
KO N K U R S Y  –  D r i ve  G e n i u s  3  •  T h i n g s

34–37

18

Nowe 
iPody 

StarCraft 2

SPRZĘT

Magic Trackpad
AR.Drone
Altec Lansing iMT620
Seagate GoFlex

PROGRAMY

Drive Genius 3
OmmWriter Dana II
F10 Launch Studio

GRY

Zbigniew Urbański

Kup sobie 
Maka

WYWIADY

70

Moje Jabłuszko – zmieniamy się na lepsze!

www.imagazine.pl

nr 10/2010 (1)



iMagazine • 10 • 2010 2REDAKCJA

Redakcja
http://www.imagazine.pl

Wydawca:
Mac Solutions
Warszawa

adres redakcji
ul. Zgoda 9 lok 14
00-018 Warszawa
faks: +48 22 403 83 00
redakcja@imagazine.pl

redaktor naczelny
Dominik Łada
d.lada@imagazine.pl

zastępca redaktora naczelnego
Norbert Cała
n.cała@imagazine.pl

projekt graficzny magazynu
Tomasz Kuc
TEKA / Foxrabbit Designers / www.foxrabbit.pl

skład graficzny
ABTMAN Studio
www.abtman.pl

korekta
Kinga Ochendowska, Paulina Krasińska
redakcja@imagazine.pl

współpraca:
Sławomir Durasiewicz, Paweł Jońca, Krystian Kozerawski,  
Jarosław Linder,  Przemysław Marczyński, Krzysztof Młynarski, 
Kinga Ochendowska, Przemysław Pająk,   
Wojtek Pietrusiewicz, Paweł Piotrowski, Wojciech Równanek, 
Małgorzata Salamonowicz-Łada,   
Mateusz Suski, Maciej Walczak, Marek Wojtaszek

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie zamieszczonych 
tekstów we fragmentach lub w całości wyłącznie za zgodą 
redakcji. Zdjęcia z zasobów Apple dzięki uprzejmości  
Apple Inc. Pozostałe zdjęcia z zasobów autorów lub  
redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
reklam i ogłoszeń.

Strony czasopisma utrzymuje firma Blue Media
http://www.bluemedia.eu

Wysyłkę newslettera obsługuje firma Sare
http://www.sare.pl

Wyniki konkursów

W ostatnim numerze magazynu Moje Jabłuszko, mogliście wziąć udział  
w dwóch konkursach, gdzie do wygrania były 3 nagrody:

  Konkurs „Plantronics Voyager Pro”

Firma KONTEL-TELECOM ufundowała dla naszych czytelników słuchawkę  
bluetooth firmy Plantronics, model Voyager Pro.

Aby ją wygrać należało poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe: 

W którym roku została założona firma Plantronics?

 Poprawna odpowiedź to:  
W 1961 roku, a dokładnie 18 maja 1961 roku.

Słuchawkę wygrał Bartosz Lipiński z Warszawy

  Konkurs „CSOP-uchwyt samochodowy”

Firma CSOP ufundowała dla naszych czytelników 2 uchwyty samochodowe 
przystosowane do iPhone oraz iPhone 4!

Aby je wygrać należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe: 

Wymień minimum 4 programy nawigacyjne z mapą Polski dostępne  
w AppStore. Podaj ich pełne nazwy. 

Poprawna odpowiedź to np. : 
Navigon MobileNavigator Europe
TomTom Eastern Europe
Mobile Maps Europe (Sygic)
Navigation for Europe - iGo My Way 2009
Sygic Aura Drive Eastern Europe
Falk Navigator Country
CoPilot Live Europe

Mocowania wygrali:
Joanna Sulej z Warszawy
Andrzej Posłuszny z Warszawy

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

http://www.bluemedia.eu
http://www.sare.pl


iMagazine • 10 • 2010 3SPIS TREŚCI

47 MacBook Pro 15’’ i7

www.imagazine.pl

nr 10/2010 (1)

34 Nowe iPody

70 StarCraft 2

39 Magic Trackpad



iMagazine • 10 • 2010 4SPIS TREŚCI

AktuaIności 8

Pająk w sieci 14

Wywiady 18
18  Kup Sobie „Maka” i po problemie. 

rozmowa ze Zbigniewem Urbańskim
21  O pracy nad programem Things, 

oraz o zmaganiach z tworzeniem aplikacji. 
rozmowa z Bartkiem Bargielem

Felietony 25
25  Epitafium dla starego iPhone’a 

Sławomir Durasiewicz
28   Moje Pierwsze Jabłuszko  

– MacBook Pro 17 inch Unibody 
Edward Jan Stanisz

30  Punkt siedzenia 
Janusz Kamiński

31  Mity i stereotypy 
Kinga Joanna Ochendowska

Sprzęt 34
34  Nowe iPody w praniu 

Norbert Cała
39   Magic Trackpad – Reedukacja 

Norbert Cała
41  Cool i7 – Najszybszy, najzimniejszy  

i najmniej szklany MacBook Pro 15”! 
Wojtek Pietrusiewicz

44  Old School na wynos 
Norbert Cała

46  Plantronics w dwóch wydaniach 
Wojtek Pietrusiewicz

48  Seagate GoFlex – Uniwersalny system  
połączeń dla Twojego HDD 
Wojtek Pietrusiewicz

51   Dyski iOmega – Jak uczesać wkurzonego grafika 
Ryszard Parka

53  AR.Drone – helikopter dla iPhona 
Dominik Łada

Programy 56
56  Gry i programy z AppStore 

Norbert Cała
59  Co nowego dla Mac? 

Norbert Cała
61  Drive Genius 3 – niedoceniony  

strażnik dysku 
Krystian Kozerawski

62  F10 Launch Studio 3 
Przemysław Marczyński

63  Przydatne programy 
Mateusz Suski

65  OmmWriter – kolor i dźwięk 
Kinga Joanna Ochendowska

67   Oprogramowanie dla WebDevelopera 
Marek Wojtaszek

Gry 70
70  Skrzydła wolności  

– recenzja gry StarCraft 2 
Paweł Piotrowski

Porady 74
74  Profesjonalne zaznaczenia futra 

wiewiórki z Refine Edge w Photoshop CS5 
Krzysztof Kopciowski

77 Tips&Tricks
79  Przygotowanie obrazu dysku 

systemowego 
Grzegorz Radziszewski

81  Gdy Finder nas ogranicza... 
Krzysztof Młynarski

Makowa kuchnia 88

21  wywiad  
z Bartkiem Bargielem



iMagazine • 10 • 2010 5WSTĘPNIAK

Witam w nowym magazynie, iMagazine.

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Wam 
owoc naszej wakacyjnej pracy. Mamy nadzieję,  
że spodoba się Wam nowy wygląd, nazwa i treść.

Moje Jabłuszko stworzyło kawałek historii. Chce-
my iść dalej. Rozwijać się. Chcemy zaoferować Wam 
jeszcze bardziej profesjonalny magazyn.

W nowej odsłonie nie zabraknie znanych i lubia-
nych przez Was osób oraz działów. Dołączają do 
naszej ekipy też nowe twarze – między innymi  
Janusz Kamiński, który będzie publikował swoje  
felietony na pograniczu mobilności.

W ostatnim okresie, który teore-
tycznie był ogórkowy, wydarzyło się 
tyle ciekawych rzeczy, że postanowili-
śmy je Wam zaprezentować. Piszemy 
m.in. o najnowszych iPodach, Magic 
Trackpad, długo wyczekiwanym Star-
Crafcie II, różnych ciekawych głośni-
kach i słuchawkach, czy wreszcie  
o helikopterze sterowanym iPhonem.

Nie zapomnieliśmy też o konkur-
sach, które jak wiemy z liczby zgło-
szeń, są bardzo przez Was lubiane.  

W tym miesiącu będziemy mieli dla 
Was też kilka ciekawych propozycji.

Ciekawi jesteśmy Waszych opinii nt. 
naszego nowego magazynu – piszcie 
i komentujcie na stronie.

Zatem zapraszam do lektury.

Dominik Łada

Norbert Cała 

W iPodzie nano 6G brako-
wać może jedynie przycisku 
Home, został on zastąpiony 
przez przesunięcie palcem  
z lewa na prawo na wyświe-
tlaczu. Jest to tak naturalne  
i sugestywne, że zastana-
wiam się kiedy w iPhon’ie 
zniknie również ten przycisk. 

Wojtek Pietrusiewicz 

Wzrost wydajności względem 
mojego starego Core 2 Duo 
2.5GHz jest dramatyczny.  
i7-ka ma moc promu ko-
smicznego podczas startu. 
Szukałem też informacji  
w jaki sposób ten laptop  
odczytuje myśli. Niestety  
poległem, ale musi to robić 
ponieważ zanim pomyślę 
którą aplikację potrzebuję,  
to jest już gotowa do pracy.

Krystian Kozerawski 

Mógłbym sam siebie zapytać, 
po co mi Drive Genius? W co-
dziennej pracy w zupełności 
wystarcza mi systemowe na-
rzędzie dyskowe. Równie do-
brze można by się zapytać 
po co nam ubezpieczenie na 
samochód, mieszkanie czy 
zdrowie. Tego typu rzeczy  
docenia się dopiero po fakcie, 
zwłaszcza jeśli ich nie ma.

Przemek Marczyński 

To IT, zwłaszcza w dobie  
internetu, stwarza niepraw-
dopodobne wręcz możliwości 
robienia tego, co się lubi.

Kinga Ochendowska

Na pewno Maki nie należą do 
rozwiązań najtańszych. Jed-
nak wystarczy porównać  
topowe modele innych firm  
z modelami Apple i rachunek 
nie jest już taki oczywisty.
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 Vimeo wprowadza HTML5

Niedawno YouTube wprowadziło wersje swojego serwisu  
w całości pozbawioną technologii Flash. Zastąpiono ją 
HTML5 i dzięki temu możliwe jest oglądanie filmów na  
iPadach oraz iPhone’ach. Dzisiaj, po trwających pół roku te-
stach, podobną zmianę przechodzi największy konkurent 
YouTube czyli Vimeo. Od teraz wchodząc na stronę serwisu 
lub na inne strony z umieszczonymi filmami z tego serwisu,  
z poziomu iPada będziemy mogli obejrzeć film w okienku 
lub na pełnym ekranie. Niestety, jeszcze nie wszystkie filmy 
są przekonwertowane do formatu HTML5.

To już kolejny serwis, który udowadnia, że Flash może zo-
stać zastąpiony przez konkurencyjne rozwiązania.

  Zmiany na rynku procesorów

Ciekawie się dzieje na światowym rynku procesorów. Dwaj 
najwięksi gracze to AMD i Intel. Każda z firm, co prawda w 
różnych kategoriach, jest stosowana przez Apple i każda z 
nich chce otrzymać większy kawałek tortu. AMD, który jest 
od kilku lat właścicielem producenta układów graficznych 
ATI, jest obecny w komputerach Apple właśnie poprzez gra-
fikę. Odkąd Apple przeszło na architekturę x86, AMD chcia-
ło też być dostawcą procesorów. Krążyło wiele plotek, że Ap-
ple będzie produkowało komputery z procesorami AMD, ale 
doniesienia te nie były potwierdzone. Od dziś to się zmie-
nia – marka AMD pojawi się w końcu we wnętrzu kompure-
rów Apple - jednak tylko ze względu na zmianę nazwy naj-
popularniejszych do tej pory układów graficznych. AMD 
zdecydowało się zrezygnować z nazwy ATI i od tej pory 
wszystkie ich układy będą nosiły nazwę AMD.

Drugi producent, Intel, od momentu wprowadzenia przez 
Apple na rynek iPhone’a, chciał bardzo aby jego procesory 
znalazły się w środku. Idąc podobną logiką co w przypadku 
AMD, już niedługo Intel wreszcie znajdzie się w iPhone. Intel 
kupił część Infineona, producenta układów, które znajdują 
się m.in. w iPhone’ie. Pytanie tylko, kiedy Intel zmieni nazwę 
swojemu nowemu nabytkowi i czy to w ogóle zrobi.

  Steve Wozniak o nowych iPodach  
specjalnie dla iMagazine 

Krótko po prezentacji Apple, udało nam się skontaktować 
ze Stevem Wozniakiem, który był w Yerba Buena Center i na 
żywo obserwował co się tam działo.

Spytałem się Steva o jego wrażenia, o nowe iPody.
W krótkich, żołnierskich słowach powiedział mi, że wg nie-

go nowy Nano jest „ok”, lepszy od poprzedniego. Dużo le-
piej wypada nowy iPod Touch, który wg Steva w znacznym 
stopniu został poprawiony. Oba nowe iPody ocenił na „5+”. 
Jednak najciekawsze wg Steva było nowe AppleTV oraz 
serwis społecznościowy Ping.

  NAVIGON oferuje bezpłatną nawigację 
na iPhone’y w Erze 

Na nabywców iPhone’a w Erze czeka naprawdę niezła nie-
spodzianka. Bo chyba tak można nazwać możliwość bezpłat-
nego pobrania nawigacji GPS Navigon. Aplikację można po-
brać poprzez AppStore i używać bez ograniczeń przez okres 
24 miesięcy. W po okresie licencja wygasa chyba, że kupi-
my jakiś z pakietów dodatkowych, najtańszy kosztuje 9,99 
Euro. Podobną ofertę przygotowały inne europejskie sieci 
GSM powiązane z T-Mobile.

iFlesz

W AppStore pojawiła się nowa aplikacja firmy Nike, która daje moż-
liwość korzystania z serwisu Nike+ bez posiadania specjalnych butów 
z sensorem – Nike+GPS. Generalnie, jest to w pewnym sensie rozszerzenie, 
wbudowanej w iPody Touch oraz iPhone’a 3GS/4 aplikacji Nike+, o współ-
pracę z GPSem. Dzięki temu możemy oglądać też naszą trasę biegową nało-
żoną na mapy Google (podobne rozwiązanie oferuje np.:  RunKeeper oraz 
Runtastic).

Firma Nike we współpracy z Apple prezentuje nową, najbardziej wszech-
stronną aplikację dla biegaczy. Nike+ GPS dodaje biegaczom motywacji, 
umożliwia śledzenie biegów z dowolnego miejsca i zapewnia łączność z li-
czącą 3,2 miliona członków społecznością biegaczy.

Nike+ GPS wykorzystuje dwie aplikacje dostępne w iPhone’ach oraz iPo-
dach touch. GPS oraz akcelerometr pomagają dokładnie śledzić bieg użyt-
kownika, bez konieczności posiadania sensora z systemu Nike+.

