportZoom – elektroniczna tablica przylotów i od-
lotów z większości lotnisk na świecie, z bardzo prak-
tycznym działem wskazującym z skalę opóźnień 
lotniska jak i wybranej 
trasy (lot Alitalii z Tokio 
miały 100% planowych 
odlotów),

• TokyoSubway – mapa 
sieci metra w Tokio,

• Tokyo	 Transport	 Map 
– bardziej przejrzysta 
mapa wydana przez na-
rodowego operatora Ja-
pan Rail,

• CityMaps2Go – mapy offline miasta wraz z bardzo 
użytecznymi informacjami o atrakcjach, lokalach ga-
stronomicznych, sklepach i transporcie. Dokładna 
mapa Tokio wraz ze wspomaganiem kompasem,

• LearnJapanese – słownik użytecznych zwrotów 
i słówek,

• Explorer	by	AudioGuidia – aplikacja online dająca 
możliwość korzystania bogatego przewodnika onli-
ne wraz z opcją rzeczywistości poszerzonej (nakłada-
nia miejsca najbliższych atrakcji na obraz z kamery).

Mając dostęp do Internetu korzystaliśmy dużo z Go-
ogle Maps wbudowanych z iPada. Był nieoceniony, cho-
ciażby ze względu na to, że podawał dokładne odjazdy 
pociągów i metra oraz cenę przejazdu pomiędzy stacja-
mi. Niestety, problemem był opis trasy, który zawierał 
nieprzetłumaczone nazwy stacji, ulic i przystanków. Tu-
taj korzystaliśmy z aplikacji Tokyo Transport Map, która 
była nieoceniona w wyborze pomiędzy kolorami i na-
zwami poszczególnych linii metra.
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 » Z Apple za pan brat

Jak wygląda codzienna rzeczywistość gadżetowa Japoń-
czyków? Najlepiej widać ją w metrze i różnorodności 
sklepowej. W metrze wszyscy podróżują z nosami w ko-
mórkach. I tu następuje delikatny podział pokolenio-
wy. Dorośli w 60% mają iPhone’y 4. Reszta natomiast 
korzysta z rozkładanych telefonów, ale o całkiem du-
żych rozmiarach ekranu. Natomiast młodzież... w 95% 
posiada iPhone’y!!! Na palcach obu rąk można policzyć 
Samsungi, przez cały pobyt widzieliśmy ze 3 Nokie. 
Stan ten był dla mnie naocznym potwierdzeniem badań 
(http://engt.co/KduyID), o których czytałem.

O popularności iPhone’a świadczą akcesoria. Pierw-
szego dnia wybraliśmy się do pobliskiej dzielnicy Aki-
habara. Pierwszy duży dom towarowy i cały parter to 
świat komórek. Stoiska operatorów z wystawionymi 
wszystkimi modelami telefonów. Oczywiście króluje 
SoftBank z iPhone’em. Obok regały z akcesoriami. Jak 
zobaczyłem pięć regałów, o długości 5 metrów, z sa-
mymi obudowami do iP4 to zbladłem. Do tego dwa re-

gały ładowarek, baterii zewnętrznych, dodatkowych 
obiektywów czy kabelków. Dopełnieniem całości były 
trzy regały dedykowane akcesoriom do iPada. Potę-
ga wyboru!

Reklamy Apple’a w korytarzach stacji metra są 
bardzo widoczne. Jest ich niewspółmiernie dużo, 
w stosunku do innych. Większość dla lepszego widoku 
podświetlana.

Nie ma natomiast widocznych użytkowników iPadów. 
W Tokio, oprócz nas, spotkałem tylko cztery osoby uży-
wające go w metrze lub kawiarni. Natomiast najwięcej 
jego wytrwałych userów spotkałem....

 » W jaskini szczęścia jabłkowego

W największej dzielnicy handlowej Ginza, słynącej z naj-
bardziej luksusowych sklepów i największych w Japonii 
sklepów towarowych, przy głównej ulicy znajduje się 
budynek ze szkła i metalu, w kolorze matowego alumi-
nium, z dwoma nadgryzionymi jabłkami wielkości czło-
wieka (plus obracający się biały kwadratowy baner na 

http://engt.co/KduyID
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dachu budynku). Oto Apple Store w Tokio! Wejście jest 
wprost z ulicy, więc nie dane mi było pochodzić po zja-
wiskowych szklanych schodach.

Kondygnacji sklepu jest cztery. Pierwszy poziom uli-
cy to królestwo iPhone’a 4S, iPada oraz Macbooków Air. 
Na wyższy poziom transportują nas dwie całkowicie 
oszklone windy. Pierwszy poziom to królestwo iPoda, 

akcesoriów i Maków. Wszędzie naprawdę duży tłok. Na-
stępny poziom to sala prezentacyjna na 150 osób, z roz-
piską szkoleń i prezentacji.

Ostatni poziom to... jeden wielki Genius Bar. Główny 
stół z ok. 20 osobami plus cztery dodatkowe kwadrato-

we stoliki z Geniuszami. Ra-
zem około 20 osób. Resztę 
miejsc zajmowali czekający 
na swoją kolej klienci.

Co mnie zaskoczyło, to 
klienci – nie tylko młodzi, 
ale i w drugo- i trzeciom-
łodościowym wieku. Dwie 
postacie z wizyty pokazały 
mi uniwersalność i prostotę 
użytkowania produktów Ap-
ple – mnich buddyjski uży-
wający  iPada oraz kobie-
ta po 60-tce rozmawiająca 
poprzez Facetime na iPa-
dzie z przyjaciółką na ze-
wnątrz sklepu. Oczywiście 
korzystając z bezpłatnego 
Hot Spota Apple, który były 
mega szybki. Mój test wyka-
zał prędkość 18800 Kbitó-
w/s w odczycie i 5464 Kbi-
tów/s w zapisie! Wśród setki 
innych użytkowników korzy-
stających z niego w skle-
pie! Takie rzeczy to tylko 
u Apple’a!

***
Czy warto było? Ja-

sne! Poprzez sieć i ofero-
wane okazje można wielo-
krotnie zmniejszyć koszty, 
by tak egzotyczna (ponad 
10 000 km) podróż koszto-
wała podobnie co wypad do 
Hiszpanii czy Włoch. Trzeba 
wszak pamiętać, że jedzie-
my do wysoko rozwinięte-
go kraju demokratycznego, 
gdzie nie będzie najtaniej 
ani w pełni swobodnie. Po-
mimo bardzo rozwiniętej 
technologii użytkowej jest 
to kraj o bardzo silnym osa-
dzeniu kulturowym, któ-
re dla nas, Europejczyków, 
w pobieżnym spojrzeniu 
może wydawać się dużym 
ograniczeniem. «
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WojtEK pIEtrUSIEWICz

TIM cooK
Na D10

Pomimo, że wiele osób twierdzi, iż nowy CEO Apple nie-
wiele zdradził podczas swojej rozmowy, ja uważam co 
innego – zdradził znacznie więcej, niż się spodziewałem, 
a resztę można sobie dopowiedzieć.

 » iPhone

Pierwszą ciekawą rzeczą, o której wspominał Tim, jest 
rynek smartfonów. Dostrzega w nim potencjał na zmia-
ny wraz z nadejściem Windows Phone, ale dzisiaj ry-
nek jest zdominowany przez iOSa i Androida. Spodzie-
wa się, że już za kilka lat, rynki zostaną zdominowane 
przez smart fony, co nie dziwi biorąc pod uwagę, że już 
dzisiaj można bardzo wiele modeli kupić za złotówkę 
przy dwuletnim kontrakcie.

Tim wyjaśnił obecną strategię Apple pod względem 
ich postrzegania rynku smartfonów, która nota bene ni-
gdy nie była tajemnicą – starają się stworzyć najlepszy 
produkt. Kropka. Nie planują tworzyć różnych modeli 
o różnych przeznaczeniach, nie chcą celować w niższe 
ceny, ani kopiować cech innych telefonów. Chcą two-
rzyć najlepszy. Tim jednocześnie mówi, że to nie jest ich 
polityka ani twarda zasada – po prostu wierzą w two-
rzenie najlepszych możliwych produktów. Jako zaletę 
iPhone’a i iOSa wymienia brak fragmentacji, która jest 
plagą systemu operacyjnego Google’a. Apple ma jeden 

App Store, jeden telefon, je-
den rozmiar i jedną rozdziel-
czość – to znaczne uproszcze-
nie dla developerów.

Nie spodziewałbym się 
w tym segmencie szczegól-
nych zmian – dopóki ktoś nie 
wymyśli czegoś genialnego, 
to Apple będzie nadal produ-
kowało jeden telefon rocznie. Słowa Tima również coraz 
bardziej przekonują mnie do fali plotek, które ostatnio 
się pojawiły. Nie spodziewałbym się zmiany propor-
cji ekranu – to spowoduje fragmentację. Słowa, które 
wypowiedział praktycznie zaprzeczają zmiany polity-
ki w tym zakresie i teoretycznie dementują plotki o 4” 
iPhone’ie z ekranem o rozdzielczości 1136x640 pikse-
li. Oczywiście, Tim wiele rzeczy musi utrzymywać w ta-
jemnicy, ale nie sądzę, aby akurat coś się tutaj zmieniło.

 » Apple TV

Cook rozpoczął tę część wywiadu od podania ważnych 
liczb – w zeszłym roku sprzedano 2.8 miliona Apple TV. 
Przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku sprzeda-
no 2.7 – o 100 tysięcy mniej. Oczywiście, ten wzrost mo-
żemy zawdzięczać dwóm wydarzeniom – wprowadzeniu 

„ Podczas 
wywiadu, 

Tim powiedział, 
że apple podwoi 
wysiłki ukrywania 
przed światem swoich 
nadchodzących 
produktów

otwierającym mówcą na tegorocznej konferencji all things Digital „D10” 
był tim Cook. Na scenie został przepytany przez Karę Swisher i Walta moss-
berga – wiele nie zdradził, ale „czytając między liniami” możemy wysnuć kilka 
teorii spiskowych.
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1080p do najnowszego modelu oraz temu, że z każdym 
miesiącem coraz więcej osób posiada urządzenia, któ-
re wspierają AirPlay.

Apple TV przez wiele lat było hobby dla Apple. Trady-
cyjnie, jeśli jakiś produkt nie rokował nadziei, to po ci-
chu go uśmiercali. Pomimo tego, nadal pchają ten wó-
zek, którym jest mały set-top-box. Tim powiedział, że 
będą „ciągnąć jego sznurek i zobaczą gdzie ich zaprowa-

dzi”. Czy to się obróci w peł-
noprawny telewizor? To się 
dopiero okaże, ale ewidentnie 
to dział, w którym  Apple wi-
dzi potencjał do rozwoju, tym 
bardziej, że obecne rozwiąza-
nia są dalekie od ideału. Uwa-
żam, że wszystko będzie zale-
żało od jednego – jeśli Apple 
uda zdobyć się wystarczające 
ilości treści i je kontrolować, 

to będą w stanie zrewolucjonizować ten rynek poprzez 
dostarczenie ludziom produktu (niezależnie czy tele-
wizora, czy  kolejnej generacji Apple TV), który będzie 
prostu w instalacji i użyciu. A jeśli dodatkowo wykluczy 
konieczność korzystania z telewizji kablowej lub sateli-
tarnej, to uszczęśliwi wiele osób. Ostatnio też mówi się 
o przedstawieniu systemu operacyjnego dedykowane-
go dla telewizorów z API, które umożliwiłoby współpra-
cę wszystkich domowych urządzeń bez konieczności ko-
rzystania z podczerwieni. Nie umierają również plotki 
o wprowadzeniu aplikacji dla Apple TV. Biorąc jednak 
pod uwagę, ile producenci telewizorów już zainwestowa-
li w te wszystkie rozwiązania „Smart TV”, które również 
cieszą się kompatybilnością w ramach innych produk-
tów danego producenta, Tim Cook będzie musiał wycią-
gnąć asa z rękawa, aby ich przekonać do takich zmian.

 » Facebook

Tim Cook zdradził, że relacje pomiędzy nimi a firmą Mar-
ka Zuckerberga układają się solidnie. Mówi, że „każdy 
z iPhonem lub iPadem chce mieć najlepsze możliwe do-
świadczenia z Facebookiem, więc czekajcie cierpliwie”. 
Kontynuuje o tym, że Apple nie ma własnego serwi-
su społecznościowego, ale nie musi go też mieć. Przy-
pomina nam o tym, że Twitter został już zintegrowany 
z iOS oraz, że Moutain Lion otrzyma podobną integra-
cję. O Pingu z kolei mówi, że trzeba się mu bliżej przyj-
rzeć przed podjęciem decyzji o jego zabiciu.

Niestety możliwości manewru zarówno Apple, jak 
i Facebooka są spore – powyższe słowa mogą oznaczać 

wszystko od wprowadzenia integracji Facebooka do Pin-
ga, poprzez integracji Facebooka do iOS i OS X, aż do 
pomysłów ocierających się o fantastykę. Być może to 
właśnie stąd biorę się plotki o tym, że Facebook chce 
wyprodukować własny telefon? Może to jednak będzie 
współpraca z Apple na jakimś poziomie? Na dzień dzisiej-
szy wstrzymam się z dalszymi gdybaniami w tym tema-
cie poza jedną, najrozsądniejszą propozycją: iOS i OS X 
otrzyma możliwość autoryzacji i dzielenia się na Face-
booku podobnie jak działa Twitter od iOS 5.

 » Siri

Tim przyznał, że literka „S” z iPhone’a 4S miała ozna-
czać właśnie Siri, która dzisiaj jest rozpoznawalną na-
zwą na całym świecie. Nawet piszą o Samsungowej ko-
pii, S-Voice, redaktorzy często używają zwrotów typu 
„S-Voi… przepraszam, Siri.” CEO Apple jednocześnie po-
wiedział, że będziemy zadowoleni z kierunku, w jakim 
podąża ta funkcja, ponieważ mają sporo świetnych po-
mysłów i widzą w niej ogromny potencjał. Pod koniec 
tego fragmentu rozmowy, Tim używa słów, że „[Siri] mo-
głaby być wykorzystywana do szerszej grupy zastoso-
wań” – to ważny punkt.

Podejrzewam, że z czasem Siri znajdzie dom w niemal 
każdym produkcie Apple, włączając w to Apple TV lub 
telewizor, iPody, iPada oraz Maki. System rozpoznawa-
nia głosu, które analizuje również kontekst poprzednich 
wypowiedzi i pytań, to coś co znacząco ułatwia poro-
zumiewanie się z maszyną. Powoduje to, że nie musi-
my myśleć jak maszyna, aby 
„nadawać na tych samych fa-
lach”. Już dzisiaj korzystam 
z Siri praktycznie codzien-
nie, ale potencjał jest rzeczy-
wiście ogromny – na tyle, że 
mógł teoretycznie stać się al-
ternatywnym sposobem ste-
rowania wieloma funkcjami 
naszych telefonów, telewizo-
rów czy komputerów. To wszystko brzmi jeszcze cieka-
wiej jeśli Apple udostępni developerom API … Czekam 
z zapartym tchem, na rewolucję w tym segmencie, cho-
ciaż może ona dopiero nadejść za kilka lat…

 » Konsole do grania

Apple TV w połączeniu z iPhone’em i iPadem już daw-
no pokazał potencjał stosowania obu jako bardziej 

„ Podejrzewam, 
że z czasem 

siri znajdzie dom 
w niemal każdym 
produkcie apple

„ Tim cook 
zdradził, 

że stosunku pomiędzy 
nimi, a firmą Marka 
zuckerberga układają 
się solidnie
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 zaawansowanej konsoli do gier. Przykładowo, w grach 
typu Real Racing 2 HD już dzisiaj iPad może nam służyć 
za kierownicę, na której wyświetlają się dodatkowe in-
formacje, a dzięki AirPlay, widok zza kierownicy oglą-
damy tylko na ekranie telewizora. Dla mnie takie roz-
wiązania to nic innego jak konsola do gier – Tim Cook 
jednak twierdzi, że nie jest zainteresowany wchodzeniu 
na rynek „tradycyjnych” konsol. Podejrzewam, że to bę-
dzie oznaczało rozwój w kierunku właśnie mobilnego 
grania jakie towarzyszy nam praktycznie od początku 
iOS, a być może poprawione i przyśpieszone zostaną 
API, aby móc łączyć te przyjemności z dużym ekranem. 
Cokolwiek wydarzy się w tym segmencie, to zdecydo-
wanie nie będzie coś co znamy z przeszłości. Osobiście 
nie spodziewam się, aby platforma Apple TV udostęp-
niła możliwość grania, ale niektórzy tak twierdzą, więc 
wstrzymam się z ostateczną opinią na ten temat.

 » Tajemnice!

Podczas wywiadu, Tim powiedział, że Apple podwoi 
wysiłki ukrywania przed światem swoich nadchodzą-
cych produktów. Zacząłem się zastanawiać, czy ma 
to coś wspólnego z ostatnimi wyciekami dotyczący-
mi iPhone’a szóstej generacji. Wycieki (z tych dużych) 
były dwa – pierwszy dotyczył w zasadzie wyglądu ca-
łego  iPhone’a, czyli zmiany proporcji ekranu na 16:9 
przy jednoczesnym powiększeniu go do ~4”, a dru-
gi na temat nowego systemu map w iOS 6, który ma 
zastąpić Mapy Google. O ile w przypadku pierwsze-
go wycieku zanegowana byłaby moja teoria o braku 
możliwości zmian w proporcjach ekranu iPhone’a, to 
 potencjalnie nowe mapy mogą rzeczywiście okazać 
się prawdą.

Cóż – poczekamy, zobaczymy… «

http://imagazine.pl/


http://www.zainwestujmy.pl
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Dwóch naukowców z Ośrodka Badań nad Nowymi Choro-
bami Zakaźnymi wymyśliło z nudów nową grę. Któregoś 
dnia, w efekcie zawieszenia projektu opracowania szcze-
pionki dynamicznie mutującej w ślad za pałeczkami gry-
py oczodołowej, nie mieli nic do zrobienia aż do końca 
dnia, a szef laboratorium nie zlecił im mycia probówek.

Postanowili zagrać w hokeja pod mikroskopem. Krąż-
kiem miała być jedna z miliona użytych w badaniu pa-
łeczek, a kijkami były mikroskopowe pęsety jednora-
mienne, w rzeczy samej przypominające kształtem kijki.

Pałeczce nie było to na rękę. Miała ochotę na odpo-
czynek po ciężkiej pracy polegającej na zniechęcaniu 
szczepionkowym, a tu białowdziankowcy znów wzię-
li ją w obroty, z tym że dużo intensywniejsze, a i zdro-
wie i kondycja nie te co w młodości, dwie godziny temu.

Naukowcy się rozochocili. Na płytce mikroskopowej 
wyrysowali laserem boisko, ustalili zasady, podłączy-
li kamerę mikroskopową do dużego monitora i grali do 
samego rana. Piłkę musieli zmieniać co kilkanaście mi-
nut, ale mieli duży zapas.

Następnego dnia też się nic nie działo, więc panowie 
kontynuowali grę. Co więcej, zaprosili do rozgrywek ko-
legów, a zainteresowanie było tak duże, że można było 
sobie pozwolić na grę systemem pucharowym. Wkrót-
ce dołączyli do zawodów pracownicy sąsiadującej z la-
boratorium stacji obsługi samochodów. Byli trudnymi 
przeciwnikami i jeszcze trudniejszymi kibicami – wynie-
śli z laboratorium trochę sprzętu i flakoników. Jak się 
później okazało – po to, by urządzić stanowisko do gry 
u siebie w kanale nr 5.

Wtedy Pierwszy Zawodnik z Drugim Zawodnikiem uj-
rzeli w grze źródło dodatkowych skromnych dochodów. 
Zaczęli sprzedawać mikroskopy, a potajemnie, jako pre-
zent gratis, do każdego sprzedanego urządzenia dołą-
czali zestaw kilku milionów piłek.

Gra zyskiwała sympatyków w imponującym tem-
pie, a to za pośrednictwem internetu, w którym można 
było znaleźć zapisy wideo pierwszych rozgrywek w ra-
mach Światowej Federacji Mikrohokeja. Władze federa-
cji podjęły kilka kluczowych dla wzrostu popularności 
decyzji. Najważniejszą z nich była ta o zmianie kształ-
tu piłki z podłużnego na sferyczny, czyli pozwalający na 
dużo większą kontrolę. Po długich poszukiwaniach wy-
brano piłkę zaproponowaną przez uczonych z Uniwer-

sytetu w Ghab-Akbad. Była to idealnie kulista i wyjąt-
kowo sprężysta jednostka wirusa H4S19. Ponieważ ten 
śmiertelny wirus rozprzestrzeniał się metodą łatwo-
kropelkową, podjęto zdecydowane środki ostrożności, 
służące zapobieżeniu epidemii – zawodnicy, sędziowie 
główni, liniowi oraz kibice w pięciu pierwszych rzędach 
mieli nosić w czasie gry maski higieniczne, a każda nie-
zdatna do użycia piłka byłaby utylizowana w kontene-
rach utylizacyjnych firmy Beoning opracowanych i do-
starczonych na zlecenie federacji.

Wybór nowej piłki spowodował też niekontrolowa-
ny rozwój „czarnej ligi” – prowadzonych nielegalnie roz-
grywek, w czasie których ani zawodnicy, ani sędziowie, 
ani kibice nie nosili masek, a prawdopodobieństwo za-
każenia w dusznych salach było na poziomie 0,75–0,79. 
„Czarny hokej” został okrzyknięty w internecie najbar-
dziej ekstremalnym sportem w historii, a jego popular-
ność zaczęła przewyższać popularność hokeja „białego”.

Federacja zareagowała szybko. Na zbliżające się mi-
strzostwa świata w mikrohokeju miała być opracowa-
na superszczepionka, którą mieliby otrzymać wszyscy 
uczestnicy i kibice. Nad jej opracowaniem miały praco-
wać dwadzieścia trzy instytuty na całym świecie, w tym 
Ośrodek Badań nad Nowymi Chorobami Zakaźnymi. 
Do wiadomości: nie pracowali już w nim dwaj wybitni 
specjaliści – twórcy mikrohokeja – bo byli na to po pro-
stu zbyt bogaci.

Podniosły się głosy, że szczepionka spowoduje dra-
matyczny spadek atrakcyjności gry. Władze federacji 
postanowiły więc, że decyzja o przyjęciu szczepionki 
będzie zależała od każdego z osobna, i każdy z osobna 
będzie odpowiadał samodzielnie za powikłania z tego 
wynikające.

