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Życzymy wszystkim, aby ten rok był jeszcze bardziej mako-
wy, niż poprzedni. Abyśmy mogli cieszyć się kolejnymi, in-
teresującymi nowościami z nadgryzionym jabłkiem, a zna-
ne nam dotychczas produkty zyskały nową, rozbudowaną 
funkcjonalność.

W nowym roku możemy spodziewać się wielu nowości. Na 
pierwszy ogień idzie nowy iPad, który według różnych plotek 
pojawi się już bardzo niedługo. Potem możemy spodziewać się 
nowych iMaków i Macbooków Pro. Czerwiec to zapewne pre-
zentacja iPhone’a 5 (4GS?). W międzyczasie będzie zapewne 
iWork’11 i inne ciekawe produkty. Nie zapominajmy o innych 
producentach.

Jedna z najdłużej oczekiwanych i przełomowych nowości 
miała swoją premierę dosłownie kilka dni temu – Mac App Sto-
re. Teraz kupowanie aplikacji na nasze maki jest tak samo dzie-
cinnie łatwe i szybkie, jak w iPhone czy iPadzie. Czy jest to do-
bre rozwiązanie i czy odniesie sukces? Zapewne tak, bo już 
pierwszego dnia zanotowano ponad 1000000 pobrań z Mac 
App Store!

Wojtek Pietrusiewicz 

Posłuchałem podpowiedzi 
Twitterowiczów, wywaliłem 
plugin Adobe i przerzuciłem 
się na surfowanie w HTML5. 
Ten prosty zabieg pozwolił 
regularnie, do końca testów, 
osiągać od 8 do 8.5 godziny 
pracy.

Norbert Cała  

Pod palcem będą pojawiały 
się dwa rzędy ukrytych pod 
plastikiem diod, które to 
informują nas o natężeniu 
dźwięku. Rozwiązanie to jest 
najbardziej gadżeciarskim 
potencjometrem głośności, 
jaki widziałem w głośnikach.

kinga Ochendowska 

Zabrzmi to prawie 
bluźnierczo, ale nie 
widziałam na rynku 
bardziej makowego edytora 
niż Microsoft Word.

Paweł Iwaniuk 

Podsumowując: rok 2010 
był nie tylko rokiem iPada, 
ale również rokiem urządzeń 
mobilnych.

Przemysław Marczyński

Płyty CD, pomimo coraz 
większych dysków twardych, 
nadal są najpopularniejszym 
środkiem archiwizacji 
danych i nic nie wskazuje 
na to, aby w najbliższym 
czasie coś się zmieniło.

Witamy w nowym, 2011 roku!
W najnowszym numerze opisujemy Mac App Store. Krzysiek 

Młynarski kontynuuje opowieść o Kaspersky Anti-Virus. 
Dotarło do nas też trochę nowości sprzętowych – głośniki  
Creative  ZiiSound D5 i Logitech S715i, tablet ViewPad oraz 
Macbook Air 13” z SSD. Poza tym, przeczytacie o szyfrowanych 
pen drive’ach Kingstona oraz o wymianie dysku w Time 
Capsule.

To tylko kilka artykułów z najnowszego numeru. Zachęcamy 
do przeczytania wszystkich.

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym, 2011 roku.

Dominik Łada
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W ostatnim, świątecznym numerze magazynu iMagazine, mo-
gliście wziąć udział w dwóch konkursach: 

  Konkurs „Kingston”

Firma Kingston Polska ufundowała dla czytelników iMagazine 
pendrive DataTraveler Vault – Privacy Edition 8GB. Jest to spe-
cjalna wersja szyfrowana! Aby wygrać ten pendrive, należało 
poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe: 

W którym roku i gdzie powstała firma Kingston?

Poprawne odpowiedzi to:  
Firma kingston powstała 17 października 1987 r. w kalifornii 
z siedzibą w Fountain Valley.

Pendrive Kingstona wygrał Michał Marciniak

  Konkurs „Microsoft Office na święta”

Firma Microsoft Polska ufundowała dla czytelników iMagazi-
ne 3 niesamowite prezenty, idealne na gwiazdkę. Są to ogrom-
ne zestawy… kredek oraz innych przyborów plastycznych 
zamknięte w drewnianej skrzynce. Aby wygrać jeden z nich na-
leżało poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe: 

Jaka aplikacja wchodząca w skład pakietu Office dla Mac 
2010 służy do obsługi poczty elektronicznej, kalendarzy 
i kontaktów?

Poprawne odpowiedź to oczywiście Outlook.

Drewniane skrzynki Microsoft Polska z kredkami wygrali: 
 Anetta Rost, Maciej Miecznikowski, Marcin Homan.

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

Wyniki konkursów

Janusz M. kamiński 1/2011 11WYWIAD

(i)AutoMapa
  Janusz, znamy się na tyle długo, że możesz mi chyba 

szczerze powiedzieć: Ile trwał proces tworzenia AutoMapy 
dla iOS i dlaczego tak długo?
Janusz M. Kamiński: To fakt, długo. Się znamy rzecz jasna. Ale 

prawdą jest, że przeniesienie tak dużego programu jak Auto-
Mapa z Windows Mobile na iOS nie robi się w ciągu kilku dni 
czy tygodni. Jak wiesz, iOS to zupełnie inna platforma niż Win-
dows Mobile i trzeba było AutoMapę dopasować do wyma-
gań Apple. Zresztą znaczna część pracy, którą na początku 
włożyliśmy w proces tworzenia AutoMapy poszła na marne, 
bo mobilny system Apple nie obsługiwał wielozadaniowości. 
Potrafi ł robić tylko jedną rzecz na raz. Pracowaliśmy więc nad 
ciągłym zapisem tak, aby AutoMapa była w stanie przeżyć 
brutalne zabijanie programu przez system, gdy użytkownik 

O programie AutoMapa
dla systemu iOS 

z szefem PR 
i Marketingu AutoMapy, 

Januszem M. Kamińskim.
rozmawia Norbert Cała

Nasze atuty to dopracowana 

w najdrobniejszych szczegółach 

aplikacja, przyjazny interfejs 

użytkownika i zdecydowanie 

najlepsze na rynku mapy 

Polski i Europy
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Firma Creative kojarzy się raczej ze sprzętem tanim niż do-
brym. To zapewne powód, dla którego na testowanym wła-
śnie głośniku próżno szukać nazwy firmy, pomimo tego, że jest 
on właśnie jej produkcji.

Tak naprawdę, to ogólnie napisów na tym głośniku jest bar-
dzo mało, jeden z nich to ZiiSOUND. Jest to nazwa nowej linii 
produktów Creativa, którą to linią firma chce zaistnieć na rynku 
urządzeń z półki średniej. Zaraz sprawdzimy jak ZiiSOUND D5 
poradzi sobie w segmencie, gdzie konkurują ze sobą produk-
ty Bose, Harman Kardon czy Altec Lansing. Pierwszy egzamin 
zdaje już po rzucie okiem na metkę, cena to 1299 zł. Przyzna-
cie, to już do czegoś zobowiązuje. 

  ZiiSOUND D5 – zaskakują rozwiązaniami 
Pierwszy kontakt z tymi głośnikami i zaczynam usprawie-
dliwiać wysoką cenę. Materiały, sposób  wykonania, dbałość 
o szczegóły – wszystko to stoi na bardzo  wysokim  poziomie. 
Niby konstrukcja jest prosta, ale  jednak ma w sobie bardzo 
dużo klasy. Głośnik to  prostopadłościan o wymiarach pudełka 

ZiiSOUND D5tekst: Norbert Cała

Pod palcem będą pojawiały 
się dwa rzędy ukrytych pod 
plastikiem diod, które informują 
nas o natężeniu dźwięku. 
Rozwiązanie to jest najbardziej 
gadżeciarskim potencjometrem 
głośności, jaki widziałem 
w głośnikach

 Sprawdzą się na pewno 
w małych pomieszczeniach, 
w których nie będziemy od 

nich wymagali głośnego 
grania. Biurko w gabinecie 

prezesa jest dla nich 
wymarzone, dla pokoju 
nastolatka są raczej za 

drogie.

Wojtek Pietrusiewicz 1/2011 24POKAMAKA

POKA
MAKA Wojtek Pietrusiewicz
Zostałem wywołany do tablicy przez Naczelnego, abym w tym 
miesiącu wziął udział w projekcie PokaMaka. Zdjęcia były ro-
bione zaraz po odkurzeniu biurka i uprzątnięciu zbędnych pa-
pierów, które walają się na nim na co dzień.

Mój setup składa się z iMaka 27” i7 (8 GB RAM, wkrótce 12, 1 
TB HDD), którym zarządzam za pomocą klawiatury Apple Wi-
reless, Magic Trackpada (po lewej stronie) oraz tabletu Wa-
com Intuos4 Small. Na zdjęciu znajduje się dodatkowo Mac-
Book Air 13” z najnowszej serii, którego testowałem ostatnio. 
MacBook spoczywa na Raindesign mStand, który na co dzień 
okupowany jest przez mojego leciwego IBM Thinkpad T60p 
(Intel Core Duo 2.16 GHz, 1600x1200, ATI FireGL V5200). W rejo-
nie iMaka, w starym docku stoi iPod Video 5G, iPhone 4 16 GB 
w kolorze czarnym oraz iPad 64 GB WiFi. Na zdjęciu zabrakło 
jeszcze iPoda nano 5G w kolorze niebieskim i mojego ulubione-
go iPoda nano 3G Product (RED).

Na nóżce iMaka mieszą się dwa dyski. Pierwszy, służący do 
trzymania archiwalnych rzeczy, to WD Passport Studio Edition 
(500 GB), który jest podłączony po FireWire 800. Drugi to Se-
agate FreeAgent Go (640 GB), który podłączony jest do USB 
i służy do robienia automatycznych obrazów dysku co 3 dni 
(jest też bootowalny).

Za iMakiem znajduje się jeszcze Time Capsule 1GB (star-
sza wersja z jedną anteną) oraz mikrofon Samson C01U na 
małym stojaku. Ten ostatni jest oczywiście wykorzystywany 
do podcastu Nadgryzieni oraz wszelkich screencastów i tym 
podobnych.

Pod biurkiem znajduje się pudełko do chowania kabli. Ku-
pione w Ikei, za bodajże 39.99 zł, świetnie nadaje się do ukrycia 
całej plejady przewodów między telewizorem i komputerem, 
modemu od Internetu oraz listw zasilających. Całość podłączo-
na jest dodatkowo pod UPS od APC (model RS-800).

Samo biurko również pochodzi z Ikei i składa się ze szklane-
go blatu z motywem kwiatowym oraz dwóch kozłów. W moim 
przypadku od strony ściany jest biały, a od strony pokoju czar-
ny – nie mogłem zdecydować się, który będzie lepiej pasował 
na początku, a potem już tak zostało. Za tylne podświetlenie, 
znacznie ułatwiające pracę w nocy, odpowiada listwa LEDo-
wa (przycięta do szerokości biurka) z Castoramy lub Praktikera, 
zasilacz oraz lutownica (bo nie mieli odpowiedniego zasilacza 
i byłem zmuszony ciąć kabel). @
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Lekki i ciężki, za mały i za duży – wszystko zależne 
od punktu widzenia.

Długo czekałem na najnowsze wydanie MacBooka Air 13.3”. Na 
szczęście był w testach zanim go dostałem, więc miałem przy-
jemność bawić się nim znacznie dłużej niż zwykle, bo ponad 
dwa tygodnie.

Testowałem go pod specyficznym kątem i wątpię, aby było 
to pod kątem większości czytelników, jednak byłem ciekawy, 
jak spisze się jako drugi komputer, wspomagający mojego iMa-
ka. Jako że edytowałem na obu te same pliki, to koniecznie 
musiałem zdecydować się na metodę ich bezproblemowej syn-
chronizacji. Tutaj z pomocą przyszedł rewelacyjny Dropbox – 
spisał się idealnie i szczerze go polecam.

  Ekran 
Pomimo takiej samej przekątnej jak MacBook Pro 13”, Air ma 
wyższą rozdzielczość: 1400×900 vs. 1280×800. Ma większą 
gęstość, ale pulpit wygląda dokładnie tak samo jak na mode-
lach 15” (bez opcjonalnej matrycy hi-res). Biorąc pod uwagę to 
jak cienka jest obudowa matrycy, to jest rewelacyjna. Nie do-
równuje co prawda modelowi 15”, ale nie miałem żadnych 
większych zastrzeżeń. Graficy i fotograficy muszą tylko pamię-
tać, że reprodukcja kolorów nie jest tak dobra jak w modelach 
Pro czy stacjonarnych komputerach Apple, ale jest znacznie le-
piej niż w konkurencyjnych produktach, które widziałem.

Największą wadą wysokiej rozdzielczości jest bez wątpienia 
rozmiar tekstu na stronach internetowych. Musiałem korzystać 
z funkcji Reader w Safari lub ze skrótu Ctrl i +, aby go powięk-
szać – był zwyczajnie nieczytelny. Niestety, jest to jak zwykle 
kompromis: większa gęstość ma przewagę w przypadku ob-
róbki zdjęć, ale średnio nadaje się do czytania (bez powiększa-
nia). Osobiście preferowałbym opcję ekranu o niższej rozdziel-
czości, jednak podejrzewam, że znaczna większość preferuje tę 
dostępną liczbę.

  Klawiatura 
Jak zwykle genialna, z ciut krótszym skokiem klawiszy niż 
w Apple Wireless Keyboard, pozwalała na bardzo szybkie 
i sprawne pisanie. To zresztą pod tym kątem testowałem Aira 
– na te niecałe trzy tygodnie stał się moją maszyną do pisania, 
na której powstały (chyba) wszystkie moje teksty do poprzed-
niego numeru iMagazine. W połączeniu ze świetnym narzę-
dziem, jakim jest Scrivener, spisał się w tej roli rewelacyjnie.

Trackpad, większy niż w modelu 11.6”, był prawie idealny 
pod palcami. Zwiększona powierzchnia pokryta szkłem wyjąt-
kowo mi odpowiada i pomimo że tradycyjnie wolę pojedyncze 
lub podwójnie „pacanie”, to z czasem nawet spodobało mi się 
„wciskanie” dolnych rogów trackpada, zastępujące przyciski.

MacBook Air 13.3”
tekst i zdjęcia: Wojtek Pietrusiewicz
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tekst: Mateusz Suski

Seria Call of Duty jest jedną 
z niewielu, do których zawsze 
chętnie wracam. Pamiętam 
jeszcze czasy pierwszej części, 
czyli słynnego Call of Duty 1. 
Rok 2003, miałem wtedy świeżo 
skończone 12 lat i pudełko 
z grą w rękach. Do tej pory 
miło wspominam wycinanie, 
z coraz to większą satysfakcją, 
całej rzeszy Niemców. Tylko 
nie pomyślcie, że mam jakieś 
zapędy nacjonalistyczne lub co 
gorsza, ludobójcze! Ot, lubiłem 
to robić, ale tylko w grze. 
Później powtórka przy drugiej 
części gry, trójkę ominąłem, bo 
wtedy jeszcze nie miałem Xboxa, 
pierwszy Modern Warfare – 
kompletne odejście od konwencji, 
World at War, WM 2 i w końcu 
Black Ops.

Najnowszy tytuł jest pozycją „przedgwiazdkową”, pojawił się 9 listopada 
2010 roku i miał czas, żeby trafić pod choinki. Za Black Opsa odpowiedzial-
na jest firma Treyarch, dobrze znana, ponieważ wydała takie gry jak CoD: 
World at War, CoD: United Offensive (dodatek do pierwszej części gry) i Re-
turn to Castle Wolfenstein. Czyli siódma część serii Call of Duty zapowia-
dała się interesująco…. Odpalenie konsoli, płytka do napędu i jest! Call of 
Duty, Black Ops, wita nas ciekawy trailer. Po szybkim zapoznaniu z fabułą, 
przechodzimy do gry.

Odnośnie fabuły, to cała zaba-
wa kręci się w czasie Zimnej Woj-
ny, gdy u władzy są ludzie pokroju 
samego Fidela Castro i to właśnie 
ten dyktator jest naszym pierw-
szym celem w grze. Ciekawie się 
zapowiada, nieprawdaż? I tak jest! 
Black Ops to pierwsza gra z serii, 
w której zastosowano retrospekcję 
z prawdziwego zdarzenia. Już nie 
jesteśmy anonimowymi agenta-
mi, którzy zapomnieli języka w gę-
bie. Teraz widzimy jak wygląda 
nasz bohater, a właściwie dwóch, 
bo najpierw wcielamy się w postać 
Alexa Masona, a następnie Jasona 
Hudsona.

Najnowsza część serii rzuca 
nas w prawdziwy wir akcji. Strze-

Call of Duty: Black Ops 
Umarł król, 
niech żyje król!

Call of Duty: Black Ops 
Umarł król, 
niech żyje król!
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Chciałbym zaprezentować możliwość współdziałania 
trzech różnych rodzajów grafiki w jednym projekcie. 
Pozwala nam to zaoszczędzić sporo czasu i daje 
możliwość lepszego zapanowania nad projektem oraz 
wprowadzania szybciej ew. korekt Klienta.

Najistotniejszym elementem ilustracji (poza przedmiotem re-
klamy oczywiście) jest w tym wypadku napis 3D. Problemem 
często bywa zbyt nadmierna „cyfrowość” elementu 3D a co 
za tym idzie długi czas doprowadzania takiego elementu do 
pożądanego wyglądu w samej aplikacji 3D oraz kompozycja 
z materiałami 2D.

Co prawda dzisiejsze programy 2d jak Adobe Illustrator czy 
Adobe Photoshop mają możliwość ograniczonego tworzenia 

Kompozycja z elementami 3D
tekst: Jacek Szołtysek

Program: Adobe Illustrator, Cinema 4D, Adobe Photoshop
Poziom: trudny
Pliki źródłowe do pobrania z WWW

treści 3D, jednak tradycyjna aplikacja do tego zaprojektowana 
ma zdecydowanie większy repertuar narzędzi jak np. swobo-
da manipulowania kamerą. Problem jest jednak ten sam – po-
zbycie się doskonałości grafiki 3D bo nasze oko nie jest do niej 
przyzwyczajone.

Tutorial ten pokazuje jak w przykładowy sposób uzyskać po-
żądany przez nas efekt poprawnej kompozycji surowego mate-
riału 3D z grafiką wektorową i bitmapową 2D.
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Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane 
na łamach „iMagazine” są chronione prawa-
mi autorskimi wydawcy magazynu „iMaga-
zine”, ich autorów lub osób trzecich.  Zna-
ki towarowe i wszelkie inne oznaczenia 
o charakterze odróżniającym, umieszczo-
ne w „iMagazine” podlegają ochronie praw-
nej na rzecz wydawcy magazynu „iMagazi-
ne” lub innych uprawnionych osób trzecich.  
Używanie bądź korzystanie z utworów, zna-
ków towarowych lub oznaczeń, o których 
mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody właściwego pod-
miotu uprawnionego, z wyjątkiem wykorzy-
stania ich zgodnie z prawem dla celów pry-
watnych i niekomercyjnych.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tek-
stów i fotografii oraz zastrzega sobie pra-
wo do skracania i redagowania nadesłanych 
materiałów. Zdjęcia z zasobów Apple dzię-
ki uprzejmości Apple Inc. Pozostałe zdjęcia 
z zasobów autorów lub redakcji. Redakcja 
nie odpowiada za treść zamieszczanych re-
klam i ogłoszeń.

Magazyn hostuje firma Blue Media  
http://www.bluemedia.eu

Wysyłkę newslettera obsługuje firma Sare 
http://www.sare.pl
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  VAT 23 proc. i nowe ceny w iSource

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje w Polsce nowa stawka po-
datku VAT – 23 proc. W związku ze zmianą podatku oraz wa-
haniami kursowymi, iSource zaktualizował cennik. Część pro-
duktów pozostała z niezmienioną ceną, inne podrożały, są 
jednak i takie, których cena się obniżyła. Poniżej prezentuje-
my różnice w cenach brutto.
•	  Niezmienione ceny mają wszystkie iPody, oprócz Classi-

ca (podrożał o 10 zł), AppleTV, iMac 21,53 i3 i 273 i3, tań-
szy Macbook Pro 133, wszystkie Air, najdroższy Macbook 
Pro 153 i5.

•	  Podrożały – iMaki o 80–130 zł, Macbook o 100 zł, Macbo-
ok Pro 133 o 100 zł, pozostałe Macbooki Pro o 50–100 zł, 
Mac Pro i Xserve o 100-130 zł.

•	  Potaniały – Mac Mini 200–250 zł, najtańszy Mac Pro 
o 100 zł, urządzenia sieciowe AirPort o 10–50 zł.

•	  Pozostałe produkty, takie jak akcesoria czy oprogramowa-
nie, z racji swojej ceny mają różnice od kilku do kilkunastu 
złotych zarówno na plus, jak i na minus.

  Aktualizacje

Od ostatniego wydania iMagazine ukazały się następujące 
aktualizacje dla komputerów Apple: 
•	  MacBook Air EFI Firmware Update 2.0 2,48 MB
•	  Aperture 3.1.1, 357,79 MB
•	  iTunes 10.1.1, 90,5 MB
•	  LED Cinema Display Firmware Update 1.0, 957 kB
•	  AirPort Utility 5.5.2 for Mac, 10,3 MB
•	  Digital Camera RAW Compatibility Update 3.5, 6,3 MB
•	  iPhoto 9.1.1, 62 MB
•	  GarageBand 6.0.1, 47,5 MB
•	  iMovie 9.0.1, 27,5 MB
•	  iWork 9.0.5, 67 MB
•	  Mac OS X v10.6.6 Update, 143MB–1GB

Rada dla wszystkich – pamiętajcie, aby przed każdą aktu-
alizacją naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić back-up 
danych.

  Ponad milion pobrań z Mac App Store 
już pierwszego dnia

Ponad milion pobrań na całym świecie, ponad 1,000 dostęp-
nych w sklepie programów. To najnowsze statystyki – jakie 
podał Apple – z pierwszego dnia pobrań aplikacji w nowo 
otwartym Mac App Store. Steve Jobs powiedział: „Jesteśmy 
zaskoczeni niesamowitą reakcją ludzi na Mac App Store. De-
veloperzy wykonali kawał dobrej roboty, przenosząc swoje 
aplikacje do sklepu, a użytkownicy uwielbiają prostotę i przy-
jemność, jaką daje Mac App Store. Spodziewałem się pierw-
szych takich wniosków dopiero przy okazji najbliższego key-
note … myliłem się.” Kupiliście już coś ciekawego w Mac App 
Store?

iFlesz

iPad… w rzymskiej klinice 
Gemelli 
W rzymskiej klinice Gemelli, znanej m.in. z tego, że wielokrotnie leczył się 
w niej Jan Paweł II, iPady zastąpiły karty chorobowe. To rozwiązanie nie tyl-
ko ciekawe, ale i zdecydowanie ekologiczne. Teraz lekarz będąc na obcho-
dzie może mieć pełny wgląd m.in. do całej historii choroby pacjenta oraz 
wyników jego badań. Może także na bieżąco uzupełniać swoje uwagi i za-
lecenia. Wykorzystanie iPadów w szpitalu to nowoczesność i ekologia. 
Oszczędności wynikające z braku wykorzystania papieru są oczywiste. Co 
jednak się stanie, gdy… zabraknie prądu?

  Koniec z fikcyjnymi  
  adresami w USA! 
	
Kody	promocyjne	do	App	Store	do-
stępne	już	 w polskim	oddziale.	
Kody promocyjne do App Store to 
zarówno bardzo popularna forma 
przekazywania programów do te-
stów, jak i jedna z popularniejszych 
form nagród w konkursach. Nieste-
ty do tej pory kody działały wyłącz-
nie w amerykańskim oddziale App 
Store. Dla posiadaczy kodów było to 
o tyle uciążliwe, że w celu ich wy-
korzystania musieli zakładać konto, 
podając fikcyjne adresy w USA. Na 
szczęście, po przeszło dwóch latach 
działania sklepu z aplikacjami, Ap-
ple naprawił swoje niedopatrzenie. 
Od kilku dni kody promocyjne dzia-
łają również w lokalnych oddziałach 
sklepu, w tym również w oddzia-
le polskim. Dzięki temu będziemy 
mogli częściej organizować dla Was 
konkursy!!! Przy okazji zapraszamy 
do współpracy developerów.

  Plotki: nowe Maki   
  w pierwszej połowie 2011 r. 

DigiTimes donosi o nowych mode-
lach Maków, które mają pojawić 
się na rynku już w pierwszej po-
łowie 2011 roku. Źródło informacji 
– którym są dostawcy podzespo-
łów dla firmy z Cupertino – mówi 
o przynajmniej czterech nowych 
MacBookach Pro oraz iMaku z no-
wym rozmiarem ekranu oraz niż-
szą i bardziej atrakcyjną dla więk-
szości ceną. Z kolei MacBooki Pro 
mają mieć delikatnie zmieniony de-
sign. Wszystkie komputery będą 
wyposażone w nowy OS X Lion. 
Doniesienia te proponujemy jednak 
traktować w kategorii „sąsiad po-
wiedział…” Które z nich okażą się 
prawdą dowiemy się bowiem jak 
zwykle w dniu prezentacji.
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iPad	poziomo,	w oryginalnym	docku	
Przejściówka umożliwiająca podłączenie iPada do oryginalnego docka w po-
zycji poziomej, to jeden z ostatnich, ciekawych projektów stworzonych przez 
designerów ze studia ciccaresedesign. Jak wiemy, złącze do docka umiejsco-
wione jest w iPadzie na jego krótszym boku. Z docka możemy więc korzy-
stać jedynie w pozycji pionowej. Wielu niezależnych producentów, od samej 
premiery iPada, stara się rozwiązać ten „problem”. Nikomu jednak jeszcze 
nie udało się zrobić tego w tak elegancki sposób, jak studiu projektowemu 
ciccaresedesign. Projekt ciccaresedesign jest na sprzedaż. Czy są jacyś chęt-
ni? Może to kolejny projekt warty wrzucenia na Kikstartera?

iMagazine testuje w TVN Turbo  
helikopter AR.Drone
Jeden z ostatnich, przedświątecznych programów „Gadżet”, w tele-
wizji TVN Turbo, poświęcony był m.in. testom helikoptera AR.Drone. 
W testach brał udział Norbert Cala z iMagazine. Zapraszamy do obej-
rzenia materiału wideo poświęconego testom na naszej stronie: 
http://imagazine.pl/2010/12/19/imagazine-testuje-w-tvn-turbo-helikopter-ar-drone/

  Air Play w Safari i innych aplikacjach 
w 2011 r.

MacRumors donosi o korespondencji mailowej pomiędzy ich 
czytelnikiem – i jednocześnie świeżym nabywcą Apple TV 
(jest także w posiadaniu iPada i iPhone’a) – a Stevem Job-
sem. Czytelnik pyta: „Cześć. Niedawno uaktualniłem moje-
go iPhone’a 4 i iPada do 4.2. Moją chyba najbardziej ulubioną 
funkcją jest AirPlay. To jest naprawdę niesamowite i powo-
duje, że współdzielenie multimediów jest bezproblemowe. 
Właśnie kupiłem Apple TV i zastanawiam się, czy AirPlay bę-
dzie kiedykolwiek działał dla filmów w Safari i w aplikacjach 
firm trzecich. Mam nadzieję, że dostanę odpowiedź.” Steve 
Jobs odpowiada w tradycyjnym dla siebie stylu: „Tak, mamy 
nadzieję dodać te funkcje do AirPlaya w 2011 r.” Chyba rze-
czywiście już czas zainteresować się Apple TV.

  Nowy porządek w iBooks 1.2

W App Store pojawiła się długo oczekiwana aktualizacja pro-
gramu do czytania książek iBooks. Wersja 1.2 wprowadza ka-
talogi – możemy więc dowolnie segregować nasze PDF-y 
i książki w formacie ePub. Nareszcie do naszego iBooks zawi-
ta porządek. Aktualizacja ma 15,2 MB.

  Navigon Traffic Live w Polsce już 
działa

Najnowszy update Navigona wprowadza w Polsce funkcję 
Traffic Live. Jego cena jest dosyć wysoka – 19.99 EUR.

  iMagazine w Superstacji o gadżetach 
na 2011 rok

Norbert Cała z redakcji iMagazine oraz Michał Kaczmarski 
z magazynu Stuff byli gośćmi Superstacji. W studiu telewi-
zyjnym opowiadali o gadżetach roku 2010 oraz o tych, które 
mają się pojawić na rynku w roku 2011. Zgodnie z obietnicą 
daną na Facebooku, na naszej stronie www możecie obejrzeć 
nagranie z tego spotkania. http://imagazine.pl/2011/01/07/
imagazine-w-superstacji-o-gadzetach-na-2011-rok/

http://imagazine.pl/2010/12/19/imagazine-testuje-w-tvn-turbo-helikopter-ar-drone/
http://imagazine.pl/2011/01/07/imagazine-w-superstacji-o-gadzetach-na-2011-rok/
http://imagazine.pl/2011/01/07/imagazine-w-superstacji-o-gadzetach-na-2011-rok/
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  Aplikacja iFixit w App Store 

Jeśli należycie do tych osób, które lubią „majsterkować” w komputerach, za-
glądać do iPhone’a, „osobiście” wymieniać baterię w iPodzie, to na pewno 
znacie serwis iFixit. iFixit opublikował właśnie własną aplikację w App Store, 
dzięki której zabawy śrubokrętem będą jeszcze wygodniejsze – już nie bę-
dzie potrzeby uruchamiania komputera, aby zobaczyć jak się go rozkręca. 
Aplikacja jest darmowa i dostępna w polskim App Store.

  Skyfire dla iPada z obsługą flasha 

W App Store pojawiła się przeglądarka internetowa dla iPada – Skyfire. 
Wspiera ona, z pewnymi ograniczeniami, technologię flash. Szybka obser-
wacja i już wiemy, że flash wspierany jest tylko w przypadku filmów. Niektó-
rym to wystarczy, bo dzięki temu mogą w pełni korzystać np. z TVN24.pl. 
Można powiedzieć, że Skyfire to przy okazji taki Rockmelt, tylko że na iPada. 
Mamy integrację z Facebookiem, Twitterem i GoogleReaderem – pojawiają 
się bardzo wygodne okna uruchamiane z dolnego paska na ekranie. Aplika-
cja kosztuje 3,99 EUR i jest dostępna w polskim App Store.