Główne cechy i funkcje:
Bieganie w dowolnym miejscu: Nike+ GPS to nowa aplikacja do telefo-

nu iPhone, która łączy w sobie możliwości GPS i akcelerometru w celu śle-
dzenia biegów na dworze i w pomieszczeniu. Jeżeli w trakcie biegu urzą-
dzenie utraci sygnał GPS, włączy się akcelerometr umożliwiający śledzenie 
dystansu.

Śledzenie tras: Nowa aplikacja Nike+ GPS umożliwia biegaczom śledze-
nie wyników na ulubionych trasach. Mogą oni przeglądać różne miejsca, 
szybkości i czasy poszczególnych segmentów biegów.

Wyzwanie biegowe: Nike+ GPS umożliwia biegaczom osiąganie lep-
szych wyników. Wybierając przycisk „Challenge Me” (Wyzwanie dla mnie), 
biegacze mogą określić, że chcą pobiec dalej, szybciej lub dłużej. Aplikacja 
będzie także śledzić historię użyt-
kownika, aby odpowiednio do-
stosowywać wyzwania. Biegacze 
uzyskają też opinie i zachęty od 
sportowców i gwiazd firmy Nike, 
takich jak Lance Armstrong, Paula 
Radcliffe i komik Tracy Morgan.

Stała łączność: Treningi można 
wyświetlać, synchronizować i za-
pisywać bezpośrednio z telefonu 
iPhone na koncie na Nikeplus.com 
(społeczności mającej ponad 3 mi-
liony członków!)

Stała motywacja: Biegacze do-
stają motywujące wiadomości od 
ulubionych sportowców i gwiazd 
po osiągnięciu celów, wygraniu 
wyzwań lub pobiciu osobistych 
rekordów. (pochwały)

Nike+ GPS dostępna jest już 
na iTunes i kosztuje 1,99 USD.

Nike+GPS 

–  nowa aplikacja do biegania 
w AppStore 

http://vimeo.com/
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  Ponad 1 milion użytkowników Ping  
w ciągu pierwszych 48 godzin 

Program społecznościowo-muzyczny Apple o nazwie Ping 
nie będzie, przynajmniej początkowo, dostępny w Polsce. 
Szczerze mówiąc, zaczynam coraz bardziej tego żałować, 
wszystko bowiem wskazuje, że ma szansę stać się on zna-
czącym graczem na rynku. Z komunikatu Apple dowiadu-
jemy się, że tylko w ciągu pierwszych 48 godzin od urucho-
mienia zapisało się do niego już 1 milion użytkowników. 
Do FaceBooka mu daleko, ale przecież to dopiero począ-
tek drogi.

  Versiontracker znika z sieci 

Jedna z najstarszych i najlepszych stron z programa-
mi dla maków i nie tylko, Versiontracker.com, znika z sie-
ci. Zespół prowadzący stronę połączył się z serwisem CNet 
Downloads.

Niestety nowy wygląd, dla osób przyzwyczajonych do  
dosyć minimalistycznego wyglądu VT, może nie przypaść  
do gustu. Teraz jest kolorowo, obrazkowo i niestety przez to 
niezbyt czytelnie.

Cóż, będzie trzeba się przyzwyczaić lub zacząć korzystać  
z innych serwisów np. MacUpdate.

  iPhone ma 19,2% rynku smartfonów  
w Europie 

Jak donosi serwis Electronista, firma comScore zajmująca się 
badaniem rynku, opublikowała najnowszy raport, wg które-
go iPhone ma 19,2% rynku smartfonów w Europie.

W przeciągu ostatniego roku Apple poprawiło swoje 
udziały w rynku prawie dwukrotnie – z 10,2% na 19,2%.  
Apple osiągnęło to głównie dzięki Nokii, która straciła ponad 
14%. Na drugim miejscu jest RIM, a na trzecim Samsung.

Wg comScore Nokia wprowadzając model N8 (o któ-
rym niedawno można było przeczytać na Spidersweb.pl) 
ma szanse odrobić straty, ale w jakim stopniu nikt nie chce 
przewidywać.

Ja osobiście uważam, z resztą podobnie do Spidersweb, 
że Symbian, przynajmniej w obecnej formie, raczej ma nie-
wielkie szanse z iOS czy Androidem. Ciekawy jestem jak bę-
dzie wyglądał rynek po wprowadzeniu urządzeń z Windows 
Phone 7. System Microsoftu, przynajmniej z prezentacji, wy-
gląda bardzo ciekawie i też może zaszkodzić Nokii, jak tylko 
zostanie oficjalnie zaprezentowany w końcu października.

  Parallels Desktop 6 już w sprzedaży 

Kilka dni temu odbyła się premiera jednego z najpopularniej-
szych programów do wirtualizacji systemów operacyjnych – 
Parallels Desktop 6.

Nowa wersja ma ponad 80 nowych lub poprawionych 
funkcji. Wg producenta, Parallels 6 obsługuje lepiej o 40% 
grafikę 3D. Start systemu Windows jest o 41% szybszy niż 
w poprzedniej wersji. Wprowadzono m.in. obsługę dźwię-
ku 5.1.

Obecnie dostępna jest wersja angielska, niemiecka, włoska 
i hiszpańska. Polska wersja językowa będzie dostępna  
w przeciągu najbliższych tygodni. Parallels Desktop 6 for 
Mac będzie dostępny w cenie 79,99USD. Polska cena nie jest 
jeszcze znana.

iFlesz

  Pajacyk doczekał się aplikacji    
  na iPhone’a. Teraz każdy może   
  pomagać PAH – wystarczy  
  dotknąć brzuszek!  

W związku z ogromnym zaintere-
sowaniem mobilnymi urządzeniami 
Apple, które można zauważyć rów-
nież na polskim rynku, coraz więcej 
firm decyduje się na własną, dedyko-
waną aplikację. Studio developerskie 
Braineaters – wiodący developer roz-
wiązań na tę platformę – opublikował 
właśnie aplikację iPajacyk, która jest 
wkładem studia w misję Polskiej Ak-
cji Humanitarnej. Program można po-
brać za darmo z platformy dystrybu-
cyjnej App Store. Po zainstalowaniu 
go na iPhone’ie lub iPodzie Touch, 
użytkownik zyskuje dostęp do funk-
conalności znanej z strony interneto-
wej. Wystarczy na głównym ekranie 
dotknąć brzuszek Pajacyka, aby na-
karmić głodne dziecko. Dodatkowo, 

developer umożliwił łączność z szale-
nie popularnym portalem społeczno-
ściowym Facebook. Każde dotknię-
cie brzuszka – a dotykać można raz 
na 24 godziny – przekazuje pieniądze 
od sponsorów na konto Polskiej Akcji 
Humanitarnej. W aplikacji znajdują się 
dane konta PAH, a także mapa dojaz-
du do siedziby. „Uważamy, że każdy 
użytkownik iPhone’a, który ma świa-
domość, jak wielką oddaje przysłu-
gę dotykająć brzuszka Pajacyka, po-
winien z radością przywitać aplikację 
i regularnie z niej korzystać” mówi Pa-
tryk Bukowiecki, założyciel Braineaters 
i producent aplikacji.

Aplikacja dostępna jest z poziomu 
App Store w iPhone oraz programu 
iTunes (PC i MAC) pod tym adresem: 

http://itunes.apple.com/pl/app/
ipajacyk/id386854693?mt=8.

iSuppli, firma analityczna, przewiduje w swoim najnowszym opraco-
waniu, że Apple zdominuje rynek tabletów przynajmniej do końca 
2012 roku. Do końca tego roku przewidywane jest, że Apple będzie mia-
ło aż 74,1% rynku.

W przyszłym roku, kiedy dopiero powinny pojawić się pierwsze pro-
dukty większych producentów, takich jak HP czy RIM, Apple ma zacho-
wać 70,4% rynku.

Na koniec 2012, iSuppli przewiduje, że Apple będzie miało około 67%.
Jak będzie, zobaczymy. Jedno jest pewne, póki co iPad bardzo moc-

no się okopał, a to na pewno dzięki temu, że w tej formie jest pierwszym 
produktem na rynku, podobnie jak to miało miejsce z iPodami.

W międzyczasie, pojawiła się też ciekawa informacja, która wypły-
nęła z Orange. Okazuje się, że ten międzynarodowy operator pracu-
je nad firmowanym przez siebie tabletem, który będzie obsługiwany 
przez system Android. Cena ma oscylować w okolicy połowy ceny iPada. 
Tablet ma być produkowany przez bliżej nieokreśloną firmę azjatycką. 
Miałby pojawić się na rynku w okolicy gwiazdki tego roku. Tablet miał-
by uzupełnić ofertę Orange, a nie zastąpić iPada – w sumie logiczne, po 
co „wycinać” produkt, który przynosi zapewne bardzo dobre przychody 
operatorowi.

Źródła: 9to5Mac oraz Electronista

iPad zdominuje rynek  
tabletów przynajmniej do 
końca 2012 roku

http://mojejabluszko.pl/2010/09/02/itunes-ping-nie-dla-polakow/
http://versiontracker.com/
http://download.cnet.com
http://download.cnet.com
http://macupdate.com
http://www.electronista.com/articles/10/09/14/iphone.up.to.19pc.of.europe.as.nokia.slides/
http://www.comscore.com/
http://www.spidersweb.pl/2010/09/weekend-z-nokia-n8.html
http://www.parallels.com/products/desktop/
http://itunes.apple.com/pl/app/ipajacyk/id386854693?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/ipajacyk/id386854693?mt=8
http://isuppli.com/Pages/Home.aspx
http://www.9to5mac.com/22346/orange-plans-ipad-competitor-but-apple-neednt-worry-says-isuppli
http://www.electronista.com/articles/10/08/25/study.shows.apple.ipad.keeping.majority.for.years/
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  Adobe wprowadza obsługę HTML5  
w Illustratorze CS5 

Adobe ogłosiło dostępność pakietu dodatków dla  
Illustratora CS5 wprowadzającego obsługę standardu 
HTML5. Wreszcie.

Prawdopodobnie jest to w dużej mierze pokłosie złago-
dzeniem stanowiska Apple w kwestii używania programów 
firm trzecich, np. oprogramowania Flash, do tworzenia apli-
kacji dla iOS.

Pakiet HTML5 dla Illustrator CS5 można pobrać ze stro-
ny Adobe.

 Samsung Galaxy Tab 

Niemiecki Amazon podał ceny zaprezentowanego podczas 
targów IFA 2010, tabletu Samsung Galaxy Tab.
Jest to tablet, który ma w założeniu być iPad-killerem, ale  
z ceną 799EUR wg nas raczej nim nie będzie.

W tej cenie dostajemy 7’’ ekran, procesor Cortex A8 1GHz, 
16GB, modem 3G oraz dwie kamery. Ok mamy obsługę fla-
sha, który nie zawsze jest „tylko do reklam”, ale z drugiej stro-
ny w tej cenie mamy zoptymalizowany tablet Apple z pa-
mięcią 64GB.

Poza tym samo Google przyznało, że Android 2.2 Froyo 
nie jest przystosowany dla tabletów. Mieliśmy ostatnio  
w biurze tablet z tym systemem (mogliście go zobaczyć  
w naszej relacji wideo z prezentacji najnowszych iPodów)  
i powiem szczerze, że faktycznie nie działa za dobrze.

Nie wątpię, że Samsung mógł poprawić we własnym za-
kresie Androida, w końcu to jest otwarty system, ale mimo 
wszystko taka cena jest dla mnie zaskoczeniem.

  Aktualizacje 

We wrześniu ukazały się następujące aktualizacje dla kom-
puterów Apple:

 iTunes 10, 82 MB (Mac)  •	
71.37 MB (Win 32) 72.23 MB (Win 64)
iWeb 3.0.2, 177.14 MB•	
Safari 5.0.2, 37.56 MB (Snow Leopard)•	
iOS 4.1 Software Update•	
iPhone Configuration Utility 3.1 for Mac OS X, 9.94 MB•	
Pro Applications Update 2010-02, 321.1 MB•	
Security Update 2010-006 (Snow Leopard), 1.93 MB•	

Użyteczna rada – pamiętajcie, aby przed każdą aktuali-
zacją naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić back-up 
danych.

iFlesz

   Giełda   

Na przestrzeni ostatniego miesią-
ca, wartość akcji Apple wzrosła o pra-
wie 20%! osiągając poziom ponad 
287USD za akcję. Jest to najwyższa 
wartość, jaką Apple osiągnęło od po-
czątku notowań na giełdzie. Niewąt-

W Polsce ruszył program bezpłatnej wymiany Office 2008 na Office 
2011 dla użytkowników, którzy kupili swój pakiet po 1 sierpnia 2010 roku.

Ruszyła także polska, dedykowana strona, na której dokonacie reje-
stracji swoich pakietów.

Dostaliśmy informacje od bardzo wiarygodnego źródła, że pełna,  
polska wersja pakietu Microsoft Office 2011 for Mac będzie miała swo-
ją premierę 10 listopada 2010.

Jednocześnie to samo źródło potwierdziło, że pakiet będzie miał świa-
tową premierę 27 października 2010.

Wchodźcie na www.officedlamac.pl

pliwie przyczyniły się do tego bardzo 
dobre wyniki sprzedaży, pozytywnie 
przyjęte przez użytkowników rozwią-
zanie afery Antenagate, wprowadze-
nie nowych produktów (nowe iPody) 
oraz wprowadzenie do sprzedaży  
iPada oraz iPhone’a 4 na pozostałych 
rynkach na świecie.

Officedlamac.pl – zamiana 
Office 2008 na 2011

http://www.mackozer.pl/2010/09/09/apple-zezwala-na-uzycie-aplikacji-firm-trzecich-do-tworzenia-programow-dla-ios/
http://www.mackozer.pl/2010/09/09/apple-zezwala-na-uzycie-aplikacji-firm-trzecich-do-tworzenia-programow-dla-ios/
http://labs.adobe.com/downloads/illustrator_html5.html
http://labs.adobe.com/downloads/illustrator_html5.html
http://www.amazon.de/Samsung-Galaxy-Touchscreen-Android-Videotelefonie/dp/B0041RSF6Y/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1284850134&sr=8-1
http://www.electronista.com/articles/10/09/10/android.22.likely.to.break.tablet.interface/
http://www.officedlamac.pl/
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  iOS 4.2 beta – iPad wreszcie po Polsku 

Pojawiła się wersja beta systemu iOS 4.2., która przeznaczo-
na jest ona dla developerów piszących aplikacji do AppStore. 
Wersja ta może być instalowana przez nich na iPadach,  
iPhone 4, 3GS, 3G, iPodach touch 4G, 3G, 2G.