Większość ludzi jednak przyjęła szczepionkę i mi-
strzostwa rozpoczęły się w wielkim stylu – wygraną Bra-
zylijczyka José Pellesa nad Kanadyjczykiem Donem Bro-
nxem. Mecze odbywały się na stadionach piłkarskich, 
a kibice siedzący na widowni oglądali je na olbrzymich 
telebimach, których jednoczęściowe ekrany firmy Be-
oning-Bell, o wymiarach 20 x 12 metrów, były trans-
portowane na miejsce z wykorzystaniem technologii 
stratosferycznej.

Do drugiej rundy wszystko odbywało się zgodnie 
z planem. W meczu między José Pellesem a Leonardem 

nIżEJ PODPISAnY

MIKroHoKej
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Moktunowskim doszło do drobnego incydentu z udzia-
łem technika utylizacji Larry’ego Dembovsky’ego. Larry, 
wrzucając do kontenera zużytą piłkę, krzyknął „o, shit!”, 
przewrócił się, z jego ust zaczęła płynąć limfa, z uszu 
dekatyzowana krew, gałki oczne uległy defragmentacji, 
a mięśnie udowe rozpoczęły proces zmniejszania swo-
jej objętości w widocznym dla oka tempie.

– Nie był szczepiony – podsumował lekarz pogoto-
wia, kichnął siarczyście i odszedł pod telebim oglądać 
drugą tercję, gdzie w rozentuzjazmowanym tłumku kich-
nął drugi raz i zorientował się, że coś wyciekło mu nie-
chcący z ust, a nie była to ślina.

W powietrzu krążyło eteryczne grono mierzonych 
w nanometrach uroczo lekkich i zwiewnych kropelek. 
Rozszczepiały w sobie wszystkie dwadzieścia siedem 
kolorów tęczy i byłyby inspiracją dla niejednego mala-
rza lub miłośnika programów do edycji zdjęć.

Jedna z bardziej energicznych kropelek wykonała skok 
przez prawą kolistość boczną i dała się porwać podmu-
chowi wiatru, który pognał ją aż do pierwszego rzędu 
widowni. W chwili, gdy pani Halinne Swider krzyknęła 
„jeeeeest”, kropelka straciła swoją dwudziestosiedmio-
kolorową barwę i zanurzyła się w ciemnych czeluściach 
organicznych.

Po dziewięciu minutach dało się słyszeć w naczyn-
ku włoskowatym:

– Przepraszam, czy my się znamy? – głos należał do 
czerwonej krwinki zbytnio zajętej zaleganiem z podat-
kami wobec tkanki łącznej.

– Były tu moje poprzedniczki. Jakieś siedem miesięcy 
temu – powiedziała nieśmiało pałeczka i zaczęła, tym ra-
zem śmiało, obejmować krwinkę i wbijać się w nią swo-
ją jak należy przypuszczać główką.

– A tak, przypominam sobie. Ale nic im z tego nie wy-
szło! Ha ha ha! Ale zaraz, co pani robi? Co robisz przy-
błędo, puść mnie, słyszysz!?

– Wie pani, od tego czasu dużo się zmieniło. Z tym, 
że my, brałyśmy udział w różnych zawodach sporto-
wych, a wy nie, więc nie fikaj – ton pałeczki zmienił się, 
jej głos był niższy i bardziej tubalny.

Nie ma się co dziwić – była już w środku. «

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.zgsklep.pl/
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Zatem skoro piszę, że pracuję głównie na iPadzie zamiast 
na moim Maku, dlaczego krzyczę, że to nie jest laptop? 
Otóż dlatego, że praca na iPadzie jest zupełnie inna niż 
na Maku i wymaga zupełnie innego stylu funkcjonowa-
nia... a dużo osób pytając się mnie o iPada, próbuje iść 
w podobnym kierunku, ale na siłę robić z niego laptopa. 
Tak się nie da. iPad jest post-PC i teraz, po dwóch mie-
siącach intensywnej pracy na nim, dopiero to rozumiem.

 » Klawiatura jest opcjonalna

Dokładnie tak – wiele nakładek i „opakowań” na iPada 
stara się na siłę zrobić z niego „netbooka”, czyli małe-
go przenośnego laptopa, ale to nie w tym rzecz! Pyta-
ją się mnie o to, czy ma „skróty klawiszowe” w Gmailu 
i o inne rzeczy znane z komputerów. Nie ma. iPad to co 
innego, bo klawiatura jest tutaj... opcjonalna.

Przez te dwa miesiące pracy na iPadzie zauważyłem, 
że klawiatura tak naprawdę jest mi tylko potrzebna do 
pisania tego felietonu... i tego typu „długich” tekstów. 
Piszę bezwzrokowo, więc tak mi jest po prostu łatwiej 
i szybciej... chociaż mam nadzieję, że dyktowanie tek-

stu „a la Siri” będzie niedługo wbudowane w iPada i nie 
trzeba będzie tyle pisać.

Na maile też odpowiadam zdawkowo, szybko, bo sam 
zauważyłem, że ludzie wolą, abym odpisał im szybciej, 
chociaż krócej. Niż dłużej, ale tydzień później. Dlatego 
chętnie czyszczę moją „Skrzynkę Odbiorczą” do zera 
z iPadem w ręku, czasami tylko sięgając po klawiaturę.

Używam klawiatury Zagg FlexKeys, a nie właśnie opa-
kowania do iPada z klawiaturą, bo jest mała, lekka i... 
opcjonalna. Nie zawsze ze sobą ją biorę.

 » Procesy to podstawa

Na laptopie przyzwyczaiłem się do robienia czegoś „bo 
mogę”, czyli „bo mam dużo miejsca, bo mam duży ekran, 
bo mam dużo okien... i często to, co robiłem na lapto-
pie, nie było optymalne... i wspomagało „oddalanie” po-
dejmowania decyzji, co z danym plikiem, mailem czy in-
formacją mam tak naprawdę zrobić.

Na iPadzie jest inaczej – mam mały 10” calowy ekran 
i tylko jedno okno otwarte w jednym momencie. Dla-
tego, aby „zminimalizować” przeskakiwanie między 

iPad 
To NIe Pc!
NiE róbCiE 
Z NiEgo 
lapTopa!

mIChał ŚLIWIńSKI

od ponad dwóch miesięcy pracuję już głównie na ipadzie. mój eksperyment, 
który opisuję tutaj i na moim blogu, pod hasłem „#ipadonly” na razie prze-
wyższył moje oczekiwania. Codziennie, zamiast 80%, prawie 90% czasu pra-
cuję na ipadzie i nie za bardzo lubię wracać do mojego głównego komputera. 
tak się przyzwyczaiłem. Spodobało mi się.
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 oknami, trzeba podejmować szybko decyzje, co robić 
z czym. Dzięki temu przemyślałem wiele rzeczy „od 
nowa” jak robię – jak wygląda u mnie proces spraw-
dzania maila, czytania newsów, pisania felietonów, pi-
sania wpisów na bloga, dawania skutecznego feedbac-
ku współpracownikom... itd.

Słowem, na iPadzie chodzi bardziej o „procesy” 
i mniej o „okna”.

 » GoodReader i Email

Właśnie podczas projektowania sobie tych „procesów” 
zauważyłem dwie sprawy, które mi w tym pomaga-
ją. Po pierwsze „email” – czyli fakt, że wiele aplika-
cji ma furtkę „emailową”, czyli że mogę wysyłać ma-
ile do  Evernote, Nozbe, Tripit, Pocket i innych aplikacji 
i te emaile zostaną przez te aplikacje odpowiednio 
zinterpretowane.

Druga sprawa to GoodReader, którego omyłkowo kla-
syfikowałem jako czytnika do PDF+ów... a jest to kom-
bajn łączący moje chmury... wszystko, co się może na 
iPadzie otworzyć w osobnej appce, może otworzyć się 
w Good Readerze i dzięki temu mogę potem tymi pli-
kami zarządzać i wysyłać gdzie chcę (do Dropboxa, na 
emaila, na FTP, na SFTP... gdziekolwiek).

 » W podróży jest jeszcze lepiej

Podsumowując ten felieton, najłatwiej można zauwa-
żyć, że iPad nie jest komputerem PC w momencie jak się 
podróżuje... i nie chodzi tu tylko o 10h na baterii, o lek-
kość i przenośność tego maleństwa... ale o fakt, że jak 
nawet rozłożę klawiaturę, aby coś napisać na iPadzie... 
a potem nie chce mi się pisać, podnoszę go i czytam so-
bie newsy, książki... i robię to w sposób, w jaki trzyma-
nie laptopa byłoby niemożliwe.

Dlatego odrzucam stare przyzwyczajenia z ery PC, 
odrzucam opakowania na iPada robiące z tego lekkiego, 
szczupłego i zgrabnego narzędzia grubego „ netbooka” 
lub „laptopa”, odrzucam w większości przypadków kla-
wiaturę... i wpatruję się w ten piękny retinowy ekran 
i dużo więcej czasu pracy spędzam na tym sprzęcie 
i sprawia mi to zdecydowanie większą frajdę.

iPad wymaga innego podejścia, wymaga zmiany przy-
zwyczajeń, wymaga na początku trochę cierpliwości... 
ale z perspektywy tych dwóch miesięcy pracy na nim, 
wiem, że potem jest lepiej, zgrabniej, szybciej i efektyw-
niej... po prostu warto. Steve Jobs miał rację: „Kompu-
tery to ciężarówki”. «
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Dla Was zamieniamy się w muzycz-
nych pogromców mitów.

iPod to zdecydowanie najpopularniejszy na rynku od-
twarzacz muzyki. Jednocześnie są pewnie takie, które 
grają czyściej i wierniej niż produkt Apple. Przynajmniej 
tak uważa wiele osób. No tak, ale przecież przez ponad 
10 lat produkcji iPodów powstało bardzo dużo, zmieniały 
się ich gabaryty, zmieniali dostawcy sprzętu, zmieniała 
technologia. Który więc model spośród 22 wyproduko-
wanych do tej pory jest najlepszy? To pytanie, jako ko-
lekcjoner iPodów, słyszałem wielokrotnie. Wielokrot-
nie też pisałem w różnych testach, że ten model iPoda 
gra lepiej, a tamten gorzej. Nigdy jednak nie porówna-
łem ich wszystkich ze sobą w jakiś miarodajny sposób, 
choć taki test chodził mi po głowie od bardzo dawna.

Wy pewnie też się natknęliście na takie pytania i pew-
nie słyszeliście jakieś odpowiedzi. Zazwyczaj można 

usłyszeć, że najlepszy jest klasyczny model piątej gene-
racji, że świetnie gra pierwszy Touch, że ciekawe brzmie-
nie ma Shuffle 1G. Ile w tym prawdy? Dla Was zamieni-
my się w muzycznych Pogromców Mitów i sprawdzimy, 
ile te opinie mają wspólnego z rzeczywistością.

 » Raz, dwa, trzy… próba iPoda

Oczywiście nasze ucho i nasz 
domowy sprzęt muzyczny 
mógłby zakłamać test, dla-
tego do jego przeprowadze-
nia zaprosiliśmy Jarka Płocicę, 
producenta muzycznego, któ-
ry raczej będzie Wam znany 
jako raper Yaro. Test zaś prze-
prowadziliśmy w jego studiu 
nagraniowym Jazzda Music 
na warszawskim  Ursynowie 

NorBErt Cała

KTóry 
iPod gra 

NajLePIej – TEST

„ Test przeprowa-
dziliśmy 

w studiu nagrań, które, 
możemy to z całą 
odpowiedzialnością 
powiedzieć, ma 
najlepsze warunki 
odsłuchowe w Polsce
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słuszeństwa, Shuffle 3G z racji braku przycisków nie 
można było podłączyć do studyjnego sprzętu, a iPoda 
touch 3G zapomniałem zabrać. To jednak raczej nie mia-
ło, żadnego wpływu na przebieg i wiarygodność testu.

 » Krok trzeci

W kroku trzecim, tak przygotowane iPody podłączali-
śmy kolejno do miksera poprzez wyjście słuchawko-
we i zgrywaliśmy odtwarzany przez niego 40-sekundo-
wy fragment utworu za pomocą programu Pro Tools. 
Wszystkie iPody podczas odtwarzania utworu miały 
wyłączoną korekcję dźwięku, wyłączone wyrównanie 
dźwięku. Te wyposażone w ustawienia limitu głośno-
ści miały korekcję dźwięku ustawioną na maksymalną. 
Siła dźwięku też podczas zgrywania była ustawiona na 
maksymalną.

 » Krok czwarty

W kroku czwartym po zgraniu utworu z wszystkich iPo-
dów przyjrzeliśmy się ich poziomom dźwięku i aby mieć 
materiał do porównania, wyrównaliśmy głośność mate-
riału źródłowego oraz materiału zgranego z iPodów na 
jednym poziomie. Na tym etapie testu zostaliśmy pierw-
szy raz zaskoczeni. Wiedzieliśmy, że iPody będą różni-
ły się głośnością, ale nie przypuszczaliśmy, że będą się 
tak bardzo różniły. Najgłośniejszy od najcichszego dzie-
li ponad 11dB. To bardzo, bardzo dużo, a siła dźwięku 
ma duże znaczenie dla naszego subiektywnego odbio-
ru dźwięku. Nie zdziwiliśmy się, że najgłośniejszy okazał 
się iPod drugiej generacji, nie zdziwiliśmy się, że najcich-
szy był iPod nano 6G, ale zdziwiliśmy się, że bardzo ci-
chy był iPod nano 1G oraz Classic i Video. Winę za cich-
sze granie nowszych zrzucaliśmy na przepisy chroniące 
nasz słuch przez uszkodzeniami, dlatego wynik iPodów 

–  http://jazzdamusic.com/, które ma jedne z najlepszych 
warunków odsłuchowych w Polsce. Dość powiedzieć, 
że za reprodukcję dźwięków odpowiadają tam głośniki 
od Lipinski Sound, a ja w tydzień po teście nadal jestem 
w szoku. Jak mówi Yaro, jego domowe studio nagrań jest 
bezkompromisowe, nie wybacza żadnemu dźwiękowi, 
czy źle zmasterowanej płycie.

Zdecydować się na test, a go przeprowadzić, to zu-
pełnie inna bajka. Bardzo długo się zastanawialiśmy jak 
go przeprowadzić, aby był bardziej obiektywny niż su-
biektywny. Finalnie zdecydowaliśmy się na następują-
cą procedurę.

 » Krok pierwszy

Pierwszy krok to wybór odpowiedniego utworu. Z racji 
upodobań muzycznych, najchętniej wybralibyśmy mu-
zykę RAP i początkowo rozpatrywaliśmy „Snoop Dogg 
Hennessey N Buddah”. To jednak muzyka nie z główne-
go mainstreamu. Po odrzuceniu kilku innych utworów 
zdecydowaliśmy się na „Rihanna – What’s My Name?” 
Utwór został wydany na dobrze zmasterowanej płycie, 
jest popularny, ma wyraźny bit, oraz wokal zarówno 
żeński, jak i męski. Do naszego testu pasował jak ulał.

 » Krok drugi

Krok drugi to zgranie go z re-
ferencyjnej płyty CD do po-
staci pliku mp3, o największej 
możliwej przepływowości 320 
kb/s. W takiej jakości został 
umieszczony w 19 iPodach 
różnych generacji. Dlaczego 
19 a nie 22? iPod pierwszej 
generacji nagle odmówił po-

„ jestem gotów 
założyć 

się z każdym, 
że w warunkach 
studyjnych nie 
rozróżni „na ucho” 
poszczególnych 
generacji iPodów

http://jazzdamusic.com/
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touch drugiej i czwartej generacji sprawdzaliśmy dwa 
razy. Grają one prawie tam samo głośno jak iPod 2G. 
Duży rozrzut siły dźwięku oraz bardzo duża siła dźwięku 
w iPodach touch to było pierwsze poważne zaskoczenie.

 » Krok piąty

Największe jednak zaskoczenia miały przyjść w kroku 
piątym, czyli odsłuchu w studiu zgranego i wyrównane-
go pod względem poziomów głośności materiału z iPo-
dów oraz materiału wzorcowego. Na początek odsłucha-
liśmy cały fragment zgrany z każdego iPoda, a potem 
koncentrowaliśmy się na małych fragmentach – frag-
ment z mocnym bitem, fragment z żeńskim wokalem 
Rihanny, fragment z wokalem męskim. Robiliśmy to po 
kilka razy, porównując każdorazowo z wersją oryginal-
ną. Im dłużej słuchaliśmy, tym bardziej nie mogliśmy 
uwierzyć w to, co słyszeliśmy. Różnić między iPodami 
praktycznie nie było. Można nawet powiedzieć bardziej 
stanowczo – wszystkie iPody, nie ważne czy te najnow-
sze, czy te mające ponad 10 lat, grają praktycznie iden-
tycznie. Mówiąc praktycznie identycznie mam na myśli 
to, że nie da się rozróżnić, z jakiego iPod wydobywa się 
aktualnie dźwięk. Taki wynik tego etapu testu zaskoczył 
nas i popsuł pierwotne założenia testu. Miałem nadzieję, 
że kategorycznie będę mógł powiedzieć – ten iPod zaj-
muje pierwsze miejsce, ten drugie, ten trzecie. Ten le-
piej reprodukuje tony niskie, ten wysokie, a tymczasem 
mogę powiedzieć jedynie, że iPod nano 3G coś tam de-
likatnie miesza, podbija i tym samym psuje w zakresie 
tonów średnich. To tyle, wszystkie pozostałe generacje 
iPodów grają identycznie. Po porównaniu z materiałem 
źródłowym, musimy jeszcze do tego „identycznie” dodać 
„dobrze”. Oczywiście jest lekki spadek dynamiki w za-
kresie całego pasma ale naprawdę możemy go pominąć 

i piszę o tym jedynie dla formalności. Wszystkie iPody, 
naszym zdaniem zasługują na znaczek Hi-Fi, na który nie 
zasługuje wiele sprzętów dumnie go noszących. Hi-Fi to 
High fidelity czyli Wysoka wierność, właśnie to można 
powiedzieć po etapie testów odsłuchowych.

Nie mogąc się pogodzić z takimi wynikami kroku pią-
tego, zaczęliśmy analizować wykresy zgranego dźwię-
ku. Odsłuchiwaliśmy fragment wzorcowy, zostawialiśmy 
jego wykres poziomów na ekranie komputera, a następ-
nie puszczaliśmy ten sam fragment zgrany z iPoda. Przy-
glądaliśmy się każdemu dźwiękowi i szukaliśmy jakie-
goś odchylenia, tonów zbyt mocno może podbitych lub 
zbyt wypłaszczonych. Nic takiego nie udało się nam do-
strzec. Jeszcze raz musieliśmy stwierdzić, że wszystkie 
iPody grają bardzo wiernie i poprawie.

 » My, słuchawki i iPod

Niespodziewane wyniki skłoniły nas do przeprowadze-
nia jeszcze jednego, pierwotnie nie zaplanowanego te-
stu. Podłączyliśmy iPody do słuchawek Yara. Wybór padł 
na rewelacyjne i dużo wymagające od sprzętu Sennhe-
iser HD 650. Ten fragment testu jest oczywiście najbar-
dziej subiektywny, nie mamy żadnego wyrównania po-
ziomu dźwięku, zostajemy tylko my, słuchawki i iPod. Już 
przesłuchanie kilku iPodów 
uświadomiło nam, dlaczego 
ludzie uważają jedne iPody za 
grające lepiej, inne za grają-
ce gorzej. Rozchodzi się oczy-
wiście o moc iPoda i o moż-
liwość dużego „rozkręcenia” 
potencjometru z siłą dźwię-
ku. Większość użytkowników 
iPodów jest jednak spaczona 

„ Wszystkie iPody, 
nie ważne czy 

te najnowsze, czy te 
mające ponad 10 lat, 
grają praktycznie 
identycznie
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obecną muzyką, która nieja-
ko wymaga głośnego grania. 
Jeśli więc do naszego iPoda 
podłączymy naprawdę do-
bre i wymagające słuchawki, 
to szybko może się okazać, 
że niektóre iPody są po pro-
stu za słabe. Niby limit gło-
śności wyłączony, niby iPod 
już gra najgłośniej jak może, 
a jednak nam ciągle brakuje 
skali dźwięku. Taka przypa-
dłość była charakterystyczna 
dla wszystkich modeli Shuf-
fle, nowych Nano oraz, co nas 
zdziwiło, dla iPodów z serii 
Classic oraz Video. Mocy na-
tomiast nie brakowało naj-
starszym generacjom iPodów 
klasycznych oraz najnowszym 
iPodom touch.

 » Remis

Remis to także wynik, ale już 19 miejsc ex aequo jest 
co najmniej podejrzane. Niestety, jeśli mielibyśmy brać 
pod uwagę samą jakość dźwięku, odsłuchaną na tym 
samym poziomie w studiu, to faktycznie musielibyśmy 
przyznać może nie 19, ale 18 miejsc pierwszych. Jednak 
przecież zwyczajny konsument nie słucha w ten sposób 
muzyki z iPoda, zwyczajny konsument zakłada najlep-
sze, jakie ma słuchawki na głowę i wciska Play. Tak mo-
dyfikując założenia testu, zwycięzcami są iPod touch 
4G oraz iPod klasyczny drugiej generacji. Te dwa mo-
dele grają najgłośniej, a tym samym są w stanie dobrze 
napędzić porządne słuchawki. Jeśli iPod z dotykowym 
ekranem wam nie leży i chcecie mieć iPoda klasyczne-
go, a życie z generacją dugą może nie być komfortowe 
(ten iPod nie ma złącza dock), to powinniście się rozej-
rzeć za stosunkowo tanimi modelami czwartej genera-
cji. iPody 4G, zarówno w wersji z monochromatycznym 
wyświetlaczem, jak i w wersji kolorowej Photo, grają pra-

wie tak samo głośno jak 2G, 
a są łatwo dostępne i dość 
tanie. Jeśli w końcu lubicie 
małe iPody, to spośród wer-
sji Nano najlepszym wybo-
rem będzie czwarta genera-
cja. Na koniec dodam jeszcze 
dla osób, które będą mocno 

wątpiły w wyniki naszego te-
stu, że jestem gotów założyć 
się z każdym, że w warun-
kach studyjnych nie rozróż-
ni „na ucho” poszczególnych 
generacji iPodów.

 » Zdaniem Yaro:

Do testu iPodów użyli-
śmy niezwykle precyzyj-
nego zestawu głośników 
Lipinski Sound (http://lipin-
skisound.com), składającego 
się z dwóch monitorów L-707 
i dwóch subwooferów L-150. 
Jako odsłuch słuchawkowy 
posłużyła nam para Sennhe-
iser HD 650.