  Handbrake 0.9.5 – nowa wersja   
  „intelonly” i wsparcie dla iPada 

Jak donoszą nasi koledzy z Hardmac.com, po-
jawiła się właśnie długo oczekiwana aktualiza-
cja programu Handbrake. Francuski Handbrake 
to obowiązkowa „pozycja programowa” dla każ-
dego ipadusera – to dzięki niemu możemy prze-
konwertować praktycznie dowolne pliki wideo do 
formatu.m4v (oraz do.mkv), który jest odtwarza-
ny w iPadowym programie do filmów.

Najnowsza wersja Handbrake – który nie był 
aktualizowany od 2009 roku – wprowadza sze-
reg poprawek i zmian. Po pierwsze, Handbrake 
nie wspiera już PPC. Jeżeli więc jesteście w posia-
daniu Powermaków, Powerbooków lub starych 
iMaków, to raczej nie aktualizujcie go. Po dru-
gie, w najnowszej wersji pojawiła się integracja 
z programem VLC, szczątkowe wsparcie dla Blu-
ray oraz optymalizacja dla iPada, iPhone’a i Ap-
pleTV2. Niestety, update’a nie znajdziecie we 
wbudowanym systemie sprawdzania aktualizacji. 
Tym razem należy odwiedzić stronę producenta 
programu.

  Office dla Mac – oficjalny start strony 

24 grudnia 2010 r. miała miejsce premiera oficjal-
nej strony internetowej poświęconej pakietowi 
biurowemu Microsoft Office: mac 2011. Na stronie 
znajdują się opisy wszystkich programów wcho-
dzących w skład pakietu Office oraz specjalnie 
opracowane lekcje, prezentujące jego nowe moż-
liwości. Materiały na stronę zostały przygotowane 
w oparciu o polską wersję językową pakietu i sta-
nowią one kompendium informacji na temat pol-
skiego wydania Microsoft Office. Zapraszamy na 
stronę www.officedlamac.pl.

www.officedlamac.pl
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  MacPaczka:   
  pierwsza polska paczka z programami! 

Wystartowała pierwsza 
polska paczka z progra-
mami dla Maka oraz iOS 
– MacPaczka. W pakiecie, 
wartym 408 zł, który moż-
na kupić za 49,95 zł, znaj-
dziemy w sumie 9 aplikacji. 
Są to: premiera OldBooth 
Mac, MenuBrowser, Ha-

kowe, dwie gry dla dzieci Aidem, preorder Ergo, Captain FTP, 
Faqt, SchedulerPL.

MacPaczka będzie dostępna w sprzedaży przez 14 dni. Do-
datkowe szczegóły na temat paczki można znaleźć na stronie 
projektu (www.macpaczka.pl), za którym stoi Paweł Nowak 
z AppleBlog oraz Marcin Krzyżanowski, autor Hakore.

iMagazine objął patronat nad projektem. Prowizja z ty-
tułu patronowania MacPaczce zostanie przekazana Funda-
cji Jurka Owsiaka. Jeżeli więc zastanawiacie się nad kupnem 
pierwszej polskiej paczki z programami dla maków i chce-
cie wspomóc chore dzieciaki, to klikajcie w bannery MacPacz-
ki na naszej stronie lub w tym wpisie – http://macpaczka.
pl/?ref=imagazine.

  Fling dla iPada – rewolucja w graniu na tabletach? 

Brak „czucia” pod palcami to największa bolączka nie tylko iPa-
da, ale wszystkich dotykowych ekranów wykorzystywanych 
do gier. Komfort gry poprawi Fling. Przynajmniej w przypad-
ku tych gier, które mają kontroler ekranowy w odpowiednim 
miejscu. Urządzenie wykonane jest z przeźroczystego plasti-
ku, a do ekranu możemy je przymocować za pomocą dwóch 
przyssawek. Element, który dotyka, jest wykonany z materia-
łu przewodzącego i symulującego nasz palec. Jeśli to cacusz-
ko – w cenie 25 dolarów za sztukę (wysyłka pod koniec stycz-
nia w cenie kolejnych 25 dolarów) – rzeczywiście spełni swoje 
zadanie, to możemy mieć do czynienia z rewolucją w graniu 
na tabletach. Ciekawe, czy developerzy dostosują się do Flinga 
tak, aby jego wykorzystanie było możliwe?

  Giełda 

2011 rok przywitaliśmy kolejnym rekordem. Jedna akcja Apple 
kosztuje 334 dolarów! To najwyższa cena w historii. Sytuacja 
taka plasuje firmę Apple jako drugą na świecie, zaraz po korpo-
racji Exxon Mobil, i wartą ponad 300 miliardów dolarów. Apple 
wprowadza Mac App Store, na horyzoncie są kolejne nowo-
ści, m.in. iPad 2. Dodatkowo Apple ogłosiło, że zarobki preze-
sa, Steva Jobsa pozostają na niezmienionym poziomie… 1 do-
lar rocznie. To zapewne nie koniec bicia rekordów przez Apple. 
W najbliższym czasie będzie się działo.

  ClickFree – w końcu alternatywa dla Time Capsule 

ClickFree zaprezentowało alternatywę dla Apple’owego Time 
Capsule. Istnieje jednak różnica w ich działaniu. W przypadku 
ClickFree, najpierw konieczne jest podłączenie go bezpośrednio 
do komputera, który chcemy synchronizować, dopiero na ko-
lejnym etapie wszystko odbywa się bezprzewodowo.

ClickFree nie wymaga żadnego software’u. Pierwsze podłą-
czenie do wybranego komputera wykrywa wszystkie niezbęd-
ne ustawienia i zapamiętuje je. Później backup wykonywa-
ny jest bezprzewodowo, za pomocą WiFi 802.11n. Urządzenie 
wspiera dowolną ilość komputerów (Mac i PC).

Na początku dostępne będą dwie wersje: z dyskiem 500 GB 
za 179 dolarów oraz 1 TB za 249 dolarów. Na pierwszy kwar-
tał 2011 r. zapowiadana jest także premiera wersji z większą 
pojemnością. W odróżnieniu od Time Capsule, nie otrzymuje-
my w komplecie routera, ale cenowo zapowiada się bardzo in-
teresująco! Czy będzie można równocześnie robić backup na 
Time Capsule i na ClickFree? Podwójne zabezpieczenie nigdy 
nie zaszkodzi…

http://www.macpaczka.pl/?ref=imagazine


iStudent podSuMowAnie
Zakończenie konkursu iStudent 
zorganizowanego przez firmę 
iSource.

Z nadejściem 2011 roku zakończył się, 
organizowany przez firmę iSource, we 
współpracy z agencją Filemon & Baucis, 
konkurs Rekrutacja iStudenta. Ponad 
70 000 osób zalogowało się do dostęp-
nej na profilu http://www.facebook.
com/iStudent aplikacji Assessment Cen-
ter aby zmierzyć się z przygotowanymi 

przez nas pytaniami związanymi z mar-
ką Apple. 

Trzydziestka wyłonionych w ten spo-
sób studentów awansowała do fina-
łu, który polegał na przygotowaniu pra-
cy na temat „dzień z życia iStudenta”. 
Jury pod przewodnictwem samego Ste-
vea Woźniaka zdecydowało o przyzna-
niu zaszczytnego miana iStudenta oraz 
nagrody w postaci MacBook-a Pro i iPo-
da nano Michałowi Seroczyńskiemu. 

Dwa kolejne miejsca nagrodzone odpo-
wiednio iPodem touch i iPodem nano 
zajęli Piotrek Chuchla i Adrian Augu-
styniak. Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom oraz zachęcamy do oglądania 
ich prac w serwisie YouTube na kanale 
iStudenci.

Podczas trwania konkursu aplikacja 
iStudent Assessment Center była naj-
częściej odwiedzaną spośród wszyst-
kich polskich aplikacji na Facebooku. 
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(i)AutoMapa
  Janusz, znamy się na tyle długo, że możesz mi chyba 

szczerze powiedzieć: Ile trwał proces tworzenia AutoMapy 
dla iOS i dlaczego tak długo?
Janusz M. Kamiński: To fakt, długo. Się znamy rzecz jasna. Ale 

prawdą jest, że przeniesienie tak dużego programu jak Auto-
Mapa z Windows Mobile na iOS nie robi się w ciągu kilku dni 
czy tygodni. Jak wiesz, iOS to zupełnie inna platforma niż Win-
dows Mobile i trzeba było AutoMapę dopasować do wyma-
gań Apple. Zresztą znaczna część pracy, którą na początku 
włożyliśmy w proces tworzenia AutoMapy poszła na marne, 
bo mobilny system Apple nie obsługiwał wielozadaniowości. 
Potrafił robić tylko jedną rzecz na raz. Pracowaliśmy więc nad 
ciągłym zapisem tak, aby AutoMapa była w stanie przeżyć 
brutalne zabijanie programu przez system, gdy użytkownik 

O programie AutoMapa 
dla systemu iOS  

z szefem PR  
i Marketingu AutoMapy,  

Januszem M. Kamińskim.
rozmawia Norbert Cała
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wciśnie guzik home na iPhone’ie. Na szczęście 
Apple w końcu zrozumiał, że wielozadaniowość 
nie jest zbrodnią, a wręcz przeciwnie – rzeczą 
niezbędną do sensownej pracy urządzenia mo-
bilnego i pojawił się iOS 4. W sumie, prace nad 
AutoMapą na iPhone’a trwały ponad rok, co jest 
normalną ilością czasu potrzebną do realizacji 
tak dużego projektu.

  Czy iAutoMapę tworzył ten sam zespół ludzi, któ-
ry tworzy wersję Windowsową? To przecież zupełnie inne 
systemy?
 AutoMapę. Nie potrzebujemy do tego przedrostka “i”. Fizycznie 

tworzyli go inni ludzie niż ci, którzy na co dzień tworzą wersję 
na Windows Mobile, ale korzystali z ponad 8 lat doświadczeń, 
które AutoMapa ma na rynku nawigacji. Chodziło o przenie-
sienie tego, co już jest na nową platformę. Zwłaszcza, że pro-
ces tworzenia wersji na iOS jest inny niż na pozostałe plat-
formy. SDK Apple ma wiele obostrzeń i nie wszystko można 
zrobić tak, jak robione było na Windows Mobile. I niestety, nie 
znaczy to, że można to zrobić lepiej. Czasem trzeba coś napi-
sać inaczej, niż pod alternatywny system, czasem trzeba przy-
jąć inną logikę. My jednak wiedzieliśmy, jaki produkt chcemy 
uzyskać i trzeba było to zrobić.

  Rozumiem, że decyzja o pisaniu AutoMapy dla iPhone-
’a nie zapadła w momencie, gdy pierwszy raz zobaczyliście 
ten telefon? 
Oczywiście, że nie. Napisanie takiego programu to ogromna de-

cyzja inwestycyjna, Zbyt duża, aby rzucać się na każdą nową 
platformę, która pojawi się na rynku i którą twórcy, jeszcze 
przed sprzedażą jakiegokolwiek urządzenia, okrzykują suk-
cesem detronizującym wszystkich innych rywali. Wcześniej 

musieliśmy przyjrzeć się potencjało-
wi tej platformy, poznać jej wady i za-
lety i podjąć decyzję. Czy decydujemy 
się na stworzenie AutoMapy na nową 
platformę czy nie. Zresztą pierwsze te-
lefony Apple nie były idealne. Pierw-
szy iPhone nawet nie miał GPS i nie 
był sprzedawany w Polsce. Druga jego 

wersja, czyli 3G, jest wolna i po blisko trzech latach obecności 
na rynku bliżej jej do skansenu niż gdziekolwiek indziej. Do-
piero iPhone 3GS jako tako nadaje się do nawigacji i dlatego 
to jest niezbędne minimum sprzętowe, jakie wybraliśmy przy 
tworzeniu AutoMapy. Najlepszym urządzeniem do nawigacji, 
z palety urządzeń Apple, jest iPhone 4 i iPad 3G.

  Po Waszym komunikacie prasowym o powstaniu AM dla 
iOS dało się słyszeć w zasadzie dwa komentarze: „Super!” 
oraz „Dlaczego nie Android?!”.  
To super, że super, ale wiem oczywiście, o co chcesz zapytać. Dla-

czego nie Android? Platforma, którą oferuje Apple jest zdecy-
dowanie bardziej przewidywalna. Są jasno określone reguły 
gry, co nie oznacza, że są one logiczne. Ale przynajmniej wia-
domo np. jak mają wyglądać i działać aplikacje. W przypadku 
Androida programy często wymagają dostosowania do każ-
dego modelu urządzenia. Ale oczywiście rozwój i potencjał 
Androida jest nam doskonale znany. Jednak przez długi czas 
przeszkodą w tworzeniu aplikacji na Androida były jego błędy 
młodości i brak np. Android Market. Ten ostatni problem na 
szczęście już jest rozwiązany.

  Wchodzicie na ten rynek jednak dość późno. To trochę 
jak wejść na bankiet, gdy kończą się już darmowe drinki. 
Macie swoją receptę na sukces? 

 W sumie, prace 
nad AutoMapą na 
iPhone’a trwały ponad 
rok, co jest normalną 
ilością czasu potrzebną 
do realizacji tak dużego 
projektu.
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Na początku punkty będą statycznie dodawane do map w wer-
sji na iPhone’a. Wszystkie dodatkowe funkcje, czyli dodawa-
nie i pobieranie punktów online, będą dostępne w przyszłych 
aktualizacjach. Jak wspominałem Ci wcześniej – słuchamy na-
szych użytkowników i będziemy dodawali nowe funkcje anali-
zując ich oczekiwania.

  Według moich informacji, AutoMapa sprzedaje się głów-
nie z dedykowanymi urządzeniami. Są to urządzenia prze-
znaczone do nawigacji, samochody z wbudowaną AutoMa-
pą itp. Ale nie da się kupić iPhone’a przeznaczonego tylko 
do nawigacji, nie boicie się tego?  
Doskonale o tym wiemy, że model sprzedaży na iPhone’a jest zu-

pełnie inny i bardzo na niego liczymy. Proces zakupu aplikacji 
jest zdecydowanie prostszy niż na jakiejkolwiek innej platfor-
mie. Wystarczy kilka kliknięć na ekranie i pobiera się aplikacja. 
To zdecydowanie najprostszy sposób, jaki możemy sobie wy-
obrazić. Myślę, że dzięki temu trafimy do zupełnie innych, no-
wych użytkowników. Liczymy też, że program wersji Europe 
będzie niezwykle konkurencyjny na światowych rynkach.

  Na koniec muszę spytać... KIEDY?  
Znasz adres do Steve’a Jobsa?

  s.jobs@apple.com?
Napisz do niego, żeby przy kolejnej publikacji zostały anulowane 

święta. Bardzo liczyliśmy na to, że AutoMapa pojawi się w Ap-
pStore przed świętami i będzie świetnym prezentem gwiazd-
kowym, ale się nie udało z przyczyn od nas niezależnych. Au-
toMapa nie jest małym programem, którego certyfikację 
przeprowadza się w 2-3 tygodnie. To naprawdę duży kawałek 
oprogramowania, którego weryfikacja po prostu musi chwi-
lę zająć. Na szczęście iTunes Connect po przerwie świąteczno-
noworocznej ruszył i liczymy, że niebawem program będzie 
dostępny dla użytkowników mobilnych urządzeń Apple.

  Czego Wam życzę!

Czy 
cho-
dzisz 
na 
ban-
kiety 
tylko 
po 
dar-
mo-
we 
drin-
ki? 

/śmiech/ Odpowiedź padła już w Two-
im wcześniejszym pytaniu. Bardzo duża grupa ludzi ucieszyła 
się na wieść o wejściu AutoMapy do gry. W tej chwili znacznie 
ponad pół miliona ludzi korzysta z naszego programu w wer-
sji na Windows. Co roku bijemy rekordy sprzedaży. Nasze atu-
ty to dopracowana w najdrobniejszych szczegółach aplika-
cja, przyjazny interfejs użytkownika i zdecydowanie najlepsze 
na rynku mapy Polski i Europy. Jesteśmy przekonani, że wie-
lu użytkowników iPhone’a czeka na dobrą i markową nawiga-
cję. I podobnie jak w przypadku wersji na Windows – tu rów-
nież bardzo uważnie będziemy wsłuchiwać się w oczekiwania 
naszych użytkowników. Zwłaszcza, że oczekiwania użytkowni-
ków iPhone’a są często inne niż naszych pozostałych klientów. 
Dodatkowo, będziemy w stanie zaoferować im coś, czego nie 
daje nikt oprócz nas – wyznaczenie trasy z pominięciem kor-
ków, czyli AutoMapa Traffic.   

  Czy ta funkcja będzie dostępna już w pierwszej wersji 
programu? 
W pierwszej wersji udostępnimy dane SmartRoutes, pozwalające 

na wyznaczanie tras w oparciu o statystyczne dane z polskich 
dróg. Codziennie gromadzimy dane z tras o łącznej długości 
ponad 4 milionów kilometrów i przetwarzamy je na model ży-
cia polskich miast i tras. Ale wisienką na torcie jest bez wątpie-
nia LiveDrive!, czyli wyznaczanie tras z uwzględnieniem da-
nych drogowych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym. Tę 
funkcję udostępnimy już w jednej z pierwszych aktualizacji. 
Pewnie spytasz, dlaczego nie od razu? Jak wiesz, proces certy-
fikacji oprogramowania przez Apple jest dość skomplikowany. 
Musieliśmy zamknąć w jakimś momencie proces opracowy-
wania aplikacji i przekazać ją do certyfikacji. Nie ma fizycznej 
możliwości, aby w ciągu kilku miesięcy przenieść wszystkie 
rozwiązania, w tym te najnowsze, na nową platformę przy ta-
kiej specyfice dopuszczenia jej do sprzedaży. Dlatego lepszym 
dla użytkowników rozwiązaniem jest przekazanie programu 
do certyfikacji i jego kolejne aktualizacje uwzględniające tak 
zaawansowane kwestie jak LiveDrive!.

  Skoro jesteśmy przy funkcjach, to powiedz mi, co będzie 
ze „smaczkiem” AutoMapy w wersji Windows, czyli bazą 
punktów MiPLO, tworzoną przez użytkowników. 

 Bardzo liczyliśmy na 
to, że AutoMapa pojawi 
się w AppStore przed 
świętami i będzie świetnym 
prezentem gwiazdkowym, 
ale się nie udało z przyczyn 
od nas niezależnych. 
AutoMapa nie jest małym 
programem, którego 
certyfikację przeprowadza 
się w 2-3 tygodnie.
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  Kinga Joanna Ochendowska 

Edytor służy do pisania. Jeśli 
piszemy sporadycznie, każdy 
z dostępnych na rynku programów 
nadaje się do wyprodukowania 
kilku linijek tekstu. Jeśli 
piszemy sporo, jak z każdym 
narzędziem bywa, pojawiają się 
wymagania. Moje są prawdziwie 
minimalistyczne – szybko, prosto 
i bez zbędnego rozpraszania uwagi.

Testowałam i opisywałam wiele edyto-
rów. Kolekcjonuję je na równi z kubecz-
kami, notesami i wiecznymi piórami. 
Program do pisania to przedmiot osobi-
stego użytku, z którym trzeba się czuć 
komfortowo. Serio. Jak źle leży na ekra-
nie, to i pisać się odechciewa. Można sie-
dzieć godzinami, gapiąc się w ekran, 
podświadomie wyszukując wszelkie nie-
doskonałości. Wszyscy kreatywni tak 
mają, wszyscy bez wyjątku. Bez wzglę-
du na to, jakich narzędzi używamy do 
wytwarzania swoich kreacji, jeśli z na-
rzędziem jest coś nie tak, doprowadza 
nas ono do szewskiej pasji, irytuje ni-
czym kamyk w bucie lub za ciasna gum-
ka w kalesonach.

Instalowałam więc, sprawdzałam, 
przymierzałam – niczym nastolatka 
wpuszczona do TK Maxa, z kartą kredy-
tową tatusia. Zawsze jednak wracałam 
do systemowego TextEdita. Bo szybki, 
prosty, sprawdza pisownię i może sie-
dzieć odpalony w docku całymi miesią-
cami. Klik – i jest. Pomimo początkowej 
fascynacji nowym narzędziem, TextE-
dit zawsze udowadniał swoją wyższość 
nad innymi programami. I udowadniał 
ją skutecznie do chwili, kiedy jego miej-
sce w docku zajął, nie mniej nie więcej, 
Word z najnowszego pakietu dla Mac.

Przesiadka na Worda
Napisałam to. Word. W miejsce TextE-

dita. Mojego ulubionego i niezastąpio-
nego edytora. Najlepszego kumpla. To 
prawie jak napisać, że „zdjęcia robię ko-
mórką” (MJ, 11/2009) i ustawić się na 
rynku w oczekiwaniu na biczowanie. Bi-
czowanie albo sugestię nabycia różowe-
go soniaka cybershoota. Jedno i drugie 
bywa zwykle lekko upokarzające. Jed-
nak piszę zupełnie serio – przesiadłam 
się na Worda, szczerze i z przekonaniem. 
I zaraz Wam powiem, dlaczego.

Word zawsze mnie odstraszał. Praw-
dę powiedziawszy, nie było bardziej pa-
skudnego, zagmatwanego i kobylastego 
edytora na rynku. Można nim było stra-
szyć dzieci. Walił po oczach paskami na-
rzędzi, jakby komuś były one potrzebne 
do szczęścia sześćdziesiąt razy na minu-
tę. Otwierał się całe wieki, zamykał jesz-
cze dłużej. A do tego niekompatybilny 
był z samym sobą. Word na Mac? Ład-
niejszy nieco niż na PC, w sam raz dla 
Pani Zosi z sekretariatu. Ale na litość Po-
twora Spaghetti – nie do pisania!

Co się zmieniło? Pakiet Office 2011 dla 
Mac. Oto, co się zmieniło.

Jakiś czas temu, testowaliśmy pakiet 
na potrzeby stworzenia strony Office dla 
Mac (http://officedlamac.pl). Tam prze-
czytacie o wszystkich nowych funkcjach, 

nad którymi tutaj nie będę się rozwo-
dzić. Nie będę, bo po pierwsze – świet-
nie zrobił to Przemek Marczyński, po 
drugie – funkcje te nie leżą w moim za-
kresie zainteresowań. W Wordzie za-
kochałam się z zupełnie innych powo-
dów, które można wyrazić w trzech 
punktach: szybkość, Wstążka i tryb 
pełnoekranowy.

Kiedy pierwszy raz uruchomiłam Wor-
da odniosłam wrażenie, że to zupełnie 
inny program. Klik i jest. Jeszcze raz. Klik 
i jest. Klik i jest. Word? Word! A ja prze-
cież nie używam najnowszego sprzętu, 
z ciężkimi gigabajtami RAM-u. Już sama 
prędkość uruchamiania sprawiła, że po-
stanowiłam się mu bliżej przyjrzeć.

W trakcie przyglądania się szybko od-
kryłam inteligentną wstążkę, która w za-
leżności od wykonywanych czynności 
podsuwa użytkownikowi zestaw po-
trzebnych narzędzi. Fajnie, ale ja nie 
chcę żadnych narzędzi! Do pisania po-
trzebna mi jest klawiatura, nie choinka 
waląca po oczach. Kolejne miłe zasko-
czenie – choinkę można ukryć jed-
nym kliknięciem i przywołać wtedy, 
kiedy będzie naprawdę potrzebna. Po 
ukryciu wstążki, Word zyskał natych-
miast makowy, minimalistyczny feel&lo-
ok. I wtedy odkryłam miażdżącą funk-

 Zabrzmi to prawie 
bluźnierczo, ale nie widziałam 
na rynku bardziej makowego 
edytora niż Microsoft Word. Tryb pełnoekranowy to największa zaleta Worda.

http://officedlamac.pl
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cję, która sprawiła, że Word na stałe zagościł w docku – tryb 
pełnoekranowy!

Najpiękniejszy z dostępnych na rynku, konfigurowalny 
tryb edycji i odczytu, z wymiennymi tapetami biurka i mini-
malistycznym menu. Naprawdę, niech się schowają wszyst-
kie ficzery, funkcje i narzędzia. Tryb pełnoekranowy to naj-
większa zaleta Worda! Cała reszta, to marketingowy bełkot!

Jak dla mnie, Word mógłby składać się z trybu pełnoekra-
nowego i tylko z niego. Gdybym miała kupić pakiet wyłącz-
nie dla Worda, zrobiłabym to bez najmniejszego wahania. 
Po raz pierwszy spotkałam się z tak funkcjonalnym rozwią-
zaniem w uniwersalnym edytorze tekstu. Do tej pory, edy-
tory były albo bardzo proste, albo bardzo skomplikowane. 
Nic pośredniego. Owszem, również w poprzednich wersjach 
była możliwość wyłączenia palet narzędzi, jednak nie było to 
rozwiązanie tak intuicyjne i skuteczne jak Wstążka i tryb peł-
noekranowy w obecnej odsłonie Worda.

Microsoft przedstawił edytor, który bije wszystkie inne na 
głowę – przeznaczony absolutnie dla każdego, uniwersal-
ny w stopniu nie spotykanym na rynku. Zaspokaja jedno-
cześnie potrzeby tych użytkowników, którzy oczekują miliar-
dów funkcji i skomplikowanych pasków narzędziowych oraz 
tych, którzy do pisania potrzebują czystej kartki i elektro-
nicznego atramentu. Skłania również głowę w kierunku lu-
dzi zajmujących się edycją tekstu, pozwalając przy pomocy 
jednego kliknięcia przełączyć się w tryb aktywny, umożliwia-
jący wstawianie komentarzy, oraz tryb odczytu – swobod-
nego przeglądania tekstu w trybie pełnoekranowym, z wy-
godną nawigacją.

Zabrzmi to prawie bluźnierczo, ale nie widziałam na ryn-
ku bardziej makowego edytora niż Microsoft Word. Czło-
wiek, który zaprojektował tryb pełnoekranowy to geniusz! 
Zdaję sobie sprawę, że użytkownicy w większości oczeku-
ją funkcji. Funkcji, możliwości wklejania, wstawiania, forma-
towania, eksportowania i co tam jeszcze w tych edytorach 
siedzi. Jest też jednak spora grupa użytkowników, którzy 
edytora używają do pisania. Serio. Jeśli do tej pory zaniedby-
waliście Worda, to właśnie teraz nadszedł czas, by dać mu 
szansę zabłysnąć.

Nawet, gdybyście mieli mnie za to zlinczować, nie oddam 
mojego Worda. Nie i już. Jest mój, mój, mój! Trzymam go 
odpalonego w docku, tak samo jak wcześniej TextEdita. Ty-
godniami. Zamykam i otwieram klapę kilka razy dziennie. 
I za każdym razem uruchamia się szybko i bez problemu. 
Klik-klik.

Znalezienie odpowiedniego narzędzia daje dużo satys-
fakcji. Można zasiąść do komputera wiedząc, że praca bę-
dzie przyjemnością. Z taką przyjemnością zasiadam teraz do 
Worda i mojego mahoniowego, wirtualnego biurka. Pal to 
sześć! Word rządzi! @

 Znalezienie odpowiedniego narzędzia daje 
dużo satysfakcji. Można zasiąść do komputera 
wiedząc, że praca będzie przyjemnością.

Tryb pełnoekranowy pozwala na ustawienie dowolnego podkładu biurka.

Tryb pełnoekranowy – odczyt dokumentu.

Tryb pełnoekranowy – edycja dokumentu.

polub nas
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  Paweł Iwaniuk 

Jak wybrać dobry temat, 
który pozwoli z odpowiednim 
rozmachem rozpocząć nowy 
rok? Ciężka sprawa. Nikt nie ma 
bowiem wątpliwości, że rok 2011 
zapowiada się bardzo ciekawie, 
szczególnie w kontekście kilku 
premier, o których przeczytać 
będziemy mogli w kolejnych 
numerach iMagazine. Zamiast więc 
wróżyć z magicznej kuli (co czasem 
robię na DailyTECH.pl), zajrzyjmy 
w przeszłość i podsumujmy 
miniony rok w kontekście 
produktów Apple.

Poniższy ranking to zestawienie dosyć 
subiektywne. Nie należy więc przypisy-
wać mu nadmiernej mocy sprawczej. Li-
sta pozycji ograniczona została do 5. Jak 
zapewne wiecie, Apple jest firmą, któ-
ra – w przeciwieństwie do innych pro-
ducentów – wprowadza do sprzedaży 
tylko kilkadziesiąt, a nie kilkaset produk-
tów rocznie.

  1. iPod Shuffle 4G 
W 2006 roku Apple stworzyło eleganc-
ki, prosty i minimalistyczny odtwarzacz 
audio, który zdobył sobie rzeszę fanów 
na całym świecie. Dlatego warto odno-

tować, że po kiepskiej, trzeciej genera-
cji, koncern powrócił do sprawdzonego 
i uznanego projektu. Szufla – jak okre-
śla się miniaturowego iPoda nad Wisłą – 
powinna na zawsze pozostać odtwarza-
czem z wbudowanym we front pilotem 
oraz zintegrowanym klipsem. Odtwarza-
czem, który służyć ma wyłącznie do słu-
chania muzyki.

  2. iPod Touch 4G 
W 2010 r. Apple całkowicie odświeżył 
swój dotykowy iPod. W przeciwieństwie 
do trzeciej generacji, wszystkie mode-
le z 2010 roku oparte są na tych samych 
podzespołach. Nowy Touch nie jest już 
tylko odtwarzaczem multimedialnym, 
ale prawdziwym kieszonkowym kom-
puterem, który swojemu posiadaczowi 
pozwala komunikować się ze światem 
przy użyciu tekstu oraz – dzięki wbu-
dowanemu mikrofonowi i dwóm kame-
rom – za pośrednictwem dźwięku oraz 
materiałów wideo. Największą zaletą 
nowego Toucha jest niewątpliwie jego 
ekran umożliwiający komfortowe czyta-
nie książek.

  3. Macbook Air 2010–11,6 cala 
Pomimo wcześniejszych zapowiedzi 
oraz negatywnych komentarzy odnośnie 
potencjalnego netbooka, Apple zapre-

zentowało w minionym roku komputer 
który wielu określa mianem netbooka. 
Nowa generacja MacBooka Air składa się 
z dwóch modeli o wielkościach 11,6 oraz 
13 cali. Najbardziej interesujący wyda-
je się być właśnie ten mniejszy kompu-
ter, właśnie dlatego, że pod względem 
parametrów, wymiarów i wagi mieści się 
w aktualnej definicji netbooka, a pomi-
mo to nadal możemy traktować go jako 
profesjonalne narzędzie do pracy. Jest to 
w tej chwili najtańszy MacBook na ryn-
ku. Biorąc pod uwagę ceny poprzednich 
modeli z tej serii, może to świadczyć 
o chęci dotarcia do masowego odbiorcy, 
podobnie jak w przypadku netbooków.