Nas najbardziej cieszy pełne wsparcie dla języka pol-
skiego w iPadowej wersji tego systemu. Wreszcie cały 
system jest w języku polskim oraz, co ważniejsze, na 
klawiaturze pojawiła się brakująca literka „ą”. Nie za-
brakło także wbudowanego polskiego słownika.

Inne nowe funkcje w tej wersji systemu to: 
 AirPrint czyli funkcja drukowania bezprzewodowego.  •	
Będzie działała z drukarkami udostępnionymi na kompute-
rze Mac 10.6.5 oraz Windows lub bezpośrednio z HP Pho-
tosmart C410, C310, B210 – Airplay czyli funkcja odpowie-
dzialna za bezprzewodową transmisję strumieniową audio 
i wideo 
Wielozadaniowość dla iPada•	

Finalna wersja systemu iOS 4.2 ma się pojawić  
w Listopadzie.

  Sony prezentuje Music Unlimited 

Sony w Berlinie, podczas targów IFA, zaprezentowało swój 
nowy, internetowy serwis muzyczny – Music Unlimited.

Ma on bezpośrednio konkurować z iTunes Store, ale w od-
różnieniu od sklepu Apple, całość ma działać w chmurze. 
Sony twierdzi, że pobrane zasoby na dysk komputera zbyt-
nio go obciążają i dlatego proponuje rozwiązanie oparte  
o abonament w internecie.

Obawiam się, że niestety nie tędy droga. O ile w urządze-
niach stacjonarnych, które zainstalowane są zazwyczaj  
w miejscach gdzie można mieć łącze z dosyć dużą przepu-
stowością i do tego bez limitów transferu może mieć to ra-
cję bytu, o tyle w wypadku produktów przenośnych, jest to 
strzał kulą w płot. Skoro ma to być rozwiązanie dla wszyst-
kich produktów Sony, to co mają powiedzieć ci biedni posia-
dacze walkmanów czy też PSP, gdy nie ma zasięgu WiFi?  
Muzyki nie posłuchają. Coś marnie to widzę.

Sony powinno się mocno zastanowić nad koncepcją swo-
jego sklepu, bo okazuje się, że urządzenia mobilne bardzo 
mocno idą im w górę. W ostatnim miesiącu Walkmany prze-
skoczyły w Japonii iPody, a dodatkowo smartfony Sony są na 
pierwszym miejscu jeśli chodzi o ilość sprzedaży telefonów 
z Androidem.

Źródło: News.Cnet.com

iFlesz
Firma Adobe poinformowała o wprowadzeniu na rynek programów 
Adobe Photoshop Elements 9 oraz Adobe Premiere Elements 9 dla sys-
temów Windows i Mac. Są to nowe wersje najpopularniejszego opro-
gramowania do edycji zdjęć i plików wideo dla użytkowników indywi-
dualnych*. Nowa wersja po raz pierwszy wprowadza Premiere Elements 
na platformę Mac. Programy będą dostępne osobno oraz w jednym pa-
kiecie. Oba programy współpracują ze sobą, co pozwala zwiększyć ich 
potencjał.

„Mając w rodzinie najlepsze w branży produkty, takie jak Photoshop  
i Premiere Pro, Photoshop Elements i Premiere Elements zapewniają wy-
jątkowe możliwości wykorzystywania technologii używanej przez spe-
cjalistów. Naszym celem jest udostępnienie klientom inteligentnych, 
łatwo dostępnych funkcji, które wykonują wszystkie pracochłonne czyn-
ności i umożliwiają łatwą prezentację zdjęć i filmów” – powiedział  
Kevin Connor, wiceprezes ds. zarządzania produktami w dziale cyfrowe-
go przetwarzania obrazu (Digital Imaging) firmy Adobe.

Profesjonalne technologie dla użytkowników domowych
Oprogramowanie Photoshop Elements 9 i Premiere Elements 9 posia-
da wszystkie narzędzia potrzebne użytkownikom do optymalnej obrób-
ki zdjęć i plików wideo. Inteligentne narzędzie Spot Healing Brush, wzo-
rowane na słynnej funkcji Content Aware Fill z programu Photoshop CS5, 
analizuje treść obrazu i za pociągnięciem pędzla szybko oczyszcza lub 
poprawia zdjęcia, na przykład usuwając z ich tła turystów. Nowe opcje 
wspomagania edycji prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces 
uzyskiwania ciekawych efektów, takich jak Out of Bounds (element zdję-
cia staje się trójwymiarowy), tworzenie zdjęć w stylu pop-artu czy łatwe 
retuszowanie portretów.

Premiere Elements 9 umożliwia poprawienie filmu w ciągu paru mi-
nut za pomocą inteligentnych narzędzi, które automatycznie rozwiązują 
problemy z dźwiękiem, usuwają najgorszej jakości sekwencje, stabilizu-
ją drgający obraz i korygują kolory oraz oświetlenie. Ponadto, z każdego 
materiału wideo można w prosty sposób zrobić film animowany za po-
mocą narzędzi Cartoon Effects, a zoptymalizowane funkcje zapewniają 
płynność edycji i przeglądania, nawet w jakości HD.

Ulepszone porządkowanie i udostępnianie
Moduł Organizer pozwala bardzo łatwo wysyłać zdjęcia i wideoklipy oraz 
importować je z popularnych kamer kieszonkowych typu Flip Video  
i lustrzanek cyfrowych, a także znakować je i oglądać w jednym central-
nym miejscu. Funkcja Auto-Analyzer umożliwia znakowanie najlepszych 
zdjęć i sekwencji wideo oraz rozpoznaje twarze na zdjęciach. Użytkow-
nik może szybko wysyłać zdjęcia i wideoklipy bezpośrednio na Fecebo-
oka, łączyć je w interaktywnych albumach online oraz udostępniać je 
z jakością zbliżoną do DVD. Użytkownicy mogą też wykorzystywać ła-
twe w edycji, gotowe projekty albumów fotograficznych. Z poziomu al-
bumu można też korzystać ze wszystkich funkcji programu Photoshop 
Elements, co ułatwia edycję i przyspiesza pracę. Kolejną zaletą oprogra-
mowania Photoshop Elements jest dostęp użytkowników z niemal do-

Adobe Photoshop i Premiere 
Elements 9

http://www.ipodnn.com/articles/10/09/02/walkman.takes.ipods.lead.for.2nd.time.in.a.year/
http://www.ipodnn.com/articles/10/09/02/walkman.takes.ipods.lead.for.2nd.time.in.a.year/
http://news.cnet.com/8301-30685_3-20015360-264.html
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  AutoCAD dla systemów  
Mac OS X oraz iOS

Po prawie 16 latach absencji, Autodesk wprowadza najnow-
szy system AutoCAD 2011 na platformę Mac OS X. Nie jest 
to bezmyślne przeniesienie wersji Windowsowej do świa-
ta Apple. Wprowadzono ponad 14 milionów linii kodu, spe-
cjalnie przygotowanego dla nowego środowiska systemo-
wego. Użyto natywnych standardów interfejsu użytkownika 
Aqua. Zapowiedziany AutoCAD będzie obsługiwał pod-
gląd plików Cover Flow oraz gesty w technologi Multi-Touch 
(wsparcie dla Magic Mouse oraz Magic Trackpad). Pliki DWG 
będą mogły być przeszukiwane przez mechanizm Spotlight, 
co znacznie ułatwi zarządzanie tym formatem danych. Pliki 
stworzone w poprzednich wersjach oprogramowania Auto-
CAD bez problemu będą otwierały się w systemie AutoCAD 
na platformę Mac.

Autodesk nie zatrzymał się jedynie na wersji dla kompute-
rów stacjonarnych. Udostępniona zostanie darmowa wersja 
aplikacji AutoCAD WS, dzięki której użytkownicy mobilnych 
rozwiązań firmy Apple (iPhone oraz iPad) będą mogli prze-
glądać swoje projekty oraz wprowadzać drobne zmiany. 

Nie podano dokładnej daty premiery flagowego produk-
tu firmy Autodesk. Wiemy, że ma pojawić się jesienią. Jednak 
od września w Stanach Zjednoczonych można już zamówić 
swoją kopię w przedsprzedaży. Oferowana cena za aplikację 
wynosi 3995,00 dolarów.

Oprogramowanie AutoCAD na platformę Mac będzie ofe-
rowane bezpłatnie studentom i wykładowcom za pośred-
nictwem portalu Autodesk Education Community  
(http://students.autodesk.com/).

Witryna AutoCAD dla Mac OS X – http://www.autodesk.
com/autocadformac

Więcej o rozwiązaniu mobilnym wspierającym rozwiąza-
nia firmy Autodesk znajduje się tutaj - https://butterfly.auto-
desk.com/mobile/

iFlesz wolnego miejsca przez Internet lub rządzenia mobilne (smartfony, tele-
fony komórkowe) do wszystkich zdjęć i wideoklipów w serwisie  
Photoshop.com.

Ceny i dostępność
Oba programy są dostępne w polskiej wersji językowej. Sugerowana 
cena detaliczna pojedynczego programu to ok. 325 złotych netto. Pakiet 
obu programów powinien kosztować 495 złotych netto. Szkoleniowe  
filmy wideo na temat oprogramowania Photoshop Elements & Premiere  
Elements można znaleźć w serwisie Adobe TV pod adresem  
http://tv.adobe.com

 Apple Cinema Display 27’’  
 w sprzedaży 

Niestety na razie tylko w USA.
Najnowszy monitor Apple, następ-
ca modelu 24’’, pokazany pod-
czas prezentacji 27.07.2010, trafił 
wreszcie do sprzedaży. 
Cena w jakiej jest dostępny to 
999USD. Na stronach Apple widnieje 
informacja, że wysyłka monitora na-
stąpi w przeciągu 1–2 tygodni od zło-
żenia zamówienia.

Nowy monitor Apple, zastąpił na 
stronie model 24’’, którego produkcja 
została zatrzymana. A szkoda, bo 24’’ 

z rozdzielczością HD (1920×1200) sta-
nowiło idealne rozwiązanie do domu 
i pracy. Nie wszyscy potrzebują jako 
pierwszego, a tym bardziej jako dru-
giego, monitora 27’’. Szkoda, że nie 
zostały oba do wyboru. Cóż zapew-
ne podyktowane było to kwestiami 
ekonomicznymi – 24’’ były stosowane 
tylko w Cinema Display, a 27’’ ma też 
iMac, także zakup takiego panelu na 
pewno w ostatecznym rozrachunku, 
jest sporo tańszy przy większym wo-
lumenie. Na razie nie wiadomo kiedy  
i w jakiej cenie będzie dostępny  
w Polsce.

http://students.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/autocadformac
http://www.autodesk.com/autocadformac
https://butterfly.autodesk.com/mobile/
https://butterfly.autodesk.com/mobile/
http://tv.adobe.com/
http://mojejabluszko.pl/2010/07/27/nowosci-apple-nowe-mac-pro-imac-oraz-cinema-display-27/
http://mojejabluszko.pl/2010/07/27/nowosci-apple-nowe-mac-pro-imac-oraz-cinema-display-27/
http://www.apple.com/displays/
http://www.apple.com/displays/


Kup teraz
O�ce 2008 dla Mac,

*Dokonaj zakupu O�ce 2008 dla Mac w dniach 1 sierpnia - 30 listopada 2010, więcej na www.o�cedlamac.pl.

a otrzymasz bezpłatną aktualizację do 
wersji Office 2011 dla Mac*

www.o�cedlamac.pl

Po raz pierwszy po polsku!
Całkowicie bezpłatnie!

Teraz wersja Mac identyczna z wersją PC!

http://www.officedlamac.pl/
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problemy z utrzymaniem rozmowy 
telefonicznej lub/i pobieraniem da-
nych. Jeśli więc jesteśmy w miejscu, 
gdzie zasięg 3G jest na poziomie 4 
kresek (-91 db), trzymanie iPhone’a 4 
w pozycji „mocny ścisk dłonią” lub na-
wet „naturalne ułożenie dłoni” może 
powodować spore problemy z jego 
podstawowymi funkcjami…

Apple na konferencji o antenie  
w iPhone 4
Podsumowując w jednym zdaniu to, 
co Apple miało do powiedzenia  
o aferze z anteną iPhone’a: to nie my 
mamy problem, lecz wszystkie smart-
fony na rynku, ale damy wszystkim 
posiadaczom iPhone’ów 4 darmo-
we etui. 

Konferencja Apple’a prowadzona 
przez Steve’a Jobsa była popisem mi-
strzowskiego PR. Na kilometr można 
było wyczuć wszystkie najważniejsze 
PRowe założenia, które Apple przyję-
ło w tej sytuacji kryzysowej: dowieść, 
że to nie iPhone 4 ma problem, lecz 
cała branża smartfonów, zachwycić 
widzów rozmachem działań wokół 
rozwiązania problemu anteny oraz 
zaoferować na tyle dużą rekompen-
satę, aby nikomu nie przyszło na myśl, 
że możemy wymieniać iPhone’y.

Najmocniejszym stwierdzeniem, 
które Steve Jobs popełnił było ostat-
nie zdanie w części prezentacyjnej: 
kochamy naszych klientów. To od 
jego przyjęcia zależy sukces keyno-
te. Jeśli klienci Apple’a i media w nie 
uwierzą, problem anteny przestanie 
być problemem. To chyba pierwszy 
raz, kiedy Apple tak otwarcie poprosi-
ło swoich wiernych fanów o pomoc, 
bo przesłanie tego zdania jest nastę-
pujące: kochacie nas, lubicie nasze 
produkty? Jeśli tak, to uwierzcie, że 
nie ma problemu.

To bardzo odważne zagranie, ale 
podparte kilkoma mocnymi argu-
mentami: BlackBerry ma ten sam pro-

 Przemysław Pająk 

„Pająk w sieci”. Kolumnę redaguje Przemysław Pająk, 
bloger serwisu Spider’s Web. Autor podsumowuje naj-
ważniejsze wydarzenia w świecie Apple w minionym 
miesiącu. Tym razem podsumowujemy dwa miesią-
ce wakacji.

Problem anteny iPhone’a 4
Problem, który medialnie funkcjonował pod nazwą 
“Death Grip” (tłum. chwyt śmierci) polega na tym, 
że jeśli trzymać nowego iPhone’a 4 lewą ręką  
w sposób, w którym przykryte dłonią jest miejsce, 
w którym łączą się dwie anteny (na załączonym 
przy wpisie zdjęciu dokładnie pokazano to miejsce), 
to telefon drastycznie traci zasięg. Wygląda na to, 
że jest to problem sprzętowy.