Nagraniem odsłuchiwa-
nym było pierwsze 40 se-
kund utworu „What ’s My 
Name” (Rihanna). Fragmen-
ty 320 kbps pliku mp3 z iPo-

dów zostały nagrane prosto do Avid Pro Tools HD 10 
w postaci 24-bitowych wavów, z częstotliwością prób-
kowania 44.1 kHz. Duże wahania w głośności sygnału 
wyjściowego z poszczególnych iPodów zniwelowaliśmy 
wstępnie suwakami głośności, sugerując się odczytem 
maksymalnych peaków.

W teście głośnikowym – przez chwilę myśleliśmy, 
że znaleźliśmy koloryzującą dźwięk „czarną owcę” (iPod 
Nano 3G), ale szybko okazało się to skutkiem zbytnie-
go zaufania do „cyferek”. Po drobnej zmianie ustawień 
„na ucho” – test głośnikowy nie wykazał zauważalnych 
różnic.

Test słuchawkowy uświadomił nam wyższość star-
szych modeli nad nowszymi, głównie z powodu sprzęto-
wego ograniczenia maksymalnej głośności w tych ostat-
nich. Ewidentnie nowszym modelom brakuje tych paru 
decybeli „dopalacza”. Nawet komuś takiemu jak ja, kto 
z racji wykonywanego zawodu musi wyjątkowo dbać 
o słuch i zbytnio go nie for-
sować. Okazało się również, 
że określenie „czarna owca” 
miało jednak przylgnąć do 
iPoda Nano 3G, a to z uwa-
gi na wrażenie nieprzyjemnej 
zmiany brzmienia przy dużej 
głośności. «

„ Wszystkie 
iPody, naszym 

zdaniem, zasłuchują 
na znaczek Hi-fi

„ remis to także 
wynik, ale już 

19 miejsc ex aequo jest 
co najmniej podejrzane

http://lipinskisound.com/
http://lipinskisound.com/


http://www.bizbi.pl/
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 » Design

Słuchawki – wykonane w zasadzie z trzech materia-
łów – prezentują się w stylu iście retro. Skóra, alumi-
nium oraz winyl tworzą harmonijną kompozycję, w któ-

rej jedynie przeszkadza mi kolor skóry na górnej części 
pałąka – jest ciemno-brązowy, co nie do końca pasu-
je do wszechobecnej czerni i aluminium. Wspominam 
o tym jedynie dlatego, że w zasadzie nie ma się do cze-
go przyczepić. Żłobienia w zewnętrznej części  winylowej 

PHILIPs fIdeLIo L1
– rECENZJa

WojtEK pIEtrUSIEWICz

pojawił się kolejny konkurent dla tak zacnych słuchawek, jakimi są chociaż-
by Sennheisery hD600 czy Bowers & Wilkins p5. Najpiękniejszy w tej kate-
gorii 1200+ zł jest fakt, że każdy producent wnosi coś innego od siebie, dając 
nam, konsumentom, spory wybór. philips poza świetnym brzmieniem pokazał, 
że można też nie oszczędzać na wykończeniu i użytych materiałach.
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skóry wokół uszu nawet przy wysokich temperaturach, 
co udało mi się sprawdzić podczas ostatnich upałów. Ca-
łość izoluje nas od świata zewnętrznego na tyle, że nic 
nam nie przeszkadza, ale równocześnie słychać karetki 
i inne dźwięki, które mogą być istotne. Nie słyszałem też 
narzekań osób siedzących obok mnie w pociągu przez 
kilka godzin – słuchawki praktycznie nie wydają dźwię-
ku dla osób postronnych, co jest sporym plusem. Wie-
my przecież, jakie to irytujące, gdy ktoś siedzi obok nas 
i słucha czegoś, co nam przeszkadza. Na koniec docho-
dzi jeszcze miękkość wykończenia pałąka, który opiera 
się o czubek naszej głowy – jest on na tyle miękki, że 
wielogodzinne noszenie Philipsów jest niezauważalne.

 » Wytrzymałość

Wspominałem już, że jakość 
wykonania słuchawek jest 
nienaganna. Nie wspomina-
łem natomiast, że są rów-
nież bardzo wytrzymałe na 
złe traktowania. W długi, ma-
jowy weekend odbyłem po-
dróż pociągiem do Krako-
wa – to jednak preferowany 
środek transportu do tego 
miasta ze stolicy, ponieważ 
nawet 1. klasa w TLK to luk-
sus (a przynajmniej jak na 

 obudowy nauszników przypominają płyty z dawnych 
lat, a aluminium z kolei, to krok w stronę nowoczesnych 
 laptopów czy tabletów spod pióra Apple. Mięciutka skó-
ra dopełnia całości i genialnie kontrastuje z metalowym 
grillem głośników.

Najbardziej spodobała mi się jednak funkcjonalność 
elementów służących do regulacji długości pałąka. Wy-
konane ze wspomnianego aluminium, posiadają wy-
grawerowaną skalę, której wartość łatwo zapamiętać 
po dopasowaniu do własnej głowy. To bardzo istotne, 
ponieważ wszyscy znajomi będą chcieli je przymierzyć, 
a powrót do własnych preferencji będzie błyskawicz-
ny. Nie opisywałbym tego elementu tak szczegółowo, 
gdyby nie jedna jego funkcja – po założeniu słuchawek 
na głowę, nie da się ich wyregulować. Wcześniej usta-
lona pozycja zostaje zablokowana automagicznie – tak, 

stosując sporą siłę da się pa-
łąk przesunąć, ale nie jest to 
prostym zadaniem. Po zdję-
ciu ich z głowy natomiast, re-
gulacja jest płynna, precyzyj-
na i nie wymaga wysiłku.

 » Komfort

Fidelio L1 mają tę cechę, że 
obejmują uszy, a nie opiera-
ją się na nich. Dodatkowo, 
skórzane nauszniki nie parzą 

„ Po przesłuchaniu 
wszystkiego 

– od klasyki 
w wykonaniu Ludovico 
einaudi, do rapu snoop 
dogga, czy też rocka 
autorstwa rolling 
stonesów, nie mam 
wątpliwości co do ich 
wszechstronności

„ Były gniecione 
w trakcie 

podróży, niedbale 
chowane, rzucane 
po przyjechaniu na 
miejsce i przed kilka 
dni nie miały lekkiego 
życia – trudy podróży 
zniosły w iście 
mistrzowskim stylu
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 warunki PKP). Podróż umiliły mi właśnie 
recenzowane słuchawki, które przewozi-
łem w swojej naramiennej torbie, do któ-
rej mieści się iPad i niewiele więcej. Leżały 
ściśnięte w przedniej kieszeni – były gnie-
cione w trakcie podróży, niedbale chowa-
ne, rzucane po przyjechaniu na miejsce 
i przed kilka dni nie miały lekkiego życia. 
Trudy zniosły w iście mistrzowskim stylu 
– nie deptałem ich co prawda, powstrzymałem się też 
przed skakaniem po nich, ale nie ma na nich nawet śla-
du. Nie wątpię, że da się je uszkodzić, ale przy podsta-
wowych czynnościach nic im się nie powinno stać i na 
pewno nie trzeba się z nimi cackać.

 » Dźwięk

Fidelio L1 miałem okazję, w wersji jeszcze prototypo-
wej, słuchać w zeszłym roku na IFA w Berlinie. Już wte-
dy zaimponowały mi dźwiękiem. Teraz, po przesłucha-
niu wszystkiego – od klasyki w wykonaniu Ludovico 
 Einaudi, do rapu Snoop Dogga, czy też rocka autor-
stwa Rolling Stonesów, nie mam wątpliwości, co do 
ich wszechstronności. Miłośnicy basów niestety będą 
zawiedzeni – nie ma takiego efektu, jakie oferują Be-
ats by Dr. Dre. Dół nie jest neutralny, ale podbicie jest 

na tyle delikatne, że nie prze-
szkadza. Środek i góra rów-
nież starają się wiernie od-
wzorować intencje artystów, 
z tym że całość jest delikatnie 
„wyeksponowana”. Zdecydo-
wanie najlepiej słucha się na 
nich muzyki rockowej i po-
ważnej, gdzie ponownie od-

krywam instrumenty, których wcześniej nie 
słyszałem w utworach.

 » Warto!

Zazwyczaj w swoich recenzjach, staram się 
czytelników zmusić do zadania sobie py-
tania, czy to jest produkt przeznaczony dla 

nich. Nie tym razem – to słuchawki dla każde-
go, kto czerpie chociaż trochę przyjemności z muzyki. 
Cena oczywiście nie jest niska, ale nie jest to też pro-
dukt, który rozsypie się po roku.

Odsłuch niestety jest bardzo indywidualną sprawą 
– jedni, jak chociażby Dominik Łada, preferują brzmienie 
B&W P5, a inny jak mantrę będą powtarzali, że Sennhe-
isery są najlepsze. Wiem tylko jedno – jeśli, drogi Czy-
telniku, czcisz Beats by Dr. Dre, to nie są to słuchawki 
dla Ciebie. Wszystkim innym na szczęście zapewnią na-
turalne brzmienie, z odpowiednią dynamiką całej sce-
ny, co zależnie od słuchanego utworu, albo przyśpieszy 
Wam bicie serca, albo pozwoli rozpłynąć się w zachwy-
cie nad jego kompozycją. «

Philips fidelio L1      
Producent: Philips

Model: Fidelio L1

Cena: 1299 zł

W zestawie:  słuchawki, przewód audio dla iPoda/iPhone’a z pilotem 
i mikrofonem, drugi przewód do innych źródeł dźwięku, 
adapterx3,5-6.3 mm do podłączanie do amplitunerów 
i wzmacniaczy, woreczek do chowania słuchawek

Plusy:  + jakość dźwięku i jego neutralna barwa 
+ wykonanie

Minusy: – cena

„ Wykonane 
w zasadzie 

z trzech materiałów, 
słuchawki prezentują 
się w stylu iście retro
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mimo wielu wzmacniaczy na rynku ta-
kiego połączenia efektywności z mi-
niaturyzacją jeszcze nie było Czyni 
to ten projekt wyjątkowym i godnym 
polecenia.

W ostatnim numerze iMagazine, kończąc test rewe-
lacyjnych słuchawek HiFiMan RE-262, napisałem ta-
kie zdanie: „Teraz niestety wyleję kubeł zimnej wody 
wszystkim iFanom, za co serdecznie przepraszam, ale 

muszę to napisać. To nie do 
końca są słuchawki dla iPo-
da bądź  iPhone’a”. Chodziło 
mi oczywiście tylko i wyłącz-
nie o moc, jaką dysponuje 
iPod, iPhone i tak naprawdę 
prawie każde inne urządze-
nie przenośne niezależnie od 
marki. Są one po prostu zbyt 
słabe dla niektórych mode-
li słuchawek, powiedzmy 
w skrócie bardziej wymaga-
jących, które potrzebują po-
święcenia trochę większej 
ilości prądu. Na szczęście to 

FirESToNE 
auDio

fIreye 
MINI

jaroSłaW Cała

nie musi oznaczać końca świata i odstawiania ich wy-
łącznie w domowe zacisze, gdzie panuje nasz duży 
sprzęt Hi-Fi na czele z 38 kg wzmacniaczem. Z odsieczą 
przychodzi nam firma z Tajwanu, o nazwie  Firestone 
Audio, a dokładniej nasze życie z mocnymi słuchaw-
kami na mieście ma spocząć na barkach urządzenia 
o wymiarach 40x24x9 mm i wadze 14 gram! Coś jak 
mała paczka gum do żucia. Może wydawać się, że to 
pół ciut mało jak na wzmacniacz, nie mówiąc już o ra-
towaniu naszego życia. To małe cudeńko przy normal-
nych wzmacniaczach, do jakich przywykliśmy, wygląda 
jak Smart stojący między 24-tonowymi ciężarówkami 
czekającymi w kolejce na przejazd przez granice. Jed-
nak  Fireye Mini, bo tak brzmi jego nazwa, ma moc ni-
czym Hi-Man, a jego miniaturowe gabaryty są w tym 
przypadku jak najbardziej na plus. Został on specjalnie 
skonstruowany dla małych przenośnych urządzeń tak 
żeby mógł im wszędzie towarzyszyć nie przeszkadzając 
przy tym użytkownikowi i trzeba przyznać, że świetnie 
wywiązuje się ze swoich zadań. Można przyczepić się 
do jego niezbyt solidnej obudowy, która jest w wyko-
nana z gumy w różnych kolorach i przy odpowiednim 
poruszaniu nią z łatwością ukazuje elektronikę, ale to 
prawdę mówiąc mało istotny aspekt. Ważna jest wła-
śnie sama elektronika i efekt końcowy, jaki osiąga Fi-
reye Mini, a ten jest w pełni zadawalający. W tym miej-
scu chciałbym zaznaczyć, że Fireye nie poprawi jakości 
naszych słuchawek, iPodów, a w  rezultacie dźwięku, 

„ To małe cudeńko 
przy normalnych 

wzmacniaczach do 
jakich przywykliśmy 
wygląda jak smart 
stojący między 
24 tonowymi 
ciężarówkami 
czekającymi w kolejce 
na przejazd przez 
granice
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jaki słyszymy. Nie wymagajcie tego, jego zadaniem jest 
wzmocnić urządzenie i dokładnie to robi w całkiem do-
bry sposób.

Całość to mało skomplikowana konstrukcja, do któ-
rej przy zakupie w pudełku otrzymujemy dwa kable. 

Jeden służy do naładowania baterii, która starcza na 
około 24 godziny (zależne od głośności) i jest to stan-
dardowy USB, a drugi to kabel 3,5mm jack-jack do pod-
łączenia naszego dajmy na to iPoda. Później pozosta-
je nam już tylko podłączyć słuchawki do Fireya i wyjść 
z nim w plener ciesząc się muzyką jeszcze bardziej in-
tensywnie niż to wcześniej było możliwe. Firestone Au-
dio skonstruowało urządzenie bardzo proste, ale jed-
nocześnie niezwykle przydatne wielu osobom na co 
dzień, za co wielkie brawa dla tej firmy. Mimo wielu 
wzmacniaczy na rynku takiego połączenia efektywno-
ści z miniaturyzacją jeszcze nie było. Czyni to ten pro-
jekt wyjątkowym i godnym polecenia. «

fireye Mini      
Impedancja	słuchawek: od 32 do 600 Ohm

Klasa	wzmacniacza: A/B

Czas	ładowania: pełne 3h, szybkie 1,5 = 80%

Zakres	dynamiki: 110.4 dB

Kolor	obudowy: Czarny, Czerwony, Biały, Zielony, Fioletowy

Wymiary: 40 x 24 x 9mm (dł. X szer. X wys.)

Waga: 14gram
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eVouNI 
LeaTHer 
sTaNd 
PucH

DomINIK łaDa

O firmie Evouni, której dystrybu-
torem jest ZGSklep.pl, czytaliście 
już kilkukrotnie w iMagazine. Poka-
zywaliśmy Wam głównie pokrow-
ce na iPady. Tym razem dotarło do 
nas piękne etui na iPhone’a 4/4S. 
Evouni Leather Stand Puch dostęp-
ny jest w dwóch kolorach – czar-
nym i zielonym. Oba wyglądają nie-
ziemsko. Gruba, bardzo elegancka 
skóra stanowi idealne zabezpie-
czenie dla naszego telefonu. Do 
tego sprytna metka wszyta od we-
wnętrznej strony pokrowca zamie-
nia go w praktyczny stojak. Gentle-
mani nie rozmawiają tylko o cenie, 
która za tej jakości produkt, jest 
 zrozumiała – 199 zł.
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Wprawdzie Steve Jobs wmawiał nam, że najlepszym „sty-
lusem” dla ekranów dotykowych jest nasz własny pa-
lec, ale życzę wszystkim powodzenia w posługiwaniu się 
palcem przy podpisywaniu dokumentów. Odkąd mamy 
możliwość, w aplikacjach typu GoodReader, nanoszenia 
odręcznych adnotacji w dokumentach, albo chcemy so-
bie porysować w Paper’ze, niezbędnym okazuje się jed-
nak jakiś pisak-stylus. Jednym z najlepszych, dostępnych 
na rynku jest stylus Wacoma – Bamboo Stylus. Wacom 

odświeżył ten model i dodał do niego jedyną funkcję, ja-
kiej mi do tej pory brakowało – długopis. Tak proszę Pań-
stwa. Brakowało mi normalnego, tradycyjnego długopi-
su w połączeniu ze stylusem do iPada. Nie lubię mieć ze 
sobą zbyt dużo rzeczy. Dążę za wszelką cenę do ograni-
czania tego, co ze sobą noszę, a czasem muszę coś za-
pisać w notesie. Wacom Bamboo Stylus Duo wreszcie 
jest tym, czego szukałem – dwa w jednym. A wszystko 
w dobrze znanej nam formie, solidne, ciężkie, z metalu.

DomINIK łaDa

WacoM BaMBoo 
sTyLus duo



 » 2012 nr 6 » SPrzęT » angry birds Folio Stand ipad 2 & 3 61

Ochraniacz w kolorze czarnym. Trudno ustosunko-
wać się do innych kolorów, ale producent jeżeli nie ma 
w swojej ofercie nic poza czarnym, to raczej popełnia 
błąd. Faktura materiału zewnętrznego sprawia przy-
jemne wrażenie. Mam takie odczucie, że jest to typo-
wo męski, prosty wzór, zapewniający pozytywne wraże-
nie nie tyko wizualne, ale i dotykowe. Oceniany przeze 
mnie pokrowiec ma oficjalny, biurowy charakter i swo-
im wyglądem, w stanie złożonym, przypomina książko-
wy kalendarz.

 » Funkcjonalność

Po wsunięciu iPada do pokrowca oraz po zamon-
towaniu zabezpieczeń, iPad prezentuje się do-
brze, chociaż należy przyznać, że ramka 
zewnętrzna nie przylega w sposób do-
skonały. Być może jest to sprawa ułoże-
nia się pokrowca w trakcie dalszego użytko-
wania. Ramka zewnętrzna nie zmniejsza powierzchni 
ekranu. Wykonana jest w sposób profesjonalny, spra-
wiając dobre wrażenie. Umożliwia dostęp do kamery 
i przycisku „Home”.

Przed wypadnięciem iPada z ramki chroni system gu-
mek w kolorze pokrowca. Należy z ręką na sercu przy-
znać, że o ile mocowanie iPada jest pewne to niezbyt 
precyzyjne i czasami przekręca się o kilka milimetrów, 
co mnie osobiście czasami irytuje. Korygowanie iPada, 
oczywiście, nie sprawia najmniejszego problemu.

Pokrowiec umożliwia 
dostęp do Docka, kamery 
zewnętrznej oraz gniazda 
słuchawkowego, wyłącz-
nika oraz manetki regu-
lacji głośności.

Tył pokrowca, przez 
możliwość zagięcia, sta-
nowi w trybie poziomym 
dobre podparcie  iPada 
pod dowolnie wybranym 
kątem. Część przednia 

aNgry BIrds foLIo 
sTaNd iPad 2 & 3

SłaWomIr DUraSIEWICz

pokrowca stanowi podstawkę i ochronę podczas użyt-
kowania iPada w trybie poziomym.

Pokrowiec posiada również sprytną kieszonkę na wi-
zytówki oraz miejsce na wsunięcie kilku kartek papieru.

Dodatkowym zabezpieczeniem przez „nieautoryzo-
wanym” otwarciem pokrowca jest gumka. Bardzo pro-
sty patent, który sprawdza się w każdej sytuacji.

Należy również dodać, że pokrowiec spełnia nie tyl-
ko funkcje dekoracyjne ale również zabezpiecza iPada 
przed zarysowaniem oraz przed zderzeniem z podłogą.

 » Wady

Chyba tylko jedna; nie umożliwia postawienia iPada 
w trybie portret. Chętnie zapoznałbym się z inną kolo-
rystyką pokrowca. «



http://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8
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Kilka tygodni temu Logitech dosyć niespodziewanie 
wprowadził do sprzedaży zupełnie nowy model klawia-
tury do iPada – Logitech Ultrathin Keyboard Cover.

 » Ultra cienka, wytrzymała, użyteczna…

Nowa klawiatura, jak sama nazwa wskazuje, jest ultra 
cienka. To jest jej znak rozpoznawczy. Cienka, ale bar-
dzo wygodna. Cienka, ale posiadająca wbudowaną bate-
rię, która według zapewnień producenta, daje użytkow-
nikowi możliwość pracy przez 6 miesięcy po 2 godziny 

LogITecH 
uLTraTHIN 
KeyBoard 
coVer
JEST CiENko, 
barDZo CiENko...

DomINIK łaDa

tytuł jest dosyć podchwytliwy, ale prawdziwy. Wreszcie testuję klawiatu-
rę do ipada, która jest naprawdę cienka i to jest w niej najlepsze. poza tym, 
jest to chyba najlepsza klawiatura do ipada, jaką do tej pory testowałem.

dziennie bez ładowania. Niesamowite. Nawet nie wiem 
jak to można sprawdzić, bo inaczej musiałbym bez prze-
rwy pisać na niej przez bite 15 dni. Nie mam aż tyle cza-
su. Trzeba też w między czasie spać. Niestety, tak jak 
wszystkie klawiatury bluetooth do iPada jakie znam, 
Ultrathin nie ma praktycznie żadnej możliwości spraw-
dzenia poziomu naładowania baterii...niestety. Czy ża-
den z producentów tego typu akcesoriów nie wpadnie 
na proponowane przeze mnie przy wcześniejszych re-
cenzjach klawiatur rozwiązanie?

Klawiatura jest wykonana 
perfekcyjnie. Czarny plastik 
jest najwyższej jakości, taki 
jak powinien być w produk-
tach premium. Gładki, czar-
ny, błyszczący jak fortepian. 
Spodnia część jest aluminio-
wa. Aluminium jest praktycz-
nie dokładnie takie samo, jak 
to wykorzystane do wypro-
dukowania pleców iPada. 
Jest to super rozwiązanie. 

„ Klawiatura 
oczywiście jest 

bardzo kompaktowa. 
Tak kompaktowa, jak 
wymaga tego rozmiar 
ekranu iPada – w końcu 
służy nam jako swoisty 
„smart cover”.
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Po pierwsze, idealnie pasuje wizualnie, po drugie jest 
wytrzymałe.

Na prawym boku znajdziemy złącze mikro-USB, przy-
cisk włączania klawiatury (w zasadzie suwak) oraz przy-
cisk odpowiedzialny za parowanie bluetooth. To wszystko, 
nic więcej nie potrzeba. Z resztą, żadnego z wymienio-
nych przeze mnie przycisków oraz złącza USB nie będzie-
my zbyt często używać, biorąc pod uwagę czas pracy na 
bateriach.