  4. iOS 4.0 
Zapewne część z Was nie zgodzi się z tą 
opinią, ale – moim zdaniem – czwar-
ta edycja iOS jest tym samym dla doty-
kowych produktów Apple, czym Mac OS 
X był dla komputerów tej firmy, gdy tra-
fił na rynek. iOS 4.0 zbliża funkcjonalno-
ścią kieszonkowego iPhone oraz kana-
powego iPada do typowego komputera. 
Wielozadaniowość to podstawa nowo-
czesnej mobilnej platformy. Duży plus 

Subiektywny TOP 5 
produktów Apple w 2010 roku
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to możliwość rozmawiania przez Skype 
przy jednoczesnym przeglądaniu stron 
www. Duży potencjał kryje się także 
w drukowaniu dokumentów bezpośred-
nio z tabletu. Te oraz inne funkcjonalno-
ści sprawiają, że iOS 4.0 jest moim nu-
merem 2 w 2010 roku.

  5. iPad 
Dla niektórych będzie to oczywista oczy-
wistość. To prawda. Pomimo to, nie 
ma nic wstydliwego w stwierdzeniu 
„rok 2010 był rokiem iPada”. Tablet Ap-
ple wywarł nieprawdopodobny wpływ 
na rynek elektroniki użytkowej i to nie 
dlatego, że pozbawiony jest wad (bo 
zdecydowanie wady ma), ale z powo-
du promocji, jaką był wspierany i uwa-
gi, jaką na sobie skupiał. Podobnie jak 
pierwszy iPod, a następnie pierwszy 
iPhone, tak samo pierwsza generacja iPa-
da pokazała, że właśnie teraz jest czas 
na popularyzację urządzeń tego typu.

Podsumowując. Rok 2010 był nie tyl-
ko rokiem iPada, ale również rokiem 
urządzeń mobilnych. Spróbujmy przy-
pomnieć sobie jakiś stacjonarny produkt, 
który w minionych 12 miesiącach wywo-
łał chociażby 1/10 zainteresowania urzą-
dzeń mobilnych. Niestety, chyba ża-
den taki produkt nie trafił do sprzedaży. 
Możliwe, że gdyby któryś z koncernów 
zaprezentował nową konsolę do gier, 
sytuacja dzisiaj wyglądałaby nieco ina-
czej. Przyszłość musi jednak zmieścić się 
w naszej kieszeni, a w najgorszym wy-
padku, nie ciążyć w dłoni. @

http://www.nozbe.com
http://www.inis.pl
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Rozterki zapracowanego 
w Święta
  Sławomir Durasiewicz 

Najbardziej to mi zależy na 
szacunku. Konkurencji się nie boję. 
Konkurencja zawsze musi przegrać. 
I przegrywa. Treścią i misją 
mojego powołania jest: „Jakością 
wygrywać z konkurencją”. 
I wygrywam.

Zawsze w końcu okazuje się, że kon-
kurencja to podróba. Już tyle razy robi-
li różne podróby. I co? A przecież każ-
da ich podróba to miał być killer, który 
miał mnie wywalić … Te ich killery za-
wsze przegrywają. Tak jak te niepraw-
dziwe anioły, co roznoszą opłatek po 
supermarketach. Może i trochę tego 
sprzedadzą, ale to nie to samo. Ktoś, kto 
to kupił, na pewno nie zrobi tego po raz 
drugi.

Moja robota nie jest lekką, ale daje sa-
tysfakcje. No a potem, można wziąć dłu-
gi urlop.

Pytacie, czym się zajmuje? Dostawą. 
To trudny kawałek chleba, ale ja to robię 
z powołania. Z roku na rok, dostawa jest 
coraz bardziej uciążliwa. Rozumiem, co-
raz więcej bijącej po oczach elektroniki, 
nowe sztuczki marketingowe i ludzkość 
szleje. Ale czy to musi być takie ciężkie? 
Znaczy masa. Czasami to dla mnie kosz-
mar, w końcu mam swoje lata. Myśla-
łem, że jak iPada zrobią, to jakaś ulga 
będzie. Bo to małe. Jak się tak pojedyn-
czo trzyma w ręku, to ciężki nie jest, ale 
kilkanaście razem ma swoją wagę. Kie-
dyś, jak moda była na lalki Barbie, to ra-
czej do niewygody się opakowanie przy-
czyniało, a teraz tylko ciężar.

Stanowczo narzekam na brak szacun-
ku. Wszyscy by chcieli bez opamiętania. 
Przynieś to, przynieś tamto. Myślą, że ja 
taki „wszystkiemupodołający”. Z drugiej 
strony, to ja to rozumiem, leń nie jestem 

i od roboty się nie oganiam, bo wiem, że 
każdemu należy się dostawa, jak zamó-
wił. Dla mnie to jednak duży wysiłek, bo 
technologia technologią, ale muszę dbać 
o utrzymanie starych, dobrych standar-
dów. Niby dla mnie to tylko wory i wory. 
Ale klienta to nie obchodzi. Ma być do-
starczone, w odpowiedni sposób i na 
czas. Czas to podstawa.

Mam przecież wykształcenie i odpo-
wiednie kompetencje, dlatego mogę 
sprostać ciągłym wyzwaniom. Tylko nie-
stety muszę robić również za fizycznego. 
Niektórzy mówią, że mam pomagierów. 

Ale to bajka. Prowadzę jednoosobowy 
interes. Odpadają kłopoty ze związka-
mi, Kodeksem pracy i takimi tam innymi 
bzdurami. W sumie to się opłaca – wię-
cej pracy – mniej kłopotów.

No i niestety inne przepisy też mnie 
obowiązują. Niby nie normowany czas 
pracy, a tu okazuje się, że muszę się sto-
sować do czasu pracy kierowców. Dia-
bli wiedzą, dlaczego? O przepraszam, 
nie powinienem. No i ryzyko zawodo-
we, procedury, zobowiązania i za wszel-
ką cenę realizacja zleceń. Cokolwiek by 
się nie działo, bo ja nie mam usprawie-
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dliwienia. Ma być dostarczone i już. Dla-
czego? Wytłumaczenie jest jedno: „bo 
tak się przyjęło”, ale to bardzo uciążliwe. 
A ile widzę przekrętów. A ilu starych za 
młodych się podszywa, to tylko ja wiem. 
A procedury mówią, że każdemu, kto 
zamówił! A stary, to raczej mógłby sobie 
odpuścić. Pieszczoch jeden.

Generalnie rzecz ujmując, nic nie 
mam przeciwko swojej pracy. Widzę 
w niej same walory, chociaż i minusów 
nie brakuje, mam tę świadomość. Tyl-
ko ludzie muszą bardziej wierzyć. A nie 
chcą. Cała nadzieja w dzieciach.

Nowoczesne budownictwo też mi nie 
sprzyja. Kilkanaście lat temu musiałem 
zmienić system dostawy. Już teraz, bar-
dzo rzadko dostarczam w sposób trady-
cyjny. Tak się już nie da. Czasami śmiać 
mi się chce, a i łezka nie rzadko poleci, 
jak widzę to na starych, jeszcze czarno-
białych, filmach. Ale teraz już tak się nie 
robi. Przeżytek.

Właściwie, gdyby nie podyplomów-
ka, to ciężko by było. Jednak wykształ-
cenie trzeba mieć. Łatwiej się dostoso-
wać. I nie tylko chodzi o technologię 
dostawy. Czasami instrukcję trzeba prze-
czytać i zrozumieć, bo świat idzie na 
przód. W sumie to najbardziej lubię Job-
sa. Chłop oszczędnie mówi, oszczędnie 
pisze, a jego wyroby, to takie raczej in-
tuicyjne. Otwierasz i wiesz. Inni mają 
z tym problem. A on, jakby miał to wbu-
dowane. To też i na iPada nie narzekam. 

Że ciężki to już mówiłem, ale lubię tego 
gościa, jak większość, to mu odpusz-
czam. Taka moda się zrobiła to i teraz 
tego dużo. W sumie mógłbym też od ko-
goś dostać takie coś. W pracy by mi po-
mogło, bo naprawdę mam dużo na gło-
wie. Te wszystkie adresy i zamówienia, 
no i GPS też by się przydał.

Wymagania zleceniodawców na 
pierwszym miejscu. To warunek per-
fekcyjnego marketingu i zawodowego 
sukcesu.

Generalnie w mojej profesji nie jest 
za wygodnie. Ciężko pracuję na dobry 
efekt. Efekt jest najważniejszy. I za ten 
efekt najbardziej mnie lubią. Na przy-
kład, klient sobie życzy, że dostawca 
musi być …gruby. I to jest najistotniej-
sze. Ja na to idę – klient nasz pan. Nie 
jest ważne, czy brzuch jest sztuczny. Ma 
po prostu być. Tak się przyjęło. Masz 
oczywiście do wyboru – albo dużo jesz 
albo sobie coś przyczepisz. Z doświad-
czenia wiem, że sztuczne się nie spraw-
dza. W każdym razie brzuch ma być. Ta-
kie są wymagania kontrahenta. Broda 
również. Siwa, a jakże. Brzuch bez brody 
jest raczej śmieszny. Każde dziecko wie, 
że gładko wygolony grubasek jest raczej 
niewiarygodny. No i policja może inter-
weniować. Teraz to tacy wrażliwi się po-
robili. Dlatego jedno odchudzanie, jedno 
nieopatrzne drgnięcie ręki przy goleniu 
i wypadasz z zawodu. A zapuszczanie 
szybkie nie jest.

Zawsze, cholera … o przepraszam, 
mi nie wolno, pracuję z dziećmi, zawsze 
mnie ponosi jak mam dopiąć to czer-
wone. Z roku na rok jest co raz trudniej. 
Chyba ręce mi się krótsze robią, albo tka-
nina się zbiegła. Worek jeszcze udźwi-
gnę, ale te guziki to mnie … wiem, nie 
wolno mi przy dzieciach.

Najbardziej lubię, jak już po robocie 
mogę wreszcie zobaczyć te zadowolone 
gębule, kiedy rozwijają z papieru. Zno-
wu się udało. Ach, jak wtedy jest pięk-
nie! To dla mnie droższe od pieniędzy.

Niekiedy, tacy mi nieprzychylni, mó-
wią, że rózgi roznoszę. Ale to nieprawda. 
Albo, że ode mnie czuć alkohol, ale to 
też nieprawda. To konkurencja czarny PR 
mi robi. Ja w robocie nie piję i za prze-
mocą nie przepadam.

Tak się rozmarzyłem o tym iPadzie, 
bo taki byłby pomocny, przecież tyle 
tych zamówień trzeba pozbierać z para-
petów i zapamiętać, gdzie i co zamawia-
li. Potem trzeba jakoś dojechać i przyda-
łoby się fotoradary ominąć, bo może się 
tak okazać, że trzeba będzie dopłacić do 
tego interesu.

I wiecie co? To nie jest najgorsze. Naj-
gorsze to jest to, że nawet w moje imie-
niny każą mi pracować. A ja, jak każdy, 
chciałbym w imieniny dostać prezent. 
Najlepiej iPada.
No to pozdrawiam Was wszystkich za-
patrzonych w choinki. Wasz Święty. Ho, 
Ho, Ho. @

http://www.nozbe.com
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  Kinga Joanna Ochendowska 

I tak oto, z ostatnim uderzeniem 
zegara, postarzeliśmy się o rok. 
Po raz kolejny. Wznieśliśmy 
kieliszki wypełnione szampanem, 
złożyliśmy sobie nawzajem 
życzenia, dorzuciliśmy po cichutku 
prośbę o spełnienie własnych 
i wkroczyliśmy w 2011 rok.

Nowy rok to czas obietnic i postano-
wień. Obiecujemy sobie zmiany, po-
stanawiamy, że w tym nadchodzącym 
roku, tak świeżym jeszcze i czystym, 
stworzymy sobie zupełnie nowy świat, 
zupełnie nowe życie – lepsze i szczęśliw-
sze. Na wszystkich polach, zarówno za-
wodowych, jak i prywatnych.

Czasem dopadają nas również dużo 
głębsze refleksje, natury filozoficzno-eg-
zystencjalnej. Nie są to przemyślenia, 
na które mamy wiele czasu w życiu co-
dziennym, zajęci płaceniem rachunków, 
stawianiem czoła codzienności oraz wy-
konywaniem okresowo powtarzalnych 
czynności, których z czasem przybywa 
i zawłaszczają większość naszej prze-
strzeni życiowej.

Bo kiedy ostatni raz myśleliście o świe-
cie? Nie o kraju, polityce, religii. O świe-
cie w całości i naszym w nim miejscu. 
Już samo napomknięcie o tym temacie 
wzbudza pełen politowania uśmiech na 
twarzach słuchaczy. O, jak passe. Masz 
depresję czy co? Chłop Cię zostawił, że 
na filozofię Cię wzięło? Banki Cię za dłu-
gi ścigają? W życiu sobie nie dajesz rady? 
Nie. Żadne z powyższych. Po prostu lu-
bię sobie czasem pomyśleć w globalnej 
perspektywie. Czy to źle? Niestety, wy-
gląda na to, że tak. Niech mi tylko ktoś 
wytłumaczy, dlaczego?

Żyjemy w ciekawych czasach. Produ-
kujemy coraz mniejsze mikroprocesory, 
coraz więcej fal lata w powietrzu, coraz 
więcej gadżetów nosimy w kieszeniach. 
Szybko i sprawnie wspinamy się po dra-
binie rozwoju technologicznego. Czegoś 
jednak w tym statycznym obrazie bra-

kuje. Czego? Przełomu. Nie dokonujemy 
przełomów, nie dokonujemy wiekopom-
nych odkryć. Owszem, patrząc z per-
spektywy, postęp jest jednostajny. Stały. 
Ważki. Ale nie rewolucyjny. Zwłaszcza, 
że dokonuje się właściwie wyłącznie na 
polu technologii, pozostawiając daleko 
w tyle etykę, moralność i filozofię.

Zastanawiając się nad tym, łatwo 
można zauważyć, że rozmawiając o nor-
mach etycznych czy moralnych, odnosi-
my się głównie do czasów starożytnych, 
antycznych filozofów i ich późniejszych 
naśladowców. Nie stworzyliśmy no-
wych, przełomowych teorii etycznych. 
Wyższych norm moralnych. To, co two-
rzymy na pograniczu tych dziedzin to 
prawo, które i tak odnosi się głównie do 
zabezpieczenia naszego bytu fizycznego 
i materialnego stanu posiadania. Samo 
prawo zresztą bywa kuriozalne, bo opie-
ra się na walce interpretatorów, próbują-
cych nagiąć je do swoich potrzeb. Prawo 
referuje w największej mierze do insty-
tucji Państwa, czyli umownego tworu 
wirtualnego.

Nie kształcimy genialnych filozofów 
czy etyków. W nie tak odległych jesz-

cze czasach, dyskusje na tematy abstrak-
cyjne były domeną inteligencji. Obecnie 
ranga przedmiotów humanistycznych 
spada gwałtownie, psychologia i socjo-
logia zostały zaprzęgnięte w służbę mar-
ketingu, reklamy i ogólnie pojętego biz-
nesu. Mniej zajmujemy się potencjałem 
ludzkiego umysłu, bardziej zaś potencja-
łem środków nabywczych.

Doskonale obrazuje to sytuacja 
w szkolnictwie. Obniżamy poziom wy-
magań w edukacji, wprowadzamy ścisłą 
specjalizację. Światowe uczelnie biją na 
alarm, że poziom kandydatów na studia 
spada tak drastycznie, że konieczne jest 
obniżanie poziomu egzaminów. Wpaja-
my uczniom jednodrożność, uczymy ich 
wykorzystywania nabytych umiejętności 
wyłącznie w podanych okolicznościach, 
mimo że są to umiejętności uniwersal-
ne, możliwe do wykorzystania w kilku-
nastu dyscyplinach. Z czasem zacznie-
my kształcić wyspecjalizowane drony, 
odpowiedzialne za bezrefleksyjne wyko-
nywanie pojedynczej, powtarzającej się 
czynności.

Obserwujemy postępujące stępie-
nie sfery uczuć wyższych odpowiedzial-

Noworoczne przemyślenia

Rys. Marta Sławińska
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nych za miłość, współczucie, empatię. 
Zastępowane są polityczną poprawno-
ścią zamkniętą w granicach prawnych, 
wyznaczanych przez ustawy o zakazie 
dyskryminacji i praw człowieka, obar-
czonych zestawem konsekwencji wy-
nikających ze stosownych kodeksów. 
Nie sprawia to, że prawo jest rozumia-
ne i internalizowane w procesie socjaliza-
cji. Sprawia to, że prawo jest stosowane, 
gdy jest to niezbędnie konieczne i omi-
jane, gdy jest to możliwe. Nie ma to nic 
wspólnego z uwewnętrznieniem nor-
my, ze zrozumieniem zasad moralnych 
i etycznych. Przedstawia to obraz dużo 
tragiczniejszy niż ten w słynnej, polskiej 
„Trylogii Kosmicznej” Krzysztofa Borunia 
i Andrzeja Trepki.

W trzecim tomie, zatytułowanym 
„Kosmiczni Bracia”, przedstawiona jest 
cywilizacja Urpian, znajdująca się na 
najwyższym poziomie rozwoju tech-
nologicznego i całkowicie pozbawio-
na „szkodliwych” emocji. Emocji, które 
ograniczają produktywność i zaburzają 
osąd logiczny. Emocji, które nie dają się 
wytłumaczyć matematycznie i stanowią 
niepotrzebny bagaż, utrudniający osią-
gnięcie wyznaczonych celów. A przy tym 
wszystkim oczywiście absolutnie nie 
wytłumaczalne i zaburzające naturalną 
równowagę biologiczną organizmu.

Gdy czytałam „Trylogię” mając lat 
dziesięć, zrobiła na mnie olbrzymie wra-
żenie. Obecnie, dużo większe wraże-
nie robi na mnie rzeczywistość. Zupeł-
nie nie fantastyczna, za to zdradziecka 
– odciągająca naszą uwagę od spraw na-
prawdę ważnych, skupiając ją na mate-
rialnych drobnostkach i egzystencjalnych 
potyczkach.

Podobno za rok, w roku 2012, zgod-
nie z przepowiedniami Majów, przewi-
dywaniami naukowców i podszeptami 
konspiratorów, trafi nas wszystkich ja-
sny szlag. W postaci wielkiego meteoru, 
zagubionej planety Nibiru (zamieszka-
łej przez starożytnych, gadzich, sume-
ryjskich bogów) lub zmiany biegunów 
ziemskich. Mając przed sobą tak nie-
ciekawą perspektywę, warto się zasta-
nowić, jak chcemy przeżyć ten rok. Czy 
warto wymieniać najwyższe wartości na 
błyszczące płytki Mamona, czy warto re-
zygnować z porywów emocji w imię lo-
giki. Podobno dorastając, wymieniamy 

marzenia na odpowiedzialność. Wra-
stając w społeczeństwo i wartości prze-
kazywane nam za młodu przez otocze-
nie – obecnie głównie Internet, telewizję 
i pozostałe media – nasza wyobraźnia 
i wola życia powoli zastyga w kamienny 
kręgosłup poprawności.

A gdyby tak, zamiast zamieniać się 
w kamień, rozpalić wewnętrzny ogień 
i po prostu żyć?

Nie potrzeba do tego mitycznej kata-
strofy, śmiertelnej choroby czy rodzinnej 
tragedii. Wystarczy pamiętać, że każdy 
dzień to niewiadoma. Że jadąc samo-
chodem, przechodząc przez jezdnię czy 
nawet wychodząc z domu, w każdej se-
kundzie narażamy swoje życie. I co po 
nas zostanie? Profil na Facebooku i mini-
blog Twittera?

Warto raz na jakiś czas przypomnieć 
sobie chociażby przemówienie Ste-
va Jobsa, jego trzy historie opowiedzia-
ne na uniwersytecie w Stanford. Mamy 

w sobie tak olbrzymi potencjał, tyle ży-
cia, które trzeba wykorzystać dzisiaj, nie 
odkładając niczego do jutra. I można się 
oczywiście spierać, że Steve Jobs nie jest 
najlepszym autorytetem moralnym, ob-
razującym wartości wyższe i uniwersal-
ną etykę. Jednak uczyć możemy się od 
każdego i w każdej sytuacji. Bo ludzie 
idealni nie istnieją.

Często zadaję znajomym konfudujące 
pytanie: „Czy chciałbyś być najmądrzej-
szym z najgłupszych czy najgłupszym 
z najmądrzejszych?” Odpowiedzi są inte-
resujące i często bardzo zaskakujące. Ja 
wybieram opcję drugą. Lepiej mieć per-
spektywę równania w górę niż spadania 
w dół. Lepiej jest patrzyć w gwiazdy i się-
gać do nich sercem niż patrzyć pod nogi 
i cały wysiłek wkładać w omijanie prze-
szkód. Taka moja natura marzyciela.

Oby ten nowy rok przyniósł nam, 
poza wszystkimi nowinkami techniczny-
mi i gadżetami, przebudzenie serc. @

http://www.inis.pl
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POKA
MAKA Wojtek Pietrusiewicz
Zostałem wywołany do tablicy przez Naczelnego, abym w tym 
miesiącu wziął udział w projekcie PokaMaka. Zdjęcia były ro-
bione zaraz po odkurzeniu biurka i uprzątnięciu zbędnych pa-
pierów, które walają się na nim na co dzień.

Mój setup składa się z iMaka 27” i7 (8 GB RAM, wkrótce 12, 1 
TB HDD), którym zarządzam za pomocą klawiatury Apple Wi-
reless, Magic Trackpada (po lewej stronie) oraz tabletu Wa-
com Intuos4 Small. Na zdjęciu znajduje się dodatkowo Mac-
Book Air 13” z najnowszej serii, którego testowałem ostatnio. 
MacBook spoczywa na Raindesign mStand, który na co dzień 
okupowany jest przez mojego leciwego IBM Thinkpad T60p 
(Intel Core Duo 2.16 GHz, 1600x1200, ATI FireGL V5200). W rejo-
nie iMaka, w starym docku stoi iPod Video 5G, iPhone 4 16 GB 
w kolorze czarnym oraz iPad 64 GB WiFi. Na zdjęciu zabrakło 
jeszcze iPoda nano 5G w kolorze niebieskim i mojego ulubione-
go iPoda nano 3G Product (RED).

Na nóżce iMaka mieszą się dwa dyski. Pierwszy, służący do 
trzymania archiwalnych rzeczy, to WD Passport Studio Edition 
(500 GB), który jest podłączony po FireWire 800. Drugi to Se-
agate FreeAgent Go (640 GB), który podłączony jest do USB 
i służy do robienia automatycznych obrazów dysku co 3 dni 
(jest też bootowalny).

Za iMakiem znajduje się jeszcze Time Capsule 1GB (star-
sza wersja z jedną anteną) oraz mikrofon Samson C01U na 
małym stojaku. Ten ostatni jest oczywiście wykorzystywany 
do podcastu Nadgryzieni oraz wszelkich screencastów i tym 
podobnych.

Pod biurkiem znajduje się pudełko do chowania kabli. Ku-
pione w Ikei, za bodajże 39.99 zł, świetnie nadaje się do ukrycia 
całej plejady przewodów między telewizorem i komputerem, 
modemu od Internetu oraz listw zasilających. Całość podłączo-
na jest dodatkowo pod UPS od APC (model RS-800).

Samo biurko również pochodzi z Ikei i składa się ze szklane-
go blatu z motywem kwiatowym oraz dwóch kozłów. W moim 
przypadku od strony ściany jest biały, a od strony pokoju czar-
ny – nie mogłem zdecydować się, który będzie lepiej pasował 
na początku, a potem już tak zostało. Za tylne podświetlenie, 
znacznie ułatwiające pracę w nocy, odpowiada listwa LEDo-
wa (przycięta do szerokości biurka) z Castoramy lub Praktikera, 
zasilacz oraz lutownica (bo nie mieli odpowiedniego zasilacza 
i byłem zmuszony ciąć kabel). @
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Constraints
tekst: Michał Śliwiński

W języku angielskim jest takie powiedzenie: „embrace the con-
straints” (czyli w wolnym tłumaczeniu: „przyjmij z pokorą do 
wiadomości, że aby osiągnąć swój cel, musisz pracować w ra-
mach odgórnie narzuconych ograniczeń”) i ja staram się funk-
cjonować, wdrażając to powiedzenie w życie każdego dnia.

Pamiętacie jak jakiś czas temu pisałem o tym, jak 2 GB RA-
M-u w moim Macbooku Air pomagają skupić się na robocie, 
bo włączam tylko te programy, które są mi niezbędne do wy-
konania danego zadania efektywnie i szybko? To jest właśnie 
to. Mam ograniczenie (tutaj: mało RAM-u) i próbuję je obrócić 
w korzyść (tutaj: efektywna, skupiona praca).

No dobrze. Ale jeśli już mam 4 GB RAM lub 8 GB... lub jesz-
cze więcej, to już nie mam tego ograniczenia... i mogę odpa-
lić klienta Twittera, Blipa, Gadu, Skype... i wszystko na co mam 
ochotę? Jak tu się teraz skupić na pracy?

Proste – trzeba sobie ograniczenie narzucić samemu. A spo-
sobów jest kilka. Do tego nasz genialny system Mac OSX ma 
wiele narzędzi ograniczania zaszytych w systemie i praktycznie 
nie trzeba nic instalować. Oto trzy z nich: 

1. Być samemu sobie rodzicem.
Po prezentacji Davida Heinemeier Hanssona, z firmy 37signals, 
na konferencji Startup School ‚08 (polecam tę prezentację, jest 
świetna), jedna osoba spytała Davida, jak sobie radzi z produk-
tywnością? Bo on (pytający) koduje po 12 godzin dziennie, ale 
mało mu to idzie do przodu, bo często zajmuje się sprawdza-
niem blogów o Rugby, czytaniem RSSów, etc.... David odpowie-
dział krótko: „stary, zainstaluj sobie kontrolę rodzicielską”.

Wprawdzie odpowiedź Davida wydaje się absurdalna 
i śmieszna, w końcu kontrole rodzicielskie są przewidziane dla 
małych dzieci, a my jesteśmy dorośli i odpowiedzialni, ale nie-
stety każdy dobrze wie, że pokusy czekają na każdym kroku. 
I jeżeli nasz komputer jest w stanie odpalić 20 aplikacji na raz, 
to nie mamy problemu z tym, aby je wszystkie faktycznie uru-
chomić, pozwalając samym sobie odciągnąć się od zaplanowa-
nej pracy.

Dlatego Mac OSX pozwala nam stać się rodzicem dla sa-
mych siebie. Możemy stworzyć sobie osobne konto do pew-
nych zadań, które wymagają od nas maksymalnej koncentracji. 
W ten sposób odgórnie narzucimy sobie ograniczenia w ra-
mach teorii „embrace the constraints” – system nie pozwoli 
nam uruchomić określonych stron WWW lub aplikacji.

Wystarczy wejść do Ustawień Systemowych i założyć nowe 
konto, „Zarządzanie przez kontrole rodzicielskie” i wtedy mo-
żemy ustawić sobie tylko te aplikacje, które są nam potrzebne 

do wykonania zadania. Możemy też skonfigurować przeglądar-
kę, aby nie wchodziła na strony typu „facebook.com” czy „blip.
pl” i nie będzie pokusy, aby sprawdzić, co właśnie piszą cieka-
wego znajomi. Opcji jest sporo i jest to bardzo ciekawy sposób 
narzucenia sobie nowego, „skoncentrowanego” sposobu pracy.
Plusy:   Nie ma ucieczki od ograniczeń, żeby wejść na blipa, 

trzeba się przelogować.
Minusy:   Jeśli za bardzo ograniczymy konto, nie będziemy 

mogli uruchomić jakiejś potrzebnej aplikacji i zacznie-
my się wkurzać.

2. Spaces – Przestrzenie pomiędzy pracą a komunikacją
System Mac OSX ma też fajny wynalazek, znany już od 

wielu lat użytkownikom Linuksa – „Spaces”, czyli przestrze-
nie. Możemy stworzyć wiele wirtualnych pulpitów i na każ-
dym z nich mieć uruchomione konkretne aplikacje. W ten spo-
sób ograniczamy się wizualnie i widzimy tylko kilka aplikacji 
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na jednym ekranie na raz, co oznacza mniej możliwości „utra-
ty skupienia”.

Często używam „Spaces” do podzielenia sobie programów 
na z góry określone kategorie. Np. na głównym pulpicie mam 
tylko aplikację, której właśnie używam do pracy (w tym mo-
mencie jest to Evernote, w którym piszę ten artykuł), na dru-
gim pulpicie mam „komunikację”, czyli Mail.app, Nozbe 
i czasami Skype oraz Tweetie. Na trzecim pulpicie mam prze-
glądarki internetowe (ciągle używam dwóch do różnych zadań: 
Chrome i Opera) oraz na czwartym pulpicie mam otwarte coś 
do czytania, jeśli chcę sobie zrobić przerwę, jest to przeważnie 
jakiś e-book lub okienko Google Readera.

Spaces w Mac OSX jest świetnie zrobione, gdyż „przerzuca-
nie” okien pomiędzy przestrzeniami odbywa się za pomocą 
funkcji „przeciągnij i upuść” (czyli Drag and Drop) i łatwo moż-
na tymi oknami zarządzać, skupiając się tylko na jednym do 
pracy.
Plusy:   Łatwość organizacji i konfiguracji, szybkie przeskaki-

wanie między przestrzeniami.
Minusy:   Szybkie przeskakiwanie między przestrzeniami (jest 

to miecz obosieczny, szybko można wrócić do czyta-
nia Facebooka lub Twittera)

3. Single-tasking – izolacja od pozostałych aplikacji
Do tej pory omawialiśmy sposoby wbudowane w Mac OSX, 
więc w trzecim punkcie skupmy się na innych programach, któ-
re pomagają nam się właśnie... skupić.

Najbardziej oryginalnym i wszechstronnym programem 
jest tutaj zupełnie darmowy „Isolator”, który po prostu „izolu-
je” okno aktywnej aplikacji od pozostałych. Czyli jeśli mamy 
otwartych kilka okien aplikacji, to Isolator (uruchomiony i ak-
tywny w pasku menu) dodaje czarne tło za aktywnym oknem 
powodując, że pozostałe aplikacje są dla nas niewidoczne i nie 
kuszą nas ani naszego wzroku, który chętnie by sprawdził co 
się tam w pozostałych aplikacjach dzieje.