Po tygodniu medialnych pomyj rzucanych na 
Apple’a w końcu dostaliśmy rzetelną analizę pro-
blemu wykonaną i opisaną w zrozumiały dla prze-
ciętnego człowieka przez inżynierów z Anandtech: 
Briana Kluga i Ananda Shimpi’ego. Panowie testo-
wali cztery różne pozycje trzymania iPhone’a 4  
w dwóch różnych miejscach: o doskonałym zasię-
gu (w bliskiej odległości od masztu komórkowego) 
i słabym zasięgu. Co więcej, dla wiarygodności da-
nych iPhone’a 4 porównano je z osiągami iPhone’a 
3GS i Nexusa One.

Te cztery różne pozycje trzymania urządzeń były 
następujące: mocny ścisk dłonią, naturalne ułożenie 
dłoni, otwarta dłoń, naturalne ułożenie dłoni; aparat 
w etui. Autorzy testu sugerują, że najczęściej trzy-
mamy telefony w tej drugiej pozycji, czyli „natural-
ne ułożenie dłoni”. Niestety dla iPhone’a 4, średnia  
z sześciu różnych pomiarów w testach w miejscu  
o maksymalnym zasięgu jest dla nowego super- 
gadżetu Apple’a niezwykle niekorzystna. Poniż-
szy wykres prezentuje wyniki dla poszczególnych 
smartfonów. Im mniejsza liczba w każdym przypad-
ku (liczby przedstawiają utratę sygnału), tym lepiej.

Aby w pełni zrozumieć istotę powyższych wyni-
ków należy zajrzeć do drugiego wykresu specjali-
stów z Anandtech przedstawiającego numeryczne 
wartości poziomu sygnału w podziale na kreski za-
sięgu w iPhone 4. -51 dB to najwyższa wartość sy-
gnału 3G. Utrata choćby jednej kreski zasięgu ob-
niża wartość połączenia o -40 decybeli. Trzymanie 
iPhone’a w pozycji “mocny ścisk dłonią” gubi mu aż 
-26 dB, czyli – wracając do kresek zasięgu w iPhone 
– pół kreski. Według Anandtech, jeśli sygnał schodzi 
do wartości poniżej -107 dB, to mogą się pojawić 

blem, HTC na Androidzie ma ten sam 
problem, Samsung na Windows Mo-Mo-
bile ma ten sam problem; wydajemy 
kolosalne pieniądze na to, aby dla do-
bra branży poradzić sobie z proble-
mem utraty zasięgu – 100 mln dola-
rów oraz spektakularne środowisko 
testowe; tylko 0,55% posiadaczy iPho-
ne’ów 4 zgłosiło jakiekolwiek proble-
my z anteną (czyt. to bardzo mały 
problem); iPhone 4 ma tylko niewiele 
więcej utraconych rozmów niż iPho-
ne 3GS, a to nie nasze dane lecz od 
sieci AT&T; w końcu damy darmowe 
etui każdemu z 3 mln osób, które ku-
piły dotychczas iPhone’y 4.

Ten ostatni argument to jedyny 
“twardy” argument poparty żywym 
pieniądzem, które Apple był skłonny 
poświęcić ratując wizerunek swojego 
największego produktu. Licząc po ce-
nach detalicznych apple’owych etui, 
koszt tej operacji wyniesie ok. 100 
mln dolarów (87 mln za zakup etui 
+ koszty wysyłki). To mimo wszyst-
ko niewiele w porównaniu do ponad 
miliarda dolarów przychodów, które 
kwartalnie Apple zyskuje na sprzeda-
ży iPhone’a.

Apple prowadzi niebezpieczną grę
Najbardziej zaskakującym elemen-
tem strategii przyjętej przez Apple’a 
w sprawie – jak sam określił Steve 
Jobs – “Antennagate” jest porów-
nawcza prezentacja konkurencyjnych 
smartfonów. Apple stąpa po cien-
kiej i niebezpiecznej linie, bo rekla-
ma porównawcza to najtrudniejsza 
rzecz w marketingu. Łatwo się na niej 
wywrócić.

Apple ma doświadczenie w rekla-
mie porównawczej, bo niedawno za-
kończona seria Get a Mac w podręcz-
nikowy wręcz sposób radzi sobie  
z pejoratywnym porównaniem Maka 
z Pecetem. Reklamy z tej serii bazują 
przede wszystkim na dystynkcji war-
tości emocjonalnych związanych  

Pająk w sieci
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To jednak dopiero początek dys-
kusji, alternatywnych testów i prób 
odpowiedzi na pytanie czy to tylko 
iPhone ma problem, czy cała bran-
ża smartfonów. W ujęciu prawnym 
Apple zastosował bardzo dyskusyj-
ny manewr i należy się chyba spo-
dziewać pozwów sądowych żądają-
cych usunięcia ze strony internetowej 
szkalujących konkurencyjne marki 
materiałów. Otwartym pozostaje bo-
wiem pytanie, czy prezentowanie su-
biektywnych ocen produktów kon-
kurencyjnych przez jednego gracza 
rynkowego jest zgodne z etycznymi 
praktykami biznesowymi.

Jedno jest więc pewne – swoim  
postępowaniem Apple stworzyło  
precedens, który będzie teraz dysku-
towany i analizowany na wszystkie 
możliwe sposoby. Pewnie o to wła-
śnie chodziło, lecz to bardzo ryzy-
kowne działanie. Jak to bowiem  
z precedensami bywa, nie można być 
pewnym rozstrzygnięć.

I po Antennagate
Jeśli mierzyć sprawę spokojem, Apple  
poradził sobie z poważnym wize-
runkowym problemem związanym 
z wadliwą (lub nie) konstrukcją ante-
ny iPhone’a 4 w błyskotliwy sposób. 
Wszystko wróciło do normy – firma  
ogłasza debiut najnowszej wersji  
swojego hitowego smartfonu na no-
wych rynkach, lokalne media ra-
portują szaleństwo przed sklepami, 
amerykańskie media odkrywają za-
awansowane laboratoria Apple’a,  
akcje firmy na giełdzie pikują, a kon-
kurenci, których produkty Apple po-
kazał w niekorzystnym świetle w fil-
mach wideo na stronie internetowej 
milczą.

Jeśli coś złego miałoby się Apple’o-
wi stać w związku z kryzysem Anten-
nagate, to już by się to stało. W takich 
kryzysach najgorsze dopada firmy 
od razu; katastrofa następuje natych-
miast, a później problem postępuje 
mniej dynamicznie lecz coraz ciaśniej 
zapętla sznur wokół szyi firmy. W tym 
przypadku wtedy, kiedy potencjalnie 
Apple powinno przeżywać najgorsze 
chwile, Jobs i spółka cieszą się „nor-
malnością”. To koniec afery  

z obiema markami, kultywując i podkreślając róż-
nice pomiędzy nimi. To jednak zupełnie inny typ 
narracji marketingowej niż ta, którą bardzo odważ-
nie wdrożył Apple odpowiadając na sytuację kry-
zysową związaną z wadliwą (lub nie – zależy któ-
rą linię wybierzemy za obowiązującą) konstrukcją 
iPhone’a 4.

Przede wszystkim tym razem to obrona, a nie 
atak. Atak jest zawsze łatwiejszy, bo to ten, który 
prowadzi narrację wybiera sposób marketingowe-
go dyskursu. Wybiera więc to, co najmocniejsze  
w swoim portfolio wartości. W przypadku obrony – 
a tak postawione zostało Apple dziś – trzeba odpo-
wiadać na istniejący fenomen, o którym każdy ma 
już dobrze wyrobione zdanie. Wybierając więc po-
równanie najpopularniejszych smartfonów na ryn-
ku w sposób otwarty, nieunikający ekspozycji marki, 
Apple naraża się nie tylko na protesty tych, których 
porównano, ale przede wszystkim na weryfikację 
tego, co wybrano do pokazania. Jeśli w tym drugim 
przypadku udowodni się Apple, że się myli, ozna-
czać to będzie kłopoty wizerunkowe o skali niespo-
tykanej dotychczas na drodze firmy Steve’a Jobsa.

Motywacja Apple’a jest oczywista – dzięki uży-
ciu konkurencyjnych marek i produktów przesunąć 
centrum dyskusji o antenach w smartfonach z iPho-
ne’a 4 na całą branżę. “To nie iPhone ma problem. 
To branża ma problem” – mówił przecież Steve 
Jobs nie pozostawiając wątpliwości o co mu cho-
dzi. Były bezpardonowe materiały wideo prezentu-
jące BlackBerry, HTC oraz Samsunga, jest też stro-
na internetowa archiwizująca to, co Apple pokazało 
podczas ostatniej konferencji. Wszystko po to, aby 
odwrócić uwagę od problemu iPhone’a.

W zasadzie się udaje, bo patrząc na to, jak trady-
cyjne media komentują konferencję Apple’a, dzi-
siaj dyskutuje się bardziej właśnie o tym jak postąpił 
Apple, a nie o samym problemie iPhone’a. Jak moż-
na było się spodziewać, odpowiedzieli wymienieni 
przez Apple’a:
•  RIM nazwał próbę wciągnięcia marki BlackBerry 

we własną klęskę Apple’a (dokładne tłumaczenie 
zdania z oświadczenia prasowego RIM) nie do za-
akceptowania, dodając, że: “stwierdzenia Apple’a 
o produktach RIM wydają się być świadomą pró-
bą zmienienia publicznego rozumienia sprawy di-
zajnu anteny i odsunięcia uwagi od trudnej sytu-
acji Apple’a”.

•  HTC posłużyło się wymownymi liczbami: w przy-
bliżeniu 0.16% naszych klientów skarży się na nie-
dociągnięcia działania anteny.

•  Samsung na razie nie odpowiedział, ale sprawę 
skomentowali przedstawiciele Nokii oraz Motoro-
lioczywiście w sposób jednoznacznie krytykują-
cy Apple’a.

Antennagate. Apple wyszedł z niej 
obronną ręką, po raz kolejny pisząc 
karty podręcznika do zarządzania wi-
zerunkiem; tym razem w rozdziale 
„jak postępować w przypadku kryzy-
su wizerunkowego”.

Długo Apple kazał sobie czekać  
na odpowiedź na narastający niczym  
rozpędzona śniegowa kula problem, 
a szef firmy i utożsamiająca się z nią 
twarz – Steve Jobs popełniał jeden 
błąd za drugim. W końcu Apple rzu-
cił na szalę całą swoją potęgę mar-
ketingową. Z perspektywy tygodnia 
od słynnej już dzisiaj konferencji, na 
której Steve Jobs przedstawił „pro-
blem uścisku śmierci iPhone’a 4’’ 
dwa aspekty wydają się najważniej-
sze: pierwszy, tak jak przypuszczano 
wcześniej, dotyczył prośby o zaufa-
nie, którą w nietypowy dla siebie spo-
sób wyartykułował do fanów firmy 
Jobs; drugi, uchylenie przez Apple’a 
rąbki tajemnicy związanej z laborato-
riami, w których pracuje się nad zasię-
giem w iPhone.

W obu przypadkach zadziałało.  
Już podczas konferencji dla anality-
ków giełdowych, na których Apple 
przedstawił wyniki finansowe – no-
tabene kolejny sprzyjający szybkiej 
odbudowie nadszarpniętej reputacji 
czynnik – szef operacyjny i postać  
nr dwa, Tim Cook, mówił otwartym 
tekstem: Niech będę tu dobrze zrozu-
miany – sprzedajemy każdy egzem-
plarz iPhone’a 4, jaki jesteśmy w sta-
nie wyprodukować.

W sukurs przyszły dwa wydarze-
nia: niezwykle udany debiut iPada na 
9 kolejnych rynkach 23 lipca 2010 r. 
Świat obiegły zdjęcia histerycznie re-
agujących fanów Apple’a, którzy do-
słownie bili się o miejsca w kolejkach 
po iPady w Hong Kongu, Singapurze  
i Nowej Zelandii oraz grzecznie cze-
kali w na kilka godzin długich kolej-
kach w Holandii, Belgii i Szwajcarii.  
Te obrazki pomogły uświadomić jed-
no – fani nie stracili zaufania do pro-
duktów Apple’a; chcą je tak samo 
mocno jak poprzednio.

Drugie wydarzenie to niczym nie 
zmącona informacja prasowa Apple’a, 
że iPhone 4 zadebiutować miał 30 lip-
ca na kolejnych 17 rynkach. Jak gdyby  
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o trwałej zmianie warty na rynku 
technologicznym.

Najważniejszy odczyt z wczorajszej 
konferencji finansowej Apple’a doty-
czył iPhone’a. Z dwóch względów: po 
pierwsze, należało tam już szukać in-
formacji na temat realnego wpływu 
Antennagate na sprzedaż smartfo-
nu Apple’a, a po drugie, odpowiedzi 
na to, na ile sprzedaż iPhone’a nie jest 
zależna od cyklu życia jego kolejnych 
wersji. W 3 kwartale rozliczeniowym 
Apple sprzedał 8,4 mln iPhone’ów. To 
wprawdzie mniej niż oczekiwali anali-
tycy (Wall Street mówiło o 9 mln), ale 
aż o 61% więcej niż rok wcześniej. Ta 
druga liczba jest ważna, gdyż tak jak 
rok temu, tak i teraz, wielu konsumen-
tów wstrzymywało się z zakupem 
iPhone’a do wydania nowego mo-
delu – teraz 4, rok temu 3GS. Widać 
więc, że mimo iż Apple przyzwycza-
ił rynek do lipcowych debiutów iPho-
ne’a, to sama marka jest na tyle silna, 
że koniunktura na nią niezależna jest 
od cyklu jej życia.  

Jailbreak jest legalny
Ta decyzja zmienia nieco optykę ryn-
ku mobilnego – amerykańska instytu-
cja Library of Congresss, która nadzo-
ruje Urząd ds. Prawa Własności uznała 
„jailbreak”, czyli łamanie zabezpieczeń 
oprogramowania fabrycznego smart-
fonów w celu instalacji dodatkowych 
aplikacji za… legalny.

To jedna z kilku zmian w prawie, 
które zabraniało użytkownikom elek-
tronicznego sprzętu obchodzenia 
zabezpieczeń technicznych nakła-
danych przez producentów w celu 
niedopuszczenia do nieautoryzo-
wanego użycia. Oprócz „jailbreaku” 
użytkownicy telefonów w Stanach 
Zjednoczonych będą mogli legal-
nie łamać zabezpieczenia sieci mobil-
nych w celu zmiany dostawcy usług. 
To dwie najważniejsze przegłosowa-
ne zmiany z sześciu, które Library of 
Congress przeforsował.