Klawiatura oczywiście jest bardzo kompaktowa. Tak 
kompaktowa, jak wymaga tego rozmiar ekranu iPada 
– w końcu służy nam jako swoisty „Smart Cover”. Wiel-
kość przycisków na klawiaturze jest „normalna”, ale nie-
stety są one bardzo blisko siebie, przez co można się, 
tak jak ja, często mylić. Mam nadzieję, że mi to szybko 
minie. Kilka klawiszy – numeryczne, strzałki i „nawiasy” 
– są według mnie zdecydowanie za małe. Ich rozmiar 
jest taki, bo podejrzewam, że dzięki temu można było 

oszczędzić choć trochę miejsca i podstawowe klawisze 
zrobić minimalnie większe. Coś za coś. Niestety, nie ma 
sygnalizatora włączenia Caps Look – szkoda. Mała pier-
dółka, ale mi tego brakuje.

To, co jest najważniej-
sze w klawiaturze, to kom-
fort pracy. Klawisze mają 
idealny „skok”. Responsyw-
ność jest idealna. W niektó-
rych modelach, które testo-
wałem, zdarzało mi się, że 
„wybudzenie” klawiatury po-
wodowało, że pierwsza wci-
śnięta litera pojawiała się 
na ekranie podwójnie. Tutaj 
wszystko działa od razu. Od 
otwarcia. Bardzo mi to odpo-
wiada. Poza tym klawiatura 

„ Magnesy na 
zawiasie nie są 

jedynymi w zestawie. 
W szczelinie, w którą 
wsuwamy iPada, 
znajduje się drugi 
komplet, który 
z przyjemnym dla ucha 
klikiem mocuje tablet, 
aby stał stabilnie i nie 
wysuwał się.
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ma  jeszcze to „coś”. Swoistą przyjemność z obcowania, 
z pisania na niej. Nie potrafię tego dokładnie opisać, ale 
bardzo miło się na niej pracuje.

 » A la Smart Cover

Znak rozpoznawczy to zapięcie a la Smart Cover. Klawia-
tura, do zamocowania iPada celem zabezpieczenia jego 
ekranu, używa bardzo podobnego zawiasu do tego, jaki 
jest zastosowany w Smart Coverze. Idealnie byłoby, gdy-
by zawias Smart Cover był sztywny i to on utrzymywałby 
iPada w pozycji stojącej. Niestety, tak nie jest. Obawiam 
się jednak, że magnesy nie utrzymałyby samego iPada.

Magnesy na zawiasie nie są jedynymi w zestawie. 
W szczelinie, w którą wsuwamy iPada, znajduje się dru-
gi komplet, który z przyjemnym dla ucha klikiem mo-
cuje tablet, aby stał stabilnie i nie wysuwał się. Można 
spokojnie trzymać za iPada i przenosić złożony „do pra-
cy” zestaw bez stresu, że klawiatura od niego odpadnie. 
Jedna rzecz, do jakiej mogę się tutaj przyczepić, to brak 
możliwości zmiany kąta nachylenia iPada.

Klawiatura oczywiście pasuje do iPada 2 i do nowe-
go iPada. Jest „uniwersalna”, przez co trafia do zdecy-
dowanie szerszego grona użytkowników.

***
Kończąc muszę napisać, że świetnie mi się na niej pra-

cuje. Klawisze świetnie działają i sprawia mi ona wielką 
frajdę. Jeśli dużo piszecie, to koniecznie ją przetestujcie. 

Jest niewielka, cienka i lekka, przez co nieznacznie po-
większa naszego iPada. Oczywiście Komplet jest grubszy 
od 11” Macbooka Air, ale co z tego. Zestaw iPad+klawiatu-
ra służy do innych celów niż Macbook Air. Poza tym, po-
każcie mi jak się czyta eBooki czy iMagazine na Macbo-
oku Air... W tym przypadku wystarczy odczepić klawiaturę 
jednym ruchem i mamy „czysty” tablet, który jest bez 
porównania wygodniejszy do czytania. Koniec i kropka.

Przy okazji teaser – niedługo mamy spodziewać się 
podobno kolejnych nowości od Logitecha – podobno 
jeszcze fajniejszych, także uzbrojmy się w cierpliwość 
i obserwujmy, co się u nich dzieje. «

Dziękujemy firmie Logitech Polska za udostępnienie 
klawiatury do testów.

Logitech ultrathin Keyboard cover 
Plusy:  + „cienkość” 

+ „feeling” 
+ wykonanie 
+ aluminiowy spód 
+ czas pracy na jednym naładowaniu baterii 
+ pasuje do iPada 2 oraz nowego iPada

Minusy:  – cena 
– możliwości ustawienia iPada tylko pod jednym kątem 
– brak wskaźnika naładowania akumulatorów (jak 
u każdego innego producenta) 
– brak wskaźnika Caps Look

Cena: 419 zł

http://www.soundfreaq.pl
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mobilnych dysków Western Digita-
la prywatnie używam od kilku lat. 
ze  względu na potrzebę bycia mo-
bilnym, dotychczas decydowałem się 
właśnie na serię my passport Studio, 
ale poprzednich generacji. te były 
srebrno-czarne, ale plastikowe. Uwa-
żałem je za jedne z najbardziej ele-
ganckich dysków zewnętrznych, po-
mijając produkty LaCie –  od dzisiaj 
niestety stały się po prostu brzydkie.

 » Design

Dysk wygląda zabójczo! Cały 
wykonany został z kontra-
stujących metali – obecność 
czerni i srebrnego ma nawią-
zywać do obecnej stylisty-
ki MacBooków Pro i Air, ale 
równie dobrze wygląda przy 
iMakach. Nie do końca podo-
ba mi się jedynie tylna ścia-
na z portami – jest czarna. 

Wolałbym zdecydowanie, aby tylko sama góra pozo-
stała w tym kolorze, a cały obwód pozostał aluminio-
wy – to jednak osobista preferencja. Pod spodem znaj-
dują się cztery maleńkie gumowe nóżki, które sprawnie 
chroniły mój szklany blat przed zarysowaniem. Na sa-
mych brzegach natomiast znajdują się cztery śruby typu 
Torx. Całość waży naprawdę sporo (0.37 kg) – nie dość, 
że w środku jest 2-terabajtowy dysk, to aluminiowa obu-
dowa dodaje ponad 200 gram wagi do mojego plastiko-
wego My Passport Studio (500GB).

WDC również oferuje plastikowy My Passport for Mac 
(1TB), ważący o ponad 130 g mniej oraz My Passport 
(2TB) – też plastikowy model ważący podobnie do po-
przednika, ale o dwukrotnie większej pojemności dysku.

Blisko 400 gram wagi może dla niektórych być kom-
promisem nie do zaakceptowania, ale w moim przypad-
ku wygląd rekompensuje ten mankament.

WESTErN DigiTal
My PassPorT 

sTudIo 2TB 
for Mac

WojtEK pIEtrUSIEWICz

„ dysk wygląda 
zabójczo! cały 

wykonany został 
z kontrastujących 
metali – obecność 
czerni i srebrnego 
ma nawiązywać do 
obecnej stylistyki 
MacBooków Pro i air
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producentów, to niestety są również wolniejsze od tego 
samego dysku poprzedniej generacji. Nie można jednak 
pominąć szybkiego czas zapisu, sporo lepszego od mo-
jego własnego Passporta.

Podsumowując zatem – jeśli prędkość jest sprawą 
drugorzędną, ponieważ dysk służy jako backup lub jest 
rzadko używany, a design jest ważniejszych od suchych 
numerków, to jest to znakomity wybór. Wygląd oraz to 
jak dysk czuje się w ręce naprawdę robi wrażenie. Jeśli 
jednak potrzebujecie przede wszystkim prędkości… to 
zastanówcie się na dyskami 3.5” lub SSD – te są zdecy-
dowanie szybsze. «

 » Wydajność

My Passport Studio posiada w sumie trzy porty – jeden 
microUSB oraz dwa FireWire 800. W komplecie otrzy-
mujemy dwa kable. Pierwszy microUSB-USB umożliwia 
podłączenie dysku wolniejszym sposobem, natomiast 
załączony kabel FireWire 800 wszystko przyśpiesza i to 
znacząco. Drugi port FireWire służy do podłączania ko-
lejnych dysków łańcuszku. Szkoda, że nie zdecydowano 
się na port USB 3.0, który być może będzie wspierany 
w Makach z procesorami Ivy Bridge.

Dysk, niezależnie od sposobu podłączenia do kom-
putera, wykazuje się prędkością odczytu na poziomie 
35MB/s, ale zapis różni się pomiędzy interfejsem USB 
i FireWire – średnio uzyskuje odpowiednio 31.1MB/s 
i 65.7MB/s. Co ciekawe, mój drugi przenośny dysk, 
 Seagate GoFlex 1TB osiąga 53.8MB/s podczas zapisu 
oraz 67MB/s przy odczycie na FireWire 800. WD-ek ma 
zatem nieznaczną przewagę w zapisie (12MB/s szybciej), 

ale różnica w odczycie jest 
druzgocąca – jest o 32MB/s 
wolniejszy.

 » na koniec

Ciężko mi jednoznacznie po-
lecić ten dysk ze względu na 
słabe prędkości odczytu, któ-
re nie dość, że są sporo wol-
niejsze od dysków innych 

My Passport studio      
Producent: Western Digital Corp.

Pojemność: 2TB

Waga: 0.37 kg

Porty: FireWire 800 (2x), USB 2.0

Wymiary: 24 x 126 x 84 mm (wys. x gł. x szer.)

W pudełku:  dysk twardy, kabel FireWire 
800, kabel USB, skrócona 
instrukcja obsługi

Plusy:  + Design 
+ prędkość zapisu

Minusy:  – cena (około 1.000-1.100 PLN) 
– waga 
– prędkość odczytu

Wydajność na łączu USB 2.0 Wydajność na łączu FireWire

„ Blisko 400 
gram wagi może 

dla niektórych być 
kompromisem nie do 
zaakceptowania, ale 
w moim przypadku 
wygląd rekompensuje 
ten mankament
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ostatnio dosyć szybko 
oczarowują mnie różne 
rzeczy. tym razem tra-
fił w moje ręce bardzo 
elegancki i wyśmienicie 
wykonany pokrowiec 
na  ipada firmy D.Bra-
mante 1928.

Jest to zupełnie nowy producent na na-
szym rynku. Wchodzi z ofertą skórzanych, 
bardzo dobrze wykonanych i z oryginal-
nym wzornictwem wyrobów.

Teraz testuję „na sobie” pokrowiec, 
który swoim wzornictwem przypomina 
mi torby i inne skórzane akcesoria, ja-
kie widywałem w amerykańskich filmach 
z lat 50. Słowem – retro. Bardzo mi taki 
styl odpowiada.

Pokrowiec D.Bramante 1928 Leather 
Envelope wykonany jest z dość grubej, 

pokroWiEC
d.BraMaNTe 1928 
LeaTHer eNVeLoPe

DomINIK łaDa
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Nie ukrywam, że jest to kolejny pokrowiec, który 
w ostatnim czasie przypadł mi mocno do gustu. Co waż-
ne, wchodzi do niego nowy iPad nie tylko ze Smart Co-
verem, ale też z najnowszą klawiaturą Logitech Ultra-
thin Keyboard Cover.

Pokrowiec Bramante kupicie w cenie 199 zł.
W niedługim czasie będziecie mogli zobaczyć u nas 

inne akcesoria tego producenta. Dziękujemy firmie Po-
wer Sales za udostępnienie produktów Bramante do 
testów. «

ale jednocześnie bardzo elastycznej ciemno-brązowej 
skóry. Pokrowiec wykonany jest tylko z jednej warstwy 
skóry – nie ma dodatkowej warstwy, gąbki i innych do-
datków, przez co iPad w nim jest dosyć cienki.

Od zewnętrznej strony skóra jest gładka, a od we-
wnętrznej strony ma faktu-
rę zamszu i jest jaśniejsza. 
Jako zapięcie jest użyty wsu-
wany pasek – wygląda to 
oryginalnie i jest przy okazji 
funkcjonalne.

„ Teraz testuję 
„na sobie” 

pokrowiec, który 
swoim wzornictwem 
przypomina 
mi torby i inne 
skórzane akcesoria, 
jakie widywałem 
w amerykańskich 
filmach z lat 50. 
słowem – retro. Bardzo 
mi taki styl odpowiada.
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Wyobraźcie sobie życie bez dostępu 
do Internetu… Żartowałem. W obec-
nych czasach zapewnienie dostępu 
do Internetu jest chyba jedną z pierw-
szych czynności, jakie wykonujemy 
zaraz po wprowadzeniu się do nowe-
go lokum.

Czasem jednak, o dziwo, można zapomnieć o uprzednim 
przygotowaniu pomieszczeń do połączenia ich z siecią 
domową, jak np. o wykonaniu odpowiednich otworów 
w ścianach. Z drugiej strony w blokach mieszkalnych 
nierzadko trzeba zdobywać pozwolenia na wykonanie 
każdej „pierdoły” od spółdzielni. Co w takich przypad-
kach? Czy pozostaje tylko łączność bezprzewodowa, któ-
ra nie w każdym pomieszczeniu może zapewniać dobry 
zasięg? Na szczęście nie. Na szczęście możemy wykorzy-
stać coś, co znajduje się w każdym pomieszczeniu – cho-
dzi o gniazdka elektryczne. A dokładniej można do tego 
celu użyć specjalnych transmiterów sieciowych. Dzięki 
uprzejmości firmy TP-Link mogliśmy z Pawłem przete-
stować 3 modele: TL-PA511, TL-PA211 oraz TL-WPA281.

 » TL-PA511 oraz TL-PA211

Powyższe modele otrzymaliśmy w wersji KIT, w której 
znajdują się po dwa urządzenia danego typu pozwala-
jące na zestawienie pierwszego połączenia sieciowego. 
Jego nawiązanie jest bardzo proste. Podłączamy trans-
mitery sieciowe do gniazdek i jeden łączymy z kablem od 
dostawcy Internetu, a drugi z komputerem. I to wszyst-

mIChał SKrzypCzaK, paWEł pIotroWSKI

ko. Po paru sekundach urządzenia nawiązują komuni-
kację, a my możemy korzystać z Internetu.

 » Specyfikacja

Model TL-PA511 umożliwia prędkość transmisji danych 
do 500 Mb/s, natomiast TL-PA211 do 200 Mb/s. Oba 
urządzenia mają zapewniać zasięg do 300 m w obrębie 
jednej linii elektrycznej. Wszystko to powinno spokoj-
nie umożliwić transmisję HD wideo, jak również zwykłą 
komunikację. Należy przy tym pamiętać, by nie podłą-
czać transmiterów do listew zasilających z filtrami prze-
pięciowymi, gdyż wtedy znacznie zredukujemy możli-
wości przesyłu lub całkowicie zablokujemy działanie 
urządzenia.

Nie ma się także co martwić, że sąsiad będzie mógł 
wykorzystać nasze łącze, gdyż za pomocą przycisków 
Pair w transmiterach uruchomimy 128 bitowe szyfro-
wanie AES między urządzeniami. Można w ten sposób 
skutecznie odseparować naszą sieć, nawet jeśli sąsiad 
zaopatrzy się w te same urządzenia i będzie na tej sa-
mej fazie zasilającej (co raczej nie jest praktykowane).

A może obawiacie się o zwiększone rachunki za 
prąd? Niepotrzebnie. Co prawda oba urządzenia po-
bierają prąd (poniżej 6W model TL-PA511 oraz poniżej 
3W TL-PA211), jednak w momencie, gdy nie są używa-
ne, przechodzą w stan czuwania, gdzie oszczędzają na-
wet do 85% poboru mocy.

INTerNeT
Z gNiaZDka
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dodatkowe ustawienia zabezpieczeń) może być utrud-
niona. Po pierwsze, z dołączonej do każdego modelu 
płyty mini-CD z instrukcją obsługi i oprogramowaniem 
nie będą mogli skorzystać posiadacze MacBooków, Ma-
ków Mini i iMaków, o ile nie są zaopatrzeni w zewnętrz-
ne odtwarzacze płyt z wysuwaną tacką. Na szczęście 
sytuację ratuje poniekąd fakt, że do tych materiałów 
mamy dostęp ze strony TP-Linka. Po drugie, urucho-
mienie płytki umożliwi dostęp tylko PDF-ów z instruk-
cją, chyba że posiadacie również system Windows, dla 
którego dostarczone jest oprogramowanie.

Mimo wszystko transmitery te nawet w podstawo-
wej konfiguracji w zupełności wystarczą do domowego 
użytku. Jak to wszystko wypada „w praniu”?

 » Testy

Testy polegały oczywiście na podłączeniu urządzeń do 
zasilania i stworzeniu sieci. Przy okazji kombinacji wy-
konywanych przez Pawła udało się ustalić ważną infor-
mację, która nie jest zbytnio eksponowana przez produ-
centa, a naszym zdaniem jest bardzo ważna – wszystkie 
urządzenia można bez problemu sparować ze sobą 
i stworzyć sieć składającą się z transmiterów o róż-
nej przepustowości. Bez problemu połączono ze sobą 
wszystkie 5 modułów, które otrzymaliśmy na testy. Daje 
to sporo możliwości, bo można na przykład połączyć 
ze sobą 5 transmiterów, a do każdego z nich podłączyć 
switch i dalej kable do kilku komputerów. Bardzo fajne 
rozwiązanie, które może sprawdzić się np. w biurach, 
w których nie można z różnych względów położyć oka-
blowania sieciowego.

A jak wyglądały osiągi takiej sieci w praktyce? Przy-
znać trzeba, że całkiem nieźle, choć parametry poda-
wane przez producenta mogą być mylące. W przypadku 
urządzeń opisywanych jako 500 Mb/s (TL-PA511) uda-
ło się wyciągnąć maksymalnie 14,7 MB/s w obie stro-
ny (wartości podaję w MB, a nie w Mb) i to na urządze-
niach wyposażonych w port Gb (Połączenie:	 Serwer	
<->	switch	Gb	<->	stacja	robocza). Na kablach pręd-
kość przesyłu danych w tym zestawie osiągała 80 MB/s. 

Transmitery z serii TL-PA211 (200 Mb/s) wyciąga-
ły około 8,5 MB/s w obie strony, a TL-WPA281 

około 10 MB/s. Gdzie zatem jest haczyk? 
Trudno określić, ale podejrzewamy, że 

podawane przez producenta wartości 
(200, 300 i 500 Mb/s) to wartości 

maksymalne, jakie jest w stanie 
obsłużyć każde urządzenie po 
podłączeniu większej ilości 

 » Zastosowanie

Zachodzi więc pytanie, do czego możemy wykorzy-
stać powyższe urządzenia? Oczywiście do wykonywa-
nia najprzeróżniejszych operacji między komputerami 
połączonymi za pomocą transmiterów, jak udostępnia-
nie muzyki, gry on-line, transfer plików, czy strumie-
niowanie wideo. Oczywiście szybsza wersja (TL-PA511) 
sprawdzi się w warunkach wymagających takich trans-
ferów, np. chociażby do wielostrumieniowego transfe-
ru HD wideo.

 » TL-WPA281

Ostatnie testowane przez nas urządzenie różni się od 
opisanych powyżej tym, że umożliwia dodatkowo ob-
sługę sieci bezprzewodowej w standardzie N. Dzięki 
transmisji z prędkością 200 Mb/s przez sieć elektrycz-
ną i 300 Mb/s przez połączenia bezprzewodowe pro-
ducent zapewnia nas, że transmiter ten jest idealnym 
do zastosowań wymagających dużej przepustowości 
i wrażliwych na przerwy w połączeniu, takich jak stru-
mieniowa transmisja wideo, gry online oraz telefonia 
internetowa.

Jeśli chodzi o specyfikacje, to oprócz wspomniane-
go modułu bezprzewodowego urządzenie to nie różni 
się zbytnio od modeli TL-PA511 i TL-PA211. Jedyną wartą 
wspomnienia rzeczą jest dodatkowy przycisk WPS (Wi-
-Fi Protected Setup), który automatycznie nawiązuje za-
bezpieczone połączenie WPA2 przy jednoczesnym 
braku konieczności zapamiętywania hasła.

 » Łyżka dziegciu

Pomimo swojej prostoty użytkowania, głęb-
sza konfiguracja urządzeń (jak na przykład 
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transmiterów w jedną sieć. Niestety nie byliśmy w sta-
nie przetestować tego dokładnie z powodu braku odpo-
wiedniej ilości urządzeń sieciowych.

Cyferki cyferkami, ale jak sprawowały się te urzą-
dzenia w normalnym użytkowaniu? Trzeba przyznać, że 
bezproblemowo. Tak jak wcześniej było wspomniane 
–  połączenie transmiterów to dosłownie kilka sekund 
i już można pracować. Również kopiowanie danych jest 
bezproblemowe, gdyż urządzenia są kompletnie transpa-
rentne i nie powodują żadnych problemów w pracy ca-
łej sieci. Tryb oszczędzania prądu działa, ale w praktyce 
uaktywnia się w momencie odłączenia kabla sieciowe-
go, gdyż jakieś pakiety zawsze krążą w sieci (komunikato-
ry i inne programy działające w tle i używające połącze-
nia do Internetu), lub w momencie uśpienia komputera.

 » Podsumowanie

Co tu dużo pisać, Transmitery TP-Link to świetne roz-
wiązanie w miejscach, w których nie ma okablowania 
sieciowego, a jest ono potrzebne. Szybka konfiguracja 
(a właściwie jej brak – w podstawowej opcji) i dobre osią-
gi transferów to niewątpliwie atuty tego rozwiązania. 
Tryby oszczędzania energii to też dobry pomysł, szcze-
gólnie w dobie masy małych urządzeń – pożeraczy prą-
du. Szkoda jedynie, że oprogramowanie dające więcej 
możliwości konfiguracji dostępne jest jedynie dla plat-
formy Windows. «
TP-Link TL-PA211KIT (strona producenta)

TP-Link TL-PA511KIT (strona producenta)

TP-Link TL-WPA281 (strona producenta)

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.tp-link.com.pl/products/details/?categoryid=1862&model=TL-PA211KIT
http://www.tp-link.com.pl/products/details/?categoryid=1862&model=TL-PA511KIT
http://www.tp-link.com.pl/products/details/?categoryid=1862&model=TL-WPA281
http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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Dzieło studia tt Design, to z pewno-
ścią jedna z ciekawszych propozycji 
akcesoriów do iphone’a. pieczołowi-
cie wykonana obudowa budzi przy-
jemne wrażenia estetyczne, a fakt 
oryginalnego i prostego rozwiązania 
wróży najpewniej sukces dwójce am-
bitnych projektantów.