Widziałem ludzi, którzy znając swoją „ciekawską naturę”, 
mają włączonego Isolatora przez cały czas, gdyż tylko dzięki 
niemu nie mają pokus, aby co chwila zmieniać aktywne okno 
pracy. Do tego ciemne tło uspokaja ich i pomaga w koncentra-
cji. Aby łatwiej mi się pisało ten artykuł, również włączyłem 

Isolatora i poza oknem tej notatki, reszta mojego pulpitu jest 
po prostu ciemna.

A propos pisania, to są aplikacje takie jak „WriteRoom”, któ-
ra do pisania tekstu włącza tryb pełnoekranowy, aby osoba pi-
sząca mogła się skupić właśnie na pisaniu. Taką samą opcję ma 
także „Scrivener” i sam z niej korzystam przy pisaniu mojej no-
wej książki. Dzięki trybowi pełnoekranowemu skupienie przy-
chodzi naturalnie i bezproblemowo.

Dlatego cieszę się, że w Mac OSX Lion, którego zobaczymy 
najprawdopodobniej tego lata, Apple tak bardzo skupia się na 
uruchamianiu aplikacji w trybie pełnoekranowym.
Plusy:   „Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal” – aplikacje 

pomagają nam skoncentrować się na pracy, a nie na 
wszystkim dookoła.

Minusy:   Cmd+Tab jest ciągle bardzo łatwo dostępne i łatwo 
możemy uciec do innych aplikacji.

... and one more thing: Kontroluj wiadomości, nie daj 
ich sobie narzucać
Kończąc ten artykuł chciałem tylko zwrócić uwagę na fakt, 
jak łatwo dajemy sobie innym kontrolować nasz czas. Jak tyl-
ko przesiadłem się na Mac OSX, wiele osób polecało mi sys-
tem powiadomień „Growl”. Po zainstalowaniu Skype’a i Grow-
l’a i pracy przez kolejną godzinę, szybko Growl’a usunąłem 
z systemu. Growl jest fajny i cool... ale powiadamia mnie o rze-
czach, które łatwo odwracają moją uwagę.

Growl mówi mi o nowych mailach, o tym, że coś się zain-
stalowało, o tym, że jakiś mój kontakt na Skype właśnie poja-
wił się online. Nic gorszego i bardziej denerwującego niż takie 
coś, co ciągle mi się pokazuje w prawym górnym rogu i mówi 
mi: „zobacz tutaj”, „sprawdź to i tamto”, „nie pracuj, tylko po-
gadaj z kolegą!”.

To samo tyczy się push-email i innych pchających techno-
logii. To my powinniśmy decydować, czym właśnie się zajmu-
jemy. Ja odinstalowałem Growl’a. Wyłączyłem powiadamia-
nie o nowych wiadomościach w Mail.app i staram się aktywnie 
wyłączać inne tego typu „alerty”. To ja decyduję, kiedy spraw-
dzam maila, Facebook’a czy Twittera lub Skype’a.

Życzę Szczęśliwego i Produktywnego Roku 2011
Nie ma jednej recepty na skupioną i produktywną pracę. Róż-
nimy się tym, że coś, co kogoś rozprasza lub denerwuje, inne-
go koncentruje. Dlatego życzę Wam, abyście w tym roku sami 
skonstruowali Wasz idealny, produktywny „setup” i aby Mac 
pomagał Wam osiągnąć jak najwięcej.
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Tekst: Dominik Łada

Szyfrowane 
pendrive’y 
Kingstona

Na pendrive’yy wrzucamy co popadnie, praktycznie aż do jego za-
pełnienia, a „czyścić” zaczynamy dopiero wtedy, gdy zaczyna bra-
kować miejsca. W trakcie czyszczenia okazuje się, że na pendrive-
’ie jest dużo różnych, bardzo ważnych dokumentów – np. kopie 
przelewów bankowych, umowy, prace naukowe. Co by było, gdy-
byśmy to stracili? Przecież pendrive jest niewielki i bardzo łatwo go 
zgubić. Ktoś, kto go znajdzie i nie będzie uczciwym znalazcą, bę-
dzie miał o nas bardzo dużą wiedzę. Wiedzę, którą będzie mógł 
wykorzystać i przysporzyć nam poważnych kłopotów. Czy moż-
na się jakoś przed tym uchronić? Czy można dobrze zabezpieczyć 
dane, które nosimy przy sobie?

Na myśl przychodzi szyfrowanie. Możemy to zrobić z pozio-
mu systemu, ale wtedy albo będziemy mogli je odczytać tylko na 
swoim komputerze, albo co najwyżej na drugim Maku. Ale Polska, 
póki co, niestety, nadal jest pecetowa. Jak pogodzić szyfrowanie 
danych na pendrive’ie i używanie ich w środowisku zarówno ma-
kowym, jaki i pecetowym?

Rozwiązaniem są pendrive’y firmy Kingston z dwóch serii Data-
Traveler Vault oraz DataTraveler Locker+. Oba są dostępne w roz-
miarach od 4-32GB (Vault jeszcze jest w rozmiarze 2GB). Oba są 
chronione 256-bitowym hasłem. Co więcej, DataTraveler Vault jest 
wodoodporny. Dzięki rozwiązaniu Kingstona (połączeniu zabezpie-
czenia sprzętowego i programowego), dane będą zabezpieczone 
i możliwe do otwarcia na makach (10.5 i 10.6), a także na Windows 
(2000, XP, Vista i 7).

Wraz ze wzrostem pojemności pendrive’ów zaczynamy 
nosić przy sobie coraz więcej danych. Nie tylko 
zdjęcia, muzykę, filmy, ale także kopie przelewów 
bankowych, umowy, prace naukowe… Zgubienie 
takiego pendrive’a to dla nieuczciwego znalazcy 
wiedza, którą będzie mógł wykorzystać i przysporzyć 
nam poważnych kłopotów. Czy można się jakoś przed 
tym uchronić?

Wkładamy pendrive’a 
Kingstona (Vault lub Lo-
cker+) do wolnego gniazda 
USB w komputerze. 
Pojawia się nowy dysk 
na pulpicie. W katalogu 
„Mac” znajdujemy plik 
„DTLplus_Launcher” 
i uruchamiamy go.

Uruchamia się program 
inicjalizujący pendrive’a. 
Wybieramy język, 
w którym ma się 
komunikować (domyślnie 
angielski, niestety 
polskiego na liście nie ma).

Ustalamy hasło.

Wpisujemy dane 
kontaktowe, aby było 
wiadomo, do kogo 
pendrive należy.

Teraz następuje 
odpowiednie 
sformatowanie pendrive’a

Od tego momentu, uży-
cie pendrive’a wymaga po-
dania hasła, które zosta-
ło ustalone na początku 
konfiguracji. Okno z proś-
bą o podanie hasła będzie 
pojawiało się zarówno 
na makach, jak i na pece-
tach z Windows.Dane są 
bezpieczne, nawet jak je 
zgubisz.

Jak to działa?
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Firma USBFever.com ufundowała dla czytelników iMgazine 
Mobile Power Station zewnętrzną, dodatkową baterię 
dla iPhone 3G/3GS o mocy 2100mAh z wbudowanym 
kolektorem słonecznym!
Aby wygrać tę baterię należy poprawnie odpowiedzieć na 
pytanie konkursowe:

Jaka	jest	pojemność	oryginalnej	baterii	w iPhone	
3GS?

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do dnia 20 stycznia 
2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.
pl, wpisując w tytule „USB Fever”. W treści maila, oprócz 
odpowiedzi na pytanie, należy podać swoje dane kontaktowe 
oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

Życzymy powodzenia!

Konkurs „USB Fever”

1. ORGANIZATOR

 Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Domi-

nik Łada z siedzibą w Warszawie.

 Konkurs “USB Fever” prowadzony jest przez Organi-

zatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do 

dnia 20 stycznia 2011 r.

 Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych 

Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W kONkURSIE

 Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest 

bezpłatny.

 Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem 

danych jest całkowicie dobrowolne.

 Aby wziąć udział w konkursie, należy zaakceptować 

warunki regulaminu.

3. ZASADY

 Konkurs polega na rozlosowaniu 1 sztuki Mobile Po-

wer Station – zewnętrznej baterii dla iPhone 3G/3GS 

wraz z kolektorem słonecznym, ufundowanej przez fir-

mę USBFever.com, wśród osób, które nadeślą e-mailem 

zatytułowanym „USB Fever”, poprawną odpowiedź na 

pytanie, na adres konkurs@imagazine.pl.

 Pytanie konkursowe:  Jaka jest pojemność oryginal-

nej baterii w iPhone 3GS?

 Aby wziąć udział w konkursie, musisz zaakceptować 
niniejszy regulamin oraz podać swoje dane kontakto-
we. W emailu koniecznie zamieść informację: „Oświad-
czam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu 
„USB Fever” oraz akceptuję jego warunki i postanowie-
nia”. Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji nie 
wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz:

•  nadsyłanie odpowiedzi: do dnia 20 stycznia 2011 r.

•  zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej dro-
gą mailową

•  ogłoszenie wyników: na łamach lutowego numeru 
iMagazine 2/2011

4. NAGRODY

 W Konkursie zostaną przyznane następujące nagro-
dy ufundowane przez firmę USBFever.com:

1 sztuka Mobile Power Station – zewnętrznej bate-
rii dla iPhone 3G/3GS wraz z kolektorem słonecznym

 Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie 
określonym przez Organizatora.

 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału 
nagród.

 Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Orga-
nizatora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 
dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca 
nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przy-

czyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym 

terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA kOńCOWE

 Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu 

ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

 Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wy-

rażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 

Uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie 

będą ujawniane w  toku Konkursu i w związku z  jego 

przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), 

Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkur-

su, iż ich dane osobowe będą przechowywane i prze-

twarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wy-

rażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody 

wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień ni-

niejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczest-

nikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych 

akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizo-

wanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik 

ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich popra-

wiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych da-

nych na stronach internetowych iMagazine.pl i wewnątrz 

magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie jed-

nym ze zwycięzców.

mailto:konkurs@mojejabluszko.pl
mailto:konkurs@mojejabluszko.pl
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Logitech S715i – czy jest ciągle przenośny?

Logitech ostatnimi czasy produkuje naprawdę dużo głośniko-
wych systemów, przeznaczonych dla iPodów i iPhone’ów. Kilka 
miesięcy temu testowaliśmy modele S125i oraz Logitech S315i. 
Teraz do naszej redakcji zawitał największy, przenośmy i drogi 
model, oznaczony jako S715i. Cena 699 zł, za jaką możemy ku-
pić go tylko i wyłącznie w salonach iSpot, pozwala mieć bardzo 
duże wymagania co do konstrukcji.

  Logitech S715i – czy jest ciągle przenośny? 
Siedemset piętnastka to już bardzo poważny sprzęt. Nazwanie 
go przenośnym jest chyba lekko naciągane. Widziałem nie raz 
stacjonarne głośniki zdecydowanie mniejsze od tego „przeno-
śnego” monstrum. O tym, że to sprzęt przenośny mogą świad-
czyć tylko dwie jego cechy. Pierwsza to wbudowany akumula-
tor, który ma starczyć na około 8 godzin działania urządzenia, 
drugi – to dołączony do zestawu fu-
terał. Wymiary wyrażone w cyfrach 
(387 mm x 133 mm x 60 mm) i waga 
prawie 0,7 kg wskazują już na bar-
dziej stacjonarny charakter. Jego ze-
wnętrzny wygląd przypomina podu-
szeczkę, o wielkości złożonej kartki 
A3. Poduszeczka ta jest niestety dość 

gruba (6 cm), więc głośnika nie da się łatwo umieścić w waliz-
ce z ubraniami. Początkowo może się wydawać, że taka „po-
duszeczka” będzie bardzo niewygodna w użyciu. Przecież nie 
da się je wygodnie postawić. Bliższe przyjrzenie się głośnikom 
ujawnia, że czarny plastik po środku maskującej głośniki siat-
ki odchyla się do tyłu, odkrywając tym samym złącze dokują-
ce dla iPoda lub iPhone’a i jednocześnie służy jako nóżka utrzy-
mująca głośniki w prawie wygodnej pionowej pozycji. Trzeba 
przyznać, że wygląda to bardzo ciekawie i jest funkcjonalne. 
Na szczególną uwagę zasługuje konstrukcja samego złącza do-
kującego. Jest ono umieszczone w sposób umożliwiający od-
chylanie. Dzięki temu możemy w nim umieścić dowolnego 
iPhone’a lub iPoda ze złączem dokującym i nie potrzebujemy 
w tym celu używać irytujących adapterów. Po bokach złącza 
dokującego mamy tylko trzy przyciski sterowania oraz odbior-
nik pilota podczerwieni. Sam pilot przypomina trochę iPo-
da shuffle i daje nam dostęp do kilku dodatkowych funkcji jak 

play, stop, następny/poprzedni utwór 
odraz odtwarzanie ciągłe lub losowe.

W głośniku zastosowano aż osiem 
oddzielnych głośników! Dwa lasero-
wo dostrajane głośniki neodymowe 
o średnicy 3” zapewniają bogate pa-
smo środkowe, dwa neodymowe gło-
śniki o średnicy ½” odpowiadają na 

Logitech S715i

 O tym, że to sprzęt przenośny 
mogą świadczyć tylko dwie jego 
cechy. Pierwsza to wbudowany 
akumulator, który ma starczyć 
na około 8 godzin działania 
urządzenia, drugi to dołączony 
do zestawu futerał.

tekst: Norbert Cała
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wysokie soprany, a cztery głośniki 2”, 
określane przez producenta jako „bier-
ne”, zajmują się produkcją basów.

Z tyłu tych głośników znajdziemy 
złącze do podłączenia zasilacza, skry-
te pod gumową zaślepką. Obok nie-
go jest jeszcze wejście na zewnętrzne 
źródło dźwięku w postaci złącza mini 
Jack. Sam zasilacz jest niestety dość 
duży, ale posiada za to wymienne koń-
cówki zasilania i na szczęście można go 
włożyć razem z głośnikami do wspomnianego pokrowca.

Głośniki te potrafią się obejść bez sieciowego zasilania, a to 
za sprawą wbudowanego akumulatora NiMH. To rozwiązanie 
ma zarówno zalety jak i wady. Zaleta to niższe koszty użytko-
wania i dłuższe działanie bez podłączenia do gniazdka, wady 
to brak możliwości kupienia baterii w kiosku i zapewnienia 
działania stacji w każdych warunkach.

Wbudowany akumulator naładowany w pełni pozwala we-
dług producenta na 8 godzin działania, jednak nasze testy wy-
kazały, że jest to czas życzeniowy i ciężki do uzyskania przy 
normalnej eksploatacji.

  Logitech S715i – czy duży może więcej? 
Zaletą dużych głośników jest to, że jest w nich więcej miejsca 
na produkcję dźwięku. Dzięki temu wada jaką jest duży roz-
miar, zamienia się nagle w zaletę. Głośniki powinny grać lepiej 
niż cała przenośna konkurencja.

Logitech S715i gra jak na zestaw przenośny naprawdę dość 
dobrze, przede wszystkim naprawdę głośno. To dobrze, bo 
z racji przeznaczenia często będą używane na otwartych prze-
strzeniach. Niestety przy największym natężeniu dźwięku za-
czynają grać lekko nieczysto, ale to normalne w tego typu kon-
strukcjach i na szczęście ich rekreacyjny charakter pozwala 
wybaczyć tego typu niuanse. Dźwięk ma, co mnie zaskoczyło, 
bardzo fajny środek. Nie spotyka się tego często w podobnych 
konstrukcjach. Trochę gorzej jest niestety z tonami wysokimi, 

są one minimalnie nieczyste i przy 
niektórych rodzajach muzyki by-
wają metalicznie denerwujące. Ale 
to akurat może być wadą tylko dla 
mnie. Najbardziej zawiodłem się na 
basie. Cztery 2 calowe membrany 
obiecywały bardzo dużo, choć okre-
ślenie ich jako „bierne” pozostawia-
ło nutę niepokoju. Niestety niepo-
kój był uzasadniony. Nie usłyszymy 
w przypadku tych głośników głębo-

kiego basu powodującego dreszcze na naszym ciele. Oczywi-
ście żadne inne głośniki przenośne tego nie dają, ale te prze-
cież są wyjątkowo duże i wyjątkowo drogie.

Producent w przypadku tych głośników starał się połączyć 
cechy tak od siebie odległe, jak ogień i woda. Przenośność i do-
bra jakość niestety nie idą ze sobą w parze. Z tego połączenia 
wyszedł sprzęt, który powoli zaczyna być mało poręczny, a cią-
gle nie gra tak jak sprzęt typowo domowy. Na szczęście można 
też spojrzeć na S715i od drugiej strony. Grają naprawdę bardzo 
dobrze jak na sprzęt przenośny, lecz są trochę duże, co jednak 
da się zaakceptować.

Sami wybierzcie interpretację dla Was właściwą. @

 W głośniku zastosowano aż osiem 
oddzielnych głośników! Dwa laserowo 
dostrajane głośniki neodymowe 
o średnicy 3” zapewniają bogate 
pasmo środkowe, dwa neodymowe 
głośniki o średnicy ½” odpowiadają 
na tony wysokie soprany, a cztery 
głośniki 2”, określane przez 
producenta jako „bierne”, zajmują się 
produkcją basów.

Logitech S715i 
	 Głośniki:  Dwa trzycalowe przetworniki z magnesami 

neodymowymi, dwa półcalowe neodymowe 
tweetery, cztery dwucalowe pasywne radiatory

	 Bateria:	 wewnętrzna, niklowo-wodorowa (Ni-MH), 
  ładowalna

	 Czas działania 
 baterii:		 8 godzin

	 Wejście: złącze dock oraz Mini Jack (3.5 mm)

	 Wymiary:	 387 mm × 133 mm × 60 mm

	 Waga:	 677 g

	 Ocena	iMagazine: 
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Lekki i ciężki, za mały i za duży – wszystko zależne 
od punktu widzenia.

Długo czekałem na najnowsze wydanie MacBooka Air 13.3”. Na 
szczęście był w testach zanim go dostałem, więc miałem przy-
jemność bawić się nim znacznie dłużej niż zwykle, bo ponad 
dwa tygodnie.

Testowałem go pod specyficznym kątem i wątpię, aby było 
to pod kątem większości czytelników, jednak byłem ciekawy, 
jak spisze się jako drugi komputer, wspomagający mojego iMa-
ka. Jako że edytowałem na obu te same pliki, to koniecznie 
musiałem zdecydować się na metodę ich bezproblemowej syn-
chronizacji. Tutaj z pomocą przyszedł rewelacyjny Dropbox – 
spisał się idealnie i szczerze go polecam.

  Ekran 
Pomimo takiej samej przekątnej jak MacBook Pro 13”, Air ma 
wyższą rozdzielczość: 1400×900 vs. 1280×800. Ma większą 
gęstość, ale pulpit wygląda dokładnie tak samo jak na mode-
lach 15” (bez opcjonalnej matrycy hi-res). Biorąc pod uwagę to 
jak cienka jest obudowa matrycy, to jest rewelacyjna. Nie do-
równuje co prawda modelowi 15”, ale nie miałem żadnych 
większych zastrzeżeń. Graficy i fotograficy muszą tylko pamię-
tać, że reprodukcja kolorów nie jest tak dobra jak w modelach 
Pro czy stacjonarnych komputerach Apple, ale jest znacznie le-
piej niż w konkurencyjnych produktach, które widziałem.

Największą wadą wysokiej rozdzielczości jest bez wątpienia 
rozmiar tekstu na stronach internetowych. Musiałem korzystać 
z funkcji Reader w Safari lub ze skrótu Ctrl i +, aby go powięk-
szać – był zwyczajnie nieczytelny. Niestety, jest to jak zwykle 
kompromis: większa gęstość ma przewagę w przypadku ob-
róbki zdjęć, ale średnio nadaje się do czytania (bez powiększa-
nia). Osobiście preferowałbym opcję ekranu o niższej rozdziel-
czości, jednak podejrzewam, że znaczna większość preferuje tę 
dostępną liczbę.

  Klawiatura 
Jak zwykle genialna, z ciut krótszym skokiem klawiszy niż 
w Apple Wireless Keyboard, pozwalała na bardzo szybkie 
i sprawne pisanie. To zresztą pod tym kątem testowałem Aira 
– na te niecałe trzy tygodnie stał się moją maszyną do pisania, 
na której powstały (chyba) wszystkie moje teksty do poprzed-
niego numeru iMagazine. W połączeniu ze świetnym narzę-
dziem, jakim jest Scrivener, spisał się w tej roli rewelacyjnie.

Trackpad, większy niż w modelu 11.6”, był prawie idealny 
pod palcami. Zwiększona powierzchnia pokryta szkłem wyjąt-
kowo mi odpowiada i pomimo że tradycyjnie wolę pojedyncze 
lub podwójnie „pacanie”, to z czasem nawet spodobało mi się 
„wciskanie” dolnych rogów trackpada, zastępujące przyciski.

MacBook Air 13.3”
tekst i zdjęcia: Wojtek Pietrusiewicz
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  Bateria 
To właśnie tutaj było największe zaskoczenie. Dotychczas prze-
widywany przez Apple czas działania komputera był bardzo 
trudny do osiągnięcia w rzeczywistych warunkach. Jednak 
przy okazji wprowadzenia nowych Air zmienili swoją metodo-
logię testowania i nie powinniście mieć żadnych problemów 
z osiągnięciem obiecanych 7 godzin pracy.

Przez pierwsze kilka dni pracowałem i surfowałem z włą-
czonym pluginem Flasha. Nie przypominam sobie, abym od-
wiedzał flashowe strony, jednak udawało mi się bez większych 
problemów zbliżać do obiecywanego wyniku 7 godzin. Jedne-
go dnia sporo korzystałem z YouTube’a w wersji Flash i wydaj-
ność spadła do niecałych 5 godzin. Posłuchałem podpowiedzi 
Twitterowiczów, wywaliłem plugin Adobe i przerzuciłem się na 
surfowanie w HTML5 – ten prosty zabieg pozwolił regularnie, 
do końca testów, osiągać od 8 do 8.5 godziny pracy. Raz na-
wet zbliżyłem się do 9! Wynik godny szacunku -– w końcu Air 
ma w najgrubszym miejscu zaledwie 1.7 cm wysokości. W każ-
dym razie wystarczał mi na pełny dzień pracy, od rana do póź-
nego wieczora, bez ładowania. Do ładowarki podłączałem go 
wyłącznie na noc.

  Wydajność 
Największy szok (który jest jeszcze większy w przypadku wer-
sji 11”) to wydajność tego maleństwa. Procesor testowane-

go modelu to stare Core 2 Duo Intela, w wersji 1.86 GHz (lub 
za dopłatą 2.13 GHz), które zapewniało wydajność subiektyw-
nie większą niż C2D 2.5 GHz w moim starym MacBooku Pro 17”. 
Pomimo słabych wyników w syntetycznych testach, takich jak 
Geekbench, codzienne zadania przeprowadza się błyskawicz-
nie. Niewątpliwie odpowiada za to dysk SSD na wyposażeniu 
standardowym. Bootowanie na zimno, do stanu gotowego do 
pracy, zajmowało zaledwie 9 sekund, a pełny restart 14. Apli-
kacje naturalnie startowały błyskawicznie i nie przypominam 
sobie sytuacji, aby był konieczny więcej niż jeden „podskok” 
w Docku. Dopiero programy wymagające przede wszystkim 
szybkiego procesora pokazywały przewagę nowszych kon-
strukcji CPU Intela. Ciekawostką jest niewątpliwie sprawność 
systemu wyposażonego 2 GB RAMu. Konieczność korzystania 
z pamięci wirtualnej, czyli dysku twardego, była niemalże nie-
zauważalna z powodu znacznej przewagi SSD nad starszą, ru-
chomą technologią HDD.

  Podsumowanie 
Nowy Air 13” ma oczywiście swoje wady. Scrollowanie inercyj-
ne nie było tak płynne jak na moim iMaku i7, a wagowo wca-
le nie jest taki lekki – 1.3 kg czuć w ręce, szczególnie wtedy, 
gdy przez ostatnich kilka miesięcy korzystałem prawie wyłącz-
nie z iPada. Wystarczy jednak porównanie do mojego starego, 
3-kilogramowego ThinkPada, aby szybko zmienić zdanie – jak 
zwykle wszystko zależy od punktu widzenia.

Długo zastanawiałem się, czy może to być jedyny kompu-
ter w domu i odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. Przede 
wszystkim, jest to znakomita maszyna do pisania, a jeśli nie 
korzystamy hardcore’owo z multimediów (obróbka zdjęć, Pho-
toshop, iMovie, Final Cut), to pakiet iLife bez większych proble-
mów spełni nasze oczekiwania. Z czystym sumieniem mogę 
także polecić pozostawienie konfiguracji defaultowej z 2 GB 
RAM, ale konieczne jest określenie swoich potrzeb pojemno-
ściowych – późniejsza wymiana SSD (w łatwy sposób) czy do-
danie pamięci nie jest możliwe. Na dzisiaj, Air 13.3” w moim 
przekonaniu, dla większości osób jest znacznie lepszym wybo-
rem niż Pro 13.3” z HDD.

Jako drugi czy trzeci komputer jednak poleciłbym model 11” 
– znacznie lżejszy i wygodniejszy w noszeniu. Niestety ekran 
jest jeszcze gęstszy i ma tylko 768 pikseli w pionie, jednak ła-
two zapomnieć o nim w torebce, torbie czy plecaku. @

MacBook Air 13.3” 
	 Wymiary: 0.3–1.7 × 32.5 × 22.7 cm (wys. × szer. × głęb.)

	 Waga:	 1.32 kg

	 Procesor:		 Intel Core 2 Duo 1.86 GHz

	 GPU: NVIDIA GeForce 320M

	 Pamięć:	 2GB RAM

	 SSD:	 256GB

	 Geekbench	64-bit:	 2975

	 Ocena	iMagazine: 
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Prosty system wyceny:

1. Album w miękkiej oprawie, bindowany 
spiralą:

• od 36,60 PLN (A5, 40 stron), każde 
następne 4 strony 7,00 PLN
•• od 72,00 PLN (A4, 40 stron), każde 
następne 2 strony 7,00 PLN

2. Kalendarze bindowane spiralą:
• od 54,00 PLN, 12-planszowe,

3. Albumy w okładkach twardych
• od 53,00 PLN (A5, 40 stron), każde 
następne 4 strony 7,00 PLN
•• od 92,00 PLN (A4, 40 stron), każde 
następne 2 strony 7,00 PLN
• obwoluta 35,00 PLN

Przy odbiorze własnym w centrum 
Warszawy nie ma kosztów przesyłki.Drukuj z iPhoto
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Firma Creative kojarzy się raczej ze sprzętem tanim niż do-
brym. To zapewne powód, dla którego na testowanym wła-
śnie głośniku próżno szukać nazwy firmy, pomimo tego, że jest 
on właśnie jej produkcji.

Tak naprawdę, to ogólnie napisów na tym głośniku jest bar-
dzo mało, jeden z nich to ZiiSOUND. Jest to nazwa nowej linii 
produktów Creativa, którą to linią firma chce zaistnieć na rynku 
urządzeń z półki średniej. Zaraz sprawdzimy jak ZiiSOUND D5 
poradzi sobie w segmencie, gdzie konkurują ze sobą produk-
ty Bose, Harman Kardon czy Altec Lansing. Pierwszy egzamin 
zdaje już po rzucie okiem na metkę, cena to 1299 zł. Przyzna-
cie, to już do czegoś zobowiązuje. 

  ZiiSOUND D5 – zaskakują rozwiązaniami 
Pierwszy kontakt z tymi głośnikami i zaczynam usprawie-
dliwiać wysoką cenę. Materiały, sposób  wykonania, dbałość 
o szczegóły – wszystko to stoi na bardzo  wysokim  poziomie. 
Niby konstrukcja jest prosta, ale  jednak ma w sobie bardzo 
dużo klasy. Głośnik to  prostopadłościan o wymiarach pudełka 

ZiiSOUND D5tekst: Norbert Cała

Pod palcem będą pojawiały 
się dwa rzędy ukrytych pod 
plastikiem diod, które informują 
nas o natężeniu dźwięku. 
Rozwiązanie to jest najbardziej 
gadżeciarskim potencjometrem 
głośności, jaki widziałem 
w głośnikach

 Sprawdzą się na pewno 
w małych pomieszczeniach, 
w których nie będziemy od 

nich wymagali głośnego 
grania. Biurko w gabinecie 

prezesa jest dla nich 
wymarzone, dla pokoju 
nastolatka są raczej za 

drogie.
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na butelkę wina, położony poziomo pod małym kątem wzno-
szącym. Jest on z przodu, od góry oraz z tyłu pokryty czarną 
tkaniną maskującą. Boki urządzenia to stalowe, lekko wypukłe 
dekielki, dodające urządzeniu szlachetności. Po środku urzą-
dzenia przechodzi pasek czarnego, połyskliwego plastiku i jest 
to jedyny element stylistyczny zaburzający idealnie prostą bry-
łę. Na pasku tym ukryto jedyne dwa elementy sterujące, czy-
li dotykowy przycisk łączenia z urządzeniami oraz również 
dotykowy, świetnie wykonany potencjometr regulacji głośno-
ści. Aby zwiększyć natężenie muzyki musimy przeciągnąć po 
nim palcem. Pod palcem będą pojawiały się dwa rzędy ukry-
tych pod plastikiem diod, które to informują nas o natężeniu 
dźwięku. Rozwiązanie to jest najbardziej gadżeciarskim poten-
cjometrem głośności, jaki widziałem w głośnikach. To jednak 
nie jedyny element tego głośnika, który mnie bardzo zasko-
czył, ale o tym za chwilę. Pod wspomnianą czarną maskowni-
ca, mieszczą się z przodu dwa głośniki, z tyłu zaś mamy dziurę 
bas-refleksu, podłączenie prądu, wejście zewnętrznego źródła 
dźwięku oraz docka dla iPoda.

Dock ten jest jednak tak samo niezwykły i unikalny, jak po-
tencjometr głośności. Nie znajdziemy tam miejsca na wpię-
cie iPoda, a jedynie mała dziurę. Jak się okazuje, w dziurę 
tę doskonale pasuje wpinany w złącze docka specjalny ada-
pter. Dopiero iPoda z podpiętym adapterem możemy zadoko-
wać w głośnikach. Adapter ten jest potrzebny, bowiem głośniki 
przyjmują muzykę nie bezpośrednio z iPoda, ale poprzez bez-
przewodową transmisję za pomocą technologii Bluetooth. Ma 
to bardzo dużo plusów i praktycznie zero minusów.