Aby jednak dokładnie nakreślić 
nową sytuację, należy wspomnieć, 
że… nowe prawo nie zabrania Apple-
’owi i innym producentom smartfo-
nów aktualizowania oprogramowania 
fabrycznego w celu… złamania moż-

nigdy nic, jak gdyby nie było już żadnej sprawy an-
teny w iPhone 4 – po prostu zadebiutuje na kolej-
nych 17 rynkach. Media podchwyciły tę wiadomość 
dokładnie w taki sposób, jaki zapewne planował 
Apple – oceniając potencjał, zastanawiając się nad 
przyszłą sprzedażą. Słowem, zero słowa o antenie 
iPhone’a 4.

Jeśli zaś chodzi o laboratoria, które Apple po-
kazał światu, to trzeba przyznać, że to iście genial-
ne posunięcie. Najpierw była analiza zdjęć, które 
Apple pokazał na konferencji i na stronie, publicz-
ny dyskurs nad tym, co w tych dziwnych komo-
rach się dzieje. Później Apple zaprosił telewizję ABC 
News do siebie, która niby to przypadkiem zrobiła 
kolejne zdjęcia tajemniczych laboratoriów wartych 
100 mln dolarów. Na dodatek więcej dyskutowa-
ło się w ich kontekście o płachtach najprawdopo-
dobniej przykrywających prototypy nowych urzą-
dzeń Apple’a niż o samych tajemniczych komorach. 
Majstersztyk…

Tymczasem Apple po cichu rozpoczęło proces 
rozdawania darmowych etui zabezpieczających 
miejsce “uścisku śmierci”. Kurs akcji firmy na giełdzie 
wrócił do stanu sprzed kryzysu, a analitycy spierają 
się na ile wartość Apple’a jest niedoszacowana.

Steve Jobs ucieszył i uciszył więc wszystkich – 
tych, którzy już zdążyli kupić iPhone’y 4 (dostali 
bumpery lub zwrot pieniędzy), tych, którzy jeszcze 
nie kupili (niedługo i u was będą dostępne), rynek 
(bo przecież problemu nie ma) i nawet konkuren-
cję udowodniając im, że ich produkty mają ten sam 
problem co iPhone 4.

Apple po 3 kwartale
Po raz drugi z kolei wyniki kwartalne Apple’a moż-
na czytać na dwójnasób: z jednej strony zysk wzrósł 
o niebotyczne wręcz 78%, choć nikt nie mówi już 
o kolejnym rekordowym kwartale; z drugiej strony 
najważniejsza tym razem sprzedaż iPhone’ów nieco 
rozczarowała, choć w kontekście rocznym wzrost 
jest znaczny. Na realną ocenę skutków Antennaga-
te dla wyników Apple’a należy więc poczekać do 
publikacji kolejnych wyników kwartalnych za trzy 
miesiące.

Tak jak się spodziewano, Apple daje dobry sygnał 
inwestorom – spójrzcie na nasze wyniki finansowe, 
na najbardziej zdrową na rynku technologicznym 
strukturę marży, na to, ile zarabiacie na jednej akcji 
zanim podejmiecie chaotyczną decyzję o sprzeda-
ży naszych walorów. I rzeczywiście – zysk netto na 
akcji wzrósł aż o 78 centów na akcji do 3,51 dol., co 
dało wynik 3,25 mld dolarów. Obroty z kolei wzrosły 
o 61% do 15,7 mld dolarów. Wynik powyżej 15 mld  
przychodów kwartalnych Apple’a może wynieść fir-
mę Jobsa ponad obroty kwartalne Microsoftu, co 
byłoby kolejnym przyczynkiem do dyskusji  

liwości „jailbreaku”, jak również niere-
spektowania gwarancji jeśli użytkow-
nicy „zjailbreakują” swoje telefony.

Wychodzi więc na to, że jedyna 
zmiana to taka, że „jailbreak” jest teraz 
legalny, a użytkownicy, którzy go wy-
konują działają w ramach prawa. Gra 
w kotka i myszkę pomiędzy Apple’m 
będzie trwać dalej. Mamy jednak od-
powiedź w niekończącej się dysku-
sji, czy jailbreak jest legalny czy nie. 
Jest, tyle że… kogo to w zasadzie dziś 
obchodzi…

Jak drożał iPhone w Polsce
iPhone 4 jest w Polsce drogi – droższy 
niż poprzednie modele. Co więcej, to 
nie jednorazowy skok. Z generacji na 
generację, za smartfon Apple trzeba 
zapłacić coraz więcej złotówek.

Pierwsze informacje o cenach 
iPhone 4 u Polskich operatorów (Plus 
i Play) były szokujące. 3,4 tysiące zło-
tych i do tego dwuletnia umowa. 
Tyle nie kosztował jeszcze żaden tele-
fon, może z wyjątkiem luksusowych 
modeli w rodzaju Motoroli Aura albo 
Nokii 8800. Cenniki Orange i Ery robią 
lepsze wrażenie, ale nawet w tych sie-
ciach iPhone 4 jest po prostu drogi.

Kończą się właśnie pierwsze umo-
wy podpisywane z operatorami  
w momencie polskiej premiery iPho-
ne (modelu 3G). Każdego, kto chciał-
by podpisać aneks na kolejne dwa 
lata i przy okazji kupić nowy model 
smartfonu w promocyjnej cenie, cze-
ka niezbyt przyjemna niespodzianka.

W poniższej tabeli znajduje się ze-
stawienie cen najdroższego mode-
lu iPhone (czyli – kolejno – 3G 16GB, 
3GS 32GB i 4 32GB) w Erze, Orange 
oraz, dla porównania, u operatorów 
zagranicznych (amerykańskiego AT&T 
i niemieckiego T-Mobile):

Miesięczne abonamenty: ok. 70 
USD w AT&T, ok. 50 euro w T-Mobile, 
ok. 150 zł w Orange i ok. 100 zł w Erze 
– ze względu na zmiany ofert ope-
ratorów nie jest możliwe stworzenie 
porównania zawierającego dokładnie 
te same taryfy w każdym kolejnym 
roku. Ceny dotyczą sprzedaży w salo-
nach operatora (Orange stosuje zniżki 
przy sprzedaży przez sklep online).
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Wzrosty cen widać na pierwszy rzut oka. Trudno 
przeoczyć chociażby podwyżkę o 1000 zł, jaką za-
serwował swoim klientom Orange. Jednocześnie, 
cena w USA pozostaje niezmieniona (mimo utrzy-
mania tej samej kwoty abonamentu). Jak wyjaśnić 
tę zagadkę? Czy europejscy (a zwłaszcza – polscy) 
operatorzy są szczególnie pazerni? Nie do końca. 
Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy ceny w do-
larach i euro przeliczymy na złotówki, wg. kursu  
z dnia 1 sierpnia każdego roku:

iPhone zdrożał nie tylko w Polsce, ale i w stre-
fie euro. A do tego złotówka staniała. Jak to jed-
nak możliwe, że cena iPhone wzrosła (w niektórych 
przypadkach) kilkukrotnie, podczas gdy od sierpnia 
2008 dolar zdrożał tylko o 50%? Kwota, którą pła-
cimy za telefon przy kasie to tylko część faktycz-
nej ceny urządzenia. Reszta jest ukryta w comie-
sięcznych opłatach abonamentowych. Operator 

rozkłada na raty część kwoty, któ-
rą płaci producentowi. Ta suma jest 
stała, a nawet ma tendencję do spa-
dania (operatorzy starają się zmniej-
szać wielkość subsydiów), więc ewen-
tualna podwyżka zostaje w całości 
“przeniesiona” na promocyjną cenę 
smartfonu. ¤

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://imagazine.pl/drukuj-kalendarz/
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Zazwyczaj takie pytanie zadajemy na końcu 
wywiadu, ale Tobie muszę je zadać na począt-
ku, w końcu prowadzisz program „Gadżet”.  
Jesteś gadżeciarzem?

Inaczej bym tego programu nie prowadził. Je-
stem i zawsze byłem gadżeciarzem. Mogę zdradzić, 
że kiedyś potrafiłem się zadłużyć, aby mieć nowy 
model telefonu komórkowego. W tej chwili gadże-
tem może być dla mnie praktycznie wszystko. Po-
cząwszy od żelazka, które samo prasuje koszule, 
skończywszy na gadżetach dla rodziców i niemow-
laków. Jestem w chwili obecnej kompletnie na tym 
punkcie sfiksowany. Foteliki samochodowe, łóżecz-
ka, nawet chodzę na targi artykułów dziecięcych.

Chociaż oczywiście gadżety, to przede wszyst-
kim elektronika i tu wyprzedzę pewnie kolejne 
Twoje pytanie - oczywiście Apple.

Obecnie mam najnowszego Mac-
Booka Pro kupionego bardzo niedaw-
no. Wcześniej używałem MacBooka 
Air, ale zaczęło mi brakować napędu. 
Oprócz tego mam w domu dość sta-
rego iMaca, na którym mam pełną bi-
bliotekę muzyczną i synchronizuje z 
nim wszystkie moje iPody i iPhone’y. 

Dużo osób śmieje się ze mnie, że 
mam misję życiową przekonywania 
wszystkich do Maków. Ale jak słyszę 
po raz któryś od różnych osób, że za-
wiesił im się PC to odpowiedź mam 
jedną - Kup Sobie „Maka” i po proble-
mie. Oczywiście, że komputer z Win-
dows też da się dobrze skonfiguro-
wać i będzie stabilny, ale na Maku jest 
to domyślnie dobrze rozwiązane. 

Niestety takie przekonywanie ma 
też swoje wady, bo potem służę jako 
telefoniczny Hot-Line. Ostatnio „wi-
siałem” całymi wieczorami na tele-
fonie wyjaśniając znajomym różnice 
między Leopardem, a Windows. Na 
szczęście system jest dziecinnie pro-
sty i w wszyscy miarę szybko potrafią 
go „załapać”

W tym miesiącu o Apple i Gadżetach 
rozmawiamy z osobą mogącą powiedzieć 
na ten temat bardzo dużo. Zbigniew 
Urbański jest Wam na pewno znany m.in. 
jako prowadzący program „Gadżet”  
w telewizji TVN Turbo. Zanim związał 
się z tą stacją przez długi czas pracował 
w Policji i osiągał sukcesy w zwalczaniu 
przestępności elektronicznej.

Kup Sobie „Maka” 
i po problemie. 

rozmawia: Norbert Cała

Moje kolejne pytanie jest jednak 
trochę inne. Wiem, że lubisz Apple 
więc pewnie pamiętasz. Jaki był 
pierwszy sprzęt tej firmy, którego 
używałeś?

 
Wiedziałem, że zadasz to pytanie. 

Oczywiście iPod, a pierwszy kompu-
ter to MacBook lub może jeszcze iBo-
ok, kupiony w Stanach jakieś 6 lat 
temu. Sprzęt Apple znałem już wcze-
śniej, ale niestety był drogi i cięż-
ko dostępny w Polsce. Dopiero kilka 
lat temu mogłem sobie na niego po-
zwolić. Kupiłem wtedy iPoda i niedłu-
go potem komputer Apple. 

Muszę spytać - jaki to był iPod?

Nie pamiętam dokładnie, ale je-
den z pierwszych jakie były u nas do-
stępne. Wiem, że działa po dziś dzień 
i używa go córka znajomego. 

Jakiego komputera używasz 
teraz?

zdjęcie: źródło tvn
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Zanim trafiłeś do telewizji długo pracowałeś w Policji. Nie 
było trochę szkoda świetnie zapowiadającej się kariery? Zaj-
mowałeś się przecież przestępstwami elektronicznymi, czyli 
czymś, z czym mamy teraz do czynienia na co dzień.

Internetem zacząłem interesować się, gdy tylko zaczął być do-
stępny w Polsce. Wraz z nim pojawiły się przestępstwa interneto-
we. Pamiętam, że około 95 roku pracowałem w komendzie wo-
jewodzkiej w Poznaniu. Mieliśmy wtedy dwa modemy, którymi 
mogliśmy dostać się do internetu. Na początku pracy intereso-
wałem się prawami autorskimi, czyli tym, co powszechnie zna-
my jako piractwo komputerowe. Później zostałem wybrany jako 
jeden z 50 funkcjonariuszy w Polsce do szkolenia z zakresu prze-
stępstw teleinformatycznych, komputerowych. Czyli włamania, 
kradzieże z kart kredytowych, pedofilia. To było już dość dawno, 
bo w 2000 roku. Przez ten czas zmieniło się bardzo dużo. 

Z tej 50-tki wysłanej na to szkolenie, już chyba nikt nie pracu-
je w Policji lub przynajmniej nie zajmuje się tym tematem. Ja tez 
przeszedłem z CBŚ, w którym byłem ekspertem od przestępczo-
ści elektronicznej, do biura prasowego. Był to okres kiedy Policja 
stawała się mocno medialna, a dziennikarze interesowali się no-
wym tematem jakim były przestępstwa w cyberprzestrzeni. Oka-
zało się, że radze sobie całkiem dobrze przed kamerą i tak właśnie 
zaczął  się mój związek z mediami.

Podsumowując, wydaje mi się osiągnąłem w Policji wszystko 
co mogłem. Powoli zacząłem codziennie robić to samo i zrozu-
miałem, że pora coś z tym zrobić.

Jednak na pewno nie uważam tych lat za stracone, uczestni-
czyłem w bardzo ciekawych szkoleniach organizowanych przez 
Secret Service, FBI oraz chyba wszystkie europejskie policje. Trze-

ba przyznać, że mając dużo większe budżety niż 
nasza rodzima Policja, potrafili oni organizować 
szkolenia o jakich nam się nie śniło. Niektóre z nich 
odbywały się pobliżu pól golfowych, bowiem wy-
chodzono z zasady, że po pracy musimy się odpo-
wiednio zrelaksować. Innym razem ćwiczyliśmy  
w domu naszpikowanym nowoczesnym gadżetami 
i musieliśmy zmagać się z pułapkami, jakie mógł na 
nas zastawić przestępca-gadżeciarz. Były też bardzo 
zabawne sytuacje. Amerykanie, którzy nas szkoli-
li, nie bardzo wiedzieli na jakim poziomie jesteśmy. 
Zaczynali więc szkolenia od pokazywania nam  
z czego składa się komputer. Jak usłyszeli jakie spra-
wy już rozwiązywaliśmy, to kolokwialnie mówiąc, 
opadły im szczęki i cały plan szkolenia diabli wzięli. 