Michał	Rajpert: „Smart cover dla iPhone’a” – pod taki-
mi tagami najłatwiej odnaleźć stronę internetową pro-
ducenta, który jest wyłącznym dystrybutorem akceso-
rium. W tej chwili, ponieważ regularna sprzedaż ruszyła 
17 maja, wcześniej zamówienia składać można było wy-
łącznie jako pre-order, a cały projekt można było doto-
wać z jednoczesnym zamówieniem w serwisie kickstar-
ter.com. Stąd też dowiedzieliśmy się o całym pomyśle 
i czego łatwo się domyślić, od razu podłączyliśmy się 
do grona beta testerów.

Pomijając fakt, że po zakończeniu okresu dona-
cji pierwsze sztuki TT zostały wysłane z 10-dniowym 
opóźnieniem, to dotarły ze Stanów USPS Mail w 5 dni, 
więc całkiem sprawnie.
Wojciech	Rajpert: Młoda firma, mimo trudnych 
początków, ostatecznie dała sobie jednak radę i po 
bardzo długich oczekiwaniach, paczka z niezwykle 
pożądaną przeze mnie zawartością, dotarła. Py-
tanie tylko, czy TidyTilt sprostał oczekiwaniom?

MR: Produkt zapakowany bez zbędnego 
przepychu, schludnie. Po otwarciu wyłania się 
TidyTilt, aluminiowa ramka 

i rzeczowa, krótka instrukcja dla osób, które mogłyby nie 
wiedzieć jak całość zamontować, oraz kilka wskazówek, 
w jaki sposób możemy nasz nowy zakup wykorzystać.

Nie będę ukrywał, że wszelkiego rodzaju pokrowce, 
dodatki do telefonu nie pasują mi, lubię iPhone’a w wer-
sji „saute”, w moim odczuciu taki jest po prostu najład-
niejszy. Potem pojawia się jednak racjonalna część ro-
zumowania i spora grupa dochodzi do wniosku, że jakaś 
ochrona jest potrzebna, a gdy ciężko się przekonać do 
konkretnego dodatku – TT może okazać się trafioną pro-
pozycją, która jak rodem z Cupertino, zaskakuje prosto-
tą i pomysłem.

WR: U mnie podobnie. Kiedyś sceptycznie podcho-
dziłem do wyglądu iPhone 4. Kiedy Gizmodo opubliko-
wało ten słynny prototyp, powiem szczerze – byłem na 
nie. Do momentu, kiedy po raz pierwszy dorwałem go 
w swoje ręce, zdanie zaczynałem zmieniać. Dzisiaj uwa-
żam go za najlepiej zaprojektowany produkt spod skrzy-
deł Ive’a. Dokładnie tak jak Ty, równie sceptycznie patrzę 
na różnego rodzaju pokrowce, bumpery i inne szme-
ry. Ujmują uroku i tego designerskiego geniuszu. Do tej 
pory podobał mi się tylko jeden pokrowiec, pół prze-

źroczysty, pół zielony. Na białym telefonie pre-
zentował się naprawdę ciekawie. Je-

żeli chodzi o wygląd, to od 17 maja 
nic nie równa się TT. Basta. Z resz-
tą, to naprawdę widać na zdjęciach 
– TT, wzorem Smart Cover, jest po 
prostu piękny.

MR: Całość to dwie części. 
Pierwsza to aluminiowa ramka, 
którą po odbezpieczeniu strony 
z klejem mocujemy na tylnej obu-
dowie iPhone 4/4S. Zaraz potem 
przykładamy w to miejsce magne-
tyczny pokrowiec i voila!

7 dNI z TIdyTILT

mIChał I WojCIECh rajpErt

http://kickstarter.com/
http://kickstarter.com/
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słuchawki. Jest to z resztą jeden z pomy-
słów projektantów, trzeba przyznać, że 
całkiem trafiony i użyteczny. Słuchaw-
ki można w ten sposób przechowywać, 
przyczepiać do innych metalowych po-
wierzchni, nawet do obudowy kompu-
terów. Można także zwinięte słuchaw-
ki przypiąć do telefonu. Oczywiście TT, 
złożona wzorem S.C., świetnie sprawdza 
się w roli podstawki w pozycji horyzon-
talnej. Pod większym kątem do pisania, 
bardziej pionowo do oglądania.

WR: I ja naprawdę w ten sposób tego używam. Oglą-
dam filmiki na YouTube pod większym kątem, pod tym 
mniejszym kładę telefon na stole i przeglądam Facebo-
oka, Twittera (szkoda że Flipboard nie działa w pozycji 
horyzontalnej). Dzięki temu, że zawijam słuchawki wo-
kół TT, nie muszę z frustracją ich rozplątywać za każdym 
razem, po wyjęciu z torby. Ten pomysł działa.

MR: Większość czasu nosiłem telefon w kieszeni, nie 
mam zastrzeżeń do tego, aby TT odczepiała się od iPho-

ne’a czy też zmieniała pozycje. Z boku 
telefon jest odrobinę grubszy, ale nie 
ma zmiłuj – z każdą doczepioną częścią 
milimetrów grubości nie ubędzie, ale 
taka jest jeszcze do zniesienia.

Cenowo także nie ma dramatu, za 
sztukę przyjdzie nam zapłacić 29.95 do-
larów plus 6 dolarów za przesyłkę USPS. 
Dostępne w 4 kolorach: czarnym, niebie-
skim, zielonym i różowym.

Reasumując, w porównaniu do tego 
produktu, który widziałem na zapowie-
dzi – nie zawiodłem się, to akcesorium 
godne polecenia.

WR: Z ceną dramatu nie ma, choć 
mogłoby też być troszkę taniej. Warto kupić od razu 
więcej TT z jedną przesyłką, ale trzeba powiedzieć, że 
są warte swojej ceny. Bardzo dobra jakość wykonania, 
prostota w użytkowaniu. TidyTilt spełnił moje oczeki-
wania. Jeżeli ktoś zapyta mnie „Słuchaj, warto kupić to 
TidyTilt, którego używasz?”, bez zająknięcia odpowiem 
twierdząco. «

W pierwotnej wersji, TT 
miały być łudząco podobne 

do oryginalnych Smart Cover 
nie tyle kolorem, jak również 

powierzchnią materiału, któ-
rym są pokryte. Ostatecz-
nie nie jest gładka, a po-
rowana. Nie wiem, czy ze 

względów antypoślizgowych, czy może powód był inny.
TT dobrze przylega, nie odpada, natomiast w porów-

naniu do S.C., po przyłożeniu od boku nie ustawia się 
w idealnej pozycji, jak to ma miejsce na iPadzie. Czasem 
trzeba delikatnie poprawić jego pozycję, ale nie można 
powiedzieć, że jest to jakoś szczególnie uciążliwe – ma-
gnesy nie znajdują się w końcu z boku.

Jeżeli gdzieś miałbym się przyczepić do wykonania, 
to krawędzie w widoczny sposób są miejscem połącze-
nia obu stron, natomiast w moim odczuciu niedosta-
tecznie zabezpieczonym i z czasem mogą zacząć się 
strzępić, i brudzić, szczególnie od noszenia w kieszeni.

WR: Założenie jest bardzo proste, użytkowanie rów-
nież, a to że telefon można dzięki temu 
stawiać w różnych pozycjach, bardzo 
cieszy. Odnośnie materiału, z którego 
jest wykonany TT to szkoda, że nie wy-
gląda dokładnie tak jak SC, ale aktual-
ny stan rzeczy również jest bardzo do-
bry. Telefon minimalnie przybiera na 
grubości z ramką i po chwili przesta-
łem zwracać na to uwagę. Zwróciłeś 
uwagę jednak na coś bardzo ważnego, 
bo to jedyny mankament TidyTilt. Kra-
wędzie łapią brud i myślę, że z czasem 
może być z tym problem. Czas pokaże, 
ale to akurat nie jest najtrudniejsze do 
przewidzenia.

MR: Cały pomysł na to akcesorium zrodził się praw-
dopodobnie nie dlatego, żeby stworzyć kolejny z milio-
na pokrowców, ale zaproponować użytkownikom funk-
cjonalność SC, a przy okazji skutecznie chronić telefon, 
w tym wypadku szklane „plecy” iPhone’a.

Faktycznie, jak widać to na filmiku prezentującym 
produkt, można telefon swobodnie przyłożyć do meta-
lowej powierzchni i trzyma się stabilnie. Testowane na 
tablicach, lodówkach, parapetach, szafkach, krzesłach, 
a nawet wannie! Osoby z metalowymi wykończeniami 
w samochodzie także powinny być zadowolone.

Co ciekawe, z estetycznego punktu widzenia sama 
ramka na szklanym tyle telefonu także prezentuje się 
dobrze i swobodnie można korzystać tylko z takiej 
ochrony, podczas gdy TT może posłużyć za pokrowiec na 

TidyTilt      
Cena: 29.95 dolarów

Plusy:  + jakość wykonania 
+prostota 
+ wielofunkcyjność

Minusy: – boki podatne na zabrudzenia



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.euro.com.pl/search.bhtml?keyword=gear4
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gry I PrograMy
MaC oSX

 » Dragon Drop

Jedną z wielu rzeczy, za które kocham OS X jest funkcja 
Przeciągnij i Upuść, dostępna w praktycznie każdy mo-
mencie korzystania z systemu. Tak pobieram obrazki 
z sieci, kopiuję tekst, używam jej także, gdy chcę zmie-
nić tapetę czy otworzyć plik w aplikacji innej niż domyśl-
na. Ale co jeżeli chcemy przenieść, na przykład obra-
zek ze strony otworzonej w jednej karcie przeglądarki 
na inną, będącą w drugiej karcie? Jeżeli zainstalujecie 
Dragon Drop to wystarczy, że treścią, którą chcecie sko-
piować potrząśniemy (trzymając jednocześnie przycisk 
myszy nad nią). Pojawi się malutkie okienko, w którym 
możemy chwilowo umieścić zawartość schowka. Jest to 
program, który bardzo rozbudowuje funkcję kopiowa-
nia i przenoszenia w OS X. Polecam przetestować wer-
sję trial, a jeśli jesteście zdecydowani to Dragon Drop 
czeka w Mac App Store w cenie 3,99 Euro.

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

 » Cobook

Książka Adresowa, która jest instalowana razem z sys-
temem OS X spełnia swoje zadania, jeżeli chcemy tylko 
magazynować nasze kontakty. Cobook jest książką ad-
resową na zupełnie nowym poziomie. Przy pierwszym 
włączeniu pobiera wszystkie kontakty z natywnej apli-
kacji, a następnie oferuje możliwość zalogowania się 
do Facebooka, Twittera czy LinkedIn oraz synchroniza-
cję z tymi serwisami. Dodatkowo, każdą pozycję może-
my oznaczyć hash-tagiem, co w połączeniu z globalnym 
skrótem do wyszukiwarki pozwala momentalnie odna-
leźć adres e-mail czy numer telefonu szukanej osoby. 
Najlepsze jest to, że aplikacja jest darmowa, a znajdzie-
cie ją w Mac App Store.

Cena:	darmowy
http://bit.ly/Lk5H3S

 » Switch

Mimo swojej całej multimedialności, OS X nie wspiera 
niektórych plików muzycznych. Czasami z kolei wspiera 
takie, które dla innych platform wyglądają nieznajomo. 
Najprostszym sposobem na uporanie się z tym proble-
mem jest przekonwertowanie pliku. Z kolei najprost-
szym sposobem na przekonwertowanie pliku z muzyką 
jest użycie aplikacji Switch. Wszystko, co musimy zrobić 
to przeciągnąć wszystkie pliki, które chcemy przekon-
wertować na listę, następnie wybrać pożądany format, 
miejsce zapisu et voilá. Skoro mowa o formatach, to 
aplikacja wspiera takie rozszerzenia jak wav, mp3, aac, 
flac, mov i wiele, wiele więcej. Jeżeli uważacie, że Switch 
może Wam się przydać, to odwiedźcie stronę producen-
ta, gdzie program można pobrać za darmo.

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

 » CleanMyDrive

Nie sposób nie wspomnieć w tym miesiącu o najnow-
szym dziecku twórców świetnego CleanMyMac. Mowa 
oczywiście o CleanMyDrive. Nie wiem, czy kiedyś pod-
łączaliście pendrive’a, które pliki wcześniej przegląda-
liście na Maku do komputera z innym systemem ope-
racyjnym. Jeżeli tak, to prawdopodobnie zauważyliście 
tam różne dziwne pliki tworzone przez OS X. CleanMy-
Drive zagnieżdża się w menubarze oraz pozwala na wy-
sunięcie pamięci USB, a także usunięcie wcześniej opisa-
nych śmieci. Poza tym funkcja „Eject all DMGs” pozwala 
jednym kliknięciem odmontować wirtualne napędy, na 
przykład z programami, które instalowaliśmy. Szczerze 
polecam zaopatrzyć się w CleanMyDrive, szczególnie, 
że jest dostępny za darmo w Mac App Store. Jeżeli zaś 
chcielibyście oczyścić cały swój komputer, to spróbuj-
cie starszego brata, mianowicie CleanMyMac.

Cena:	darmowy
CleanMyDrive: http://bit.ly/JyfWVq

CleanMyMac: http://bit.ly/b9WH31

mIChał zIELIńSKI

http://itunes.apple.com/us/app/dragondrop/id499148234?mt=12
http://itunes.apple.com/pl/app/cobook/id525225808?mt=12
http://www.nch.com.au/switch/index.html
http://itunes.apple.com/pl/app/cleanmydrive-clean-eject-external/id523620159?mt=12
http://macpaw.com/store/cleanmymac/
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 » My Warsaw – Warszawa jest moja	 Cena	0,00	Euro

Aplikacja ta to bardzo ciekawy i niekonwencjonalny elektroniczny przewodnik po Warszawie. 
Przyda się nie tylko odwiedzającym Warszawę w czasie meczy Euro. Mogą być nią zainteresowa-
ni także stali mieszkańcy. Aplikacja zaprasza nas na spacer po Warszawie dwoma trasami, zwią-
zanymi z Januszem Korczakiem. Pierwsza trasa związana jest z całym życiem Korczaka, a druga 
z doświadczeniami wojennymi. Po drodze, zatrzymując się w wyznaczonych punktach, możemy 
przeczytać lub wysłuchać ich historii spisanej słowami Korczaka. Najfajniejsza jest jednak funk-
cja Augmented Reality (Rozszerzonej Rzeczywistości), dzięki której kierując iPhone’a na jakiś bu-
dynek zobaczymy jak wyglądał w czasach Korczaka. Aplikacja działa na iPhone’ie oraz iPadzie.

Zobacz	w	Appstore

 » DataMan Pro – Real Time Data Usage Manager with Geotag 
	 Cena:	1,59	Euro

Ta aplikacja jest jedną z bardziej pomocnych, jakie ostatnimi czasy pobrałem z AppStore. Po-
zwala bowiem na monitorowanie, ile dokładnie transmitujemy danych przez naszego iPhone’a/
iPada z podziałem na transmisje 3G i Wi-Fi. Tyle powiecie to potrafi standardowo iOS, ale ten 
program umie dodatkowo dużo więcej. Jak go zostawicie działającego w tle (tak, tak progra-
my na iOS potrafią działać w tle), to będzie zliczał, ile danych pobrał i wysłał każdy program, 
pokaże nam miejsca na mapie, gdzie pobieraliśmy dane, da statystyki dzienne, tygodniowe 
i miesięczne. Dodatkowo możemy sobie ustalić miesięczne/dzienne/tygodniowe limity z aler-
tem o zbliżaniu się do nich. Jak dla mnie HIT, który pozwoli nam zapanować np. nad transmi-
sją danych za granicą.

Zobacz	w	Appstore

 » Slingshot Racing	 Cena	0,79	Euro

Ta gra to bardzo nietypowe wyścigi sań utrzymane w klimacie steam-
punkowym. Naszymi saniami ścigamy się lub jeździmy na czas po róż-
norodnych torach. Grafika jest naprawdę dopracowana i idealnie oddaje 
klimat steampunku. Rozgrywka zaś potrafi wciągnąć na długie godziny, 
a to za sprawą rewelacyjnego i nietypowego sterowania. Nasze sanie 
same jeżdżą po torze, ale jeśli chcemy szybko wchodzić w zakręty i na-
bierać coraz większej szybkości musimy im zapewnić właściwy tor. Aby 
tego dokonać musimy zarzucać liny z naszych sań na kręcące się coko-
ły stojące w różnych miejscach toru. Aby zarzucić linę klikamy w ekran, 
aby zwolnić klikamy jeszcze raz, a następnie jeszcze raz, aby zarzucić 
na kolejny. Może wydawać się to lekko śmieszne, ale wciąga jak diabli.

Zobacz	w	Appstore

gry I PrograMy
app STorE

NorBErt Cała

http://itunes.apple.com/pl/app/my-warsaw-warszawa-jest-moja/id530959097?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/dataman-pro-real-time-data/id433617332?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/slingshot-racing/id516349924?mt=8
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 » SayHi	 Cena:	0,79	Euro

Wakacje oraz Euro 2012 spowodują, że będziemy się częściej spotykać z obcokrajowcami. 
Oczywistą barierą komunikacyjną może być język. Na szczęście z pomocą przychodzi nam 
technika i np. program SayHi. Jest to elektroniczny tłumacz, ale nie tekstowy tylko głoso-
wy. Wybieramy języki, między którymi będziemy tłumaczyć i klikamy na ikonkę z językiem, 
w jakim będziemy mówić. Aplikacja nas wysłucha, przetłumaczy i wypowie w obcym języ-
ku to, co chcieliśmy przekazać. Wtedy drugi rozmówca może kliknąć na swój język i powie-
dzieć coś do nas. Same tłumaczenia w przypadku bardziej skomplikowanych zdań oczywi-
ście pozostawiają wiele do życzenia, ale rozpoznawanie głosu jest genialne. Aplikacja nie 
miała nawet problemu z moim rosyjskim. Niestety, do działania program potrzebuje dostę-
pu do Internetu. Obsługiwane języki to polski, rosyjski, angielski, duński, francuski, hisz-
pański, holenderski, japoński, koreański, chiński, norweski, portugalski, szwedzki i włoski. 
Aplikacja z tych „must have”.

Zobacz	w	Appstore

 » 8mm Vintage Camera	 Cena:	1,59	Euro

Są programy do przerabiana zdjęć tak, aby wyglądały jak z dawnych lat, 
więc musiały też pojawić się programy robiące to samo z filmami. Wśród 
nich 8mm Vintage Camera jest chyba najlepszy. Za jego pomocą możemy 
kręcić w trybie rzeczywistym filmy wyglądające jakby miały 50 lat – mo-
żemy też dodawać te efekty do posiadanych już filmów. Wspomnianych 
efektów mamy osiem i są to 1920, Noir, 60s, 70s, Sakura, XPro, Siena 
i Pela. Dodatkowo możemy wybierać spośród siedmiu różnych obiekty-
wów – Super 8, Clear, Flickering Frame, Spotlight, Light Leak, Color Frin-
ging and Classic. Daje to nam naprawdę duże możliwości kreowania ciekawych scen. Jeśli to Wam nie wystarczy, to 
jest jeszcze mój ulubiony efekt, czyli możliwość dodania przeskakującej klatki filmowej. Aplikacja działa naprawdę 
super, a filmy nakręcone np. za pomocą efektu 1920 wyglądają faktycznie jakby pochodziły z epoki kina niemego 
– no poza wysoką rozdzielczością 720p.

Zobacz	w	Appstore

 » Highway Rider	 Cena:	0,00	Euro

Jest to zdecydowanie dziwna gra. Nie ma super grafiki, nie ma super dźwięku, rozgrywka jest dość monotonna, 
a przesłanie przynajmniej dwuznaczne. W grze stajemy się moto-
cyklowym szaleńcem autostradowym – mamy tu do wyboru kil-
ka postaci, z których najbardziej lubię takiego wytatuowanego bez 
kurtki. Naszym celem jest przejechanie jak najbliżej wyprzedzanych 
samochodów. Za każde bliskie przejechanie mamy punkt i jedzie-
my coraz szybciej. Jedyne na co mamy wpływ to skręcenie w pra-
wo/lewo oraz pogrożenie pięścią innym kierowcom lub wymiennie 
postawienie ścigacza na kole, o hamowaniu zapomnijcie. Niby nic 
ciekawego, ale na koniec, a koniec, czyli wypadek przychodzi wcze-
śniej lub później, mamy fajne podsumowanie połamanych kości po 
wypadku wraz z szacunkowym kosztem leczenia, którego zapewne 
NFZ nie refunduje.

Zobacz	w	Appstore

http://itunes.apple.com/pl/app/sayhi-translate-use-your-voice/id437818260?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/8mm-vintage-camera/id406541444?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/highway-rider/id494833223?mt=8


. 

 

.
Wkrótce w iSpot

http://www.ispot.com.pl/
http://www.cardeasy.pl/
http://www.mobileclub.com.pl/webpage/sklepy.html
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zwykło się mówić „do luksusu łatwo 
się przyzwyczaić”. Lubimy osiągać 
coś małym kosztem, mieć wszystko 
pod ręką, nie wysilać się. I w każdej 
dziedzinie życia są takie „ułatwiacze”. 
to samo tyczy się również aplikacji dla 
komputerów. jedną z nich, przezna-
czoną dla oS X, jest Dropzone uaktu-
alnione jakiś czas temu do wersji 2.0.

Jako że jest to już wersja druga tej apli-
kacji, istnieje szansa, że część z Was już 
się z nią spotkała. Dla tych jednak, którzy 
o niej nie słyszeli, kilka słów wyjaśnienia. 
Jak sama nazwa wskazuje, Dropzone to 
aplikacja, która ma współdziałać z rzecza-
mi na nią „zrzucanymi”. Na czym ta współ-
praca polega? To zależy, co chcemy zrobić. 
A możliwości mamy naprawdę wiele. Mo-
żemy na przykład upuszczony plik skopio-
wać błyskawicznie do ustawionego wcze-
śniej miejsca. Możemy przeciągnięty tekst 
skopiować do serwisu pastie.org i otrzy-
mać do niego link, którym możemy się po-
dzielić z innymi. Możemy przenieść plik 
do folderu Public w Dropboxie i otrzymać 
do niego link. Możemy wreszcie upuścić 
aplikację spakowaną w archiwum.zip lub 
przechowywaną w pliku.dmg, a Dropzone 
automatycznie ją wypakuje i skopiuje do 
katalogu /Applications. Akcji tego i innych typów jest wie-
le. A jeśli Wam ich będzie mało, to na stronie rozszerzeń 
możemy pobrać ich więcej. Mało tego, jeśli programuje-
cie za pomocą Ruby, to możecie sami stworzyć taką akcję.