 Podpinamy więc adapter pod iPoda i możemy odtwarzać 
bezprzewodowo muzykę trzymając iPoda w kieszeni. W ta-
kim przypadku nie dziwi już brak dołączonego pilota zdalnego 
sterowania. Oczywiście, w każdej chwil możemy włożyć iPoda 
z adapterem do głośników. Co ciekawe, adapter ten ma złącza 
pozwalające na ładowanie iPoda w czasie, kiedy jest on zado-

kowany. Transmisja Bluetooth pozwala ponadto na odtwarza-
nie muzyki bezprzewodowo z iPada, iPhone’a czy też kom-
putera Mac, które to mają wbudowane moduły BT. W takim 
przypadku oczywiście adapter nie jest potrzebny. Jako o cieka-
wostce można wspomnieć o tym, że adapter i dock dla niego 
są tak skonstruowane, że spokojnie pozwalają na umieszczenie 
tam iPada. Niestety napięcie ładowania jest za niskie i nie uzu-
pełnia baterii iPada. 

  ZiiSOUND D5 – muzyka przez Bluetooth  
Technologia Bluetooth bywa źle oceniana jako nośnik muzyki. 
Baty zbiera głównie za dużą kompresję dźwięku, przez co gór-
ne i dolne granice dźwięku są spłaszczane. Aby uniknąć tego 
efektu w opisywanych głośnikach, producent zastosował tech-
nologię apt-X. Jest to specjalny kodek audio, likwidujący wspo-
mniane problemy i przesyłający muzykę w jakości CD oraz zna-
komitej dynamice. Jak to się sprawuje w przypadku ZiSOUND? 
No cóż, muszę powiedzieć, że spodziewałem się może mini-
malnie lepszych efektów. Nie słychać wprawdzie spłaszczania 
dźwięku, wręcz czasem brakuje środka, a tony wysokie są bar-
dzo dokładnie odwzorowane, ale niestety tak jest tylko do oko-
ło 70% wzmocnienia. Potem zaczyna się już dużo gorzej. Po 
przekroczeniu pewnej granicy głośności, elektronika głośników 
zaczyna redukować pasmo, na pierwszy rzut idą niskie tony, 
których zresztą od początku nie ma za dużo. Potem zaczy-
na się redukcja wysokich i przy próbie głośnego grania niewie-
le zostaje z muzyki pierwotnie stworzonej przez artystę. Żeby 
uściślić, to nie są wady transmisji Bluetooth, tylko wady ma-
łej obudowy głośnika i elektroniki przeciwdziałającej charczeniu 
głośnika przy dużym wzmocnieniu. Każdy kto  liznął teorii mu-
zyki wie, że z małego głośnika nie będzie dużego dźwięku. 

  ZiSOUND D5 – trafia w niszę 
Przy dość wygórowanej cenie i nie najlepszych właściwościach 
muzycznych, za to z wysmakowanym „dizajnem”, głośniki te 
trafiają w nie do końca określoną niszę. Nie bardzo wiadomo, 
dla jakiego klienta są przeznaczone. Sprawdzą się na pewno 
w małych pomieszczeniach, w których nie będziemy od nich 
wymagali głośnego grania. Biurko w gabinecie prezesa jest dla 
nich wymarzone, dla pokoju nastolatka są raczej za drogie.  @

ZiiSOUND D5 
	Transmisja	dźwięku: Bluetooth 2.0 + EDR, profile A2DP oraz AVRCP

	 Zasięg	działania:	 do 10 metrów

	 Wymiary:	 42,5 cm × 11,0 cm × 9,0 cm (dł. x szer. x wys.)

	 Masa:	 3,8 kg

	 Ocena	iMagazine: 
     

 Pozornie konstrukcja jest prosta, ale jednak 
ma w sobie bardzo dużo klasy.
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Czy 7” to osobna klasa tabletów?

Viewpad 7 od Viewsonic, to jedno z najbardziej kontrowersyj-
nych urządzeń, jakie kiedykolwiek miałem w ręku. Teoretycznie 
bardzo zbliżony do Samsunga Galaxy Tab, jednak o niższej roz-
dzielczości ekranu 7” – 800×480 vs. 1024×600. Procesor to z ko-
lei ARM11, taktowany 600 MHz, czyli teoretycznie sporo mniej 
niż obecna konkurencja osiągająca 1 GHz. Ale czy to na pewno 
konkurencja iPada? Przekątna 7” czyni tę klasę tabletów niemal 
o połowę mniejszą powierzchniowo od propozycji Apple?

Viewpad ma wszelkie potrzebne akronimy literkowo-cyfer-
kowe, wliczając w to WiFi 802.11b/g, GSM, UTMS oraz wiele in-
nych. Ma również slot na kartę mi-
croSD, co pozwala rozszerzyć jego 
standardowe 512 MB pamięci flash do 
znacznie bardziej imponujących 32 GB. 
System operacyjny to jedna z najnow-
szych kompilacji Androida o nume-

rze 2.2 (Froyo). Na dzisiaj nie wiem, czy będzie uaktualniany do 
znacznie szybszego 2.3, czy też dostosowanej do tabletów wer-
sji 3.0 spodziewanej na początku 2011 r., ale mam nadzieję po-
znać odpowiedź na to pytanie wraz z dalszymi testami.

Viewpad jest w moim posiadaniu zaledwie od dwóch dni, 
jednak mam już kilka wstępnych wrażeń z pracy tabletu. Urzą-
dzenie jest przede wszystkim lekkie i znacznie bardziej mo-
bilne od iPada. Blisko o połowę mniejsza powierzchnia i waga 
robią swoje. Viewpad, w odróżnieniu od tanich, chińskich „pod-
rób” jest przykryty szkłem, jednak cała obudowa jest wykona-
na z plastiku. Design jest zresztą bardzo podobny do obecnego 
iPhone’a 4 – „prostokątna” budowa, ostre brzegi, srebrna ram-

ka i czarna, tylna ściana imitująca szkło. Jakość, 
pomimo że nie równa się z iPadem, jest na bar-
dzo przyzwoitym poziomie. Egzemplarz, któ-
ry obecnie posiadam, ma jednak delikatny prze-
ciek światła w dolnym, lewym rogu, pomiędzy 
szkłem a obudową. Podejrzewam, że jest to od-

Viewsonic Viewpad 7  
– pierwsze wrażenia

 Viewpad 7 od Viewsonic 
to jedno z najbardziej 
kontrowersyjnych urządzeń, 
jakie kiedykolwiek miałem 
w ręku.

tekst i zdjęcia: Wojtek Pietrusiewicz
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osobniony przypadek, jednak jak przy każdym zakupie warto 
sprawdzić, czy wszystko jest w należytym porządku.

Ekran przy świetle dziennym świeci zaskakująco dobrze. 
Nie miałem okazji testować go w pełnym słońcu – bo takowe-
go brak obecnie – jednak podejrzewam, że podobnie jak w in-
nych przykrytych szkłem LCD, nie jest najlepiej. Gorzej jest nato-
miast w nocy. Ekran wydaje się tracić kontrast i mam wrażenie, 
jakby obraz był lekko rozmyty. W tych warunkach niestety dale-
ko mu do klarowności konkurencji. Niestety, nie miałem jeszcze 
przyjemności doświadczyć absolutnie gołego Androida, więc 
nie wiem, które z elementów systemu są dostarczane przez Go-
ogle’a, a które przez Viewsonica. Zdecydowanie jednym ze słab-
szych elementów jest reakcja ekranu na dotyk. Daleko mu do 
precyzji Apple, jak i chociażby HTC Desire, które czeka na swo-
ją kolej. System z czasem też niepokojąco spowalnia, ale podej-
rzewam, że wina raczej leży po stronie wielu procesów działają-
cych w tle. Restart urządzenia ponownie przyśpiesza jego pracę.

Największą zagadką Viewpada w wersji 7” jest jego cena, 
kształtująca się w rejonie 2,000–2,100 zł (510 EUR). Pomi-
mo większej funkcjonalności (wbudowany modem 3G oraz 
możliwość dzwonienia), jest to bezpośrednia cenowa kon-
kurencja iPada. Tablet Viewsonica zdaje się być adresowany 
przede wszystkim dla osób kochających Androida lub potrze-
bujących bardzo mobilnego urządzenia. 7” jednak bez więk-

szych problemów można trzymać w jednej ręce (jak się ma 
długie palce) i może to być wygodniejsza opcja w komunika-
cji miejskiej czy podróży. Nie zgodzę się też ze Stevem Job-
sem, że ten rozmiar ekranu wymaga mniejszych palców – 
nie miałem problemów z jego obsługą. Uważam jednak, że 
przy cenie 1,200–1,400 zł miałby znacznie większe szanse na 
powodzenie.
PS. Cena na dzień dzisiejszy (18/01/11) spadła do około €430. 
Więcej już za miesiąc! @

 Największą 
zagadką 
Viewpada 
w wersji 7” 
jest jego cena 
kształtująca 
się w rejonie 
2,000–2,100 zł 
(510 EUR).

http://www.inis.pl
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Akcesoria do iPhone i Mac

Wybrał: Norbert Cała 

  Kabelek Dock-HDMI    iPhone   iPad

Kabel pozwalający podłączyć iPada lub iPhone’a do telewizo-
ra, to jedno z najbardziej przydatnych akcesoriów. W ofercie 
Apple znajdziemy niestety tylko kabel z wyjściem VGA. Ide-
alny przy podłączeniu do starszych projektorów, nie przesy-
ła jednak dźwięku oraz, przede wszystkim, nie podłączymy 
za jego pomocą iPada do telewizora, te bowiem bardzo rzad-
ko mają złącze VGA. Idealnym, pozbawionym wad zamienni-
kiem produkcji firm trzecich, jest kabelek posiadający wyjście 
HDMI. Adapter wyświetla obraz 1280×720×60Hz (720p). W te-
stach z iPadem oraz iPhone 4 sprawdza się naprawdę znakomi-
cie. Dzięki niemu będziemy mogli pokazać na ekranie dużego 
telewizora filmy nakręcone za pomocą iPhone 4. Pokażemy też 
na przyjęciu pokaz slajdów ze zdjęć, które mamy zgromadzo-
ne w naszym urządzeniu. To jednak nie wszystko. Za jego po-
mocą wyświetlimy teledyski oraz puścimy muzykę do naszego 
domowego amplitunera z wejściem HDMI. Jeszcze więcej moż-
liwości zyskuje podłączony do iPada. Korzystając z aplikacji 
Keynote, będziemy mogli wyświetlić zrobioną na komputerze 
lub iPadzie prezentację bezpośrednio, na dużym ekranie. Dzię-
ki temu na biznesowe spotkanie nie musimy już brać kompu-
tera. W czasie pokazywania prezentacji np. na projektorze, na 

  Torba Trexta Mickey    iPad

Pokrowiec na iPada, który jest jednocześnie stojakiem, spraw-
dza się znakomicie. Poza jednym przypadkiem – kiedy chce-
my wyjść na spotkanie tylko z iPadem, bez żadnej teczki. Trzy-
manie go wtedy w ręku lub pod pachą jest... łagodnie mówiąc, 
mało eleganckie. W takim przypadku najlepiej sprawdzą się 
małe, dedykowane dla iPada torby. Do testów trafił model Tre-
xta Mickey, w może trochę mało męskim, różowo-brązowym 
kolorze (jest też wersja czarno-żółta), ale ten mało męski ko-
lor to jedyny minus tego produktu. Cała reszta jest zdecydowa-
nie na plus. Torba posiada specjalny pasek na ramię, dzięki któ-
remu możemy bardzo wygodnie przemieszczać się z iPadem. 
Największym jednak plusem torby jest jej bardzo wysoka ja-
kość, którą widać w każdym szczególe. Bardzo dobrze wybra-
no materiał, z którego jest wykonana torba. Nie przepuszcza 
wody, dzięki czemu możemy bez obaw poruszać się z iPadem 
nawet przy obecnej deszczowo-śnieżnej aurze. Jest również 
elastyczny, dzięki czemu chroni iPada przy upuszczeniu. Do-
skonałe też jest samo wykonanie, nie ma mowy o żadnych wy-
stających nitkach, nie pasujących do siebie brzegach materiału 
czy zacinających się suwakach. Sama torba posiada dwie ko-
mory – jedną główną, w której zmieścimy iPada i drugą na ak-

naszym iPadzie będą pojawiły się nasze wskazówki dotyczą-
ce prezentacji. Najlepsze na koniec. Coraz częściej w AppSto-
re pojawiają się gry, pozwalające na wyświetlanie za pomocą 
tego kabelka obrazu na TV. Dzięki temu gra na iPhone zyskuje 
nowy wymiar. 

Cena	około	199	zł	–		
Sklep	CSOP	–	akcesoria	do	iPhone	i Mac

cesoria lub inne drobiazgi. Każda z komór ma swoją jedną in-
teresującą cechę. Główna, mimo że doskonale dopasowana 
do iPada, to jednak pomieści go także w małym pokrowcu 
(np oryginalnym Apple). Boczna ma konstrukcję harmonijko-
wą, dzięki czemu pomieści dużo więcej niż to wynika z jej ze-
wnętrznych rozmiarów. Obie komory są zamykane na suwaki.

Cena	około	129	zł	–	Sklep	iSpot

Minitesty akcesoriów
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  iNeed oraz iCoat dla iPhone 4    iPhone

Produkty iNeed oraz iCoat zostały wyprodukowane przez fir-
mę Ozaki, obecną na rynku polskim od bardzo niedawna. Pro-
ducent ten zdecydował się na sprzedaż akcesoriów z wyższej 
półki i widać to już po samych opakowaniach. Są one bardzo 
podobne do pudełek stosowanych przez Apple i robią bardzo 
dobre wrażenie. Dokładnie takie samo wrażenie robią produk-
ty w środku. iNeed to szalenie interesujący zestaw, który – jak 
wskazuje nazwa – powinien być u każdego posiadacza iPho-
ne’a 4, dbającego o swoje urządzenie. Zestaw składa się z obu-
dowy przykrywającej tylną cześć iPhone’a oraz boczną ramkę. 
Obudowa jest wykonana z przeźroczystego i bardzo cienkiego 
plastiku, który po założeniu na tele-
fon powiększa go w naprawdę ma-
łym stopniu. Niesamowite jest spa-
sowanie obudowy, dość powiedzieć, 
że super cienka naklejka typu Gela-
skin powoduje, że obudowa nie da 
się dobrze założyć. Razem z obudo-
wą, w pakiecie iNeed jest jeszcze na-
klejka chroniąca ekran oraz specjalny 
dock do iPhone’a. Dock jest specjal-
ny, bowiem można do niego włożyć 
iPhone’a razem z dowolną obudową 
Ozaki. W przypadku docków innych 

  Czarny dock do iPada/iPhone’a    iPhone   iPad

Oryginalne produkowane przez Apple docki do iUrządzeń mają 
zasadniczo dwie wady. Pierwszą z nich jest biały kolor, dla wie-
lu nie pasujący do iPhone’a 4 lub iPada. Druga wada to brak 
możliwości włożenia do nich urządzenia w obudowie. Obie 
wady rozwiązuje specjalny dock. Wykonany z czarnego, poły-
skliwego plastiku jest dość sporych rozmiarów, ale musi prze-
cież utrzymać iPada. Dzięki temu będzie pasował na biurku, 
nie tylko obok komputera Mac, ale także obok laptopa Lenovo. 
W docku tym umieścimy praktycznie każde urządzenie, nieza-
leżnie od tego, czy to iPad, iPhone lub iPod. Wszystko to dzięki 
specjalnej przeźroczystej wkładce, która pozwala tak dostoso-
wać wielkość docka, aby prawidłowo były trzymane wszystkie 
urządzenia, nawet wówczas, kiedy są w chroniących je obu-
dowach. Od tej pory już nigdy nie będziecie musieli wyciągać 
swoich urządzeń z pokrowców przed synchronizacją. Dodat-
kowo, jako jedyny dock na rynku, ma wbudowany kabel USB 
o długości. ok. 1,5 m. Tym samym nie potrzebujemy niczego 
dodatkowego do podłączenia go do komputera. Jedyny pro-
blem to brak praktycznego zwijaka na kabel, przez co śred-
nio sprawdzi się on w podróży. Po podłączeniu docka do kom-
putera jest on podświetlany blado-niebieską diodą LED, która 
w ładny sposób sygnalizuje działanie, jednocześnie nie dener-
wując za bardzo. Dock naturalnie ładuje i synchronizuje każde 
urządzenie ze złączem 30-pin dock connector.

Cena	około	75	zł	–	Sklep	CSOP

firm, zazwyczaj przed włożeniem iPhone’a trzeba zdjąć dodat-
kowe obudowy. Dock jest wyposażony w zwijany kabelek USB, 
pozwalający na podłączenie do komputera. Dock ze zwiniętym 
kabelkiem jest bardzo wygodny w transporcie. iCoat to zaś 
sama obudowa na iPhone’a 4. Podobnie jak obudowa z wspo-
mnianego zestawu, chroni ona boki i tył telefonu i jest również 
bardzo dobrze spasowana. W przypadku iCoat użytkownicy 
mają do wyboru bardzo dużo różnych wzorów. Łączy je wyso-
ka jakość wykonania oraz nietuzinkowy design.

Cena	iNeed	150	zł,	iCoat	80	zł	–	Sklep	iSpot
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tekst: Przemysław Marczyński

Disc Cover 3 
Zapakuj swoje płyty  
w gustowne opakowanie

Chyba najpopularniejszym sposobem opisu zawartości nośnika CD jest napis mar-
kerem na płycie. Nie wygląda to jednak zbyt estetycznie. Ciężko jest także zmieścić 
wszystkie potrzebne informacje. Może z lenistwa, zostawiamy jedynie informacje 
o dacie i krótką notkę o zawartości. Co jednak, gdy poważnie podchodzimy do kata-
logowania danych i posiadamy duże archiwum? W pewnej chwili możemy mieć pro-
blem z ogarnięciem informacji.

BeLight Software oferuje narzędzie, dzięki któremu szybko i ładnie zapełnimy pu-
dełko CD potrzebnymi danymi. Disc Cover posiada zestaw opcji znacznie ułatwiają-
cych wypełnienie treścią opakowań płyt. Gdy archiwizujemy bibliotekę z iTunes, apli-
kacja sama pobierze i umieści na okładce nazwy ścieżek albumu oraz filmów z iDVD. 
Jeśli tylko jej pozwolimy, wstawi również okładkę z oryginalnego krążka muzycznego.

Cały proces tworzenia okładek zaczynamy od wybrania gotowego motywu. Po-
dzielone na kategorie: Muzyka, Zdjęcia, Dane oraz Filmy pozwalają w szybki sposób 
przygotować ciekawe wzory okładek. Na tym jednak nie kończy się proces twórczy. 
Z naszej biblioteki iPhoto możemy dodawać zdjęcia lub pojedyncze ujęcia z filmów. 
Zadbano także o sposobność dostosowania wyglądu obrazków do naszych potrzeb. 
To za sprawą funkcji przenikania, masek oraz cieni. Disc Cover 3 został ponadto wypo-
sażony w podstawowe narzędzia znane z edytora tekstu.

Aplikacja wspiera tworzenie okładek na wiele typów opakowań. Znajdziemy tu 
standardową płytę CD, Blu-Ray, a także nośniki zamierzchłych już kaset VHS. Rozmiar 
wkładek możemy dopasować do naszych preferencji, więc praktycznie w tej dziedzi-
nie nie jesteśmy niczym skrępowani. Dzięki Disc Cover jesteśmy w stanie wykonać na-
wet najbardziej wymyślne okładki.

***

Nie ma wątpliwości, że program ułatwi życie tym, którzy tworzą archiwa danych 
i przechowują je na nośnikach CD. Dzięki wsparciu dla technologi LightScribe, nadruki 
wykonamy bezpośrednio na płytach. Automatyka importu nazw to duża oszczędność 
naszej energii. Dobrze wyglądające płyty, zapisane w domowym zaciszu, naprawdę 
nie muszą być pomazane mazakami.

Płyty CD, pomimo coraz większych 
dysków twardych, nadal są 
najpopularniejszym środkiem 
archiwizacji danych i nic nie 
wskazuje na to, aby w najbliższym 
czasie coś się zmieniło. Tym 
bardziej warto więc zadbać o ich 
gustowne opakowanie.

DiscCover 3 
	 Producent:	 BeLight Software

	 Cena:	 34,95 dolarów

	 Witryna:	 http://www.belightsoft.com/disccover/

	 Zalety:	  Bogaty zestaw szablonów. Import nazw albumów z iTunes i iDVD. 
Wsparcie dla technologii LightScribe.

	 Wady:	 zasem brakuje pracy na większej ilości warstw.

	 Ocena	iMagazine: 
     

www.belightsoft.com/disccover/


iSource poleca Iomega Home Media Network HD 1 TB
- centralny magazyn domowej rozrywki

Dzięki dyskom Iomega Home Media Network Hard Drive 1 TB z USB 2.0 
i portem ethernet wszystkie pliki, których używasz w domu lub w pracy, 
możesz mieć w jednym miejscu, dostępne z każdego komputera w domu  
i na dobrą sprawę z każdego miejsca na ziemi (oczywiście pod warunkiem, 
że masz dostęp do internetu). Niewielki dysk sieciowy, o rozsądnej 
pojemności 1 terabajta pomieści wszystkie twoje pliki: zdjęcia, filmy, 
audiobooki, ebooki, muzykę, dokumenty, itd. Wystarczy podłączyć 
Iomega Home Media Network HD do rutera i odpalić CD z instalacją 
oprogramowania. I tyle. Oprogramowanie jest tak przyjazne, że poradzą 
sobie z nim wszyscy.

Zresztą Iomega Home Media Network HD łączy się nie tylko z domowymi komputerami i telewizorem. 
Możesz z niego zrobić serwer dla zdjęć w ramce cyfrowej, bazę gier dla konsoli swojego dziecka, a nawet 
jakże prozaiczny serwer drukarki. Wystarczy jedno kliknięcie, aby automatycznie udostępniać swoje pliki 
na kontach Facebook, YouTube i Flickr.

I uwaga: Iomega Home Media Network HD sprawdzi się nie tylko w domowej sieci, ale także w małym 
biurze. To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, bo nie wymaga dodatkowego nadzoru informatyka.

I wszystko jest bezpieczne, bo chronione doskonałym oprogramowaniem EMC® Retrospect®.

Więcej o Iomega Home Media Network HD

Dowiedz sie więcej na www.isource.pl/gdziekupic

http://www.isource.pl/gdziekupic
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tekst: Wojtek Pietrusiewicz

Scrivener 2 
Świetna alternatywa  
dla Pages i Worda

  Wstęp 
Tradycyjnie dwa najpopularniejsze edytory tekstu na OS X to 
Microsoft Word i Apple Pages, przy czym osobiście preferuję 
ten drugi ze względu na fakt, że w warunkach domowych jest 
zwyczajnie bardziej użyteczny. To w końcu swoiste połącze-
nie MS Publishera z Wordem. Wiele osób jednak zupełnie po-
mija mało znany u nas Scrivener, który niedawno doczekał się 
wersji 2.0.

Aplikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla pisarzy 
powieści, wierszy i wszelkich innych form prozy i poezji. Jego 
największymi atutami są przede wszystkim rewelacyjny tryb 
pełnoekranowy, pełna dowolność w konfigurowaniu działania 
i wyglądu oraz genialna współpraca z Dropboxem i aplikacjami 
firm trzecich pod iOS. Użytkownik ma również do dyspozycji 
sporo szablonów trzymających standardy, o których nie mam 
pojęcia, jeśli podejmuje się tworzenia ambitniejszych dzieł. Po-
dejrzewam, że może być to idealne narzędzie dla studentów...

Moim ulubionymi cechami Scrivenera jest możliwość two-
rzenia rozdziałów, które dodatkowo możemy w skrócie opi-
sać. Dzięki temu zawsze tworzę sobie odpowiednią struktu-
rę artykułu i w skrócie wpisuję, co chcę w nim zawrzeć. Dzięki 
temu, nawet jak wracam do niego po kilku dniach, to nie „gu-
bię wątku”.

Dział „research” funkcjonuje dokładnie w tej samej formie, 
co część przeznaczona do tworzenia naszego dzieła i umożli-
wia zbieranie, opisywanie i katalogowanie wszelkich potrzeb-
nych i niezbędnych nam materiałów źródłowych.

  Tryb pełnoekranowy 
Tradycyjnie, po stworzeniu struktury artykułu, przełączam się 
w tryb pełnoekranowy. Zazwyczaj skupiam się na poszcze-
gólnych „rozdziałach”, jednak jest również możliwość podglą-
du całego dokumentu (oraz jego jednoczesnej decyzji) – odpo-
wiednie sekcje są wtedy oddzielone poziomymi liniami.

Największą siłą tego trybu jest jednak możliwość całkowite-
go oddzielenia się od innych aplikacji. Niektórzy do tego celu 
tworzą w systemie osobne konta, które nie mają włączonych 
Twitterów, Facebooków i innych rozpraszaczy uwagi, ale mi 
wystarcza to w zupełności. Oczywiście są inne aplikacje, które 
mają podobną funkcjonalność, ale nie widziałem jeszcze żad-
nej, która miałaby takie możliwości konfiguracyjne. Możemy 
nie tylko ustawiać szerokość naszej „kartki papieru”, ale rów-
nież wszelkie kolory tła, czcionek, rozmycia tła – trochę tego 

Struktura artykułu i krótkie notatki co do zawartości 
poszczególnych sekcji

Tryb pełnoekranowy ze wszystkimi rozdziałami

Wszystkie rozdziały w widoku do pisania

 Aplikacja jest przeznaczona 
przede wszystkim dla pisarzy 
powieści, wierszy i wszelkich innych 
form prozy i poezji.



Scrivener 1/2011 47PROGRAMY

jest. Możemy nawet stosować różne tekstury, chociaż jeszcze tej funkcji 
nie miałem okazji testować.

  Dla Mac i Windows 
Scrivener obecnie jest dostępny na dwóch platformach: OS X w pełnej 
wersji oraz w fazie beta na Windows. Ta druga obecnie jest jeszcze moc-
no ograniczona, w szczególności dla osób nie piszących po angielsku, ze 
względu na brak wsparcia obcych języków. Jak już dogoni Makową, to 
osoby korzystające z dwóch systemów będą mogły bezproblemowo pi-
sać na wielu platformach. Osobiście polecam do tego synchronizację za 
pomocą Dropbox – wstępne testy wypadły bardzo pozytywnie. Zresz-
tą tak jak wspominałem w teście MacBook Air 13” (w tym numerze): 
wszystkie moje artykuły do grudniowego numeru zostały napisane na 
Airze w Scrivener, ale korektę już robiłem na iMaku, po tym jak Dropbox 
zakończył swoją synchronizację.

  iPad 
Scrivener nie posiada swojego iOSowego odpowiednika, ale bazuje na 
plikach tekstowych i ma funkcję synchronizacji. Obecnie wspiera go kil-
ka aplikacji od osób trzecich, w tym PlainText, SimpleNote i kilka innych. 
Zresztą ten wpis powstaje właśnie na iPadzie w PlainText. Po zakończe-
niu pisania wystarczy wybrać z menu opcję sync i teksty automatycznie 
pojawią się w pliku na komputerze.

Co ciekawe, sync w Scrivenerze wspiera również takie aplikacje jak Mi-
crosoft Word oraz jego komentarze, więc po odpowiedniej konfiguracji 
może być to idealne narzędzie do wieloosobowego tworzenia dokumen-
tów na kilku platformach.

  Podsumowanie 
Jeśli szukacie alternatywnego narzędzia do pisania, gdzie bardzo ważne 
jest wcześniejsze tworzenie struktury artykułu czy powieści, to Scrivener 
jest zdecydowanie wart zainteresowania. Stworzony „dla pisarzy przez 
pisarzy” wspiera różne przedsięwzięcia, takie jak NaNoWriMo (National 
Novel Writing Month), a developerzy to jedni z najmilszych osób, z jaki-
mi miałem okazję wymieniać uwagi na temat ich produktu.

Kolejnym plusem jest przyjazna licencja, która zezwala na instalowa-
nie aplikacji na wszystkich naszych komputerach. Jeśli więc korzysta-
my na przykład z Maka stacjonarnego w domu, laptopa w podróży i lu-
bimy też pisać na Windowsie w pracy (ciiii – nie mówcie nic szefowi), to 
wystarczy nam jedna licencja. W takiej sytuacji cena aplikacji zaczyna 
być bardzo konkurencyjna względem sztandarowych produktów Apple 
i Microsoft...

Automatycznie wykryte zmiany w plikach po edycji 
na iPadzie

Używam PlainText do edycji dokumentów Scrivener 
na iPadzie

Scrivener 2 
	 Producent:	 Literature & Latte Ltd.

	 Cena:	  $45 + 23% VAT 
(wersja edukacyjna $38.25 + 23% VAT

	 Witryna:	 http://www.literatureandlatte.com/

 Jeśli szukacie alternatywnego 
narzędzia do pisania, gdzie bardzo 
ważne jest wcześniejsze tworzenie 
struktury artykułu czy powieści, to 
Scrivener jest zdecydowanie warty 
zainteresowania

obserwuj nas

imagazinepl.blip.pl

Bardzo Lubimy 
Informować Przyjaciół 
o tym co się dzieje w 
iMagazine

http://
http://imagazinepl.blip.pl
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tekst: Przemysław Marczyński

ImageFramer 3 
Jak dodać więcej stylu swoim 
fotografiom?

Czy wielu z was, patrząc na obraz, zatrzymuje swój 
wzrok na ramie? Bez wątpienia dodaje ona malowidłu 
charakteru i pewnej niepowtarzalności, która świadczy 
o bogactwie zawartej treści. Może warto dodać tej 
niepowtarzalności naszym zdjęciom? ImageFramer to 
ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią dopieszczać 
swoje obrazy uchwycone aparatem.

ImageFramer 3 
	 Producent:	 Apparent Software

	 Cena:	 od 29,95 dolarów do 69,95 dolarów (od wersji)

	 Witryna:	 http://www.apparentsoft.com/imageframer/

	 Zalety:	  Duży zestaw gotowych ramek. Możliwość tworzenia 
własnych schematów. Edytor ram.

	 Wady:	 Małe możliwości edycji zdjęć.

	 Ocena	iMagazine: 
     

ImageFramer oddaje nam do zabawy bardzo bogatą bazę go-
towych ram, ramek i rameczek. Znajdziemy tu ponad 400 
wzorów (800+ w wersji Pro aplikacji), wśród których do wy-
korzystania mamy zarówno stylowe, drewniane krawędzie, 
jak i nowoczesne metalowe ramy. Zadbano o gusta najwy-
bredniejszych użytkowników. To jednak nie koniec możliwo-
ści, jakie oferuje program. Dzięki modułowi Frame Editor (edy-
tor ram), możemy stworzyć na swoje potrzeby zupełnie nowe 
wzory. Korzystając z ponad 1400 obrazów, jesteśmy w stanie 
zbudować najdrobniejszy szczegół naszej dekoracji.