Skoro żaden z tych 50-ciu wyszkolonych Po-
licjantów już nie pracuje w zawodzie to zna-
czy, że teraz jesteśmy jako obywatele gorzej 
chronieni?

Oczywiście, że nie. Większość szkoleń była pro-
wadzona w systemie kaskadowym. My, po po-
wrocie ze szkoleń, przekazywaliśmy naszą wiedzę 
młodszym kolegom, zresztą oni też wyjeżdżają na 
podobne szkolenia. W światku cyberprzestępców 
czas płynie tak samo szybko, lub nawet szybciej, niż 
w całym światku informatycznym. Ciągle trzeba się 
uczyć. 

Mam z kolegami z Policji od czasu do czasu kon-
takt i wiem, że możemy czuć się bezpiecznie. Co 
ciekawe, to polska Policja częściej wysyła za gra-
nice informacje o cyberprzestępcach, których po-
tem łapią Policjanci w innych krajach. Kiedyś było 
odwrotnie.

Z Policji trafiłeś prosto do TVN i programu  
Gadżet. To chyba jedyny polski program  
o gadżetach?

Tak, zgłosiłem się do Castingu i go wygrałem. Tak 
się zaczęło. 

Masz rację, to jedyny taki program. Jest tak praw-
dopodobnie dlatego, że strasznie trudno zrealizo-
wać taki format. Napotykamy na różne przeszkody. 
Począwszy od słabej dostępności gadżetów u pol-
skich dystrybutorów. Zdarzało się nam ściągać pro-
dukty z USA za własne pieniądze. Dodatkowo, po-
przez ograniczenia czasowe program trwa niecałe 
30 minut. Są też problemy formalne. Zawsze taki 
program ociera się o kryptoreklamę, a Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji czuwa. Trzeba więc zawsze 
znaleźć złoty środek. Nam się chyba to udaje, bo 
oglądalność mamy naprawdę wysoką i ciągle krę-
cimy nowe sezony. Można sądzić, że program o ga-
dżetach może być wyparty przez internet, ale tutaj 

zdjęcie: źródło vipnews
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działa magia telewizji i ludzie jednak lubią obejrzeć coś na szkla-
nym ekranie. 

Inna sprawa, że program nie spełnia w 100% moich oczekiwań. 
Oczywiście chciałbym, żeby każdy sezon był jeszcze lepszy. We 
wrześniu ruszamy z nowym sezonem i od razu powiem, że bę-
dzie trochę inny. Będą dłuższe testy realizowane poza studiem,  
a w przyszłości chciałbym, aby program trwał co najmniej 45 mi-
nut. Czy się uda, trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że tak. 

Mam też dużo pomysłów na programy luźno związane z ga-
dżetami. Chętnie przetestowałbym najfajniejsze wyciągi narciar-
skie w Europie, ciekawe miejsca na spędzenie ekstremalnego 
weekendu. Zupełnie zaś szalonym pomysłem, byłby program  
z gadżetami dla dorosłych. 

Prowadzisz program już trzeci sezon. Jaki odcinek najlepiej 
zapamiętałeś?

Najbardziej zapadają w pamięci odcinki wyjazdowe. W jednym 
programów testowałem różne dziwne zabawki do zjeżdżania po 

śniegu. Mieliśmy mieć cały stok dla siebie, ale oka-
zało się, że jest otwarty dla wszystkich. 

Zjeżdżałem po typowej oślej łączce na SnowSco-
ot, czyli połączeniu roweru z nartami. Nigdy wcze-
śniej na tym nie jeździłem. Nagle zobaczyłem sie-
dzącą na stoku 5 letnią dziewczynkę. Wystraszyłem 
się, że zaraz w nią wjadę, starałem się opanować 
moją maszynę do zjeżdżania. Skończyło się tak, że 
przejechałem obok dziewczynki, ale przewróciłem 
się i złamałem obojczyk. Mieliśmy potem dylemat: 
czy mamy kręcić program ze mną w gipsie czy wra-
cać do domu. Zdecydowaliśmy się nakręcić do koń-
ca, choć dziwnie wyglądałem jako prowadzący  
z gipsem.

No cóż mogę tylko życzyć powodzenia i mniej 
urazów. Gratuluję też Żonie i Tobie narodzin 
córki. Słyszałem, że będzie gadżeciarą! ¤

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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Przemysław Marczyński: Jak zaczę-
ła się Twoja droga programisty na 
Maku? W Polsce posiadanie samego 
komputera to pewnego rodzaju egzo-
tyka, nie mówiąc już o pisaniu progra-
mów na tą platformę.

Bartek Bargiel: Myślę, że zadziałał tutaj 
efekt „halo”, o którym często mówi się  
w kontekście aktualnej strategii sprze-
dażowej Apple’a. Zobaczyłem zapo-
wiedź iPhone’a i pomyślałem sobie: 
„Hmm, wow! A jak wyglądają ich kompu-
tery i system operacyjny?” O Makach po-
jecie miałem blade, wiedziałem, że maja 
świetny design i są raczej drogie. Sporo 
poszperałem na necie i mocno skuszo-
ny, zamykając oczy na cenę, zamówiłem 

szych nie należy. Co prawda Objec-
tive–C ma prostą (choć oryginalną) 
składnie, to prędzej czy później każ-
dy zada sobie pytanie, „a co ozna-
czają w kodzie te wszystkie gwiazdki, 
podwójnie gwiazdki etc.” – bez przy-
zwoitej znajomości języka C ani rusz.

Na poziomie UI wyzwaniem może 
być pisanie własnych kontrolek gra-
ficznych. Co prawda Apple dostarcza 
pokaźną bibliotekę tych standardo-
wych i są również dostępne open–
source’owe komponenty cudzego 
autorstwa, ale i sam Apple, i wiek-
szość autorów popularnych aplikacji 
„rysuje” interfejsy użytkownika swo-
ich aplikacji za pomocą własnego 
kodu, w dużej części bez wykorzysta-
nia systemowego UI. Efekt jest pięk-
ny, ale nie każdy lubi pisać kody zwią-
zane z UI.

Osobiście irytuje mnie proces lo-
kalizacji aplikacji – jakakolwiek więk-
sza zmiana w UI wymaga sporo pra-
cy, zwłaszcza w obszarze aplikacji 
makowych.

Niewielu mamy w Polsce programistów 
tworzących na platformę Mac OS X. 
Jednak Ci, którzy już zabrali się za pisanie 
kodu na platformę Apple, zaskakująco 
szybko odnoszą sukcesy na arenie 
międzynarodowej. Miałem przyjemność 
zamienić kilka słów z Bartkiem 
Bargielem, który jest współtwórcą 
najpopularniejszego menedżera zadań dla 
Mac OS X.

O pracy nad programem Things,  
oraz o zmaganiach  

z tworzeniem aplikacji.
rozmawia: Przemysław Marczyński

swojego pierwszego MacBooka. Cze-
kając niemal 3 tygodnie na  dostawę, 
zdążyłem porządnie przygotować się 
na „switch” z Windows – wiedza  
o Mac OSie, pełna lista programów–
zamienników, tips&tricks, najpopular-
niejsze makowe site’y… Pierwsze ty-
godnie spędziłem jako zwykły „end 
user”, dopiero później, aby zaspoko-
ić ciekawość swoja i mojego eks–w-
spółpracownika, zainteresowałem się 
narzędziami dla programistów. Nowy 
język programowania potraktowałem 
jako wyzwanie. Zachwycił mnie też 
XCode i świetna dokumentacja dewe-
loperska. I tak to się zaczęło.

Co jest najtrudniejsze w pisaniu 
aplikacji dla Mac OS X?

Na poziomie kodowania wskazałbym 
głównie na konieczność zaznajomie-
nia się z językiem C, który, choć jest 
potężnym narzędziem, do najprost-

 To IT, zwłaszcza w dobie  
internetu, stwarza nieprawdopo-
dobne wręcz możliwości robienia 
tego, co się lubi
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Gdzie szukasz najczęściej pomocy jeśli stajesz przed proble-
mem w tworzeniu programów?
Zaczynam zawsze od dokumentacji dla programistów made by 
Apple – i z reguły tam znajduje odpowiedzi. Jeśli nie, krok nr dwa 
to zawsze serwis Stack Overflow – fantastyczna baza wiedzy. 
Ostatnia deska ratunku to oczywiście Google.

iGTD był bardzo popularnym, darmowych menedżerem za-
dań którego byłeś autorem. Co skłania programistów do 
tworzenia darmowych programów?

Akurat w przypadku iGTD nie było to działaniem zaplanowanym 
– program powstał jako efekt uboczny moich programistycznych 
przygód na Maku, powodzenie programu zaskoczyło mnie same-
go, a model donationware sprawdził się bardzo dobrze w począt-
kowej fazie pisania programu. 

Czyli udaje się czerpać korzyści finansowe z darmowych 
programów?

Tak, dopóki program był aktywnie rozwijany, użytkownicy potra-
fili to docenić, zresztą ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu (i rado-
ści). Trafiali się nawet użytkownicy płacący za konkretne dodawa-
ne funkcje – bardzo sympatyczny model współpracy.

Jak wygląda zwyczajny dzień programisty?

Zależy od jego zakresu obowiązków i specyfiki konkretnych pro-
blemów. Powiem, jak to wygląda u mnie. Hmm, przede wszyst-
kim poranna kawa, a później bywa różnie :–) Trochę myślenia  
i skrobania nowych kodów (dodawanie funkcjonalności), trochę 
szukania po kodach i testowania (robienie bug fixów), trochę dys-
kusji ze współpracownikami. Czasami mam też bezpośredni kon-
takt z użytkownikami – zdarza mi się wysyłać im specjalne, przy-
gotowane pod kątem konkretnych problemów, wersje naszych 
aplikacji, aby przetestowali je na swoich urządzeniach.

Czy twoja praca idzie w parze z pasją? (można wspomnieć  
o swoich zainteresowaniach poza tworzeniem aplikacji)

Zdecydowanie. Moja pasja jest generalnie bycie twórczym, a co-
raz więcej moich zadań w CC się z tym wiąże. Powtarzam jednak 
często, że równie dobrze mógłbym zajać się literatura, dziennikar-
stwem albo muzyka (i słowo pisane, i dzwięki mnie magnetycznie 
przyciągają) – być może w przyszłości potraktuje je bardziej niż 
hobby. Póki co jednak to IT, zwłaszcza w dobie internetu, stwarza 
nieprawdopodobne wręcz możliwości robienia tego, co się lubi,  

z ludźmi, którzy mogą być od siebie oddaleni o set-
ki km, w dodatku za godziwe wynagrodzenie.
Znasz innych autorów aplikacji, którzy w Polsce 
tworzą programy pod Mac OS X? Wymieniacie 
się doświadczeniem, spotykacie? Czy raczej je-
steś samotnym żaglem na naszej Polskiej sce-
nie Macowej?

Znam kilku programistów, z którymi utrzymuje  
w miarę regularny kontakt, głównie drogą elektro-
niczną. Znam też paru entuzjastów developerskich 
technologii apple’owych, którzy stawiają na tym 
podwórku pierwsze kroki i służę im często poradą. 
Z drugiej strony, podejrzewam, że jest grupa pol-
skich profesjonalistów, którzy osiągnęli spory suk-
ces (choćby na AppStore), a nie było dane mi ich 
poznać.

Co trzeba zrobić aby stać się członkiem jed-
nej z najbardziej rozpoznawalnych firm 
programistycznych?

W moim przypadku był to ciekawy splot bardzo 
wielu okoliczności. Miałem dużo doświadczenia 
zdobytego przy rozwijaniu iGTD i jego następców, 
których finalne wersje nie ujrzały światła dzienne-
go. Charakter iGTD idealnie pokrył się z charakte-
rem głównego produktu Cultured Code – wiedzia-
łem wiec „z czym to się je”, także koncepcyjnie. 
Wreszcie – moje związki z Niemcami. Przed przej-
ściem do Cultured Code pracowałem przez kilka lat 
dla niemieckiej firmy, również z siedziba w Stuttgar-
cie. Było więc stosunkowo łatwo spotkać się z przy-
szłymi kolegami na żywo, omówić różne kwestie, 
popracować wspólnie. No i warto dodać, że spra-
wę ułatwiła mocno moja znajomość języka niemiec-
kiego. Myślę, że na rynku IT w dalszym ciągu panuje 
deficyt niemieckojęzycznych specjalistów. Uczcie się 
niemieckiego!

Czy praca w Cultured Code jest Twoim pełno-
etatowym zajęciem? Powiem inaczej – Czy  
z tworzenia aplikacji na Maki można żyć?

Tak, jest to dla mnie pełnoetatowa działalność –  
byłoby też grzechem, gdybym narzekał na swoje 
warunki egzystencjalne z tym związane.

Możesz zdradzić rąbek tajemnicy nad czym  
teraz pracujecie?

Jak informujemy na naszych oficjalnych stronach 
główna energia teamu skupia się obecnie na roz-
woju rozwiązania over the air sync – wyczekiwane-
go powszechnie przez naszych użytkowników. Jest 
przy tym sporo pracy, wyzwania są niebanalne, ale 
efekt będzie – moim skromnym zdaniem – powa-
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lający. Oprócz tego zajmuje się, choć w mniejszym wymiarze cza-
sowym, zadaniami dla poszczególnych wersji Things na wszyst-
kie platformy. Dość swobodnie poruszam się już po każdej z baz 
kodu, wiec mogę wykonywać drobne bug fixy i usprawnienia, 
które trafiają do kolejnych update’ów.

Czy zespół CC to drużyna międzynarodowa?

Z wyjątkiem mojej osoby w chwili obecnej większość pracowni-
ków to jednak Niemcy, pracujący w Stuttgarcie. W bieżących pro-
jektach wspomagają nas też koledzy z USA.

Jest jakiś powód który sprawia, że CC nie umieszcza swoich 
programów w paczkach aplikacji?

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.

Rynek aplikacji dla Maców zalewa trend tworzenia paczek 
z programami. Na pewno znasz MacHeist, TheMacBundles 
czy MuPromo. Uważasz, że skłanianie autorów aplikacji do 
drastycznego obniżania cen źle wpływa na resztę środowi-
ska programistów?