Gdzie możemy te wszystkie akcje wykonywać? Wer-
sje starsze niż 2.0 pozwalały na działanie po upuszcze-
niu pliku na ikonkę Dropzone w Docku. Jednak od poja-
wienia się nowszej wersji działanie aplikacji przeniesiono 
w obszar paska menu, gdzie nota bene ostatnio lądu-

je wiele programów. Jednak oprócz tego 
miejsca, 5 najczęściej używanych akcji mo-
żemy uruchomić z nowego miejsca o na-
zwie Circle. Znajduje się ono w zależności 
od ustawień na lewej lub prawej krawędzi 
ekranu. Po przeciągnięciu tam pliku „wyja-
dą” (w podobny sposób, jak wygląda ani-
macja wyjeżdżających ikonek w iOS-owej 
appce Path) ustawione wcześniej akcje, na 
których będziemy mogli przeprowadzić 
działania. Wszystko to jest bardzo intu-
icyjne i człowiek bardzo szybko przyzwy-
czaja się do natychmiastowego dostępu 
do najczęściej wykonywanych czynności 
przy Maku.

Jeśli cenicie sobie wygodę, a wykonuje-
cie codziennie powtarzające się akcje, to 
Dropzone będzie znakomitym kompanem 
przy pracy. Niestety, tym, co może trochę 
od niej odstraszać jest cena – 10,99 Euro. 

Gdyby była chociaż o połowę mniejsza… «

droPzoNe 2.0
mIChał SKrzypaCzaK

dropzone 2.0      
Plusy:  + mnogość akcji ułatwiających i przyspieszających pracę 

+ intuicyjna zasada działania 
+ dostępność z każdej aplikacji

Minusy:  – lista rozszerzeń mogła by być uaktualniana o nowe 
– cena

file:///P:/_iMagazine/2012_06/imag62012_paczka/11_programy/applewebdata://78834EBD-229D-412E-AB6E-CC9AA7575771/link
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O bezpieczeństwie danych mówi się dużo. W czasach, 
gdy najcenniejsze informacje zamknięte są w plikach na 
dysku zaczynamy coraz mocniej dostrzegać wagę tego 
zagadnienia. Również użytkownicy domowi coraz czę-
ściej sięgają po aplikacje, których zadaniem jest szyfro-
wanie treści. Mamy więc nadzieję, że program do ochro-
ny danych Espionage wzbudzi Wasze zainteresowanie.

Pierwsze uruchomienie aplikacji to proces ustalenia 
hasła dostępu do zaszyfrowanych plików. Miernik siły 
bezpiecznego podpowie, czy należycie przyłożyliśmy się 
do tej czynności. Następnie ikona Espionage pojawi się 

na belce systemowej. Aby zabezpieczyć dane wystar-
czy z okna Findera przenieść folder na ikonę programu. 
Proces szyfrowania następuje automatycznie, a katalog 
pojawi się na rozwijanej liście. Stąd przełącznikiem bę-
dziemy mogli łatwo odszyfrować pliki i udostępnić fol-
der innym osobom. Niestety nie ma możliwości zabez-
pieczania pojedynczych plików, co nie ukrywam dość 
mocno mnie zaskoczyło. Program oferuje możliwość au-
tomatycznego blokowania dostępu. Po ustalonym cza-
sie będziemy musieli podać hasło, które generowaliśmy 
przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, aby móc przej-
rzeć listę zaszyfrowanych folderów. Miłą opcją jest rów-
nież automatyczne odszyfrowywania. Wystarczy usta-
lić godzinę, aby program sam rozdekodował zawartość 
teczki, byśmy mogli bez przeszkód zapisywać w niej in-
formacje. Dane zabezpieczane są metodą AES-256, która 
będzie solidną twierdzą dla naszych informacji. Wszel-
kie dane zapisywane są w postaci zaszyfrowanych obra-
zów dysków. Dzięki temu łatwo możemy je przenieść do 
folderu Dropbox’a lub zarchiwizować na TimeMachine.

Nowa wersja aplikacji Espionage zainteresuje użyt-
kowników, którzy chcą mieć pewność, że do ich plików 
nie dostanie się osoba postronna. Efektywny system 
szyfrowania, prosta obsługa („przeciągnij I upuść”) oraz 
możliwość archiwizacji danych poprzez TimeMachine 
to najważniejsze cechy, które powinny zachęcić nas do 
kupna programu. «

esPIoNage 3

espionage 3      
Plusy:  + Szyfrowanie metodą „przeciągnij I upuść” 

+ Współpraca z Dropboxem I TimeMachine 
+ Metoda szyfrowania AES-256

Minusy:  – Brak możliwości szyfrowania pojedynczych plików 
– Dość długi czas szyfrowania plików

Producent: Tao Effect

Witryna: http://www.espionageapp.com

Espionage	w MAS: http://bit.ly/KvM0tu

Cena: 9,99 dolarów

Szyfruj dane – błyskawicznie

przEmySłaW marCzyńSKI

http://www.espionageapp.com
http://itunes.apple.com/us/app/espionage/id524194921?ls=1&mt=12
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FileMaker 12 to przede 
wszystkim nowy wygląd 
tworzonych baz danych. 
Wbudowano narzędzia, 
które mają ułatwić sposób 
kreowania wizualnej czę-
ści projektów. Korzystając 
z prowadnic precyzyjnie 
rozmieścimy elementy na 
kartach bazy. Dzięki opcji 
Apply Theme Style błyska-
wicznie zmieni wygląd ele-
mentów na ten z obranego 
szablonu. Opcja gotowych 
siatek pomoże nam dopa-
sować układ do urządzeń 
i rozdzielczości w różnych 
urządzeniach.

Program posiada czter-
dzieści nowych szablonów. 
Zostały całkowicie zmie-
nione pod względem este-
tycznym. Znajdziemy tu or-
ganizer, bazę kontaktów, 
magazyn i wiele innych 

fILeMaKer Pro 12
NaJlEpSZa baZa DaNyCh 
STaJE Się piękNiEJSZa 
i barDZiEJ MobilNa

przEmySłaW marCzyńSKI

Uporządkowane dane to marzenie każdego użytkownika. jest na to kilka spo-
sobów jednak najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest baza danych. 
problem w tym, że trudno jest przekonać zwykłego użytkownika do narzędzia, 
które przytłoczy go ilością opcji i niezbyt ciekawym wyglądem (tabelki, for-
mularze). Filemaker dostrzegł ten problem i w najnowszej aktualizacji stara się 
przybliżyć potencjał swojej aplikacji szerszej rzeszy odbiorców.
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ny szczególnie dla nowych użytkowników. Ewidentnie 
tego kierunku brakowało w poprzednich odsłonach pro-
gramu. Nikt nie mógł zaprzeczyć, że ta baza danych po-
siada ogromny potencjał i jest wszechstronnym narzę-
dziem. Cóż z tego, jeśli wygląd środowiska odstraszał 
rzesze potencjalnych klientów. W wersji 12. programu 
to się zmienia. Możemy szybciej budować bazy danych, 
które przykuwają wzrok i z przyjemnością dają się obsłu-
giwać. Plusem jest również możliwość darmowego ko-
rzystania z mobilnych wersji aplikacji, które w poprzed-
niej edycji kosztowały po kilkanaście Euro. Doskonały 
ukłon w stronę klientów i zachęta do wejścia w świat 
FileMakera. Najlepsza baza danych pod Mac OS X staje 
się jeszcze lepsza i – co ważne dla wielu z nas – jest tak-
że przyjemniejsza w codziennym użytkowaniu. «

 użytecznych przykładów, któ-
re szczególnie nowym użyt-
kownikom pomogą odnaleźć 
się w świecie FileMaker’a. 
Wielka szkoda, że nie bę-
dziemy mogli zapisać stwo-
rzonego przez siebie wyglą-
du pod inną nazwą w celu 
późniejszego użycia. Do no-
wości w programie należy 
zmodyfikowane pole Kon-
tenera (Container). Możemy 
umieszczać w nim rozmaite 
pliki. Teraz jednak obok sa-
mego magazynowania załącz-
ników, możemy na przykład 
podglądać zawartość PDF-
-ów bezpośrednio w progra-
mie. Tej opcji brakowało. Te-
raz bez pomocy programów 
trzecich możemy przeglądać 
ich zawartość.

Nowe możliwości pracy na szablonach sprawiły, że 
nowa odsłona FileMakera zmienia sposób zapisywania 
danych. Nowe rozszerzenie „fm12” nie jest wstecznie 
kompatybilne. Jeśli samo konwertowanie danych ze star-
szych formatów nie jest kłopotliwe i odbywa się z auto-
matu, o tyle korzystanie z bazy współdzielonej z innymi 
użytkownikami jest już problematyczne. Każdy z użyt-
kowników będzie zmuszony do wykonania aktualizacji 
swojego egzemplarza programu.

Doskonałym prezentem dla użytkowników FileMake-
ra są wersje mobilne z przyrostkiem „Go” w nazwie. Te-
raz oferowane całkowicie za darmo stają się nieocenio-
ne podczas pracy „w biegu”. FileMaker Go bardzo dobrze 
radzi sobie z obsługą dokumentów tworzonych na kom-

puterach z OS X. Działają 
tu funkcje przeszukiwa-
nia i możliwość dodawa-
nia nowych rekordów. 
Jedyna ułomność, jaką 
dostrzegam to sposób 
synchronizacji plików po-
przez Wi-Fi. Niestety, tu-
taj pozostaje kopiowanie 
ich poprzez iTunes lub 
zdalne łączenie się jako 
klient do udostępnionych 
zasobów komputera.

FileMaker staje się 
jeszcze bardziej przystęp-

fileMaker Pro 12      
Plusy:  + Nowe szablony 

+ Łatwiejsze narzędzia do tworzenia widoku układów 
+ Darmowa wersja programu na iOS - FileMaker Go

Minusy:  – Sposób synchronizacji bazy danych z FileMaker Go 
– Brak możliwości tworzenia swoich szablonów

Producent: FileMaker

Witryna: http://www.filemaker.com

Cena: FileMaker Pro – 299 dolarów

FileMaker	Go	dla	iPhone’a w iTunes: http://bit.ly/KlrB9j

FileMaker	Go	dla	iPad’a w iTunes: http://bit.ly/KqbdFQ

Program do recenzji dostarczyła firma WinSoft International 
– http://www.winsoft-international.com

http://www.filemaker.com
http://itunes.apple.com/pl/app/filemaker-go-12-for-iphone/id508238074?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/filemaker-go-12-for-ipad/id508235916?mt=8
http://www.winsoft-international.com
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fil generowany jest z napływających odpowiedzi. Apli-
kacja na starcie, do 10 czerwca jest za darmo, po tym 
terminie będzie płatna, ale niewiele. To	co?	Jak	Was	od-
bierają	inni? «
Producent: Pejot

Kategoria: Social	
Networking

Cena:	Free
http://bit.ly/OqRjIa

Przypominamy, że zbie-
ramy informacje o polskich 
developerach i ich aplika-
cjach dostępnych App Sto-
re i Mac App Store. Przysy-
łajcie swoje zgłoszenia wg 
wytycznych, które opisali-
śmy w tym wpisie.
http://bit.ly/LQwHsR

Pomysł wyśmienity, wyko-
nanie, jak to zwykle w przy-
padku Pejota, mistrzow-
skie. Minimalizm. Face ID 
to według mnie idealne na-
rzędzie, aby poznać praw-
dę o sobie i swoim wyglą-
dzie – lustro też jest dobre, 
ale nie odpowiada, nie jest 
szczere jak inni ludzie. Tym 
bardziej, gdy to robią ano-
nimowo. Stwórz swój profil 
Face ID, oparty na pierw-
szym wrażeniu, jakie robisz 
na nieznajomych.

Podczas przeglądania zdjęć anonimowych osób, od-
powiedz na pytania dotyczące ich wieku, zajęcia i miej-
sca zamieszkania. Aby stworzyć profil dodaj własne 
zdjęcia i przekonaj się jak fryzura, makijaż lub zwykły 
uśmiech wpływają na to jak widzą Ciebie inni. Twój pro-

face Id
Jak Cię WiDZą, Tak Cię piSZą

DomINIK łaDa

zastanawialiście się kiedykolwiek jak widzą Was inni ludzie? jako kogo Was 
odbierają? Ludzie, których oczywiście nie znacie? Nasz redakcyjny kolega, pa-
weł jońca, postanowił to sprawdzić i napisał aplikację na ioS – Face ID.

http://itunes.apple.com/pl/app/face-id/id499594789?mt=8
http://imagazine.pl/2011/08/22/katalog-polskich-aplikacji-w-app-store-i-mac-app-store/
http://imagazine.pl/2011/08/22/katalog-polskich-aplikacji-w-app-store-i-mac-app-store/
http://imagazine.pl/2011/08/22/katalog-polskich-aplikacji-w-app-store-i-mac-app-store/
http://imagazine.pl/2011/08/22/katalog-polskich-aplikacji-w-app-store-i-mac-app-store
http://itunes.apple.com/pl/app/face-id/id499594789?mt=8
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Zresztą nie tylko ja. Gdy tylko wysłałem naczelnemu infor-
mację, że recenzuję tę grę, w odpowiedzi otrzymałem taką 
o to wiadomość: „WOW!!!!!! Dzięki. Szukałem tego i długo 
zastanawiałem się dlaczego jeszcze tego nikt nie wydał.”. 
Moja cierpliwość się jednak opłaciła, bo dziś mogę ponow-

nie przenieść się w czasie do okresu wojny secesyjnej, by 
wybrać czy chcę stanąć po stronie Jankesów czy Konfedera-
tów i samodzielnie decydować o losach USA. Panowie i Pa-
nie, chłopcy i dziewczynki! Oto przed wami tytuł, którego 
osobom pamiętającym złote czasy  Amigi i Atari  właściwie 

KrzySztoF moraWSKI

THe BLuecoaTs 
– NorTH Vs souTH
jedną z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie gier na ioS nie był wcale wy-
dane niedawno total War Battles czy N.o.V.a 3. o nie, osobiście cierpliwie cze-
kałem na coś zupełnie innego.
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ny na pole bitwy i samodzielnie musiał dowodzić swoimi 
jednostkami w walce. Element ten co prawda można było 
wyłączyć i sprawić, by walka odbyła się na zasadzie kom-
puterowej symulacji ale osobiście nie znam osoby, któ-
ra z tego korzystała, bowiem w tym momencie gra auto-
matycznie traciła część swojej atrakcyjności. Oprócz tego, 
w grze zaimplementowane były dwie mini gry zręczno-
ściowe, w których mogliśmy atakować fort przeciwnika 
lub próbować przejąć transport złota wieziony przez ko-
lej strony przeciwnej.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem była możliwość wy-
brania dodatkowych utrudnień w rozgrywce, w postaci 
ataków Indian czy Meksykanów oraz symulacji warunków 
pogodowych objawiających się w postaci chmury deszczo-
wej, wędrującej od stanu do stanu i blokującej ruch jed-
nostki, która znalazła się w jej zasięgu.

 » Dzień dzisiejszy

Tak było kiedyś. A jak jest dzisiaj? Zapewne część star-
szych graczy zauważyła już, że zmianie uległ nieco tytuł 
gry. Być może związane jest to z problemem w uzyskaniu 
odpowiedniej licencji. Wszystko inne jest jednak niemal 
w 100% takie, jak w oryginale.

nie trzeba przedstawiać! North & South... a właściwie po-
winienem powiedzieć, The Bluecoats – North vs South.

 » Kartka z kalendarza,

North & South to niezwykle popularna gra strategicz-
na z elementami zręcznościowymi. Wydana w roku 1989 
przez francuską firmę Infogrames właściwie od razu sta-
ła się hitem i krokiem milowym w rozwoju gier strategicz-
nych. Jej akcja toczy się w czasie wojny secesyjnej w Sta-
nach Zjednoczonych a Twoim celem, jako gracza, jest 
doprowadzić wybraną przez siebie stronę do ostatecz-
nego zwycięstwa i zjednoczyć pod swoim dowództwem 
wszystkie stany USA.

Na niesamowity sukces tego tytułu składało się kilka 
różnych rzeczy. Gra łączyła w sobie elementy strategii tu-
rowej, strategii czasu rzeczywistego i gier zręcznościo-
wych. Dodajmy do tego świetną (jak na te czasy) opra-
wę graficzną i muzyczną oraz poczucie humoru i od razu 
mamy przepis na tytuł, który po prostu musiał stać się 
niesamowitym hitem.

Twoim podstawowym zadaniem, jako dowódcy, było 
przemieszczanie wojsk po mapie i zdobywanie kolejnych 
stanów. Ten element był turowy. Każdy gracz miał odpo-
wiednią liczbę armii i podczas swojej tury mógł przemie-
ścić każdy oddział o jedno pole. W pierwszej kolejności na-
leżało zadbać o to, by zająć kilka kluczowych pól, takich 
jak forty (między którymi były położone tory kolejowe), 
dzięki którym co turę do naszego skarbca trafiało cenne 
złoto, za które potem kupowaliśmy kolejne jednostki, czy 
też port, gdzie co jakiś czas przypływał statek z posiłkami.

http://bit.ly/LQycqY

Kiedy dwie przeciwne jednostki spotykały się na jed-
nym polu dochodziło do walki. Tu gra stawała się stra-
tegią czasu rzeczywistego, bowiem gracz był przenoszo-

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bzhC6XNRm1c
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dian i Meksykanów, ochronę przed warunkami atmos-
ferycznymi, dodatkowe kule do armat jak i inne ciekawe 
elementy. Jest to naprawdę świetny pomysł.

 » Drobne niuanse

Młodzi gracze zapewne odbiorą ten tytuł takim, jakim jest. 
Jednak stare wygi, które miały okazje grać w oryginał, na 
pewno szybko zobaczą pewne subtelne różnice między 
oboma tytułami. Różnice wynikające, jak mi się wydaje, 
z braku zakupu licencji i decyzji na stworzenie gry na wzór 
oryginału sprzed lat.

Oprócz wspomnianej już różnicy w tytule oraz nowej 
oprawy graficzno-muzycznej, nieco zmienione zostały rów-
nież mini gry zręcznościowe, polegające na zdobywaniu 
fortu czy ataku na transport złota naszego przeciwnika. 
W oryginale, w obu przypadkach wcielaliśmy się w jedne-
go z naszych żołnierzy i biegliśmy po murze fortu, aby pod-
mienić jego flagę na naszą albo po dachach wagonów po-
ciągu, aby dobiec do lokomotywy i przejąć nad nią kontrolę.

W obecnej wersji również wcielimy się w jednego z na-
szych żołnierzy. Ale zamiast biec po murze fortu będziemy 
strzelać do jego obrońców. Zamiast biec po dachach wa-
gonów będziemy jechać na koniu, unikając przeszkód na-
turalnych takich jak kamienie czy drzewa oraz wyskakują-
cych na nas żołnierzy ochraniających transport pieniędzy.

Nowe mini gry są równie zabawne, co oryginalne. Za-
ryzykuję nawet stwierdzenie, że obecny sposób zdobywa-
nia fortu jest wręcz bardziej logiczny od starego. Jednak 
mnie, jako fanowi oryginalnego tytułu, nieco brakuje ory-
ginalnych mini gierek. Sam nie wiem czemu, ale zawsze 
gdy staram się zdobyć fort, czy atakuje na pociąg, w gło-
wie mam, „ale to było inaczej”. Wiem czepiam się szcze-
gółów, ale wolno mi. Więc dodam jeszcze tylko, że brakuje 

Mamy więc do wyboru jedną z dwóch stron konflik-
tu oraz jeden z czterech okresów historycznych, w któ-
rych chcemy rozpocząć rozgrywkę. To, w jakim okresie 
zaczniemy grę warunkuje ilość i rozkład wojsk obu stron, 
a wybrany poziom trudności (do wyboru: łatwy, normal-
ny i trudny) ma wpływ na posunięcia komputera i zacho-
wanie podczas walki. Wybrany poziom trudności będzie 
miał też wpływ na skomplikowanie wbudowanych mini 
gier, polegających na zdobywaniu fortów i przechwyty-
waniu transportów pieniędzy.

Oczywiście gra musiała zostać dostosowana do realiów 
urządzeń mobilnych, sterowanych za pomocą ekranu do-
tykowego, a nie klawiatury i myszki. Stąd zauważalne są 
pewne różnice w sterowaniu, zwłaszcza podczas kontrolo-
wania jednostek w trakcie bitwy. Jest to jednak zabieg nie-
unikniony, a stworzony system sterowania jest na tyle intu-
icyjny, że gracz bardzo szybko się do niego przystosowuje.

Zmianie uległa również oprawa graficzna i muzyczna, 
co według mnie również było zabiegiem nieuniknionym. 
Ta oryginalna zapewne nie zrobiłaby dzisiaj na nikim wra-
żenia, a grę kupiłaby wówczas tylko garstka pasjonatów-
-kolekcjonerów. Obecna wersja graficzna – co zresztą wi-
dać na zdjęciach – jest zdecydowanie bardziej kolorowa, 
modele postaci są bardziej dopracowane a animacje płyn-
niejsze. Co jednak najważniejsze, tak jak w przypadku Ano-
ther World tak i tu twórcy zachowali styl i klimat oryginal-
nej gry, za co należą się im duże brawa.

Do gry zdecydowano się również dodać nowy element, 
jakim jest sklepik, który dodatkowo urozmaica rozgryw-
kę. W oryginale bowiem, w momencie gdy ubieraliśmy 
wystarczająco dużo złota, automatycznie dostawaliśmy 
nową jednostkę. Tu natomiast, gracz samodzielnie decy-
duje o tym kiedy i na co wyda swoje pieniądze. Oprócz 
wspomnianych nowych jednostek, w sklepiku możemy 
zakupić takie elementy jaki: ochronę przed atakami In-
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czegoś, co robi fotograf i co nadawało sens jego umiesz-
czeniu na ekranie menu. Pamiętacie? Co ciekawe, dalej 
możemy połaskotać go po szanownych czterech literach!

Ale koniec już z tym. Są to drobnostki, zupełnie nie prze-
szkadzające w rozgrywce i nie ma sensu się na nich skupiać.