Już sam proces upiększania zdjęć może sprawiać wiele ra-
dości. Wszystkie dodawane efekty widzimy natychmiast po 
ich aktywowaniu. Będziemy mogli dodać cień, rozjaśnić obraz 
lub zmienić natężenie barw. Dzięki obsłudze warstw możliwe 
jest łączenie ze sobą nawet kilku wzorów obramowań, co daje 
bardzo interesujące efekty. Na końcu naszą pracę podpiszemy 
dzięki funkcji znaku wodnego.

Przebrnięcie przez tak bogaty zbiór gotowców 
może stanowić pewien kłopot. Na pewno docenimy 
więc funkcję Variations, pozwalającą na tymczasowe 
zapisanie aktualnego widoku, a później szybki po-
wrót do tej wersji obrazu, która bardziej przypadnie 
nam do gustu. Jeśli uda nam się stworzyć wyjątko-
wy układ ramy, zawsze możemy stworzyć swój wła-
sny szablon, aby obdarzyć nim inne nasze zdjęcia.

Pomimo bardzo przyzwoitej funkcjonalności, za-
uważymy kilka brakujących funkcji. Pierwszą z nich 
jest brak podstawowych narzędzi do edycji samego 
zdjęcia. Jesteśmy zmuszeni więc sięgnąć najpierw po 
edytor graficzny w celu retuszu fotografii. Wydłuża 
to proces kreacji. Wielka szkoda, że program nie zo-
stał wyposażony w obsługę wielu zdjęć równocze-
śnie, bo dodanie ramy do kilku kadrów to proces po-
wtarzających się kliknięć.

ImageFrame3 przypadnie do gustu wszystkim, 
którzy lubią dopieszczać swoje zdjęcia. Ogromny wy-
bór wzorów i kombinacji ich łączenia daje fantastycz-
ne możliwości upiększania. Chcecie mieć wyjątkowe 
zdjęcie? Uruchomcie ImageFrame.

http://www.apparentsoft.com/imageframer/
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Gry i programy z AppStore Wybrał: Norbert Cała 

  Trimensional   iPhone

Trimensional to pierwszy skaner 3D dla 
iPhone’a. Pozwala błyskawicznie tworzyć 
trójwymiarowe skany twarzy. Oczywiście 
robi to tylko dla zabawy, ale trzeba przy-
znać, że efekty są naprawdę bardzo inte-
resujące. Tak samo interesujący jest proces 
tworzenia takiego trójwymiarowego ska-
nu. Musimy być w zaciemnionym pomiesz-
czeniu, mieć ustawioną maksymalną funk-
cję podświetlenia ekranu oraz urządzenie 
z przednią kamerą. Potem na ekranie po-

jawia się kilka dziwnych, białych plamek 
i tworzy się trójwymiarowy skan naszej twa-
rzy. Trzeba przyznać, że robi to niesamowite 
wrażanie. Do wyboru mamy 6 różnych me-
tod skanowania, a gotowymi pracami mo-
żemy się szybko podzielić ze znajomymi 
w serwisach społecznościowych lub zacho-
wać je w telefonie.  

Cena:	0,79	Euro	

http://itunes.apple.com/pl/app/trimensional/
id412348062?mt=8

  Skype 3   iPhone

Skype to nie nowa aplikacja w AppStore, ale 
wersja 3.0 przynosi bardzo dużą aktualiza-
cję – włącza funkcję wideo rozmów. Od tej 
pory będziemy mogli zadzwonić z kompu-
tera na iPhone’a, iPada lub iPoda touch i wi-
dzieć rozmówcę (oraz odwrotnie). Takie roz-
mowy mogą się odbywać po Wi-Fi oraz, co 
ciekawe, po 3G! Tej ostatniej funkcji nie ma 
odpowiednik dostarczany przez Apple, czy-
li FaceTime. Pełną funkcjonalnością progra-
mu będziemy mogli cieszyć się na iPhone 4 
oraz iPodzie touch 4, bowiem te urządzenia 

posiadają przednią kamerę, dzięki której bę-
dziemy mogli nie tylko oglądać rozmówcę, 
ale również pokazać siebie. Osobiście, po po-
czątkowym zachłyśnięciu się FaceTime, wca-
le nie używam tego programu. Denerwuje 
mnie, że muszę mieć na Maku uruchomioną 
kolejną aplikację. Ze Skype może być inaczej, 
mam go uruchomionego ciągle, zarówno na 
iPhone’ie, jak i na iPadzie oraz komputerze.

Cena:	0,00	Euro	

http://itunes.apple.com/pl/app/skype/
id304878510?mt=8

  Word Lens   iPhone

Programów tłumaczących jest w AppSto-
re naprawdę cała masa, ale żaden z nich 
nie działa w tak spektakularny sposób jak 
Word Lens. Do działania wykorzystuje on 
poszerzoną rzeczywistość. Jeśli widzimy ja-
kiś obiekt z teksem w obcym języku, to 
wystarczy skierować na niego obiektyw 
kamery w naszym iPhone’ie, a na wyświe-
tlaczu ujrzymy ten sam obiekt, ale z na-
łożonym już przetłumaczonym zdaniem. 
Może być to bardzo przydatne, np. pod-
czas wędrówek po obcych krajach. Co cie-

kawe, program nie tłumaczy tekstów łącząc 
się z internetowym słownikiem, a korzy-
sta ze słownika już wbudowanego, dzię-
ki temu nie zapłacimy nic za transmisję 
danych w obcym kraju. Niestety, w chwi-
li obecnej program oferuje jedynie możli-
wość tłumaczenia w językach hiszpańskim 
i angielskim.

Cena:	0,00	Euro		
+	cena	słownika	7,99	Euro	za	każdy.

http://itunes.apple.com/pl/app/word-lens/
id383463868?mt=8

http://itunes.apple.com/pl/app/trimensional/id412348062?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/trimensional/id412348062?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/skype/id304878510?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/skype/id304878510?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/word-lens/id383463868?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/word-lens/id383463868?mt=8
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  Top Gear: Stunt School   iPhone  iPad

Program telewizyjny Top Gear jest już niemal kultowy. Kto z Was nie lubi różnych ciekawych 
wyzwań, jakie stawiają samochodom Jeremy Clarkson wraz z kolegami. W grze Top Gear: 
Stunt School możemy się na chwilę wcielić w ich role i doprowadzić do spektakularnego roz-
bicia różne samochody. Oczywiście, rozbijanie nie jest sztuką samą w sobie. Aby przechodzić 
na kolejne poziomy, musimy wykonywać określone zadania, na które składają się głównie 
skoki przez różne przeszkody. Aby sprostać nakładanym na nas zadaniom, możemy modyfi-
kować samochody i dodawać im specjalne gadżety, jak silniki odrzutowe, skrzydła itp. Produ-
cent gry zapewnia, że mamy 6 milionów różnych kombinacji. Grafika i muzyka nie stoją na ja-
kimś przesadnie wysokim poziomie, ale w tej grze nie o to chodzi, chodzi o demolkę.

Cena	 iPad 	3,99	Euro,	Cena	 iPhone 	2,99	Euro
iPad  http://itunes.apple.com/pl/app/top-gear-stunt-school-hd/id407951512?mt=8

iPhone  http://itunes.apple.com/pl/app/top-gear-stunt-school/id407951439?mt=8

  MaleMan   iPad

MaleMan to jeden z pierwszych, naprawdę dobrych magazynów dla facetów, którzy nie spę-
dzają całego dnia na siłowni. Od pierwszego numeru czytam MaleMana na papierze i cenię 
go najbardziej za niesamowite wywiady/rozmowy, np. w tym numerze z Mirosławem Baką. 
Zresztą cała zawartość magazynu jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Od strony 
technicznej, to wydanie to jeden z pierwszych magazynów, który powstał w oparciu o nową 
platformę wydawniczą iPublisher, a na pewno pierwsza konwersja z formy papierowej do cy-
frowej. Platforma została stworzona przez znaną Wam zapewne, polską firmę Macoscope. 
Wydaje się, że platforma ta jest dość uniwersalna i dobrze spisuje się na iPadzie. Niestety ma-
gazyn jest złożony tylko w formacie poziomym. Obecny numer jest darmowy, kolejne będą 
pewnie płatne  

Cena:	0,00	Euro	

http://itunes.apple.com/pl/app/malemen/id406807679?mt=8

  Skyfire   iPad

Przeglądarkę Internetu Skyfire powinniście już znać z iPhone’a. Teraz pojawiła się jej nowa 
wersja, przeznaczona dla dużego ekranu iPada. Dlaczego ta przeglądarka, szczególnie po-
pularna wśród właścicieli urządzeń z systemem Windows Mobile i Symbian, nas interesuje? 
Otóż pokazuje ona elementy Flash na stronach internetowych, a tego nie robi domyślnie do-
stępne Safari. Co ciekawsze, robi to jednak w dość szczególny sposób, konwertuje bowiem 
elementy Flashowe na HTML5. Niestety, jak się domyślacie, nie da się dzięki temu pograć 
w gry lub zobaczyć bannera z reklamą banku. Działa to tylko dla filmów, które są na iPhone 
konwertowane w locie. Program może być też ciekawy ze względu na to, że jest doskonale 
połączony z serwisami społecznościowymi.

Cena:	3,99	Euro

http://itunes.apple.com/pl/app/skyfire-web-browser-for-ipad/id409153623?mt=8

http://itunes.apple.com/pl/app/top-gear-stunt-school-hd/id407951512?mt=8 
http://itunes.apple.com/pl/app/top-gear-stunt-school/id407951439?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/malemen/id406807679?mt=8 
http://itunes.apple.com/pl/app/skyfire-web-browser-for-ipad/id409153623?mt=8 


Najwiekszy wybór akcesoriów 

 do Twojego iPada!

Klawiatura bluetooth fi rmy Macally do Twojego iPada, iPoda touch i iPhone’a

Podstawowe dane:
• Wbudowany moduł Bluetooth o zasięgu do 10 m
• Podstawka iPada może służyć również jako ochrona klawiatury przed kurzem
• Klawiatura o ultracienkim profi lu
• Technologia Scissor-Key-Switches (TM)
• 77 klawiszy z wbudowaną klawiaturą numeryczną
• Włącznik zasilania (dwie baterie AAA)
• Wskaźnik LED na klawiszach Cpas Lock, Pairing i Battery Low
• Wymiary klawiatury: 220 x 103 x 16 mm
• Wymiary podstawki: 235 x 142 x 28 mm

Zgodnośc:
• iPad 
• iPhone 4, iPhone 3GS 
• iPod Touch 3rd Generation 
• Komputery Mac/PC z Bluetooth (z niektórymi ograniczeniami)

Przekonaj się sam na www.bludot.pl

http://www.bludot.pl
http://www.bludot.pl
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Tekst: Wojtek Pietrusiewicz 

Nowe polskie Święto Trzech Króli dla geeków miało zupełnie 
inny wymiar. Apple wydał uaktualnienie do OS X, oznaczone 
numerem 0.6.6, zawierające w sobie długo oczekiwany Mac 
App Store. W programach pojawiła się ikona, powiązana de-
signem z nowym iTunes 10. Pomimo przełomowego sklepu 
z kontrowersyjną ikoną, dzisiaj zupełnie co innego wzbudzało 
największe emocje... ale o tym na koniec.

Mac App Store to wolnostojący program, zupełnie odizolo-
wany od samego iTunes. Interfejs ma bardzo zbliżony do iPa-
dowej wersji App Store – szary i neutralny, momentami nudny, 
ale jednocześnie prosty i przejrzysty. Logujemy się za pomocą 
tych samych Apple ID, z których korzystamy w przypadku iTu-
nes Store czy App Store – sklep jest oczywiście podzielony na 
kraje w ten sam sposób. Od razu podpowiem, że po instalacji 
10.6.6, „Mac App Store” będzie siedział sobie grzecznie w Do-
cku obok Findera, oraz w systemowym menu z lewej strony, 
pod logiem jabłka.

Procedura zakupu aplikacji jest banalnie prosta i sprowadza 
się do kliknięcia w cenę lub napis „free”(w przypadku darmo-
wych pozycji) oraz podania hasła do konta. Ikona programu 
automatycznie pojawia się wtedy w Docku z paskiem postępu 
instalacji (oraz pobierania), a fizycznie ląduje w katalogu /Pro-
gramy. Wszystko przebiegało błyskawicznie w przypadku ma-
łych, darmowych programów – większych, kilkuset megabaj-
towych, nie kupowałem.

Jeśli chcecie się zabezpieczyć przed wydaniem dużych kwot 
pieniężnych przez kliknięcie w zły przycisk, to koniecznie NIE 
zapamiętujcie hasła do konta. Wtedy App Store będzie przy 
każdym zakupie o nie prosił. Dodatkowe zabezpieczenie, a być 
może kilkaset złotych w kieszeni.

Wszystkie aplikacje kupione w Mac App Store mają takie 
same warunki licencyjne. Możemy je instalować na każdym 
komputerze, który jest naszą własnością (podobnie jak w przy-
padku iTunes Store czy App Store dla iOS). Licencja dodatkowo 

zezwala osobom fizycznym instalować programy na posiada-
nych lub kontrolowanych przez niego „Produktach Mac”. Pra-
cownicy ponadto mogą korzystać z aplikacji na swoich kom-
puterach, jeśli mają więcej niż jeden (np. desktop i laptop). Jest 
też kilka zapisów bardziej szczegółowych i odsyłam Was do li-
teratury prawniczej Apple.

Cenowo nie ma takiej rewolucji, jakiej się spodziewano 
w Sieci. Pojawiło się sporo programów, od kilkudziesięciu eu-
rocentów do kilku euro, które dotychczas byłyby darmowe – 

Mac App Store
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  Najpopularniejszy darmowy debiut   
  App Store 
Wracając do pierwszego akapitu, przez dobre 
trzy godziny Twitter został zalany falą krytyki 
i zachwytu na temat najnowszej wersji oficjalne-
go klienta pod OS X. Poprzednio nazwany Twe-
etie, został przebrandowany na „Twitter for Mac” 
i stał się całkowicie darmowym programem. In-
terfejs może i jest kontrowersyjny, ale zdecy-
dowanie inny od typowych aplikacji. Gdy piszę 
to zdanie, „Twitter for Mac” nadal widnieje na 
pierwszym miejscu darmowych „apek”, jak to 
nie najlepiej ujął Apple, na polskiej stronie firmy.

Swoją drogą... nie wiem, kto jest odpowie-
dzialny za nowe słowo „apka”, jednak zdecydo-
wanie nalegam na powrót do słowa „program” 
lub „aplikacja”, a w ostateczności po prostu 
„app”.

Pomimo problemów z rozruchem strony za-
wierającej kategorie, debiut „Mac App Store” na-
leży zdecydowanie uznać za bardzo udany. Nie 
mam pojęcia, ile programów sprzedano w Pol-
sce, ale CoverSutra, wylądowała na 16. miejscu 
po moim zakupie i w międzyczasie awansowa-
ła o kolejną pozycję. Patrząc jednak na „wer-
sję” USA sklepu, część programów sprzedawa-
ła się jak ciepłe bułeczki i spodziewam się, że 
przy najbliższej okazji Steve Jobs pochwali się 
statystykami.

Na koniec chciałem zostawić perełkę od pol-
skiego developera GetApp. Ich znany z iPhone-
’a „Old Booth” znajduje się obecnie na 9. miej-
scu płatnych aplikacji, wyprzedzając tym samym 
Numbers i Keynote od Apple.

Aha... Angry Birds tradycyjnie na pierwszym.

  Error −100 
Wraz z premierą Mac App Store, pojawił się pre-
mierowy błąd nr 100. Ten error wyskakuje dlate-
go, że nie zostały „podpisane” nowe warunki za-
kupowo-licencyjne, które od czasu do czasu są 
również plagą iTunes i App Store. Rozwiązanie 
jest w miarę proste i przede wszystkim chodzi 
o ponowne wywołanie tych nowych warunków, 
aby można je było zaakceptować. Spróbujcie 
(bez specjalnej kolejności):
– zamknąć i ponownie uruchomić aplikację Mac 
App Store;
– przelogować się na drugie konto (jeśli macie);
–  wylogować się z komputera, ponownie się za-

logować i uruchomić Mac App Store;
–  zrestartować (lub włączyć i wyłączyć) iTunes, 

będąc zalogowanym do iTS1;
– zrestartować komputer.

Powodzenia i miłych zakupów!
http://www.apple.com/mac/app-store

po prostu do niczego się nie nadają. Znajdziemy też stosun-
kowo tanie porty z iOS (Flight Control HD, Angry Birds), które 
obecnie są w promocyjnych cenach (50 proc. taniej) oraz trady-
cyjnie drogie profesjonalne aplikacje. Dla przykładu  Aperture 
 dostępny jest za 63 EUR, co jest znacznie niższą kwotą, niż 
opłata za wersję pudełkową, która wynosi ponad 800 zł.

Na liście dostępnych aplikacji zabrakło spodziewanego uak-
tualnienia pakietu iWork ‚11 (uff, dobrze – gotówka w kiesze-
ni!), a obecny iLife i iWork zostały rozdzielone na pojedyncze 
aplikacje, więc możemy kupić tylko ten produkt, którego aku-
rat potrzebujemy. Pixelmator w Mac App Store jest 50 proc. 
tańszy niż przez WWW, ale to Aperture chyba stanowi najcie-
kawszą propozycję wydania niecałych 300 zł.

http://www.apple.com/mac/app-store


http://www.ichrono.pl
http://www.ichrono.pl
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  8mm Vintage Camera (iPhone 3GS, 4, płatny 1,59 €) 
Jest to zdecydowanie mój faworyt w ostatnich tygodniach. Pozwala bowiem 
na nagrywanie filmów stylizowanych na stare, kręcone małymi, ręcznymi ka-
merami na kliszy 8 mm właśnie. Program oferuje kilka różnego rodzaju obiek-
tywów i filtrów, pozwalających na uzyskanie ciekawych i bardzo realistycznych 
efektów. Dodatkowo mamy możliwość dodawania na żywo efektu przeskaku-
jącej klatki.

Gotowy film możemy zapisać w bibliotece iPhone’a lub wysłać bezpośred-
nio do serwisu YouTube.
8mm VIntage Camera w App Store: 
http://itunes.apple.com/pl/app/8mm-vintage-camera/id406541444?mt=8

  SimplePlayer (iPhone, darmowy) 
Drugie miejsce na liście aplikacji, które odkryłem w ostatnich tygodniach, zaj-
muje SimplePlayer – program będący czymś w rodzaju radia Last.Fm lub Spo-
tify, tyle, że odtwarzający muzykę przez sieć WiFi lub 3G wprost na iPhone’a. 
Nie wiem do końca z jakich zbiorów muzycznych korzysta ta aplikacja, ale są 
one stosunkowo pokaźne i zawierają także nagrania mniej znanych projektów 
czy artystów. Mamy też możliwość podejrzenia listy stu najpopularniejszych 
utworów wśród użytkowników tego programu oraz możemy podzielić się in-
formacją o tym czego słuchamy na Twitterze, Facebooku lub poprzez e-mail.
SimplePlayer w AppStore: 
http://itunes.apple.com/pl/app/simpleplayer/id409703975?mt=8

  Clockwork Notebook (iPad, darmowy) 
Miejsce trzecie i ostatnie zajmuje ciekawy program graficzny dla iPada, służą-
cy za notatnik – Clockwork Notebook. Pozwala on na umieszczanie na jed-
nej z czterech rodzajów kartek tekstu, rysowanie palcem czy też doklejania 
„naklejek”, będących wcześniej przygotowanymi grafikami. Mamy do wyboru 
cztery kroje pisma, wielkość czcionki, grubość pędzla oraz jeden z sześciu kolo-
rów. Do dyspozycji mamy też gumkę oraz możliwość cofania wcześniej wyko-
nanych akcji. Notatki możemy zapisywać bezpośrednio w programie lub wysy-
łać mailem jako plik graficzny.
Clockwork Notebook w App Store: 
http://itunes.apple.com/pl/app/clockwork-notebook/id412184495?mt=8

Ciekawe aplikacje z ostatnich tygodni 
dla iPhone’a i iPada

Programy, których nie możesz przegapić

Wybrał: krystian kozerawskiOkres świąteczny nie sprzyjał wysypowi 
programów zarówno dla Mac, jak i iOS. 
Pojawiło się jednak kilka takich aplikacji, 
które moim zdaniem warto mieć.
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tekst: Marek Wojtaszek

Gdy w redakcji padł pomysł, aby opisać dla 
czytelników darmowe programy, z których korzystamy 
pomyślałem, że to doskonała okazja, aby nawiązać 
do programów, które każdy z Was na komputerze 
ma, a nie rzadko nie ma świadomości ich istnienia. 
Programy, o których chciałbym napisać można 
określić jako „leżące w kręgu moich zainteresowań”, 
ponieważ z dwóch korzystam do pracy nad stronami 
internetowymi, a jeden program przydał mi się na 
studiach.

Pierwszy program to FileMerge dostępny w każdym systemie 
Mac OS X po zainstalowaniu dodatku narzędzi developerskich 
(pakiet zawierający m.in. XCode). Aplikacja ta służy do porów-
nywania zawartości dwóch plików, oraz do zaznaczania róż-
nic pomiędzy nimi. Brzmi trywialnie, ale nie raz dzięki tej apli-
kacji zaoszczędziłem dużo czasu, który musiałbym poświęcić 
na analizowanie różnych wersji kodów źródłowych. Dzięki File-
Merge brałem dwa pliki i w sekundzie miałem podgląd zmian 
wprowadzonych pomiędzy różnymi wersjami (np. dla wersji, 
które pochodzą z backupów). Na wykrywaniu zmian w zawar-
tości dwóch plików możliwości tego programu jednak się nie 
kończą. FileMerge potrafi analizować również zawartość całych 
folderów oraz podświetlać pliki, których brakuje w jednym fol-
derze, a znajdują się w drugim, bądź pliki, które są w obu fol-
derach, ale w różnych wersjach. Podobne funkcję realizowa-
ne są przykładowo przez terminalowe polecenie diff (jednak 
samo słowo „terminal” może niektóre osoby już odstraszać), 
albo przez komercyjne narzędzie Changes (cena: $49.99, www: 
http://connectedflow.com/changes/). Jeżeli porównacie funk-
cje realizowane przez Changes oraz te, które udostępnia File-
Merge łatwo dojdziecie do wniosku, że właśnie zaoszczędzili-
ście trochę pieniędzy na prezenty dla rodziny;)

Kolejny program, który często mi się przydaje to Digital-
Color Meter – systemowy próbnik kolorów. Po uruchomie-
niu naszym oczom ukaże się okienko podzielone na 2 sekcję. 
W pierwszej będzie fragment pulpitu aktualnie znajdujący się 
pod kursorem, w drugiej zapis koloru znajdującego się w tym 
konkretnym miejscu. Tylko tyle i aż tyle. Po uruchomieniu pro-
gramu polecam wprowadzić dwie zmiany: zmniejszyć wielkość 
próbnika na minimalną (otrzymamy wtedy dokładność na po-
ziomie jednego piksela) oraz zamienić sposób prezentowania 
kolorów jako wartości liczbowych w standardzie ‚RGB as Hex 
Value, 8-bit’ (zapis koloru będzie wyświetlany w notacji RGB 
z wartościami z zakresu 0-FF).

Na koniec program, którego obecnie nie używam już tak czę-
sto, ale w początkowym okresie studiów informatycznych był 
dla mnie bardzo pomocny – Grapher. Aplikacja ta również znaj-
duje się w każdej standardowej instalacji systemu Mac OS X 
(folder Aplikacje\Narzędzia). Program służy do rysowania wy-
kresów funkcji w przestrzeni dwu- i trójwymiarowej. Po wy-
braniu jednej z nich użytkownik w bardzo prosty i intuicyjny 
sposób musi przepisać interesującą go funkcję, wcisnąć Enter 
i gotowe – mamy pięknie rozrysowany wykres, który możemy 
przybliżać, oddalać, przesuwać i przerysowywać do zeszytu na 
lekcję matematyki, zamiast badania zmienności funkcji;) @

Darmowe programy

http://connectedflow.com/changes/


zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.imagazine.pl
http://www.optimaaudio.pl


zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.imagazine.pl
http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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  Synergy   
Synergy to aplikacja, która ma pomóc nam w sterowaniu zasobami muzycz-
nymi z biblioteki iTunes, kompletnie nie ingerując w nasz „workflow”. Apli-
kacja zagnieżdża się w górnym pasku, obok systemowego zegarka i innych 
ikon. Program wyświetla komunikat przy zmianie piosenki, dzięki czemu za-
wsze jesteśmy na bieżąco. Siłą programu jest możliwość dostosowania go do 
własnych potrzeb według upodobań, m. in. możemy zmapować skróty kla-
wiaturowe odpowiedzialne za zmianę piosenek. Ponadto, aplikacja może 
„skroblować” tytuły przesłuchiwanych przez nas piosenek do serwisu Last.fm.

Cena: 5	Euro

Strona producenta: https://wincent.com/products/synergy

  Time Out   
Time Out od studia Dejal przyda się każdemu z nas. Aplikacja pilnuje nas 
i przypomina o robieniu krótkich przerw w czasie pracy przy komputerze. 
Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak zbawienny wpływ dla naszych 
oczu oraz kręgosłupa mają krótkie przerwy w czasie ślęczenia przed monito-
rem. Jak działa ten program? Time Out pracuje w tle i po upływie wcześniej 
zdefiniowanego czasu zaczyna powoli ściemniać nasz ekran, jednocześnie 
informując, że to najwyższa pora na przerwę.

Aplikacja	jest	darmowa.

Strona producenta: http://www.dejal.com/timeout/

  Nikon ViewNX   
Nikon ViewNX to aplikacja typu „all-in-one” od znanego producenta sprzę-
tu optycznego, firmy Nikon. Program posłuży nam jako organizator i pro-
sty edytor fotografii. Co ważne, program w pełni wspiera format RAW, dzięki 
czemu możemy dowolnie przeglądać zdjęcia w tym formacie. W najnowszej 
wersji programu poprawiono współpracę z aparatem COOLPIX P7000.

Program	jest	darmowy.

Strona producenta: http://www.nikonusa.com/Nikon-Products/Product/Imaging- 
Software/NVNX/ViewNX.html

  SyncTwoFolders   
Osobiście często miałem potrzebę synchronizacji wyłącznie jednego folde-
ru. Początkowo kopiowałem wszystko ręcznie, sprawdzając, który folder jest 
„świeższy”. Z czasem jednak takie rozwiązanie okazało się dość męczące. 
Później używałem wielkich programów do synchronizacji, aż w końcu trafi-
łem na małą, zwinną aplikację o nazwie SyncTwoFolders. Ten program zo-
stał stworzony tylko w jednym celu – aby synchronizować dwa foldery. Ni 
mniej, ni więcej. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i świetnie sprawdza 
się w swoim zadaniu.

Aplikacja	jest	darmowa.

Strona producenta: http://tcfj.pagesperso-orange.fr/site/index.html

Przydatne programy Wybrał: Mateusz Suski

https://wincent.com/products/synergy
http://www.dejal.com/timeout/
http://www.nikonusa.com/Nikon-Products/Product/Imaging-Software/NVNX/ViewNX.html
http://www.nikonusa.com/Nikon-Products/Product/Imaging-Software/NVNX/ViewNX.html
http://tcfj.pagesperso-orange.fr/site/index.html
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tekst: Mateusz Suski

Seria Call of Duty jest jedną 
z niewielu, do których zawsze 
chętnie wracam. Pamiętam 
jeszcze czasy pierwszej części, 
czyli słynnego Call of Duty 1. 
Rok 2003, miałem wtedy świeżo 
skończone 12 lat i pudełko 
z grą w rękach. Do tej pory 
miło wspominam wycinanie, 
z coraz to większą satysfakcją, 
całej rzeszy Niemców. Tylko 
nie pomyślcie, że mam jakieś 
zapędy nacjonalistyczne lub co 
gorsza, ludobójcze! Ot, lubiłem 
to robić, ale tylko w grze. 
Później powtórka przy drugiej 
części gry, trójkę ominąłem, bo 
wtedy jeszcze nie miałem Xboxa, 
pierwszy Modern Warfare – 
kompletne odejście od konwencji, 
World at War, WM 2 i w końcu 
Black Ops.

Najnowszy tytuł jest pozycją „przedgwiazdkową”, pojawił się 9 listopada 
2010 roku i miał czas, żeby trafić pod choinki. Za Black Opsa odpowiedzial-
na jest firma Treyarch, dobrze znana, ponieważ wydała takie gry jak CoD: 
World at War, CoD: United Offensive (dodatek do pierwszej części gry) i Re-
turn to Castle Wolfenstein. Czyli siódma część serii Call of Duty zapowia-
dała się interesująco…. Odpalenie konsoli, płytka do napędu i jest! Call of 
Duty, Black Ops, wita nas ciekawy trailer. Po szybkim zapoznaniu z fabułą, 
przechodzimy do gry.

Odnośnie fabuły, to cała zaba-
wa kręci się w czasie Zimnej Woj-
ny, gdy u władzy są ludzie pokroju 
samego Fidela Castro i to właśnie 
ten dyktator jest naszym pierw-
szym celem w grze. Ciekawie się 
zapowiada, nieprawdaż? I tak jest! 
Black Ops to pierwsza gra z serii, 
w której zastosowano retrospekcję 
z prawdziwego zdarzenia. Już nie 
jesteśmy anonimowymi agenta-
mi, którzy zapomnieli języka w gę-
bie. Teraz widzimy jak wygląda 
nasz bohater, a właściwie dwóch, 
bo najpierw wcielamy się w postać 
Alexa Masona, a następnie Jasona 
Hudsona.

Najnowsza część serii rzuca 
nas w prawdziwy wir akcji. Strze-

Call of Duty: Black Ops 
Umarł król,  
niech żyje król!

Call of Duty: Black Ops 
Umarł król,  
niech żyje król!
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laniny, pościgi, ucieczki, brawurowe ak-
cje, zero nudy! Co chwilę coś się dzieje. 
I to lubię! Z czasem jednak zderzamy się 
z liniowością gry. Co z tego, że wszyst-
ko dzieje się szybko, ale tak dziać się 
musi, bo nie ma innego wyjścia? I jest 
jedna możliwość, jeśli nie, wracamy do 
punktu wyjścia i jeszcze raz pokonujemy 
dany problem. Jednak dbałość o szczegó-
ły oraz mnogość akcji i lokacji przyćmie-
wa liniowość. Z czasem przestałem od-
nosić wrażenie bezczelnego prowadzenia 
za rączkę. Może nie każdemu przypadnie 
to do gustu, ale Black Ops ma bardziej 
formę interaktywnego filmu, w którym 
wszystko, pomimo brawury, jest skrupu-
latnie poukładane, niż gry, w której to 
my rządzimy światem.