Myślę, że dobry produkt obroni się sam i włączenie konkurencyj-
nego produktu do paczki być może zwiększy przychód konku-
renta w krótkim okresie, lecz w długim okresie wydaje mi się to 
bez znaczenia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę specyfikę główne-
go targetu aplikacji makowych – czyli USA. Do tego dorzućmy 
fakt, że konsumenci produktów Apple, a maków w szczególno-
ści, to nie jest rynek masowy – to nie są ludzie, którzy maniakalnie 
szukają oszczędności, tu nie walczy się ceną, a przynajmniej nie 
*wyłącznie* cena. Byłem zresztą pod wrażeniem, z jaką łatwością 
przychodzi amerykańskiemu makowcowi docenienie cudzej cięż-
kiej pracy przez niechlupanie z portfela X dolarów. W Polsce to ja-
kaś abstrakcja… i na przykład ręce mi opadają, gdy czytam blo-
gowe raporty autora aplikacji Scheduler Poland o skali piracenia 
jego aplikacji, która, no cóż, fortunę nie kosztuje...

Dlaczego Things jest postrzegany jako najlepszy GTD dla 
Maków?

Moja skromna opinia: ponieważ oferuje idealny ba-
lans pomiędzy prostota UI a funkcjonalnością. Jest 
łatwy do opanowania, świetnie wygląda i, jak to 
określił jeden z użytkowników: „im dłużej korzy-
stasz z Things, tym bardziej dostrzegasz potencjał 
tej aplikacji”.

Things zdobywa prestiżowe wyróżnienia: Ap-
ple Design Award, Macworld Best of Show 2009 
czy Eddy Awards. Taki sukces to bez wątpienia 
ciężka praca programistów. Ale czy tylko?

Na pewno nie. Bez programistów nie byłoby apli-
kacji, to jasne, ale wszystko zaczęło się od prostego, 
ascetycznego wręcz pomysłu na program. Ten zo-
stał uzupełniony przez świetny design UI, autorstwa 
Christiana, CC–owego projektanta z niebywałym ta-
lentem. Do tego dorzućmy profesjonalny marketing 
oraz wyczucie i wykorzystanie „momentu w histo-
rii” – rosnącego zainteresowania tematem time ma-
nagement, GTD itd., później otwarcia AppStore  
i przygotowania Things w wersji mobilnej.  
To wszystko złożyło się na ten sukces, chyba jeden  
z większych w makowo–iOSowym światku.

Powiedz jak wygląda praca nad Things?  
Praca na odległość chyba nie należy do naj-
prostszych szczególnie, gdy bardzo dużo użyt-
kowników korzysta z Waszego programu.

Dość standardowo – planujemy ogólna strate-
gie dla produktu, rozbijamy ja na kawałki, a bieżą-
ce wyznaczanie celów i raportowanie statusu pra-
cy odbywa się w czasie krótkich, 10–minutowych 
codziennych spotkań. Praca na odległość nie sta-
nowi tu problemu – niech żyją komunikatory. Kon-
ferencje wideo są świetne na spotkania a drobiazgi 
da się szybko załatwić przez krótkie czaty tekstowe. 
Zresztą – w miarę regularnie odwiedzam moich ko-
legów osobiście, wiec miewamy też okazje do dys-
kusji face to face, większe zebrania czy wspólną 
rozrywkę.

Kiedy będzie polska wersja Things?

Jestem prawdopodobnie głównym winowajca 
bieżącego stanu rzeczy. Obiecuje poprawę, choć 
konkretnego terminu podać nie mogę – niestety, 
priorytety.

Dziękuję serdecznie Bartkowi, że znalazł czas 
na rozmowę i zapraszam do zapoznania się  
z konkursem, gdzie do wygrania licencja na 
program Things. ¤

Witryna programu Things: http://culturedcode.com/

Od lewej: Thorsten, Michael, Konstantin, Bartek.

http://culturedcode.com/
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Zorganizuj się!
Konkurs, w którym do wygrania jest najpopularniejszy 

menedżer zadań na platformę Mac OS X - program Things!

1. Kiedy pojawiła się oficjalna wersja iGTD? 
 A – grudzień 2004
 B – maj 2006
 C – sierpień 2007. 

2. Kiedy pojawiła się oficjalna wersja programu Things?
 A – marzec 2009
 B – styczeń 2009. 
 C – listopad 2008

3.  Kiedy Bartek Bargiel dołączył do zespołu  
Cultured Code?

 A – grudzień 2008
 B –  sierpień 2009
 C – wrzesień 2009

Należy odpowiedzieć na wszystkie trzy pytania.  
Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do dnia  
15 października 2010 roku wysłać e-mail na adres:  
konkurs@imagazine.pl, wpisując w tytule „Things”.  
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 THINGS
1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions - Dominik Łada z siedzibą  
w Warszawie. 
Konkurs “Things” prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej i trwa do dnia 15 października 2010 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 licencji na program „Things” dla Mac OSX 
wydanego przez firmę Cultured Code, spośród osób, które nadeślą emailem 
poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe. Email powinien być wysłane na 
adres konkurs@imagazine.pl oraz powinien być zatytułowany “Things”. 

Pytania konkursowe:

1. Kiedy pojawiła się oficjalna wersja iGTD? 
A - grudzień 2004
B - maj 2006
C - sierpień 2007. 

2. Kiedy pojawiła się oficjalna wersja programu Things?
A - marzec 2009
B - styczeń 2009. 
C - listopad 2008

3. Kiedy Bartek Bargiel dołączył do zespołu Cultured Code?
A - grudzień 2008
B - sierpień 2009
C - wrzesień 2009

Należy odpowiedzieć na wszystkie trzy pytania. W każdym pytaniu prawidłowa 
jest tylko jedna odpowiedź.

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować niniejszy regulamin 
oraz podać swoje dane kontaktowe. W emailu koniecznie zamieść informa-
cję:  „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu ‚Things’ 
oraz akceptuję jego warunki i postanowienia.”.   Uprzedzamy, że zgłoszenia bez 
tych informacji nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz: 
• nadsyłanie odpowiedzi: do dnia 15 października 2010 r. 
• zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową
• ogłoszenie wyników: na łamach listopadowego numeru iMagazine - 11/2010 (2)

4. NAGRODY
W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody ufundowane przez firmę 
Cultured Code: 1 licencja na program „Things” dla Mac OSX
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 Organizatora Konkursu wyda-
nia nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu,  
a zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn nieza-
leżnych 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 wyrażeniem zgody na wy-
korzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane 
w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)  
Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe 
będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie 
wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związ-
ku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania 
Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkur-
sach oraz badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Konkursu. 
Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawia-
nia. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych danych na stronach interne-
towych iMagazine i wewnątrz magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie 
jednym ze zwycięzców.

http://culturedcode.com/things/ 
Producent: Cultured Code

mailto:konkurs@imagazine.pl
http://culturedcode.com/things/
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Dałem mu to niecodzienne za-
trudnienie z sentymentu. Łączą mnie 
z nim miłe wspomnienia i wspólne 
przeżycia. Chłop się starał jak mógł, 
chociaż niejednokrotnie OS za nim 
nie nadążał, z kolei jego serduszko 
mocno się skołatało a i pamięć już  
nie ta. Ale było nam ze sobą dobrze.

Pamiętam jak z utęsknieniem cze-
kałem na mmsy. Właściwie to chyba 
wszyscy czekaliśmy na ten upgrade. 
Inne telefony miały je od lat, a iPhone 
był sto lat za ... mu ... Związkiem  
Radzieckim. Ale w końcu i mmsy wy-
naleźli w Cupertino i dowieźli do 
iPhonów. I wreszcie człowiek mógł się 
ucieszyć jak dziecko, że fotkę mamusi 
może wysłać. 

 Sławomir Durasiewicz 

Używałem mojego iPhone 3G przez całe dwa lata. 
Na wiele się napatrzył i był świadkiem niejednej cie-
kawej sytuacji. Sprawował się lepiej niż inne telefo-
ny, które miałem możliwość użytkować. Nie psuł się 
i nie zawieszał jak kolejne Motorole, Ericssony. Nie 
wykonywał niekontrolowanych połączeń, jak ongiś 
Siemens S6. Wszędzie wzbudzał sympatię i zainte-
resowanie. Taki ładny, sympatyczny, telefonik.  
Tydzień temu przyszło mi się z nim rozstać, chociaż 
tak właściwie nie do końca. Ma kamerkę, robi zdję-
cia, ma bluetooth, wi-fi i głośniczki. Nie będzie leżał 
odłogiem i rdzewiał, póki mu pary w baterii starczy. 
Rozmów telefonicznych nie musi już przeprowa-
dzać, a że dobrze się sprawował, więc postanowi-
łem go uhonorować.

Nowe oprogramowanie ma niestety większe wy-
magania sprzętowe i mój iPhonik dostawał lekkiej 
zadyszki. Otrzymał więc wypowiedzenie za porozu-
mieniem stron i pracuje teraz na umowę zlecenie - 
jako iPod. 

A ileż to zabawy było z tą inicjacją 
mmsowania. Pierwszy wysłany przeze 
mnie mms doszedł już po dwóch go-
dzinach z okładem. Ale doszedł. Na-
stępne mmsy dochodziły szybciej.  
A przy okazji ile radości było z tego, 
że iPhonik nareszcie ma to co inne fo-
niki mają od dawna? I właściwie wię-
cej zarzutów nie miałem. No może 
jakieś niewielkie i nie warte wspo-
mnienia, ale za to przygody z nim są 
warte opisu.

Moja pamiętna wizyta na greckiej 
wyspie Kos zawsze kojarzyć mi się bę-
dzie z brakiem mmsów i opychaniem 
się pączkami w pewnej cukierni.   
A działo się to z zupełnie błahego po-
wodu – udostępniali w owej cukierni 
wi-fi za darmochę dla klientów.  

Epitafium dla starego 
iPhone’a
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Może nawet z pewnymi elementami 
wstydliwości, jakby iPhonik nie wie-
dział jak się zachować.

Moja żona skwitowała to w ten 
sposób: „Bo ustawiłeś to w czasie bio-
logicznym. Trzynasta, to trzynasta dla 
Ciebie w kraju a nie jakaś tam inna 
wydumana godzina, przez obce pań-
stwo, na złość przyjezdnym”. Nie znaj-
dując lepszego, przyjąłem ten tok ro-
zumowania. Nie miałem zamiaru psuć 
sobie wakacji. 

Nawet jakbym wysłał zapytanie do 
Stefka Jobsa, to zapewne lepszej od-
powiedzi bym nie dostał. 

A tu proszę, moja żona nauczy-
ła się mówić Jobsem. Może niedługo 
będzie to styl obowiązujący. Kto wie? 
Może już teraz należy potrenować?

Był w tym szaleństwie pewnie  
i ukryty sens. Niby jestem w innej 
strefie czasowej, w której jest czterna-
sta. W kraju rodzinnym jest trzynasta. 
Więc jak miałem coś zrobić na trzyna-
stą (w kraju) to iPhone powiadamiał 
mnie o właściwej porze czyli  
o trzynastej, która w innej strefie cza-
sowej była czternastą. To proste.

I może przyjąłbym takie wyjaśnie-
nie gdyby nie to, że parę dni później 
kalendarz iPhone’owy dostosował 
się do czasu miejscowego. I już po-
wiadomienie było o czternastej cza-
su polskiego, czyli o trzynastej czasu 
greckiego. Jak to wytłumaczyć? I do 
tego drogi czytelniku służy „jobsomo-
wa” To proste; mój biologiczny zegar 
dostosował się już do czasu miejsco-
wego, więc iPhone zaakceptował to. 
No i odpowiedź gotowa.

Albo to; IPhone mojej żony posia-
dał oprogramowanie 4.0, mój 4.0.1. 
Jak myślicie, który iPhone lepiej „cho-
dzi”? Dobra odpowiedź, ten z niż-
szą wersją programową, nie wiedzieć 
czemu. Z telefonu mojej żony, moż-
na było przeczytać jakieś wiadomo-
ści na onecie. Z mojego nie. Telefon 
mojej żony miał dostęp do progra-
mu pogodowego - mój nie. W moim 
iPhone’ie każda próba dostępu do ja-
kichkolwiek wiadomości kończyła się 
komunikatem „brak dostępu do sie-
ci komórkowej” albo „nie udało się 

Zamiast mmsów, których nie było, wysyłałem  
e-maile obżerając się pączkami. Do Polski wróci-
łem dwa kilo cięższy. Od tego czasu nawet w Tłusty 
Czwartek pączki mi jakoś nie idą.

W Portugalii już tak słodko nie było. Cukiernia  
w pobliżu, a i owszem, ale wi-fi w cukierni to niesły-
chana rzadkość. Pastelaria służy do jedzenia ciastek, 
a nie surfowania po internecie – trzeba było korzy-
stać z 3G. Po przyjeździe do kraju rachunek był sło-
ny do zapłacenia. Ale cóż, chciało się korzystać – 
trzeba było uiścić.

Tegoroczne wakacje na Korfu były prawie bez-
internetowe. Chociażby z tej prostej przyczyny, że 
operatorzy go nie udostępniają. No w każdym razie 
nie tak jak w Polsce. Karty miejscowe, gdy już się da 
je zdobyć, trzeba zarejestrować a rejestracja obco-
krajowca to same problemy. No i internetu i tak nie 
ma. Jakże by inaczej, byłoby za prosto. 

Okazuje się, że Unia, Unią ale wiele rzeczy jest 
tylko dla tubylców. Unia nie jest łaskawa w równym 
stopniu dla wszystkich swoich dzieci. A są tacy co 
narzekają na naszych rodzimych operatorów, rząd, 
samorząd, cyklistów i Szymona Majewskiego.  
No to niech wyjadą. Niech zobaczą, że u nas nie 
jest tak tragicznie, jak usiłują nam wmówić pewni 
politycy.

Wi-fi to też rzadkość w Grecji – tej wyspiarskiej, 
bo na kontynentalnej może być zupełnie inaczej. 
Więc polowanie na okazję darmowego  
Internetu to niemal wysiłek niegdysiejszych łowców 
przygód i obfituje w całkiem nieprzewidywane sy-
tuacje. A jakie to urokliwe. Człowiek gania  
z telefonikiem czy laptopem od domku do domku, 
czy od lokalu do lokalu. Zasiada przy stoliku, z któ-
rego za chwile rezygnuje a wszyscy patrzą na nie-
go jakoś dziwnie. Po długich poszukiwaniach moż-
na jednak coś znaleźć – trzeba się tylko uodpornić 
na te spojrzenia. 

A przecież nie tak dawno to „hardkore” był 
okropny. Ale o tym za chwilę. 