The Bluecoats –  
North vs south      
Plusy:  + oprawa graficzno muzyczna 

+ stare dobre North & South 
+ dodatkowe elementy rozgrywki

Minusy:  – brak trybu multiplayer

Cena: wersja uniwersalna – 2,99 Euro 
 wersja tylko na iPhone’a/iPoda – 1,59 Euro

Gameplay	Trailer: http://bit.ly/KVYdFo

Link	do	sklepu:  
wersja uniwersalna – http://bit.ly/LGewYv 
wersja tylko na iPhona/iPoda – http://bit.ly/Nvn7hf

 » Podsumowanie

The Bluecoats – North vs South jest świetnym przykła-
dem tego, jak należy wykonywać remake starych gier. 
Zachowuje on wszystkie kultowe i rozpoznawalne ele-
menty swojego pierwowzoru, jednocześnie nadając grze 
powiew świeżości dzięki drobnym udoskonaleniom i kil-
ku nowym elementom. W ten sposób tytuł ten powinien 
być atrakcyjny nie tylko dla fanów, którzy ponad 20 lat 
temu spędzali niezliczone godziny grając w oryginał, ale 
również dla młodszych graczy, którzy dopiero teraz będą 
mieli szansę odkryć tę grę.

Szkoda tylko, że jej twórcy nie przewidzieli trybu mul-
tiplayer. To właśnie możliwość gry przeciwko żywemu 
przeciwnikowi była kwintesencją tego tytułu i sprawia-
ła, że tak ciężko było się od niego oderwać. Mam nadzie-
ję, że zostanie on dodany w przyszłych update-ach. «

http://www.youtube.com/watch?v=gQVCLpHHUbA
http://itunes.apple.com/pl/app/the-bluecoats-north-vs-south/id518019509?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/the-bluecoats-north-vs-south/id518020767?mt=8
http://www.hifiman.pl/
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Obecnie, wymiana dokumentów drogą elektroniczną to 
najprostsza i najbardziej efektywna forma przesyłania 
treści. Jednak wraz z rozpowszechnieniem się tego roz-
wiązania, jesteśmy bardziej narażeni na nieautoryzowa-
ny dostęp do dokumentów. Dzięki funkcji Zabezpiecze-
nia dokumentów wbudowanej w Worda, możemy być 
spokojni, że pliki otrzyma właściwy odbiorca.

Microsoft Word oferuje możliwość całkowitego lub 
częściowego zablokowania dostępu do pliku. W poniż-
szym tekście pokażemy jak skutecznie użyć obu narzędzi.

Aby ograniczyć dostęp do pliku, będziemy korzystać 
z funkcji Zabezpieczenia. Odnajdziemy ją wchodząc do 
menu Word / Preferencje. Plik, który chcemy zabezpieczyć, 
musi być aktywnym (otworzonym) dokumentem Worda.

W oknie Preferencji programu Word wybieramy iko-
nę kłódki – Zabezpieczenia.

W tym miejscu możemy łatwo zabezpieczyć nasz do-
kument hasłem. Bez jego podania, osoba nie będzie mia-
ła możliwości otworzenia pliku lub poddania go edycji.

Jeśli zdecydujemy, że nasz plik może zostać otwo-
rzony tylko po podaniu hasła, wówczas podajemy kod 
w polu Hasło ochrony przed otwarciem. Akceptujemy 
klikając OK. Zostaniemy poproszeni o ponowne poda-
nie wcześniej wpisanego hasła.

BezPIeczeńsTWo 
doKuMeNTóW Word’a
przEmySłaW marCzyńSKI
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Po nadaniu hasła, podczas otwierania dokumentu, 
ukaże się następujący komunikat.

Podając hasło w polu: Hasło ochrony przed zmiana-
mi, osoba otwierająca dokument będzie musiała po-
dać odpowiedni ciąg znaków, aby móc edytować tekst.

Możemy także zabezpieczyć dokument bez koniecz-
ności podawania hasła podczas otwierania tekstu. Wów-
czas należy w oknie Zabezpieczenia wybrać Chroń doku-
ment. Będziemy wówczas mogli zablokować: edycję pliku, 
wybrane formularze, komentarze oraz śledzenie zmian.

Aby usunąć zabezpieczenia z pliku musimy wejść do 
funkcji Zabezpieczenia i usunąć hasło z pola, w którym 
zostało podane. W przypadku ochrony dokumentu, bę-

dziemy zmuszeni kliknąć w tym oknie Nie chroń doku-
mentu i ponownie podać hasło zabezpieczające. «

polub nas

facebook.com/imagazinepl

http://www.facebook.com/iMagazinePL
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 » Powiadomienia Growl o zakończonej 
operacji w Terminalu

Nie zawsze w Terminalu wykonuje się proste opera-
cje. Zdarza się, że wykonujemy operacje skompliko-
wane, które są czasochłonne. Zamiast więc co chwi-
lę przełączać się z innych aplikacji i sprawdzać, czy 
komenda została już wykonana, możemy skorzy-
stać z dobrze znanego narzędzia, jakim jest system 
powiadamiania Growl.

Do wykonania tego ułatwienia będziemy potrze-
bowali (oprócz samego Growl’a) także dodatku do 
niego o nazwie growlnotify. Pobierzcie go i zain-
stalujcie. Teraz możemy już ustawić sobie powiado-
mienie,  które będzie się wyświetlało po zakończeniu 
 operacji w Terminalu. Zrobimy to tak: komenda do wy-
konania &&  growlnotify -m „treść komunikatu”

Dla lepszego zrozumienia pokażę, jak to wyglą-
da na przykładzie utworzenia pliku test.txt przy 
 pomocy  komendy touch. Po wykonaniu tej ope-
racji Growl ma wyświetlić komunikat o treści 
„Plik ‘test.txt ’ został utworzony”. Będzie to wyglądać 
następująco:

touch	test.txt	&&	growlnotify	-m	„Plik	‚test.txt’	
został	utworzony”

Oczywiście do takich krótkich operacji zupełnie nie 
opłaca się stosować powiadomień. Był to jednak tyl-
ko przykład.

Źródło: oS	x	Daily

 » Ustawiamy globalny skrót klawiszowy 
dla Preferencji systemowych

Najłatwiejsze rozwiązania są często najtrudniej dostrze-
galne. Dlatego, jeśli często zaglądacie do Preferencji sys-
temowych, a przy tym lubicie korzystać ze skrótów kla-
wiszowych, ta porada jest dla Was.

Jak ogólnie wiadomo, OS X umożliwia przypisanie 
własnych skrótów klawiszowych do niemal każdej aplika-
cji. Odbywa się to przy pomocy zakładki Skróty	klawi-
szowe znajdującej się w sekcji Klawiatura w Preferen-
cjach	systemowych. I właśnie tym sposobem dodamy 
możliwość otwierania Preferencji z klawiatury. Odwoła-
my się do możliwości uruchomienia Preferencji z menu 
Apple. Przystąpmy więc do roboty:

Na początku uruchamiamy Preferencje	 systemo-
we i przechodzimy do ustawień Klawiatury i zakładki 
Skróty	klawiszowe. Z listy po lewej wybieramy Skró-
ty	klawiszowe, a następnie z prawej listy zaznaczamy 
Wszystkie	programy i klikamy na plusik (+).

TIPs & TrIcKs
maCIEj SKrzypCzaK

http://growl.info/extras.php#growlnotify
http://osxdaily.com/2012/05/17/use-growl-notifications-to-alert-when-command-line-tasks-have-completed/
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W nowym okienku w polu Nazwa	menu: wpisujemy:

Preferencje	systemowe…

Zwróćcie uwagę, czy nie popełniliście błędów w pi-
sowni oraz czy prawidłowo wpisaliście znak wielokrop-
ka (za pomocą skrótu ⌥;).

W następnym polu – Skrót	klawiszowy podajemy 
kombinację klawiszy, która będzie uruchamiać aplika-
cję. Jako że standardem jest, że preferencje większości 
aplikacji uruchamia się za pomocą skrótu ⌘,wybrałem 
podobny skrót, czyli ^⌘,.

Teraz niezależnie od tego, w jakiej aplikacji jesteście 
wystarczy, że wciśniecie ustaloną kombinację klawiszy, 
a otworzą się Preferencje systemowe.

Źródło: oS	x	Daily

 » Przyspieszamy uruchamianie Terminala 
przez ustawienie uruchamianej powłoki

Jeśli macie problem z powolnym otwieraniem się apli-
kacji Terminal, to jest na to metoda. Otóż domyślnie, 
przy każdym uruchomieniu tej aplikacji, wczytywane 
są informacje z poprzedniej sesji. Spowodowane jest 
to ustawieniem, które nakazuje otworzyć domyślną 

powłokę /usr/bin/login. Można to jednak łatwo prze-
stawić, aby Terminal logował się bezpośrednio do po-
włoki  roboczej, z której najpopularniejszą chyba jest 
/bin/bash.

Aby wprowadzić w życie powyższe ustawienia uru-
chamiamy Terminal, a następnie jego preferencje i w za-
kładce Startup zmieniamy opcję Powłoka otwierana 
jest z: domyślną powłoką logowania (/usr/bin/login) 
na drugą pozycję, czyli poleceniem (pełna	 ścieżka), 
gdzie podajemy poniższą ścieżkę:

/bin/bash

Teraz przy każdorazowym uruchomieniu Terminala 
będziemy błyskawicznie przenoszeni do powłoki bash. 
Niestety, istnieje w tym wszystkim pewien haczyk. Prze-
stawiając logowanie bezpośrednio do powłoki, utracimy 
dostęp do informacji o ostatnim logowaniu do termi-
nalu. Oczywiście nie będzie to stratą, jeśli ta informa-
cja nie jest Wam potrzebna.

Źrodło: oS	x	Daily

http://osxdaily.com/2012/05/13/set-system-preferences-keyboard-shortcut-mac-os-x/
http://osxdaily.com/2012/04/30/open-terminal-faster-by-specifying-a-shell/
http://sare.pl/
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Nie ma co ukrywać – iphone to przede 
wszystkim ekran. Co więcej, obie stro-
ny są szklane, przez co – pomimo za-
pewnień producenta – nie jest odpor-
ny na zarysowania i uszkodzenia.

Jedną z pierwszych rzeczy, jaką powinniśmy wziąć pod 
uwagę po zakupie iPhone’a, jest właśnie kwestia za-
bezpieczenia ekranu. Oczywiście, możemy nosić nasz 
telefon w pokrowcu i po prostu na niego uważać, ale 
polecam zastanowienie się nad zamontowaniem dedy-
kowanej folii. Folie, które dostępne są na rynku, możemy 
podzielić z grubsza na dwie kategorie – elektrostatycz-
ne, montowane na sucho oraz takie, które montowane 
są na mokro. Te pierwsze, wymagają mniejszego zacho-
du przy montażu, ale z drugiej strony są bardzo podat-

ne na wszelkie problemy z bąblami z powietrzem czy 
też przyklejającymi się w trakcie nakładania pyłkami. 
Folie montowane na mokro wymagają od nas przygo-
towania specjalnego płynu i oczekiwania na wyschnię-
cie. Z drugiej strony, nie mamy problemów z bąblami 
i paprochami. Wybór należy do Was. W tym poradniku 
zaprezentujemy Wam, jak poprawnie zakłada się folie 
„na mokro”. Jako materiał „testowy” posłuży folia IPG 
Invisible Phone Gard.

1. Otwieramy opakowanie z folią i wyjmujemy za-
wartość. Folię, szmatkę do wyczyszczenia ekranu i kartę 

MoNTaż foLII 
Na eKraNIe iPHoNe’a

DomINIK łaDa
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do niej wodę oraz kilka kropli płynu do zmywania. Wy-
mieszajmy płyn.

3. Delikatnie odklejamy folię.

z numerem seryjnym folii, która posłuży z jednej stro-
ny w przypadku reklamacji, a z drugiej strony jest wy-
korzystywana jako aplikator dla folii, dzięki któremu ją 
wyrównujemy.

2. Kolejny krokiem jest przygotowanie płynu, który 
posłuży nam do poprawnego zamontowania folii. W tym 
celu weźmy dowolny pojemnik, np. miseczkę i wlejmy 
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7. Ściereczką, którą wcześniej czyściliśmy ekran, mo-
żemy teraz wytrzeć nadmiar płynu.

8. Kartą z numerem seryjnym wygładzamy folię na 
ekranie. Dzięki niej możemy pozbyć się ewentualnych 
pęcherzyków powietrza i nierówności.

Folię mamy założoną. Teraz powinniśmy odczekać kil-
ka godzin do pełnego wyschnięcia – oczywiście w tym 
czasie możemy korzystać z telefonu. Od teraz mamy za-
bezpieczony ekran.

Powyższe kroki możecie też zastosować w przypad-
ku iPada czy też iPoda Touch. Dziękujemy ZGSklep.pl za 
pomoc w przygotowaniu materiału. «

4. Zwilżamy palcami folię przy pomocy wcześniej 
przygotowanego płynu.

5. Wilgotną folię nakładamy na ekran telefonu.

6. Wyrównujemy folię tak, aby idealnie dopasowa-
ła się do ekranu.

http://www.zgsklep.pl


 » 2012 nr 6 » Porady » MobileMe kończy działalność 30/06/2012 98

MobileMe
końCZy DZiałalNość 
30/06/2012 – Co robić?

WojtEK pIEtrUSIEWICz

Najpierw .mac, potem mobileme, a dzisiaj iCloud – apple od lat próbuje swo-
ich sił w tym kierunku i chyba w końcu znaleźli bardzo innowacyjne podejście 
do  tematu chmury. Niestety, stało się to kosztem użytkowników mobileme, 
 których konta zostaną zamknięte z końcem czerwca 2012 roku.

• Nasz iPhone, iPad lub iPod touch musi mieć iOS 5 lub 
nowszy.

• Przy przenosinach korzystamy z Apple ID, którego 
używaliśmy do logowania się do MobileMe.

• OS X musi być zaktualizowany do 10.7.2 (Lion) lub 
nowszego.

 » Przenosiny na iCloud 
i backup danych

Apple zaleca przeniesienie naszych usług z MobileMe 
na iCloud, ale trzeba spełnić pewne wymagania, aby to 
zrobić:
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 » Co znika?

Apple przede wszystkim rezygnuje z usług:

• iDisk
• Galerii (zdjęcia i filmy)
• stron WWW stworzonych w iWeb

Dodatkowo,	jeśli	nie	planujecie	przenosin	na	
	iCloud,	to	utracone	zostanie	konto	pocztowe	z ad-
resem	@mac.com	lub	@me.com	wraz	z wszelkimi	
ustawionymi	aliasami.

 » Backup plików z iDisk

Koniecznie musimy zgrać nasze pliki z iDisk, tym bar-
dziej, jeśli nie trzymamy tam kopii tylko oryginały. Mo-
żemy to zrobić dwojako – za pomocą Findera lub po-
przez www.me.com/idisk.

W tym pierwszym przypadku wystarczy z menu Idź 
(lub z bocznego paska w nowym oknie) wybrać iDisk 
i przenieść niezbędne dane na nasz dysk twardy. W dru-
gim przypadku, logujemy się do iDisk za pomocą WWW 
i stamtąd pobieramy wymagane dane.

Przy okazji możemy zrobić kopię naszych stron inter-
netowych, które znajdziemy w katalogu /Sites/ na iDisk 
– wystarczy przegrać wszystkie pliki na HDD.

 » Backup zdjęć i filmów z Galerii

O kopie naszych zdjęć i filmów może zadbać iPhoto lub 
Aperture – wystarczy podłączyć się do MobileMe z bocz-
nego paska, aby wykonać synchronizację naszych zdjęć. 
Jeśli je wgrywaliśmy prosto z iPhoto (i potem nie skaso-
waliśmy oryginałów) to nawet tym nie musimy się mar-
twić – zdjęcia nadal znajdują się w naszej bibliotece.

Drugą metodą jest zalogowanie się do MobileMe i, 
podobnie jak miało to miejsce w przypadku iDisk, zgra-
nie zdjęć ręcznie na dysk twardy.

 » Co dalej?

Osobiście nie korzystałem z dodatkowych funkcjonal-
ności MobileMe, takich jak Galerie czy iDisk i prefero-
wałem poleganie na innych usługach, ale znam oso-
by, które nie potrafią sobie życia bez nich wyobrazić. 

• PC musi mieć Windows 7 lub Vista (z Service Pack 2) 
oraz iCloud	 Control	 Panel. Wymagany jest też 
Outlook 2007 lub 2010, aby mieć dostęp do kontak-
tów i kalendarzy.

Pełna specyfikacja wymagań znajduje	się	tutaj.

Zalecane jest również wykonanie backupu wszyst-
kich naszych danych.

 » Książka Adresowa

W menu Plik wybieramy opcję Eksport i następnie dru-
gą od góry – Archiwum	Książki	Adresowej. Plik zapi-
sujemy w bezpiecznym miejscu.

 » iCal

W Kalendarzu będzie trochę więcej roboty – w zależno-
ści od tego, ile mamy kalendarzy. Powinniśmy wyeks-
portować po kolei każdy z kalendarzy:

• Wybieramy kalendarz, np. „Domowy” spod przyci-
sku Kalendarze w górnym lewym rogu.

• Przechodzimy do menu Plik, wybieramy Eksport i po-
nownie Eksport

• Operację powtarzamy dla wszystkich pozostałych 
kalendarzy.

• Następnie klikamy na poszczególne Subskrypcje ( jeśli 
takowe mamy) i wciskamy ⌘i.

• Z wyświetlanego okna przepisujemy sobie do pliku 
adres naszej subskrypcji.

 » Safari

Na koniec pozostaje zapisanie zakładek z Safari — w tym 
celu wystarczy wybrać z menu Plik opcję Eksportuj	Za-
kładki i zapisać z powyższymi backupami.

 » Przenosimy dane do iCloud

Po wykonaniu powyższych backupów należy udać się 
na stronę me.com/move, zalogować się naszym Apple 
ID i postępować zgodnie z instrukcją. Nawet jeśli coś 
pójdzie nie po naszej myśli, to mamy przecież zrobione 
backupy. Prawda? PRAWDA!?

http://www.me.com/idisk
http://iCloud.com/windowscontrolpanel
http://support.apple.com/kb/HT4759?viewlocale=pl_PL
https://me.com/move
mailto:@mac.com
mailto:@me.com
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między systemami staje się banalna. Istnieje, podobnie 
jak pod iDiskiem, możliwość współdzielenia się plika-
mi. Na dzień dzisiejszy, w zasadzie brakuje tylko możli-
wości ustawienia daty i godziny, o której ma wygasnąć 
publiczny link.

Oczywiście obok Dropboxa istnieje mnóstwo kon-
kurencji, chociażby w postaci Box, Microsoft SkyDrive 
czy Google Drive. Każdy z nich różni się detalami, ale 
generalnie oferują podobne możliwości. Dropbox uwa-
żam jednak za najbardziej uniwersalny, ale jak to zwy-
kle bywa – usługę należy dobrać do swoich własnych 
preferencji oraz potrzeb i workflow.

 » iWeb

Potencjalnie iWeb przysporzy najwięcej problemów 
– proste tworzenie stron internetowych było ciepło 
przyjęte przez amatorów, którzy niekoniecznie rozu-
mieją składnię HTML. iWeb jednak posiada możliwość 
publikowania naszego tworu na serwer FTP. Wystarczy 
w takiej sytuacji wykupić serwer i odpowiednio w pro-
gramie wypełnić pola. Nie polecam jednak tego rozwią-
zania – są prostsze i lepsze.

Dla osób, które chcą głównie pisać, polecam skorzy-
stanie z ciekawego rozwiązania opartego na Dropboxie 
o nazwie Scriptogr.am, który wymaga dwóch rzeczy: 
konta na Dropboxie oraz na samym scriptogr.amie. Za-
łożenie obu to kwestia kilku chwil. Można też skusić się 
na konto na Wordpress.com – darmowe, funkcjonalne 
i według mnie lepsze od Blogger.com od Google. Naj-
wyższą szkołą jazdy jest postawienie własnego serwe-
ra z instalacją z Wordpress.org, ale to już czynność dla 
osób, które wiedzą, co chcą oraz akceptują koszty z tym 
związane.

Ciekawą alternatywą jest amerykański SquareSpa-
ce.com, który za kilkadziesiąt złotych miesięcznie do-
starcza bardzo dużą funkcjonalność połączoną z narzę-
dziem do wizualnej budowy naszej strony – to prawie 
jak układanie klocków Lego. Bardziej znane w Polsce 
są natomiast aplikacje, takie jak RapidWeaver, które 
dają możliwość stworzenia własnej strony od podstaw. 
Do  RapidWeavera można dokupić (lub za darmo pobrać) 
ciekawe szablony do naszych stron.

Na koniec pozostają jeszcze alternatywy dla skrzyn-
ki pocztowej, jeśli przypadkiem chcielibyśmy całkowicie 
zrezygnować z MobileMe, bez przenosin na iCloud. W ta-
kiej sytuacji mamy do dyspozycji darmowego  Google 
Mail, Yahoo Mail lub mnóstwo innych rozwiązań, od dar-
mowych do płatnych. Pierwsze dwie pozycje są obec-
nie najbardziej popularne i mogę je śmiało polecić. «

Największa zaletą Galerii jest oczywiście możliwość 
 szybkiego i prostego współdzielenia się fotografiami 
z rodziną i znajomymi. Wystarczy parę kliknięć i album, 
w całkiem atrakcyjnej formie, czeka na WWW. Apple 
poniekąd zastąpił tę funkcjonalność za pomocą Dzien-
ników w iPhoto dla iOS (opisywałem tę funkcję w po-
przednim numerze iMagazine), ale nie jest ona dostęp-
na w wersji desktopowej.

 » Galerie

Tę funkcjonalność możemy zastąpić dobrze znany-
mi usługami, jakimi są Flickr, 500px czy nawet Picasa 
 Google’a lub Facebook. Pierwszy i ostatni z nich jest na-
wet wspierany przez iPhoto, więc obsługa jest maksy-
malnie uproszczona. Niestety, Facebook wymaga kon-
ta, a Flickr nie jest przez wszystkich lubiany. 500px jest 
z kolei skierowany do bardziej zaawansowanych użyt-
kowników. Do szybkiego dzielenia się zdjęciami, czy to 
z rodziną, czy z ograniczoną grupą znajomych, polegał-
bym jednak na Dropboxie, który niedawno mocno po-
prawił swoją funkcjonalność pod tym kątem. Wystarczy 
stworzyć odpowiednik katalog na dysku twardym w fol-
derze Dropbox i wyeksportować (lub przekopiować) do 
niego zdjęcia, w odpowiednio niższej rozdzielczości. Na-
stępnie pozostaje nam kliknięcie prawym przyciskiem 
w ten folder, przekopiowaniu linku publicznego, które-
go następnie przesyłamy mailem do wybranych osób.

Każdy oczywiście wybierze metodę, która najbar-
dziej będzie mu odpowiadała lub ich kombinację. War-
to jednak rozejrzeć się za taką usługą, która nie będzie 
nas ograniczała i jej obsługa będzie możliwie prosta. 
W końcu przeważnie chodzi o jak najszybsze dostarcze-
nie Babci zdjęć z obiadku...