Bardziej fabuły nie chcę opisywać z pro-
stej przyczyny – nie chcę Wam psuć 
zabawy.

Co do tej drugiej strony gry, czyli całego 
silnika etc., mówiąc krótko – jest szał. Sil-
nik graficzny wykorzystany do granic moż-
liwości. Prawdę mówiąc, początkowo my-
ślałem, że to jakiś zupełnie nowy silnik, 
bo wszystko jest świeże i naprawdę fajnie 
wyglądające. Tekstury plansz, budynków 
i postaci są dopracowane co do polygo-
nu. Ścieżka dźwiękowa świetnie współgra 
ze wspaniałą grafiką. Już dawno nie sły-
szałem tak dobrze brzmiącej gry! Lektorzy 
świetnie wczuwają się w swoje postaci, od-
głosy silników, strzałów, to wszystko od-
tworzone na dobrej klasy sprzęcie po pro-
stu zwala z nóg.

Podsumowując, podczas rozgrywki nie 
odczułem nudy, grę pokonałem po mniej 
więcej 7 godzinach zabawy. To nie jest jakiś 
oszałamiający wynik, bo podobno da się 
tę grę przejść w 5 godzin, ale mi się nigdzie 
nie spieszyło. Ścieżka dźwiękowa nada-
je klimat. W trybie multiplayer nie grałem 
i nie wypowiadam się na jego temat. Za-
stanawia Was pewnie tytuł tej recenzji. Już 
śpieszę z wyjaśnieniami – po dość średnim 
Modern Warfare 2, Treyarch tworząc Black 
Opsa odwaliło kawał solidnej roboty. Cho-
ciaż z drugiej strony, gdy płacę 220 zł za 
grę, oczekuję dłuższej rozrywki. Black Ops 
to kawał dobrej zabawy, ale bardziej w sty-
lu „couch potato” niż rasowego, nolifowe-
go gracza FPSów. @
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Firma Electronic Arts Polska ufundowała dla czytelników 
iMagazine dodatek do gry Sims 3 – „Szybka jazda”. Dzięki 
niemu będziecie mogli zbudować super garaż lub zabrać 
swoich Simów na przejażdżkę. Aby go wygrać należy 
poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Kiedy	odbyła	się	polska	premiera	gry	Sims3?	Podaj	
miesiąc	i rok.

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do dnia 20 stycznia 
2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „Sims3 – szybka jazda”. W treści maila, 
oprócz odpowiedzi na pytanie, należy podać swoje dane 
kontaktowe oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

Życzymy powodzenia!

Konkurs  
„Sims3 – szybka jazda”

1.  ORGANIZATOR

 Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Domi-
nik Łada z siedzibą w Warszawie.

 Konkurs „Sims3 – szybka jazda” prowadzony jest 
przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i trwa do dnia 20 stycznia 2011 r.

 Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych 
Organizatora.

2.  UCZESTNICTWO W kONkURSIE

 Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest 
bezpłatny.

 Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem 
danych jest całkowicie dobrowolne.

 Aby wziąć udział w konkursie, należy zaakceptować 
warunki regulaminu.

3.  ZASADY

 Konkurs polega na rozlosowaniu jednej kopii dodatku 
do gry Sims 3 p.t. „Szybka Jazda”, ufundowanego przez 
firmę Electronic Arts Polska, wśród osób, które nadeślą 
e-mailem zatytułowanym „Sims3 – szybka jazda”, po-
prawną odpowiedź na pytanie, na adres konkurs@ima-
gazine.pl.

 Pytanie konkursowe: Kiedy odbyła się polska premie-
ra gry Sims 3? Podaj miesiąc i rok.

 Aby wziąć udział w konkursie, musisz zaakceptować 
niniejszy regulamin oraz podać swoje dane kontaktowe. 

W e-mailu koniecznie zamieść informację: „Oświadczam, 

że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu ‚Sims3 

– szybka jazda’ oraz akceptuję jego warunki i postano-

wienia”. Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji 

nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz:

•  nadsyłanie odpowiedzi: do dnia 20 stycznia 2011 r. 

zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej dro-

gą mailową

• ogłoszenie wyników: na łamach lutowego numeru 

iMagazine 2/2011

4. NAGRODY

 W Konkursie zostaną przyznane następujące nagro-

dy ufundowane przez firmę Electronic Arts Polska:

jedna kopia dodatku do gry Sims 3 pt. „Szybka Jazda”

 Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie 

określonym przez Organizatora.

 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału 

nagród.

 Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Orga-

nizatora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 

dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca 

nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przy-

czyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym 

terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA kOńCOWE

 Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu 

ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

 Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wy-

rażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 

Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie 

będą ujawniane w  toku Konkursu i w związku z  jego 

przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), 

Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkur-

su, iż ich dane osobowe będą przechowywane i prze-

twarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wy-

rażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody 

wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień ni-

niejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczest-

nikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych 

akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizo-

wanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik 

ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich popra-

wiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych da-

nych na stronach internetowych iMagazine.pl i wewnątrz 

magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie jednym 

ze zwycięzców. 

mailto:konkurs@mojejabluszko.pl
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3.  Wszystkie użyte w dokumencie style zostaną ponumerowa-
ne i zaznaczone odrębnym kolorem. W łatwy sposób mo-
żemy teraz odnaleźć interesujący nas format czcionki.Od-
powiednie kolory i numery stylów widoczne są po lewej 
stronie dokumentu w postaci zakładek. @

Tworząc tekst, zawsze chcemy, aby wyglądał 
pięknie. Nie tylko ze strony merytorycznej, ale 
także wizualnej. Dlatego używamy różnych krojów 
pisma, pogrubień czy wyrównania tekstu. Wszystkie 
te funkcje zamykane są w stylach, które w łatwy 
sposób możemy przywołać z menu Style. Jak 
jednak rozpoznać, który styl jest właśnie użyty 
w dokumencie? Nowy Word 2011 wprowadza funkcję 
o nazwie Prowadnice stylów.

1. Z menu Widok wybierz Style.

2.  W oknie zestaw narzędzi zazna-
czamy opcję Pokaż	prowadni-
ce	stylów.

Office: mac 2011 
Jak ogarnąć style w dokumencie?

tekst: Przemysław Marczyński
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Chciałbym zaprezentować możliwość współdziałania 
trzech różnych rodzajów grafiki w jednym projekcie. 
Pozwala nam to zaoszczędzić sporo czasu i daje 
możliwość lepszego zapanowania nad projektem oraz 
wprowadzania szybciej ew. korekt Klienta.

Najistotniejszym elementem ilustracji (poza przedmiotem re-
klamy oczywiście) jest w tym wypadku napis 3D. Problemem 
często bywa zbyt nadmierna „cyfrowość” elementu 3D a co 
za tym idzie długi czas doprowadzania takiego elementu do 
pożądanego wyglądu w samej aplikacji 3D oraz kompozycja 
z materiałami 2D.

Co prawda dzisiejsze programy 2d jak Adobe Illustrator czy 
Adobe Photoshop mają możliwość ograniczonego tworzenia 

Kompozycja z elementami 3D
tekst: Jacek Szołtysek

Program: Adobe Illustrator, Cinema 4D, Adobe Photoshop
Poziom: trudny
Pliki źródłowe do pobrania z WWW

treści 3D, jednak tradycyjna aplikacja do tego zaprojektowana 
ma zdecydowanie większy repertuar narzędzi jak np. swobo-
da manipulowania kamerą. Problem jest jednak ten sam – po-
zbycie się doskonałości grafiki 3D bo nasze oko nie jest do niej 
przyzwyczajone.

Tutorial ten pokazuje jak w przykładowy sposób uzyskać po-
żądany przez nas efekt poprawnej kompozycji surowego mate-
riału 3D z grafiką wektorową i bitmapową 2D.
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  Nowy dokument 

1  Rozpoczynamy pracę od stworzenia napisu głównego jako 
ścieżki wektorowej w Illustratorze. Tworzymy nowy doku-

ment o wielkości np. A4 z przestrzenią roboczą RGB lub CMYK. 
Nie ma to dla nas znaczenia, gdyż gotowy element napisu wy-
eksportujemy do programu 3D do wytłoczenia.

  Napis 

2  Wybieramy interesującą nas czcionkę lub 
sami tworzymy napis Barbie z krzywych 

Béziera. Ja wybrałem czcionkę Domingo. Wiel-
kość 46pt. Czcionkę pogrubimy nadając jej ob-
rys 3pt oraz zaznaczamy Roun Join w palecie Stro-
ke. Czcionkę zamieniamy na krzywe Type>Create 
Outlines.

  Modyfikacja napisu 

3  Następnym etapem będzie modyfikacja na-
pisu. Korzystnie będzie popracować nad 

czcionką aby mimo swojej grubości nie pozba-
wić jej pierwotnej smukłości. Wydłużamy gór-
ne „ogonki” oraz skalujemy w pionie poszcze-
gólne czcionki tak aby te środkowe były wyższe 
od brzegowych. Możemy usunąć niektóre węzły 
ogonków narzędziem Delete Anchor Point Tool [-]
aby łatwiej uzyskać gładsze linie. Następnie po-
zycjonujemy elementy napisu dodając mu zwartości. Całość pracy 
nada napisowi i całej przyszłej kompozycji wyraźnej przestrzeni.

  Modyfikacja napisu II 

4  Kończąc pracę nad napisem przekształcamy 
obrys w obiekt wypełniony Object>Path>O-

utline Stroke. Dwukrotnie rozgrupowujemy Objec-
t>Ungroup a nastepnie łączymy wszystko funkcją 
Unite w palecie Pathfinder. Połączymy w ten spo-
sób pierwotny dodatkowy obrys z materią czcion-
ki w jeden obiekt wypełniony.

  Eksport do programu 3d 

5  Eksportujemy grafikę do dowolnego progra-
mu 3D jako plik.ai. W naszym tutorialu użyli-

śmy Cinema 4D ale nie ma to większego znacze-
nia, gdyż będziemy używać funkcji dostępnych 
w każdej aplikacji 3D.
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  Import krzywych do cinema 4d 

6  Importujemy do Cinema 4D napis, potwier-
dzając ew. wyskakujące okienka. W pale-

cie Objects zaznaczamy grupę liter i narzędziem 
Move [E]wybieranym z paska narzędzi, ustawia-
my bezpośrednio nad linią współrzędnych X, 
w palecie Coordinates zerujemy pozycje X i Z. 
Otwieramy grupę z literami, zaznaczamy dwie 
krzywe tworzące literkę „i” i naciskając prawy kla-
wisz myszki wybieramy z menu podręcznego 
Connect+Delete.

  Wytłaczanie 

7  Wstawiamy Objects>NURBS>Extru-
de NURBS. W palecie Objects wrzu-

camy do niego grupę liter. Zaznacza-
my Extrude NURBS i w palecie Attributes 
otwieramy zakładkę Object. W parame-
trze Movement Z wpisujemy 30. Zazna-
czamy Hierarchical. W zakładce Caps 
parametr Start i End zmieniamy na Fil-
let Cap, Steps = 5, Radius = 1m. Dodaje-
my w ten sposób obrys oraz zaokrągla-
my brzegi.

  Elementy sceny 

8  Tworzymy kamerę w menu Ob-
jects>Scene>Camera. Dodając ją 

korzystniej będzie aktywować okno 
w widoku Perspective gdyż projekcja 
kamery domyślnie zostanie ustawio-
na również jako Perspective oraz dopa-
suje się do naszego widoku. Określa-
my parametry obrazka Render>Render 
Settings w zakładce Output wpisuje-
my w Width=2500, Height=1800. W za-
kładce Save określamy miejsce zapisu 
obrazka w formacie psd. Zaznaczamy 
Alpha Channel.
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  Ustawienia kamery 

9  W menu okna roboczego Perspective 
ustawiamy widok z naszej kamery Ca-

mera>Scene Cameras>Camera. W palecie 
Objects zaznaczamy naszą kamerę i dwu-
krotnie klikając na jej nazwie zmieniamy ją 
na np. Kamera Barbie. Mając ją nadal za-
znaczoną tworzymy klucz kamery w menu 
Animation>Record Active Object [F9]. W pa-
lecie Coordinates wpisujemy parametry po-
kazane na zdjęciu nr 09a. Chodzi o takie 
kadrowanie widoku by obiektyw kame-
ry był na 2/5 wysokości napisu. Po każdej 
zmianie ustawienia kamery klikamy [F9] 
aktualizując klucz.

  Ustawienia napisu 

10 W palecie Objects wybieramy Extru-
de NURBS z napisem i naciska-

my klawisz [C]. W ten sposób każda z  liter 
„otrzyma” swój niezależny modyfikator 
Extrude NURBS z wcześniej nadanymi pa-
rametrami. Rozwińmy grupę i nazwijmy 
każdy modyfikator literką swojego właści-
wego odpowiednika dwukrotnie klikając 
w dotychczasową nazwę. Aby dodać więk-
szej przestrzeni literom zaznaczamy każ-
dą z osobna i obracamy narzędziem Rotate 
Tool [R] na osi Y. To nawet przy niewielkim 
wytłoczeniu pozwoli nam zobaczyć wyraź-
nie głębokość liter.

  Tworzenie materiałów 

11 Stwórzmy materiały dla naszych 
 liter –  Fill>New Material. Dwukrot-

nie klikając na materiale otwiera się okien-
ko edycji. Nazywamy go Front. Ustawiamy 
Color R= 235, G=0, B=139. Odznaczamy 
parametr Specular. Zostawiając okienko 
edycji zaznaczamy nasz materiał i naciska-
jąc [Ctr]+[C] oraz [Ctr]+[V] powielamy go. 
Zmieniamy nazwę materiału na Boki. Kolor 
zmieniamy na R= 255,G= 255, B=255. Za-
mykamy okno.

  Nadawanie obiektom materiałów 

12 Zaznaczamy oba materiały i „wrzu-
camy” na grupę zawierającą litery. 

Pierwszym materiałem powinien być Boki. 
Zaznaczamy ikonkę materiału Front i w pa-
lecie Attributes, zakładce Tag opisujemy pa-
rametr Selection jako C1. To samo robimy 
z materiałem Boki, ale wpisujemy R1. Roz-
mieszczamy w ten sposób kolory na ele-
mentach z których się składa wytłoczona 
litera.
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  Tło 

13 Z menu Objects>Scene wybieramy Back-
ground. Tworzymy dla niego nowy mate-

riał wg powyższych wskazówek. Nazywamy go 
Tlo. Nadamy mu kolor biały. Materiał przeciąga-
my na Background. W finalnej kompozycji grafi-
ki biała otoczka, która pozostanie na krawędziach 
napisu po odcięciu go kanałem alpha nie będzie 
nam tak przeszkadzać jak czarna.

  Render 

14 W zakładce Objects zaznaczamy gru-
pę  liter i klikając prawym przyciskiem 

myszy wybieramy Cinema 4D Tags> Composi-
ting. Zaznaczamy nowo wybrany tag i w pale-
cie Attributes i zakładce Tag zaznaczamy Com-
positing Backround. Ta funkcja spowoduje brak 
cieniowania obiektu. Testujemy wygląd obraz-
ka renderując okno podglądu kamery wybiera-
jąc Render>Render to Picture Viewer lub naciska-
jąc [Shift]+[R]. Jeżeli wszystko jest w porządku 
i otrzymaliśmy zadowalający wynik przechodzi-
my do Photoshopa.

  Photoshop 

15 Otwieramy nowy dokument File>New 
o parametrach jak na zdjęciu nr 15. Otwie-

ramy plik.psd z wynikiem renderingu tutorial_
napis_barbie. W palecie Channels z wciśniętym 
klawiszem[Ctr] klikamy na kanał Alpha 1. Prze-
chodzimy do palety Layers i wciskamy kombina-
cję [Ctr]+[J]. Nowo powstałą warstwę z napisem 
przenosimy do naszego głównego pliku robocze-
go. Nazywamy ją napis_barbie. Otwieramy plik 
tutorial_auto i przenosimy warstwę z autem do 
naszego dokumentu i zmieniamy nazwę na auto. 
Skalujemy obie warstwy.
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  Malowanie 

16 Przechodzimy teraz do najważniejszego 
etapu zmagań z napisem 3D. Tworzymy 

nad warstwą napis_Barbie nową warstwę któ-
rą nazywamy pedzel_Barbie_1. Zmniejszamy jej 
przeźroczystość do 40%. Z paska narzędzi wybie-
ramy pędzel Brush Tool [B] o okrągłej końcówce, 
wielkości 50px i twardości 95%. Naciskając kla-
wisz [Alt] wybieramy kolor różowy znajdujący się 
na napisie. Pędzlem malujemy obszar obok  liter 
nie przejmując się, że zamalowujemy również 
brzegi napisu. Efekt ma wyglądać jak malowanie 
pędzlem po ścianie.

  Malowanie II 

17 Po skończonej pracy tworzymy selek-
cję napisu klikając warstwę napis_Barbie 

z wciśniętym klawiszem [Ctr] i usuwając efekt ma-
lowania na napisie klawiszem Delete. Pozostaje 
tylko pomalowany obszar wokół. Tworzymy na-
stępną warstwę pedzel_Barbie_2 o przeźroczy-
stości 30%. Tym razem malujemy boki napisu. 
Również nie przejmujemy się, że pędzel przy oka-
zji nachodzi na poprzednio malowane miejsca. 
Powtarzamy zabieg z kolejną warstwą pedzel_
barbie_3 o przeźroczystości 50%. Malujemy boki 
napisu.

  Retusz pędzla 

18 Po skończeniu pracy usuwamy nadmiar 
farby gumką Eraser Tool [E]. Szczególnie 

pieczołowicie usuwamy farbę z białych obwódek 
wokół różowych frontów liter. Narzędziem gum-
ki możemy posługiwać się na wszystkich trzech 
warstwach z farbą celem dodania charaktery-
stycznych niedoróbek przy malowaniu prawdzi-
wym pędzlem.

  Ciemny gradient frontów napisu 

19 Tworzymy warstwę gradient_ciemny bez-
pośrednio nad warstwą z napisem. Wybie-

ramy okrągły pędzel o wielkości ok. 40px i twar-
dością 90%. Zmieniamy wartość Opacity pędzla 
na 10%. Wybieramy kolor R=193,G=0,B=14. Na-
rzędziem Magic Wand Tool [W]zaznaczamy na 
warstwie z napisem kolor różowy frontu. Zaczy-
namy malowanie na nowo utworzonej 
warstwie zaczynając od dołu liter a koń-
cząc blisko środka. Najwięcej powtórzeń 
robimy na dole i tam kolor będzie naj-
ciemniejszy. Ma powstać wrażenie ręcz-
nie malowanego gradientu. Nie przesa-
dzajmy jednak z intensywnością.
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  Ciemny gradient frontów napisu 

20 Tworzymy nową warstwę gradient_
jasny. Zmieniamy kolor na np. R=255, 

G=196, B=231. Opacity pędzla możemy 
zmniejszyć do 5%. Malujemy tak samo jak 
w poprzednim kroku tym razem zaczynając 
od góry. Na koniec grupujemy warstwę na-
pisu z warstwami malowanych gradientów. 
Grupę nazywamy Napis_Barbie.

  Dodatkowe elementy 

21 Otwieramy pliki tutorial_podloze, tu-
torial_motyle, tutorial_sciana. Prze-

nosimy zawarte w nich warstwy do kom-
pozycji. Podłoże jest grafiką wykonaną 
w Illustratorze i nałożoną na płaski element 
a następnie wyrenderowany w Cinema 4D. 
Umieszczamy tą warstwę pod warstwą auto 
i skalujemy. Warstwy z motylami skalujemy 
i komponujemy z resztą. Warstwę ze ścianą 
umieszczamy na samym dole. Nad nią two-
rzymy warstwy dopasowania Curves oraz 
Black & White z menu Layer>New Adjust-
ment Layer>wybrana warstwa. Wszystkie 
trzy warstwy grupujemy zaznaczając je i kli-
kając [Ctr]+[G].

  Ściana 

22 Narzędziem Burn Tool z zakresem Midtones i Exposure na 100% maluje-
my na warstwie ściana wokół i pod literami tak aby powstało wrażenie 

cieniowania napisu na tym podłożu. Następnie nadajemy warstwie Curves war-
tości takie aby przejaskrawić warstwę ze ścianą. Warstwie Black & White pozo-
stawiamy wartości domyślne. Dla grupy z warstwą ściany tworzymy maskę kli-
kając ikonkę Add layer mask z dołu palety Layers. Dużym pędzlem z minimalną 
twardością maskujemy warstwę aby zostały tylko obszary wokół napisu oraz 
z boków/rogów obrazka.
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  Elementy Illustratora 

23 Zaznaczamy cały obszar [Ctr]+[A] i kopiu-
jemy cały widok Edit>Copy Merged. W Illu-

stratorze otwieramy nowy dokument i wklejamy 
do niego zawartość schowka. Na górze liter narzę-
dziem Ellipse Tool [L] rysujemy małe kółka w róż-
nych rozmiarach symbolizujące błyski. Zazna-
czamy wszystkie kółeczka i kopiujemy [Ctr]+[C]. 
Przechodzimy do Photoshopa i wklejamy [Ctr]+[V] 
nad warstwą z napisem. Dopasowujemy. Wraca-
my do Illustratora, rysujemy duże koło w kolorze ciemno szarym, nad nim nieco 
mniejsze, nierówno ułożone i klikamy Minus Front w palecie Pathfinder.

  Wykończenie 

24 Okrąg przenosimy do Photoshopa i skalujemy. Umiejscawiamy go nad 
grupą zawierającą ścianę. Zmniejszamy krycie do ok.40%. Duplikuje-

my [Ctr]+[J], obracamy i trochę zmniejszamy. Pozycjonujemy za autem. Pod au-
tem stwórzmy jeszcze cień malując go na nowej warstwie kolorem ciemno ró-
żowym oraz rozmywając Filter>Blur>Gaussian Blur. Na samej górze dodajemy 
Layer>New Adjustment Layer> Hue/Saturation i zmniejszamy saturację o 25%. 
Ilustracja zakończona.

Nauczyliśmy się w prosty sposób osadzać elementy 3D pozbawiając je jedno-
cześnie cyfrowej surowości. @

Jacek Szołtysek
Grafik zajmujący się kreacją na potrzeby 
wszystkich rodzajów mediów.
Właściciel studia Bundle. www.bundle.pl
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Kaspersky Anti-Virus for Mac 2011:

przewodnik ilustrowany ;-)
tekst: krzysztof Młynarski spersky Lab dedykowanej aplikacji umożliwiającej „czyste odin-

stalowanie” programu to duży plus.
Aby rozpocząć instalację klikamy na ikonę podpisaną „Ka-

spersky Anti-Virus 2011”. Zostaje otwarty standardowy pro-
gram instalacyjny z logiem Kaspersky Lab w tle. W trakcie 
instalacji przechodzimy przez kolejne ekrany (w tym: wstęp, in-
formacje w tzw. README, zatwierdzenie licencji...).

Czwarty z rzędu ekran programu instalacyjnego to warunki 
korzystania z KSN (ang. Kaspersky Security Network). Mamy tu 
możliwość zapoznania się z warunkami korzystania z tej usługi 
oraz określenia, czy chcemy z niej korzystać (jest to dobrowol-
ne – co więcej, w przyszłości możemy wyłączyć – lub włączyć 
– korzystanie z KSN z poziomu panelu preferencji KAV 2011).
Czym jest KSN? Otóż jest to technologia oparta na tzw. „chmu-
rze”, która umożliwia szybsze reagowanie na zagrożenia niż ak-
tualizowane co jakiś czas sygnatury i bazy podejrzanych adre-
sów sieciowych.

Cały problem w tym, że KSN działa w obie strony. Z jednej 
umożliwia programowi KAV 2011 szybsze reagowanie na zagro-
żenia pojawiające się w Internecie, z drugiej zaś, przesyła pew-
ne informacje z naszego komputera do Kaspersky Lab, celem 
umożliwienia dalszej analizy pojawiających się zagrożeń. Jakie 
informacje są wysyłane? Oto lista (na podstawie tłumaczenia 
z materiałów firmy Kaspersky Lab):
•  informacje dotyczące rodzaju komputera i wersji zainsta-

lowanego systemu Mac OS X, włączając w to: informacje 
o wszystkich zainstalowanych aktualizacjach, rozszerzeniach 
jądra, działających usługach oraz o zainstalowanych rozsze-
rzeniach przeglądarek WWW. Ponadto, informacje takie jak: 
ewentualne wtyczki do Findera, pliki programów pobrane 
z sieci, panele preferencji, rodzaje zainstalowanych w sys-
temie przeglądarek itd. Według zapewnień Kaspersky Lab, 
informacje te są zbierane w taki sposób, aby nie zawierały 

Zważywszy na fakt, iż 25 stycznia 2011 r. to data 
premiery polskiej wersji Kaspersky Anti-Virus 2011 for 
Mac, warto z tej okazji przyjrzeć się temu pakietowi 
„krok po kroku” – od pierwszych chwil instalacji, po 
(opcjonalną) konfigurację i użytkowanie.

Wbrew swojej nazwie, KAV 2011 for Mac to o wiele więcej niż tra-
dycyjny antywirus. Potwierdzają to redakcyjne półtoramiesięcz-
ne testy późnych wersji beta tego pakietu. Poniższy tekst powstał 
w oparciu o testowaną wersję beta, z interfejsem użytkownika 
w języku angielskim. To powód, dla którego także zamieszczone 
w materiale zrzuty z ekranu występują w wersji anglojęzycznej.

  Zaczynamy – instalacja 
Niezależnie od tego, jakiego nośnika używamy do instalacji 
(płyta CD/DVD, czy plik obrazu (plik *.dmg), KAV 2011 for Mac 
oferuje standardowy pakiet instalacyjny.

To, co już na starcie wyróżnia ten pakiet na tle pakietów 
konkurencji to załączony program umożliwiający prawidło-
we odinstalowanie oprogramowania w przypadku, gdyby-
śmy z jakiegoś powodu nie chcieli dalej z niego korzystać. Nie-
stety, temat odinstalowywania aplikacji w systemie Mac OS X 
nie jest rozwiązany najlepiej przez firmę Apple, a opowieści 
o tym, iż program wystarczy „wrzucić do kosza” nie są do koń-
ca prawdą. Korzystając z kosza możemy bowiem usunąć głów-
ny folder aplikacji, ale wszelakie „śmieci” dodane do naszego 
systemu pozostają – tyle że najczęściej nie widzimy ich bezpo-
średnio z poziomu Findera. Dlatego też dołączenie przez Ka-
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danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację użyt-
kownika oraz nie zawierały jego prywatnych informacji.

•  identyfikator i wersję używanego produktu firmy Kaspersky 
Lab,

•  informacje na temat aktualnego stanu ochrony antywiruso-
wej oraz dane dotyczące plików, których zawartość została 
określona jako niebezpieczna (np.: nazwa wykrytego malwa-
re, data i czas znaleziska, nazwa pliku, ścieżka do pliku i jego 
wielkość, a w przypadku wykrytego ataku sieciowego, ad-
res IP intruza, numer atakowanego portu, nazwa podejrza-
nej aplikacji).

Ponadto:
•  informacje o programach pobieranych przez użytkownika 

z Internetu (URL i rozmiar pliku),
•  informacje o programach uruchamianych przez użytkownika 

(wielkość, atrybuty, data utworzenia itd.).
Generalnie zasada jest prosta. Jeśli komputer nie jest uży-

wany do celów związanych z przetwarzaniem istotnych, nie-
jawnych informacji, można śmiało korzystać z usługi KSN. Fir-
ma Kaspersky Lab działa na rynku od wielu lat i ma obecnie 
ponad 300 mln. klientów. Do tej pory nie udowodniono jej wy-
korzystywania zebranych danych w jakichś niecnych celach. 
Jeśli jednak z jakichś powodów obawiamy się o poufność na-
szych danych, po prostu nie wyrażajmy zgody na uczestnictwo 
w KSN, ani w trakcie instalacji, ani też później, w trakcie konfi-
guracji oprogramowania.

W dalszej części procesu instalacji można jeszcze wybrać 
miejsce docelowe instalacji. Domyślnie proponowane miejsce, 
czyli folder „Programy” jest jak najbardziej OK. Można także 
określić, czy instalujemy oprogramowanie domyślnie czy tylko 
niektóre jego składniki (dostępne opcje to: Virus Scan, File Anti-
Virus i Kaspersky URL Advisor – z czego Virus Scan jest wyma-
gany, a dwie dalsze opcje są opcjonalne, choć domyślnie są za-
znaczone do instalacji). Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby 
po prostu wybrać opcję domyślnej instalacji.

Całość instalacji pochłania mniej niż 130 MB na dysku. Nie 
jest to wiele jak na współczesne programy tego rodzaju. Jeśli 
proces instalacji zakończy się powodzeniem, na ekranie ukazu-
je się stosowny komunikat:

Bezpośrednio po uruchomieniu programu Kaspersky Anti-Vi-
rus 2011 for Mac, na ekranie pojawiają się dwa elementy wska-

zujące na jego działanie. Najbardziej widocznym jest okno 
główne, którego design został opracowany specjalnie dla wer-
sji makowej:

Ponadto, na górnym pa-
sku menu pojawia się dru-
gi komponent oznaczony iko-
ną przypominającą logo firmy 
Kaspersky Lab. Pod tą iko-
ną kryje się podręczne menu 
narzędziowe, które dostępne jest zawsze, gdy program jest 
uruchomiony:
Dostępne w nim opcje, umożliwiają (w kolejności):
•  otwarcie/przywołanie głównego okna programu,
•  włączenie ochrony,
•  wyłączenie ochrony,
•  włączenie opcji szybkiego skanowania,
•  ręczne włączenie aktualizacji,
•  aktywację panelu preferencji,
•  zamknięcie (całkowite wyłączenie) programu.

  Aktualizacja sygnatur prosto z sieci... 
Zasadniczo zanim przejdziemy do panelu preferencji i przeglą-
du możliwych do skonfigurowania parametrów, dobrze jest 
wykonać aktualizację baz sygnatur wykorzystywanych przez 
program do rozpoznawania rozmaitych zagrożeń.

Aby zaktualizować po raz pierwszy bazy sygnatur, należy 
posiadać aktywne połączenie z Internetem i kliknąć myszką 
w ikonę aktualizacji dostępną z poziomu głównego okna pro-
gramu (na ilustracji ikona ta jest podświetlona na niebiesko). 
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Jeśli połączenie z siecią działa, aktualizacja zostanie rozpoczę-
ta, a duży okrągły symbol statusu zacznie wyświetlać stosow-
ną animację. Główne okno programu prezentuje na bieżąco 
stopień zaawansowania aktualizacji:

Jeśli aktualizacja zakończy się prawidłowo (na dobrą sprawę 
nie ma najmniejszego powodu, aby tak się nie stało), symbol 
statusu przybierze kolor zielony, a program poinformuje nas, 
że ochrona systemu jest aktywna:

  Wydajność 
Czego najczęściej obawiają się użytkownicy programów tego 
typu? Najczęściej pojawia się obawa o zasoby „pożerane” 
przez sam program. Często słyszymy opowieści, że tzw. pro-
gram antywirusowy „zamula” system. W przypadku wielu roz-
wiązań tego typu, obawy tego rodzaju nie są wcale bezpod-
stawne. Istnieje kilka narzędzi ochronnych, które zachowują się 
jak „drugi system operacyjny”, czy przynajmniej Photoshop, za-
mieniając szybką stację roboczą w naprawdę powolny i irytują-
cy złom.

Na szczęście nie jest to cechą najnowszego dziecka Kasper-
sky Lab. Na przeciętnym Maku nie da się odczuć aktywno-
ści programu w jakiś widoczny sposób. Standardowe obcią-
żenie procesora to zaledwie 3% – 5% (według redakcyjnego 
testu). Obciążenie może krótkotrwale się zwiększyć w trakcie 
aktualizacji sygnatur lub skanowania jakiegoś większego pli-
ku/archiwum z plikami. Niemniej, na szczęście, nawet w tych 
przypadkach nie rzuca to komputera „na kolana”. Oto przy-
kładowy zrzut ekranu z monitora procesów uruchomionych 
na Maku:

Na ilustracji zadanie KAV 2011 for Mac jest podświetlone nie-
bieskim paskiem. Program zużywa 4,7% CPU i 30 MB pamię-
ci RAM – słowem, naprawdę mało zasobów systemowych. Tak 
dobre osiągi na Maku wynikają prawdopodobnie z zastosowa-
nia sprawdzonego silnika antywirusowego, który na kompu-
terach PC z systemem Windows również jest bardzo wydajny 
i nie obciąża systemu w sposób zauważalny dla użytkownika.

Obecne osiągana wydajność świadczy o tym, iż w ciągu 
ostatnich kilku lat zespół inżynierów Kaspersky Lab wykonał 
naprawdę wspaniałą robotę. Jeszcze kilka lat temu, programy 
Kaspersky Lab uważane były za bardzo dobrze chroniące, ale 
jednocześnie zbyt obciążające zasoby komputera. Na szczęście 
obecnie wydaje się to być już przeszłością.

  Bardzo bogate opcje konfiguracji 
Na wstępie warto podkreślić, że program KAV 2011 for Mac 
może być skutecznie użytkowany bez konieczności dokonywa-
nia jakichkolwiek zmian w jego ustawieniach. Stwierdzenie to 
jest zapewne prawdziwe dla większości użytkowników.

Z drugiej jednak strony, twórcy tego programu włożyli tak 
wiele pracy w dostarczenie nam możliwości jak najbardziej pre-
cyzyjnego dostosowania funkcjonalności programu do naszych 
potrzeb, że warto przynajmniej pobieżnie zapoznać się z do-
stępnymi ustawieniami. Chociażby po to, aby mieć pojęcie, że 
one istnieją.

Panel preferencji dostępny jest zarówno z paska menu, jak 
i z głównego okna programu (ikona przypominająca koło zębate).
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Okno panelu preferencji podzielone jest na dwie główne 

części. Na górze pasek ikon reprezentujących poszczególne 
działy tematyczne, a poniżej obszar roboczy, w którym poja-
wiają się opcje dotyczące poszczególnych, wybranych powyżej, 
działów tematycznych.

W niektórych przypadkach, w obszarze roboczym pojawia 
się możliwość otwarcia dodatkowego okna, które umożliwia 
zmianę zaawansowanych opcji, które nie mieszczą się w pod-
stawowym widoku obszaru roboczego.

Pierwsza z lewej, zielona ikona w kształcie tarczy z logiem 
Kaspersky Lab, umożliwia dostęp do opcji dotyczących ochro-
ny. Można tu włączyć skaner antywirusowy plików, określić 
poziom kontroli oraz rodzaj akcji podejmowanej w przypadku 
wykrycia zagrożenia (np. złośliwego oprogramowania w anali-
zowanym pliku).

W sekcji dotyczącej poziomu ochrony, można kliknąć w przy-
cisk dodatkowych ustawień dla wybranego poziomu bezpie-
czeństwa (lub przywrócić ustawienia fabryczne, przyciskiem 
obok).

Wybranie opcji ustawień zaawansowanych powoduje 
otwarcie dość rozbudowanego okna, podzielonego na trzy za-
kładki, w którym możemy określić szereg parametrów doty-
czących skanowania plików w tym trybie, takich jak: typy ska-
nowanych plików, poziom optymalizacji (skanowanie tylko 
nowych i zmienionych – od momentu ostatniego skanowania 
– plików), skanowanie archiwów, z możliwością określenia do-
puszczalnych rozmiarów (im większe archiwum, tym więcej za-
sobów komputera i czasu trzeba będzie poświęcić na ich prze-
skanowanie) itd.

W każdym miejscu preferencji możemy skorzystać z pod-
ręcznika dołączonego do programu. Wystarczy w tym celu 
kliknąć w okrągły przycisk ze znakiem zapytania znajdujący się 
na dole okna (po lewej bądź prawej jego stronie).

Następna sekcja to preferencje skanowania plików na dysku 
(ikona przypominająca lupę).

Można tu określić poziom bezpieczeństwa (domyślny jest 
wystarczający w zdecydowanej większości przypadków) oraz 
wskazać, jak program ma zareagować w przypadku napotka-
nia zagrożenia w skanowanym pliku. Można też włączyć „le-
czenie” zainfekowanych plików lub kasowanie zainfekowanych 
plików, jeśli „uleczenie” pliku nie było możliwe.

Ponadto, również w tej sekcji istnieje możliwość otwarcia do-
datkowego okna ustawień zaawansowanych, w którym można 
określić m.in.: rodzaje plików, które mają być skanowane, roz-
miar plików mających podlegać skanowaniu i inne parametry 
– jak choćby wykorzystanie techniki iSwift (program uczy się 
z czasem, które pliki nie wymagają skanowania, jeśli nie zosta-
ły w międzyczasie zmodyfikowane – powoduje to, że kolejne 
skanowania stają się zauważalnie szybsze).
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W opcjach zaawansowanych istnieje również możliwość 

określenia sposobu skanowania archiwów i określenia para-
metrów dotyczących analizy heurystycznej (program stara się 
ocenić, czy dany plik zawiera zagrożenia – technika ta daje 
możliwość wykrycia zagrożenia, które nie jest jeszcze znane 
i zdefiniowane w bazie sygnatur).

Istnieje także możliwość sterowania funkcjami związanymi 
z KSN (ang. Kaspersky Security Network) nie tylko w trakcie in-
stalacji programu, ale również później, z poziomu preferencji.

Za obsługę ustawień związanych z KSN odpowiada trzecia od 
lewej ikona na pasku sekcji preferencji, oznaczona czerwona-
wą „kulką” z logiem Kaspersky Lab. Po zaktywowaniu tej sek-
cji można:
•  włączyć lub wyłączyć korzystanie z KSN (oraz przeczytać 

oświadczenie Kaspersky Lab zawierające informacje o rodza-
ju gromadzonych przez program informacji, które będą prze-
syłane do serwerów usługi KSN),

•  zainstalować/odinstalować wtyczkę KSN (a konkretnie bazu-
jącej na KSN usługi „URL Advisor”) dla poszczególnych prze-
glądarek WWW, zainstalowanych w systemie.

Testowana wersja beta KAV 2011 for Mac wspierała następują-
ce przeglądarki:
•  Safari

•  Firefox 4 (beta)
•  Google Chrome

Zainstalowana w przeglądarce wtyczka posiada własne 
opcje konfiguracyjne, które można kontrolować z poziomu pa-
nelu preferencji danej przeglądarki. Tutaj można jedynie wtycz-
kę zainstalować (aby wtyczka stała się aktywna w większości 
przypadków konieczny będzie restart samej przeglądarki) lub 
odinstalować, jeśli z jakichś powodów nie chcemy dalej korzy-
stać z tej funkcjonalności w przeglądarce.

Technologia stojąca za KSN jest na tyle ciekawa, że powróci-
my do niej jeszcze w jednym z następnych wydań iMagazine, 
gdyż wykorzystanie rozwiązania z zakresu tzw. Cloud Com-
puting do zwiększania bezpieczeństwa w sieci jest samo w so-
bie dość intrygującym pomysłem. Do tego, to naprawdę działa, 
a „URL Advisor” chroni użytkowników przed wchodzeniem na 
rozmaite, internetowe miny i mielizny...
Następna sekcja preferencji dotyczy rodzajów zagrożeń, przed 
którymi będzie chroniony nasz system (ikona w postaci czarnej 
chmury z żółtym piorunem).

Pierwszej opcji dostępnej w tej sekcji nie możemy wyłączyć. 
Dotyczy ona ochrony przed: wirusami, końmi trojańskimi, na-
rzędziami instalowanymi przez hackerów (np. tzw. rootkity) itd.

Druga opcja dotyczy ochrony przed oprogramowaniem 
szpiegującym (ang. Spyware) oraz oprogramowaniem wyświe-
tlającym niepożądane reklamy (ang. Adware). Ta opcja może 
zostać wyłączona (nie polecamy jej wyłączania). Trzecia opcja 
dotyczy tak zwanego „innego oprogramowania”. Jej aktywo-
wanie powoduje, że program KAV 2011 for Mac ostrzega nas 
nawet, gdy znany i niezainfekowany program usiłuje wykony-
wać czynności, które mogą zagrozić systemowi lub wyglądają 
podobnie do czynności wykonywanych przez złośliwe oprogra-
mowanie. Opcja ta jest domyślnie wyłączona, ale można z nią 
poeksperymentować.

Ponadto, w tym panelu preferencji, można zdefiniować listę 
wyjątków (plików, zadań i programów), które nie mają podle-
gać monitorowaniu i ochronie (nie polecamy, ale istnieje taka 
możliwość). Kolejna sekcja dotyczy aktualizacji baz sygnatur 
(ikona: niebieska „kula” ze strzałkami).

W tym miejscu można zdefiniować tryb i częstotliwość 
aktualizacji:
•  aktualizacja automatyczna (domyślna),
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•  aktualizacja okresowa (co określony przedział czasu: np. go-
dzina, dzień itd.),

•  aktualizacja ręczna (wymuszona przez użytkownika).
Tej ostatniej opcji nie polecamy, chyba że korzystamy z pro-

gramu na komputerze przenośnym i słono płacimy za prze-
syłane dane (np. roaming w kraju poza UE). Wówczas przełą-
czenie na tę opcję pozwala na oszczędności, ale zapewne nie 
poprawia naszego bezpieczeństwa.

Poniżej możemy włączyć opcję ponownego skanowania 
tzw. kwarantanny (miejsca, w którym zostały zachowane po-
dejrzane pliki znalezione na dysku naszego Maka) bezpośred-
nio po zakończeniu aktualizacji sygnatur. Opcja ta jest domyśl-
nie wyłączona.

Najniżej znajduje się przycisk, umożliwiający powrót do po-
przedniej wersji bazy sygnatur (jeśli okaże się, że po aktualizacji 
program nie działa prawidłowo lub zgłasza problemy z bazą sy-
gnatur). Osobiście nie natrafiłem na taki przypadek (ani na Maku, 
ani też w KAV 2011 dla Windows na PC), niemniej to, że taka 
opcja jest dostępna, zapewne daje większe poczucie pewności.

Sekcja preferencji związana z konfiguracją sieci zawiera opcje 
umożliwiające skonfigurowanie ustawień pośrednika WWW 
(ang. proxy), który ma być wykorzystywany do pobierania ak-
tualizacji. W większości przypadków nie ma powodu, aby 
zmieniać ustawienia domyślne w tej sekcji.

Następną sekcją preferencji jest panel raportowania (dzien-
ników programu). Można tu określić, jakie zdarzenia będą 
umieszczane w dziennikach programu oraz po jakim cza-
sie mają być usuwane najstarsze wpisy z dziennika. Domyśl-
ne ustawienia są zadowalające w zdecydowanej większości 
przypadków.

Przedostatnia ikona na pasku preferencji umożliwia dotarcie do 
panelu umożliwiającego sterowanie usługą ochrony. Pierwsza 
opcja, dostępna w tej sekcji, umożliwia określenie, czy program 
KAV 2011 for Mac ma być uruchamiany wraz ze startem syste-
mu. Warto upewnić się, że ta opcja jest włączona.

Włączenie drugiej opcji powoduje blokowanie okresowego ska-
nowania dysku w poszukiwaniu zagrożeń, jeśli komputer po-
biera zasilanie z baterii (dotyczy to oczywiście komputerów 
przenośnych). Jest to bardzo użyteczna funkcja.

W tej sekcji istnieje ponadto możliwość utworzenia kopii za-
pasowej aktualnej konfiguracji programu (w postaci pliku) oraz 
możliwość przywrócenia konfiguracji z kopii zapasowej wyko-
nanej przez nas wcześniej. To również bardzo przydatna funk-
cjonalność. Dzięki niej można wykonać kopię zapasową dzia-
łających ustawień. Następnie eksperymentować z różnymi 
funkcjami i ustawieniami, by na końcu bezpiecznie przywrócić 
stan poprzedzający ewentualne eksperymenty.
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Ostatnia sekcja panelu preferencji (symbolizowana na pasku 
preferencji ikoną o postaci chmurki z małą literą „i”), dotyczy 
wyglądu programu.

Można tu włączyć lub wyłączyć aktywne zgłaszanie wykry-
tych problemów. Można też włączyć pokazywanie ikony apli-
kacji w górnym pasku menu lub w Docku. Można również 
wybrać tzw. „skórkę” dla okna programu (oczywiście, jeśli po-
siadamy jakąś na dysku).

  Dzienniki i raporty... 

Dzienniki i raporty są naprawdę mocną stroną produktów fir-
my Kaspersky Lab. Co ciekawe, w tym zakresie firma nie pod-
dała się obowiązującemu na Maku trendowi, który w niepisa-
ny sposób zakłada, że użytkownik Maka powinien jak najmniej 
wiedzieć o tym, co dzieje się na jego komputerze. Wręcz 
odwrotnie!

Program KAV 2011 for Mac skrupulatnie notuje wszyst-
kie wykonywane przez siebie czynności. Przeglądając raporty 
(lewa, górna ikona w głównym oknie programu), możemy do-
wiedzieć się, jakie czynności (i z jakim skutkiem) były ostatnio 
realizowane.

Nawet w przypadku pobieranych aktualizacji, stopień szczegó-
łowości wpisów w dzienniku jest fascynujący. Możemy się do-
wiedzieć, jakie (i kiedy) pliki zostały pobrane oraz gdzie dokład-
nie zostały umieszczone na naszym dysku.

Ponadto, możemy sprawdzić przegląd bieżącej konfiguracji pro-
gramu czy też obejrzeć statystyki pracy programu.

  Uwaga na zakończenie 
Dosłownie. Uwaga na zakończenie... programu. Pewną wadą 
testowanej wersji KAV 2011 for Mac była zbyt łatwa możliwość 
przypadkowego zamknięcia programu, co powoduje, że nie 
chroni on naszego komputera (do momentu ponownego uru-
chomienia programu – rzecz jasna).

Jeśli mamy otwarte okno główne programu, wystarczy nie-
opatrznie nacisnąć kombinację klawiszy Command-Q i... pro-
gram znika, bez najmniejszego ostrzeżenia. To samo stanie się, 
jeśli z menu narzędziowego na pasku menu wybierzemy opcję 
„Exit”. Program nie pyta, czy jesteśmy pewni, że chcemy prze-
rwać jego działanie – po prostu posłusznie się wyłącza. W wer-
sji końcowej, która będzie dostępna na rynku może być oczy-
wiście inaczej, niemniej warto zwrócić uwagę na powyższy 
fakt.

Tak czy owak, warto przetestować to ciekawe oprogramo-
wanie na swoim Maku. Jeśli często wymieniamy się danymi 
z innymi osobami lub intensywnie korzystamy z rozmaitych 
usług w sieci, KAV 2011 for Mac może okazać się niezwykle 
przydatnym narzędziem na naszym Maku. @

 http://www.kaspersky.pl/anti-virus-for-mac

http://www.kaspersky.pl/anti-virus-for-mac


1/2011 80Wymiana dysku w Time CapsulePORADY

Wymiana dysku  
w Time Capsule tekst: Dominik Łada

Time Capsule w tandemie z Time Machine to – moim 
zdaniem – jedna z najlepszych i najciekawszych 
propozycji „nie komputerowych” Apple. Połączenie 
routera z dyskiem sieciowym i do tego dodanie 
dobrego programu do robienia backupu jest bezcenne. 
W dzisiejszych czasach, kiedy to dane są najważniejsze 
i najbardziej cenne, odpowiednie ich zabezpieczenie 
oszczędzi nam strat i frustracji.

Time Capsule używam od momentu jej pojawienia się na ryn-
ku, czyli od prawie trzech lat. Jestem w posiadaniu pierwsze-
go modelu – i to tego najmniejszego – 500GB. W sytuacji, 
gdy mój dysk w komputerze też jest 500GB-towy, Time Cap-
sule czasami dostaje zadyszki. Pojawia się wówczas informa-
cja o konieczności podjęcia decyzji o wyłączeniu niektórych ka-
talogów spod archiwizacji. Niestety, Time Capsule potrzebuje 
pewnej przestrzeni na plik wymiany. W sytuacji, gdy na moim 
komputerze mam tylko kilkadziesiąt GB wolnego, a w samym 
Time Capsule jeszcze jest trochę danych dodatkowych – mam 
problem.

Zacząłem się nad tym tematem zastanawiać. Kupować 
nową Time Capsule? To jest wyjście, ale po co wydawać dodat-
kowe pieniądze, skoro „stara” wyśmienicie spełnia swoje za-
danie? Z pomocą przyszedł mój redakcyjny kolega, Paweł Pio-
trowski. Powiedział: „Chłopie, po co wymieniać całe TC, skoro 
możesz za 300 zł wymienić dysk?!”. To tak można? Okazu-
je się, że można, a operacja nie jest specjalnie trudna i nie wy-
maga od nas dyplomu ze ślusarstwa. Podstawowa kwestia to 
mieć świadomość, że robimy wszystko na własną odpowie-

dzialność i że tracimy gwarancję na nasze urządzenie – oczy-
wiście, jeśli ją jeszcze mamy.

Po pierwsze, musimy zastanowić się nad dyskiem. Moim ty-
pem był polecany w wielu miejscach w sieci dysk WesternDi-
gital WD20EVDS, o pojemności 2TB. A co, jak robić przeróbkę 
TC, to od razu z maksymalną, rozsądną wielkością dysku. Wy-
bór WD nie był przypadkowy. Proponowany model ma kilka 
zalet. Po pierwsze, jest bardzo cichy. Po drugie, jest wykona-
ny w technologii „Green Power”, która znacznie obniża zuży-
cie energii, przez co mniej się grzeje, i nasza TC i jej podzespo-
ły będą mniej narażona na niekorzystne warunki pracy. Chyba 
pamiętacie o problemach z pierwszą serią TC i padających kon-
densatorach? W tych wszystkich przypadkach chodziło  właśnie 
o temperaturę w środku. Dodatkowo, WD20EVDS jest teore-
tycznie przeznaczony do zastosowań audio-video, przez co 
jego konstrukcja dostosowana jest do ciągłej pracy. Czyli… ide-
ał dla Time Capsule.

Poniższe czynności wykonujemy oczywiście na własną od-
powiedzialność. Nam się udało, ale nie możemy ręczyć, że 
innym także się powiedzie. Nie ponosimy więc odpowie-
dzialności za ewentualne problemy z Time Capsule po przepro-
wadzeniu operacji wymiany dysku.

Przejdźmy teraz do procedury. Jest ona bardzo prosta 
i szybka.
1.  Otwarcie Time Capsule polega na odklejeniu gumowej pod-

stawy i odkręceniu 10 śrub. Nie trzeba przejmować się od-
klejoną gumową podstawą – będzie ona idealnie pasować 
z powrotem, a klej, który pozostanie na niej, będzie nadal 
nadawał się do użycia. [rys. 1  i  2 ]

1 2
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2.  Po odkręceniu śrub, należy podnieść metalową, perforowa-
ną płytę. Trzeba to robić ostrożnie, ponieważ przyklejony 
jest do niej wentylator. [rys. 3 ]

7.  Po skręceniu TC z nowym dyskiem, uruchamiamy ją. TC 
podczas startu powinna sama wykryć zainstalowany dysk. 
W komputerze odpalamy „Narzędzie AirPort”. Z poziomu 
Narzędzia AirPort formatujemy nasz nowy dysk. Nas koniec 
sprawdzamy, czy wszystko jest na miejscu i działa. [rys. 8  
i  9 ]

8.  U mnie zadziałało. [rys. 10]

3

8
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3.  Jesteśmy w środku. Warto w tym momencie wyczyścić śro-
dek TC (wentylator i wszystkie szpary). Najlepszy sposób to 
przedmuchanie wnętrza sprężonym powietrzem.

4.  Wymiana dysku sprowadza się do odkręcenia czterech śrub 
podtrzymujących dysk na miejscu oraz odklejeniu czujni-
ka temperatury, który znajduje się pod szarą pianką. Trzeba 
to zrobić delikatnie, najlepiej używając skalpela lub innego 
ostrego ostrza. [rys. 4  i  5 ]

5.  Kolejny krok – po wykręceniu wszystkiego i odklejeniu czuj-
nika – to wysunięcie dysku. [rys. 6 ]

6.  Włożenie nowego dysku wymaga przeprowadzenia wszyst-
kich czynności, które opisaliśmy wcześniej, w odwrotnej ko-
lejności. Nie można zapomnieć o przyklejeniu czujnika tem-
peratury. UWAGA! Nie formatujemy wcześniej dysku, dysk 
wkładamy tak, jak go kupiliśmy. [rys. 7 ]

Od teraz mamy nową-starą Time Capsule z dużym i cichym 
dyskiem. Co więcej, jako bonus został nam dysk 500GB. Mo-
żemy dokupić do niego obudowę i używać z innym kompu-
terem, lub jako dysk zewnętrzny. Nowe Time Capsule kosz-
tuje 1899 zł, a dysk 2TB z obudową 470 zł (350 zł dysk, 120 zł 
obudowa). Chyba się opłaca. Ja przy okazji wybrałem droż-
szą obudowę, umożliwiającą szybką wymianę dysków – czy-
li mogę mieć kilka dysków 3,5” i używać ich z jedną obudową 
wymiennie.

Na koniec, będę powtarzał to jak mantrę – róbcie 
backupy. @
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Jeśli zajmujecie się fotografią zawodowo lub 
hobbistycznie, to na pewno spotkaliście się 

z pytaniem: „Jak podkręcić zdjęcie?”. Ciężko 
zdefiniować jeden, zawsze działający sposób. Ale 
każdy z nas ma jakiś swój mały patent na zdjęcia. 

Dziś chcę Wam pokazać jeden z moich sposobów 
na fotografię czarno-białą.

Jak podkręcić 

zdjęcie?
Wybrał: Wojciech Równanek

 Jako przykład wykorzystam zdjęcie portretowe moje-
go znajomego. Pierwszy i oczywisty krok to konwersja zdję-
cia do B&W, wybieramy opcje Black&White	w zakładce 
Adjustments.

 Na końcu małe korekty ekspozycji, kontrastu, dodanie wi-
niety i wyostrzenie zdjęcia. @

 Teraz ustawiam Curves. Korzystając z pędzli Burn i Do-
dges, dokonuję korekty selektywnej, między innymi rozja-
śniam oczy.

 W kolejnym kroku, korzystając z narzędzia Highlight-
s&Shadows	w zakładce	Adjustments,	rozjaśnię i wyrównam 
oświetlenie zdjęcia. Zwróćcie uwagę na zakładkę Advanced. 
Zawarte w niej ustawienia pozwalają bardzo dokładnie kontro-
lować światło i cień na zdjęciu.

 Jako że jest to portret, można tu zmniejszyć głębie ostro-
ści tak, by skupić się na twarzy modela. Wybieramy opcje Blur	
w zakładce Adjustments,	i rozmywamy całe zdjęcie, następ-
nie z opcji pędzla Blur wybieramy gumkę o dużym wygładze-
niu i sporych rozmiarach. Wymazujemy tę część kadru, na któ-
rej ma się skupić ostrość.
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Dock po lewej, Dock po prawej
OS X tradycyjnie Dock umieszcza na dole ekranu. Wygląda to bardzo estetycznie, zapewnia maksymalnie wygodny do-
stęp, ale jednocześnie zabiera sporo miejsca w pionie. Można oczywiście zmieniać jego rozmiar, ale osobiście preferuję 
duże, czytelne ikony.

Użytkownikom nowych MacBooków Air 11” w szczególności może to 
przeszkadzać, gdyż mają do dyspozycji zaledwie 768 pikseli w pionie. Je-
śli chcielibyście mieć możliwość wydłużenia okien, to wystarczy go prze-
nieść na lewą lub prawą stronę. Można to zrobić w Preferencjach Syste-
mowych lub klikając prawym przyciskiem na pasek rozdzielający ikony 
programów od stosów w Docku. Następnie wystarczy, zgodnie z rysun-
kiem 1 wybrać, po której stronie ma się znajdować. Na rysunku 2 widać 
Dock po przeniesieniu na prawy brzeg ekranu.

Tips & Tricks

  Szybsze dokańczanie 
  adresów WWW na iOS 

Jeśli często wpisujecie adresy stron WWW za-
kończone końcówkami typu „.pl” to zapewne 
denerwuje Was fakt, że na klawiaturze znajdu-
je się tylko skrót dla „.com”. Otóż wystarczy przy-
trzymać ten klawisz i rozwinie się lista innych 
skrótów, w tym „.pl”, „.net” i tak dalej.

  Szybsze pisanie polskich znaków na iPadzie 

Nie od dzisiaj wiadomo, że pisanie na ekranowej klawiaturze iPada może de-
nerwować. Czasami zawodzi słownik i nie poprawia słowa na wersję z pol-
skimi znakami, poprawia je nieprawidłowo lub musimy decydować się na 
długie przytrzymywanie klawisza palcem, aby otworzyć listę dostępnych 
znaków. Jest na szczęście na to prostszy sposób.

Odkryłem to kiedyś przypadkowo, zaraz na początku posiadania iPa-
da z iOS w wersji 3.2, gdy walczyłem z literką „ą” i rodzimym słownikiem. 
Zamiast przytrzymywać daną liter kę, wystarczy na przykład wcisnąć „s” 
i „machnąć” palcem do góry. Na ekranie zostanie wpisana litera „ś”. Moż-
na w ten sposób uzyskać wszystkie polskie znaki, poza literką „ź”, która jest 
współdzielona z „ż” i wymaga przytrzymania.

  Spacja lub Enter w oknach dialogowych 

Często w oknach dialogowych mamy do dyspozycji dwa przyciski, gdzie je-
den podświetlony jest cały na niebiesko, a drugi ma tylko niebieską otoczkę. 
Wciśnięcie klawisza Enter na klawiaturze spowoduje wybranie tego pierw-
szego, a „Spacja” zatwierdza wybór tego z otoczką.

Na przykładzie załączonego screenshoota: przycisk „Anuluj” nie miał 
otoczki, dopóki nie wcisnąłem klawisza TAB. Po jej pojawieniu się wystarczy-
ła „Spacja”, aby anulować zapisywanie.

Poeksperymentujcie 
z tym, ponieważ nie każ-
da aplikacja tak samo się 
zachowuje.

radzi Wojtek Pietrusiewicz 

  Szybkie znaki dodatkowe na iOS 
Przełączanie klawiatury w tryb numeryczny, aby 
wstawić jedną cyfrę lub jakiś znak pod iOS, może 
być frustrujące i generalnie marnuje czas. Można 
to obejść w bardzo prosty sposób.

Jeśli chcemy wstawić jakikolwiek znak, któ-
ry dostępny jest na „schowanej” klawiaturze, pod 
przyciskiem „123” („.?123” na iPadzie), to nie mu-
simy się bezpośrednio na nią przełączać. Wystar-
czy nacisnąć przycisk „123” i nie odrywając palca 
od ekranu, przesunąć go na interesujący nas znak 
lub liczbę. Po puszczeniu palca na ekranie zosta-
nie wstawiony wybrany znak, a klawiatura wróci 
od widoku QWERTY.

Dotyczy to również klawisza Shift, który dzięki 
powyższej metodzie umożliwia wstawienia poje-
dynczej dużej litery.

Rysunek 1. Rysunek 2.
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Makaron tagliatelle 
z jabłkami przepis: Małgorzata Łada

Zagotuj w dużym garnku wodę, posól i włóż makaron. Gotuj ok. 6–8 min. 
Lekko twardy, jędrny (czyli ugotowany al dente), odcedź. Obierz jabłka ze 
skórki, pokrój na cząstki. Rozgrzej w rondlu 2 łyżki masła. Wsyp skórkę otar-
tą z cytryny (uprzednio sparzonej i wytartej do sucha), wlej wyciśnięty 
z niej sok. Włóż jabłka, podsmażaj przez 5 min., ciągle mieszając. Ser po-
krój w kostkę. Wymieszaj makaron ze śmietaną. Formę do zapiekania po-
smaruj masłem i posyp tartą bułką. Wkładaj porcje makaronu, przekładaj 
serem i jabłkami na zmianę, posypuj gałką muszkatołową oraz cukrem wy-
mieszanym z cynamonem. Na wierzchu połóż jabłka. Posyp jeszcze tartą 
bułką i cukrem z cynamonem. Ułóż grudki masła i zapiekaj przez 20 min. 
w  temperaturze 200 stopni.

Smacznego!

400 g makaronu
50 g masła
4 jabłka deserowe
25 dag białego sera
1/2 łyżeczki startej gałki 
muszkatołowej
4 łyżki tartej bułki
2 łyżki cukru
1/2 cytryny
szczypta cynamonu
1/2 szklanki śmietanki kremowej (30%)
1 łyżeczka soli