 » iDisk

iDisk z kolei stał się w zasadzie zbędny dzięki wspomnia-
nemu Dropboxowi. Współpracuje z OS X, Windows, iOS, 
Androidem i tak dalej, więc gdziekolwiek byśmy nie byli, 
powinniśmy mieć możliwość dobrania się do naszych 
plików. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcemy korzystać 
z Photostream pod iCloud, to również możemy zdjęcia 
z naszego telefonu uploadować bezpośrednio na kon-
to w Dropboxie – zyskamy zresztą dzięki temu dodatko-
wą przestrzeń. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę 
fakt, że Dropbox dzisiaj wspierany jest przez praktycz-
nie każdą liczącą się aplikację, to wybór powinien być 
oczywisty, tym bardziej, że synchronizacje plików po-

http://www.dropbox.com


http://itunes.apple.com/pl/book/steve-jobs-polish-edition/id498652664?mt=11
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Pamiętam dobrze – w 1999 roku istniało w Polsce pismo 
komputerowe zatytułowane „Secret Service”. Chyba każ-
dy, kto w tamtym czasie interesował się grami, zna ten 
tytuł. I to właśnie w jednym z numerów, pierwszy raz 
przeczytałem o filmie „Matrix”. Przy jego produkcji wy-
korzystano komputery, jak przy żadnym innym wcze-
śniej, więc pewnie dlatego przeczytałem o nim w tym 
czasopiśmie. Jak tylko zobaczyłem zdjęcia, przeczytałem 
opis i co takiego w tym filmie się wyczynia postanowi-
łem, że nie daruję sobie jeśli go nie zobaczę. Poszedłem 

na niego do kina i… zakochałem się! Do tego stopnia, że 
nawet jak dziś włączę sobie to arcydzieło (tak, nie boję 
się tu użyć tego słowa) cieszę się tak samo, jak po wyj-
ściu wtedy z kina, czyli jak mały, wschodzący nastolatek.

 » Podążaj za białym królikiem

Jest to historia Thomasa Andersona (Keanu Reeves), któ-
ry na co dzień jest trybikiem w korporacyjnej  maszynie. 

jaN UrBaNoWICz

„ŁyżKa NIe IsTNIeje” 
No właśnie, co z tą łyżką? Istnieje czy też nie? po 1999 roku pewnie każdy z nas 
zadawał sobie to pytanie. tak samo zaczęliśmy się zastanawiać, czy to, co nas 
wokół otacza to jawa czy może jeszcze sen. Wszystko to za sprawą filmu, któ-
ry zmienił podejście do efektów specjalnych. jego wpływy widzimy w produk-
cjach po dziś dzień. Nastąpiła rewolucja, która twórcom się zapewne nie śniła. 
13 lat temu do kin wszedł jeden z najlepszych filmów science fiction – „matrix”
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Jednak to nie jego jedyne za-
jęcie, gdyż dodatkowo ma on 
jedną z najlepszych fuch na 
świecie – jest hakerem kom-
puterowym. No i ma świet-
ną ksywkę, Neo. Czyli, już go 
lubimy. Neo spotyka na swo-
jej drodze  długonogą Trini-
ty (Carrie-Anne Moss), która 
doprowadza go do najwięk-
szego cyberprzestępcy na 
świecie, Morfeusza (Lauren-
ce Fishburne). Neo czuje jak-
by spotkał swojego mentora, 
gdyż śledził poczynania Mor-
feusza już od dłuższego cza-
su. Ten obiecuje mu poka-
zać coś, czego nikt by się nie 
spodziewał, z zastrzeżeniem, 
że może mu zaoferować tyl-
ko prawdę, nic więcej. Neo 
przystaje na tę propozycję 
i wszystko zostaje wywróco-
ne do góry nogami.

Nagle okazuje się, że 
świat, w którym żył nasz 
główny bohater, to jedna wielka iluzja stworzona przez 
komputery. Prawdziwy świat to pobojowisko z zaczadzo-

nym niebem, ciemne i mrocz-
ne, w którym nie królują już 
homo sapiens, a stworzone 
przez nich maszyny. Ludzie 
są hodowani jako baterie 
mające na celu dać maszy-
nom energię, a ostatni, któ-
rzy pozostali wolni – żyją 
głęboko pod ziemią, w mie-
ście Zion. Żeby Neo nie było 
za łatwo, zostaje on jeszcze 
poinformowany, iż Morfeusz 
wierzy, że jest on Wybrań-
cem, który pokona maszy-
ny i zakończy wojnę. Trochę 
mu się świat do góry noga-
mi wywrócił.

Trzeba przyznać, że histo-
ria jest ciekawa i niebanalna. 
Chodzi w niej co prawda o to 
samo, co w większości, czyli 
o walkę dobra ze złem i chy-
ba nie zdziwi nikogo, że do-
bro w końcu zwycięży. Choć 
właściwie, ostatecznie to tak 
nie do końca było.

Obraz napisany i wyreżyserowany przez braci 
Larry’ego i Andy’ego Wachowskich jest napakowany 
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odniesieniami do filozofii, religii, anime i cyberpunku. 
Czegoś takiego chyba wcześniej nie było. Dodatkowo, 
znajdziemy tu masę rewelacyjnie zrealizowanych scen 
walki, w rozmaitych stylach. Chciało by się rzec, że jest 
to idealne męskie kino, ale tak naprawdę ten film może 
polubić każdy.

 » Myślisz, że oddychasz teraz powietrzem?

Przede wszystkim, widowisko napakowane jest efektami 
specjalnymi. To właśnie „Matrix” zapoczątkował modę 
na efekt slow motion, który stał się tak popularny w fil-
mach po 2000 roku. Zastosowanie wielu aparatów do 
stworzenia efektu 360 stopni również zapoczątkowało 
pewną rewolucję. Dużo by wymieniać, ale ważne jest to, 
że wszystko jest wyważone. Nie jest to film, w którym 
na siłę napchano pełno efektów i tyle. To, co widzimy 
jest w odpowiednich proporcjach. Mamy tu akcję, histo-
rię, dialogi, no i wspomniane wielokrotnie efekty, które 
nie męczą widza. Jest ich dokładnie tyle, ile być powin-
no. Dzięki temu ogląda się je jeszcze przyjemniej. Pew-
nie dlatego tak go lubię.

 » Muzyka

Bardzo ważnym aspektem „Matrixa” jest ścieżka dźwię-
kowa. Znalazły się na niej mocne utwory elektroniczne 
oraz rockowe, tj. Marilyn Manson, The Prodigy, Defto-
nes czy Rage Against the Machine. Całość idealnie kom-
ponuje się z tym, co widzimy na ekranie i ma się wraże-
nie, że żadna piosenka nie znalazła się tu przypadkowo. 
Takie zjawisko obserwuję chyba jedynie w ścieżkach 
dźwiękowych do filmów Quentina Tarantino. Na doda-
tek, jeśli ktoś gustuje w takiej muzyce, rewelacyjnie się 
tej płyty słucha również poza filmem. W momencie pi-
sania tego tekstu leci ona właśnie w moich głośnikach.

 » Wydania

Pierwszy raz zobaczyłem ten film w kinie. Później, jak 
tylko się pojawiła, poleciałem do sklepu i kupiłem sobie 
go na kasecie VHS, choć młodsi czytelnicy już pewnie ta-
kich cudów nie pamiętają. Po pewnym czasie pojawiło 
się na półce wydanie DVD i jeśli mnie pamięć nie myli, 
był to pierwszy film na tym nośniku, jaki  kiedykolwiek 
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kupiłem. Najciekawsze były w nim funkcje multimedial-
ne, a także możliwość połączenia się z Internetem i obej-
rzenia dodatkowych materiałów. Niedawno odświeża-
łem sobie całą trylogię (ale o tym za chwilę) na płytach 
Bluray i oglądało się go jeszcze przyjemniej. Wysoka roz-
dzielczości i większy telewizor niż w tamtych czasach ro-
bią swoje. Choć muszę przyznać, że kaseta VHS, zwłasz-
cza po obejrzeniu już kilka razy filmu i lekki „zajechaniu” 
taśmy, budowała swojego rodzaju klimat.

 » Trylogia

No właśnie, bo „Matrix” to nie jest jeden film. Było 
pewne, że po takim sukcesie powstanie kontynuacja, 
a powstały nawet dwie tworząc z całości trylogię. Dla-
czego nie wspomniałem o nich wcześniej? Bo według 
mojej skromnej opinii, nie dorastają one pierwszej czę-
ści do pięt! „Matrix Reaktywacja” i „Matrix Rewolucje” 
były kręcone jednocześnie. Można więc powiedzieć, że 
nakręcono jedną kontynuację, tylko podzielono ją na 
dwie części. I to był moim zdaniem największy błąd, jaki 
mogli zrobić twórcy. Poszedłem do kina na część dru-
gą i już po samej czołówce wiedziałem, że nie będzie 
tak pięknie. Widać, że co zarobili to zarobili na pierw-
szym filmie, łatwiej było znaleźć dolary na dalszą hi-
storię i już. Przepych. Efektów w tym filmie jest co nie 
miara i jest ich po prostu za dużo. Przyćmiły one całą 
historię. Aktorzy, którzy w pierwszym filmie coś jeszcze 
z tej gry pokazywali (co by nie mówić, to obsada jest 
tu dobra!), tutaj z poziomem bardzo spadli. Ale to na 
pewno też wina kiepsko napisanych dialogów. A scena 

„miłosna” Neo i Trinity? Tragedia! Widać, że bracia Wa-
chowscy spoczęli na laurach i to ten film pogrzebało. 
Choć nie można powiedzieć, że niektóre sceny nie ro-
biły wrażenia. Ba, nawet do tej pory robią. No i trzecia 
część okazała się równie słaba. Gdyby nie część pierw-
sza, to pewnie byłyby to dobre filmy, ale tej równowagi 
znanej z pierwowzoru nie doświadczymy. A szkoda. My-
ślę, że gdyby nie były one kręcone jednocześnie, może 
twórcy by posłuchali trochę krytycznych głosów, wy-
ciągnęliby wnioski i ostatni film z trylogii zrobiliby le-
piej. Trudno się mówi.

 » Post Scriptum

„Matrix” jako trylogia to porządne kino akcji. Jego pierw-
sza część to wybitne kino, pełne wspaniałych choreogra-
fii scen walki, cudownych efektów specjalnych i ciekawa 
historia. Wszystko to dopełniają również gry i animowa-
ny miniserial, dziejące się w tym komputerowym świe-
cie. Wachowscy zapisali się na stałe na kartach histo-
rii kinematografii i nie ma z tym co dyskutować. Wkład, 
jaki ten film wniósł w rozwój efektów wizualnych, jest 
ogromny. Szkoda tylko, że za szybko poczuli się zbyt 
pewnie i starań z prac przy pierwszej części nie powtó-
rzyli w późniejszych. Próbowali jeszcze swoich sił w ki-
nie, choć głównie jako producenci, ale nie wyszło z tego 
nic niezwykłego. Mnie osobiście spodobał się tylko „Spe-
ed Racer”, będący filmową adaptacją popularnego ani-
me. Jeśli lubicie lekką cukierkowość, którą ten film się 
wyjątkowo charakteryzuje, to na koniec go Wam pole-
cę, na jakiś deszczowy wieczór. «

http://www.puro.com.pl/b2blink.eu


Na iPada

http://itunes.apple.com/pl/app/malemen/id406807679?mt=8
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jaroSłaW I NorBErt Cała

caŁa 
MuZyka

 » C2C – Down The Road

Pamiętam jak pierwszy raz w ży-
ciu zobaczyłem – a co ważniejsze 
mogłem dotknąć – gramofonu, 
który nie był zwykłym „bambi-
no” tylko napędzanym bezpo-
średnio technicsem dla DJ’a. Re-
akcja była naturalna i myślę, że dokładnie taka sama 
jak w przypadku każdego, kto był w podobnej sytuacji. 
Moja ręka od razu wylądowała na płycie, przesuwając 
ją szybko w tył i w przód, podczas gdy z głośników wy-
dobywały się przedziwne odgłosy, które – jak się póź-
niej dowiedziałem – nazywane są scratch’em. Ta dziw-
na technika drapania płyty winylowej igłą gramofonową 
jest ściśle powiązana z ogólnopojętą sztuką Dj-ingu, któ-
ry od czasu powstania scratch’u rozwinął się niewiary-
godnie. Teraz na całym świecie rozgrywanych jest szereg 
turniejów indywidualnych oraz drużynowych na szczy-
cie z DMC uznawanymi za mistrzostwa świata. W kate-
gorii drużynowej niekwestionowanymi mistrzami DMC 
w latach 2003-2006 była ekipa C2C wygrywając tę im-
prezę cztery lata z rzędu. Teraz przyszedł czas na dal-
sze wyzwania i czterech utalentowanych Francuzów 

nagrało płytę, a właściwie to epkę (mini album) z sze-
ścioma wyjątkowymi ścieżkami, pokazując wszystkim, 
na co stać ten kwartet. Te kompozycje świetnie poka-
zują, że to nie musi być ciężka muzyka przypominająca 
jakieś niezrozumiałe dźwięki z kosmosu dla ufoludków 
z branży, a raczej coś, co może spodobać się każdemu, 
kto potrafi docenić wyczucie i muzyczny kunszt. Ilość 
instrumentów i dźwięków, jakie możemy usłyszeć na 
tak krótkim materiale ciężko jest na początku ogarnąć, 
więc od razu polecam przesłuchać więcej niż trzy razy. 
Jeśli nadal ciężko będzie Wam to pojąć, to odsyłam do 
niezastąpionego Youtube, gdzie po wpisaniu hasła C2C 
na własne oczy możemy zobaczyć, co potrafią z muzy-
ką zrobić cztery pary rąk, ich czterdzieści palców, pięć 
gramofonów i cztery mixery. Mistrzostwo świata, ale 
szkoda, że ta ekstaza trwa tylko 27 minut i 42 sekundy.
http://bit.ly/MoSUON

 » ROXETTE „Travelling”

Grupa Roxette towarzyszyła mi 
w młodzieńczych latach i wspo-
minam ją bardzo ciepło. Może 
nie byłem jakimś „mega-fanem”, 
ale wiele utworów pamiętam do 
dziś i dość często do nich wraca-
łem, szczególnie w czasach, kiedy grupa zawiesiła swoją 
działalność. Powrotowi na scenę w roku 2009 nie przy-
glądałem się z dużym zainteresowaniem, bo zazwyczaj 
takie „come-backi” nie kończą się niczym dobrym ani 
dla zespołu ani dla fanów. W przypadku Roxette okaza-
ło się być inaczej. Fani zespołu, którzy w ciągu tych po-
nad 10 lat nieobecności zmienili pokolenie i zestarze-
li się trochę, bardzo ciepło przyjęli zespół. Starości nie 
widać za to w Marie Fredriksson i Per Gessle. Oni na 
scenie są wiecznie młodzi. Druga po powrocie na sce-
nę płyta “Travelling” jest moim zdaniem najlepszą pły-
tą tego zespołu. Jest to swojego rodzaju muzyczny za-
pis trwającej drugi rok trasy koncertowej zespołu (grupa 
wystąpi 24 lipca w Gdańsku). Wśród 15 utworów, jakie 
znajdziemy na płycie są stare hity w bezbłędnych no-
wych aranżacjach, są utwory napisane kilkanaście lat 
temu i nigdy nie wydane, są też zupełnie nowe kawałki. 
Wszystkie jak zwykle w przypadku tego zespołu bardzo 
melodyjne i wpadające w ucho. Jednym słowem POP-
-owe, ale w dobrym znaczeniu tego słowa. Fani nie po-
winni być zawiedzeni. Z ciekawostek warto dodać, że 
jedno ze zdjęć ilustrujących album CD zostało zrobio-
ne przez polskiego fana.
http://bit.ly/MFDO8k

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl
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 » Monika Gajdzinska 
„Jestem kobietą”	 Cena:	16,40	zł

Jestem kobietą – autentyczne i zaska-
kujące historie pięciu kobiet przynale-
żących do grupy wsparcia, kobiecego 
kręgu istniejącego już od dwudziestu 
kilku lat. Każda z nich jest inna, mają 
różne doświadczenia, ale ich historie 
są uniwersalne. Opowiadają o naro-
dzinach dzieci, radzeniu sobie z cho-
robą, o śmierci, małżeństwie, o pra-
cy. Przede wszystkim jednak mówią o kobiecej potrzebie 
tworzenia trwałych związków z ludźmi, którzy nas ota-
czają. Związków znaczących, opartych na wzajemnym 
szacunku i radości przebywania z innymi. To są opowie-
ści o kobiecej sile, odwadze, nadziei, marzeniach i wy-
trwałym poszukiwaniu nowych ścieżek. Jestem kobietą 
to historie bez cenzury, bez upiększeń, niekiedy bole-
sne, ale inspirujące i dające nadzieję.

Format:	PDF	
Do	pobrania:	Virtualo

 » Karolina Wilczyńska 
„Performens”	 Cena:	9,10	zł

„Młoda kobieta porzuca życie w mie-
ście, wybiera wiejski dom na rozstaj-
nych drogach i… rozpoczyna się nie-
samowita opowieść. Opowieść, która 
zaskakuje czytelnika, bowiem nie wia-
domo, co się wydarzy za chwilę i co się 
będzie działo dalej. Opowieść, która 
wciąga, bowiem jest nieprzewidywal-
na, zaskakująca i niebanalna. Dobrze 
podpatrzone środowisko wiejskie, ułomności ludzkie 
(podobne i na wsi, i w mieście), świetnie opisane dojrze-
wanie młodego chłopaka, pragnącego wyrwać się po-
nad przeciętność. I ona – kobieta, która chciała dobrze, 
a stworzyła… performens.” Maria Ulatowska, autorka 
książek „Domek nad morzem”, „Pensjonat Sosnówka”

Format:	ePub,	mobi,	PDF
Do	pobrania:	Virtualo

 » Romuald Pawlak 
„Rycerz Bezkonny”	 Cena:	11,80	zł

Nie całkiem poważna fantasy o ryce-
rzu bezkonnym, który zaczął od do-
rabiania pasowaniem zwłok, zrobił 
krótką, ale intensywną karierę jako 
świecki inkwizytor, by wreszcie oddać 
się swemu prawdziwemu powołaniu: 
magii. A wszystko to za sprawą kupca, 
który przejął za długi rodzinny mają-
tek Fillegana, zmuszając go do emi-
gracji z rodzinnego Wake w Anglii na kontynent. Ot, dla-
czego kupiec zawsze będzie wrogiem rycerza, a rycerz 
krzywo spoglądać będzie na bogatego kupca… chyba że 
sam stanie się po stokroć bogatszy. Skoro nie całkiem 
poważna literatura, to należy się tu spodziewać i kultu 
Monty Pychotka, i morderczej mandragory, wystąpie-
nia mumii Ramzesa XII, a nawet gadającego mchu. Jak 
to na fantasy przystało.

Format:	ePub,	mobi,	PDF
Do	pobrania:	Virtualo

 » Mariusz Zielke 
„Księga kłamców”	 Cena:	2,49	Euro,	9,99	zł

Wciągająca opowieść o miłości, stra-
chu, zbrodni i ryzykownej pasji tworze-
nia, która na trwałe zapisze się w wa-
szych sercach, umysłach i duszach. 
Jeśli tylko je macie… Czystą miłość Iny 
i Bastiana czeka ostateczna próba. Gdy 
przypadek rzuca młodych kochanków 
w ramiona genialnej kobiety-modlisz-
ki i jej tajemniczych opowieści, tylko 
demony mogą się nad nimi zlitować. Demony jednak 
rzadko bywają litościwe, za to uwielbiają gry i zabawy, 
w których makabra jest najlepszym środkiem płatni-
czym. Prawda i fałsz, surrealistyczne wizje, wirtuozeria 
wyobraźni i niesamowite sploty zdarzeń sprawią, że po-
czujecie, co siedzi w głowie każdego artysty.

„Księga kłamców” to powieść szokująca, odważna 
i bezkompromisowa. Pełna wyrazistych charakterów, 
nieprzewidywalnej akcji, zaskakujących rozwiązań fa-
bularnych, a przy tym skłaniająca do refleksji nad rolą 
kłamstwa, historii, mitów, religii w naszym życiu.

Format:	ePub,	ePub	(ADE),	PDF	(ADE)
Do	pobrania:	iBook	Store,	bezkartek.pl

KsIĄżKI
Tylko ebooki!
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http://virtualo.pl/rycerz_bezkonny/i118209/?f=title_eq:Rycerz bezkonny&q=rycerz
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szarLoTKa  
z sereM małgorzata łaDa

Ciasto:

• 15 dag masła

• 5 dag zimnego smalcu (będzie bardziej krucha)

• 25 dag mąki

• 1/2 łyżeczki octu jabłkowego

• 2 łyżki cukru

• 1 żółtko

Nadzienie:

• 20 dag dobrego twarogu

• 5 dag białego cukru

• 2 łyżki budyniu waniliowego

• 8 jabłek deserowych

• mała garść rodzynek

• 1 pomarańcza

• 8 dag brązowego cukru

Wszystkie	składniki	 ciasta	posiekać,	 zagnieść	cia-
sto,	uformować	–	najlepiej	na	kształt	kuli	i	włożyć	
do	lodówki	na	około	2	godziny.

Twaróg,	cukier	i	łyżkę	budyniu	dokładnie	utrzeć,	
przełożyć	do	rękawa	lub	szprycy	z	szeroką	końców-
ką.	 Jabłka	obrać	 i	 pokroić	w	kostkę.	Pomarańczę	
sparzyć,	wycisnąć	sok	i	otrzeć	skórkę	z	mniej	wię-
cej	połowy	pomarańczy.	Rodzynki	sparzyć,	osuszyć	
i	 oprószyć	mąką.	Wymieszać	pokrojone	 jabłka	 ze	
skórką	z	pomarańczy,	wyciśniętym	sokiem,	rodzyn-
kami,	brązowym	cukrem	 i	pozostałym	budyniem.	
Ciasto	podzielić	na	dwie	części.	 Jedną	częścią	wy-
lepić	dno	 i	 boki	 tortownicy	o	 średnicy	26	 cm.	Na	
ciasto	wyłożyć	wymieszane	 jabłka	 i	wycisnąć	na	
nie	masę	serową.	Całość	przykryć	plackiem	z	dru-
giej	części	ciasta	i	zalepić	dokładnie	brzegi.	Nakłuć	
w	kilku	miejscach.	Piekarnik	nagrzać	do	temperatu-
ry	200	stopni	C	i	piec	przez	około	60	min.	Podawać	
na	ciepło	z	bitą	śmietaną	lub	lodami	waniliowymi.

Smacznego! «
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