Jeszcze w kraju zapisałem sobie w telefonicznym 
kalendarzu iPhone’a mnóstwo pilnych terminów z 
powiadomieniem. Myślicie, że jak zmieniłem strefę 
czasową to czas w kalendarzu też się zmienił i po-
wiadomienia  były o właściwej godzinie? 

Być to były, ale z tą właściwą godziną to pojawiły 
się pewne komplikacje. Rzecz w tym, że ta właściwa 
pora była właściwą, ale dla strefy czasowej polskiej. 
I tak; o godzinie czternastej w Grecji otrzymuję po-
wiadomienie, że o godzinie trzynastej mam pilną 
rzecz do zrobienia. Sygnał powiadomień był odro-
binę inny. Taki jakby podwójny i odrobinę szybszy. 

uaktywnić sieci komórkowej”. No i te-
raz zagadka; jak myślicie, jaka byłaby 
odpowiedź Jobsa na skierowane do 
niego zapytanie - „Czy taki stan rze-
czy można zmienić i w jaki sposób?” 
Odpowiedź Jobsa byłaby tylko jed-
na – Tak, można to zmienić - ożeń się. 
Właściwie to Redakcja mogłaby roz-
pisać konkurs na najlepsze odpowie-
dzi Jobsa, których on sam jeszcze nie 
udzielił. W jury mógłby znaleźć się na-
wet sam Mistrz. Kto wie?

Ale nie ma tego złego, co by na 
dobre nie wyszło, więc sprawozdanie 
na żywo z najgorętszego boju na Kra-
kowskim Przedmieściu było mi zaosz-
czędzone. I po co narzekać? Miałem 
spokojne wakacje. Odpaliłem kilka 
gierek zakupionych w App Store  
i spoko.

Wszystkie te przygody nie umniej-
szają mojej miłości do iPhone’a, ot 
taki klimat. Mało tego, odczuwam co 
raz większą więź z moją małżowinką. 
Taka była pomocna na każdym kro-
ku. Bez niej i bez jej iPhone’a byłoby 
ciężko. I tak oto iPhone zacieśnił jesz-
cze bardziej nasz związek. I jak nie ko-
chać iPhone’a? 

A teraz odrobina hardkore’u, o któ-
rej wspomniałem już wcześniej. 

Tak właściwie, to trudno mnie za-
dziwić. Nie jedną przygodę z różnymi 
telefonami już przeżyłem. Miałem kie-
dyś Siemensa, który bez mojej wiedzy 
i akceptacji dzwonił do różnych lu-
dzi z mojej książki telefonicznej. Kilka 
osób później oddzwaniało i opowia-
dało mi co było słychać, co mówiłem, 
co robiłem. Początkowo było śmiesz-
nie, ale w końcu śmiech ustąpił miej-
sca przerażeniu. A ile osób nie od-
dzwoniło? Byłem tak przerażony, że 
nie miałem nawet odwagi sprawdzać 
bilingów. I po co komu CBA? Przecież 
taniej byłoby rozdawać takie felerne 
telefony.

Albo Motorola z pięknym kolo-
rowym wyświetlaczem. Ustawienie 
czegokolwiek w telefonie wymaga-
ło kontaktu z hotline Motoroli. A i oni 
czasami nie dawali rady. I powiedzmy 
sobie szczerze – mieli mnie dosyć.
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internetu w komórce? To byłaby gru-
ba przesada. Po tych wszystkich przy-
godach jestem tak uodporniony, że 
iPhone jawi mi się jako przyjaciel na 
każdą okazję.

To czego ja mam się obawiać na 
Korfu? A swoją drogą, przez pięcioki-
lometrową cieśninę oddzielającą Kor-
fu od Albanii czasami docierał słaby 
sygnał albańskiego operatora tele-
fonicznego. I ów, jak się okazało, nie 
miał problemów z dostarczeniem do 
komórek internetu. Taki grecko-unij-
ny operator ma, a albański nie. Jak to 
możliwe? Może Albańczycy nie ko-
rzystają z Internetu, więc ich operator 
wypychał usługę za granicę. No  
i iPhone radził sobie doskonale, z od-
czytem tego wypchniętego sygnału, 
jeśli tylko ten sygnał nadawał się do 
odczytu.

Jedną z najciekawszych rzeczy, 
którą uszczęśliwił mnie  iPhone było 
zdarzenie związane z niezłym apara-
tem fotograficznym w środku tego 
urządzenia. W sumie to kamerka jest 
nawet za doskonała jak na życie co-
dzienne. A przecież nowy iPhonik ma 
jeszcze lepszą. Oj, będzie się działo!

No, ale do rzeczy. Pewnego razu, 
przeglądając jedną z gazet z porada-
mi prawnymi, zatrzymałem się chwilę 
nad jedną z nich. Coś było w niej nie 
tak. Niby wszelkie podstawy praw-
ne były określone w sposób perfek-
cyjny, niby nie zgadzałem się z auto-
rem co do konkluzji ale nie to budziło 
moje refleksje. Nie to było najważniej-
sze. Zdjęcie autora zamieszczone w 
gazecie, było jak zwykle nie wyraźne, 
ale mógłbym przysiąc, że znam skąd-
siś tę twarz. Tylko skąd? Podpis pod 
zdjęciem nic mi nie mówił. Nazwisko 
jak każde inne. 

Ta sprawa nie dawała mi spoko-
ju nawet w nocy. Niewyspany, w pra-
cy znowu powróciłem do nieszczę-
snego artykułu. Dałbym sobie uciąć 
rękę, że ta twarz z obrazka mówiła mi 
nawet kiedyś po imieniu. Tylko kto to 
jest? Dopiero wieczorem przegląda-

Albo taka nazwa stacji bazowej.  
Jakież to było ważne. Jak na to wszyscy zwraca-
li uwagę. Budzisz się człowieku po ciężkiej nocy w… 
pociągu, spoglądasz na komórkę i już wiesz gdzie 
jesteś. Nie musisz o to pytać współpasażerów, wy-
wołując godne politowania uśmieszki. Nawet sam  
z pretensjami dzwoniłem do BOK.  
A teraz? Kto na to zwraca uwagę?

W pamiętnym roku 2001, w październiku, czy-
li tuż po zniszczeniu World Trade Center, spędzałem 
wakacje na Rodos. (Z resztą z tą samą kobietą, któ-
ra awansowała po jakimś czasie na moją małżonkę.) 
Posiadaliśmy wtedy inne telefony, bowiem coś ta-
kiego jak iPhone istniało tylko w marzeniach Jobsa. 
Wtedy trendy były Nokie.

W celu zaspokojenia głodu wiadomości ze świa-
ta, zaabonowałem sobie wówczas zestaw wia-
domości rozsyłanych przez Erę smsem – ot tak, 
aby być na bieżąco. A dużo się działo wówczas na 
świecie. 

Dostępna na wyspie telewizja mówiła greką, któ-
rą nader słabo rozumiem, a mimo wszystko udało 
mi się zrozumieć, że zestrzelili ukraiński  
samolot przez pomyłkę nad Rosją,  
a dwa inne zderzyły się nad Szwajcarią. Ery to nie 
dotyczyło. Era ze stoickim spokojem, dwa razy 
dziennie przysyłała mi wciąż tę samą wiadomość 
– „Adam Matysek nie zagra w Bundeslidze”. Bóg 
wie kto to był Adam Matysek, bo ja nie. I nawet nie 
wiem na jakim grał instrumencie.

Na Rodos trwały jakieś manewry wojskowe, w 
naszej zatoce, w okolicach Lardos, zakotwiczyła ka-
nonierka i wywijała działem w każdą stronę  
a po wyspie przewozili czołgi na naczepach nisko-
podłogowych. Strach się było bać. A Era, ze stoic-
kim spokojem słała swoje; „Adam Matysek nie zagra 
w Bundeslidze”. 

W drodze na Prasonissi (to taka Mekka windsur-
ferów) zatrzymał nas nawet jakiś uzbrojony patrol 
wojskowy i kategorycznie ostrzegł „Don’t left or ri-
ght. Only straight ahead.” Mimo uśmiechniętych 
twarzy i odpiętych magazynków widać było, że 
chłopaki nie żartują. W oddali dostrzegliśmy, że pod 
wojskowym kamuflażem stoją w równiutkich rzę-
dach świeżo wypolerowane, greckie czołgi. Robiło 
się poważnie. Zastanawialiśmy się czy przypadkiem 
Al Kaida za chwilę nie wysadzi na wybrzeżu jakie-
goś desantu. A Era nie przestawała; „Adam Matysek 
nie zagra w Bundeslidze”.

I co mnie, weterana telefonicznego, mają prze-
straszyć jakieś inicjacje sieci komórkowej? Jakiś brak 

jąc zdjęcia w iPhone’ie coś mnie tknę-
ło. Wiele razy skupiałem się nad zdję-
ciami z pewnej imprezy i w końcu, 
z niedowierzaniem, spytałem żonę; 
„słuchaj, ta Twoja koleżanka, na któ-
rej byliśmy weselu, to jak się teraz na-
zywa?” No i tu padło nazwisko, któ-
rym podpisany był autor artykułu. Jak 
się okazało, w iPhone’ie były lepsze 
zdjęcia niż w gazecie i nijak nie dało 
się ich porównać. Znaczy, chyba jest 
czas czytać gazety w iPhone’ie? Bo na 
pewno wyglądamy w nich lepiej, niż 
w papierowym wydaniu. I ten argu-
ment jest nie do przebicia.

I tak sobie myślę, jak to telefon 
zmienia życie człowieka i jak to czło-
wiek zmienia telefony.

No i tak mi wynika, że dobrze się 
stało, że zmieniłem starego iPhone-
’a na nowego, bo na pewno niczym 
przerażającym to sympatyczne urzą-
dzonko mnie nie zaskoczy. 

A gdybym jednak kiedyś znalazł 
się tam, gdzie nie tylko nie ma 3G, ba 
gdzie nawet nie ma wi-fi (teraz poja-
dę po bandzie), gdzie nawet nie ma 
sygnału telefonicznego, (Nota bene 
są takie wyspy nawet w naszym kra-
ju), to wtedy można sobie samemu, 
patrząc na iPhone’a, udzielić odpo-
wiedzi, wykorzystując jobsomowę; 
„Jeżeli nie możesz się skomunikować 
przy pomocy iPhone’a, to zapewne 
nie jest to takie ważne”. Odpal sobie 
wtedy grę ściągniętą z App Store’a,  
na pewno będziesz szczęśliwszy. 

I tu jest pewnie ta różnica, bo ci, 
którzy posiadają inne telefony, w ta-
kiej sytuacji mogą liczyć na to, że na 
pewno dostaną smsa: „Adam Maty-
sek nie zagra w Bundeslidze”. ¤

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

sare_55x55.ai   17-02-10   12:16:02

http://sare.pl


iMagazine • 10 • 2010 28FELIETONY

Moje Pierwsze Jabłuszko  
– MacBook Pro 17 inch. Unibody
 Edward Jan Stanisz 

Świat …
Jaki jest, jakim my chcemy go postrzegać …

Czy wyłapujemy z docierających do nas obrazów 
jedynie te piękne, urzekające, szczególne - świado-
mie odrzucając wszech panującą brzydotę, tandetę 
i zalewającą nas plastikową nijakość ?

Czy przywiązujemy wagę do tego co nas otacza, 
a przede wszystkim czy świadomie chcemy przy-
wiązywać, a może jest nam wszystko jedno, może 
w zalewie owej bylejakości pogrzebaliśmy gdzieś 
naszą wewnętrzną estetykę a przez co trudno nam 
ocenić a nawet dostrzec piękno.

Dzieło sztuki …
Od kiedy przeznaczenie komputera zostało jasno 
określone, nie wiedzieć czemu wzornictwo prze-
mysłowe, design a w konsekwencji to co finalnie 
dociera do nas jako użytkowników tegoż sprzętu 
od lat nie zachwyca, a jakość materiałów i wykona-
nia jest niestety niejednokrotnie coraz gorsza. Czy 
zatem zdarzyć się może wyjątek ... 

Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy zobaczyłem 
siedemnastocalowego aluminiowego Macbooka 
Pro uświadomiłem sobie, że oto widzę już nie tyle 
rzecz o określonym przeznaczeniu użytkowym, że 
oto jest prze de mną przedmiot sam w sobie stano-
wiący dzieło sztuki. Forma idealnie doskonała. Coś 
co można podziwiać, coś czym można się zachwy-
cić, coś przed czym nie da się przejść obojętnie  
i wreszcie coś o czym można marzyć, nie zastana-
wiając się przy tym zupełnie nad rzeczywistymi  
walorami użytkowymi jak i przeznaczeniem. 

Czy da się udoskonalić formę doskonałą …
Rok 2009, Apple odświeża design całej serii Mac-
Booka i Macbooka Pro w tym mojej wymarzonej 
siedemnastki - tyle z oficjalnych doniesień praso-
wych. A we mnie wzbiera wściekłość i obawa – jak 
można ingerować w coś co już jest doskonałe. 

Dzień premiery nowego MacBooka Pro 17 inch. 
Unibody przyjmuję z bijącym sercem, nowa obu-
dowa z jednego bloku aluminium robi powalające 
wrażenie, całość jest jeszcze cieńsza, jeszcze precy-
zyjniej wykonana choć wydawać by się mogło, że 
bardziej się już nie da. A jednak ...

Marzenia mają to do siebie,  
że czasem się spełniają …
17 lipca 2010 roku.

Tego dnia wstałem wcześniej niż 
zwykle jestem w naturze to czynić. 
Nerwowo krzątam się sącząc kolej-
ną kawę. Próbując zapełnić czas za-
siadam do biało czarnej klawiatury, 
ale dziś muzyka wydobywająca się 
z instrumentu nie cieszy tak jak za-
zwyczaj – czy oczekiwanie na kuriera 
może być aż tak stresujące …

Wszak nie co dzień odbieram prze-
syłkę wartą blisko dziesięć tysięcy zło-
tych a przy tym jest to coś tak wyma-
rzonego i wyczekanego.

Wreszcie jest, sprawdzam wizual-
nie stan paczki, kwituję odbiór.

Szare kartonowe pudło. Wewnątrz 
na czterech masywnych narożnikach 
zabezpieczających a jednocześnie 
izolujących osadzono białe kartono-
we pudło właściwe. Jakość kartonu 
pierwszego szarego pudła nie pozo-
stawia wątpliwości, że wewnątrz jest 
coś szczególnego i należy się temu 
solidne zabezpieczenie.

Czas na białe pudło – tutaj moja 
dziewięcioletnia córeczka rozbawia 
mnie do łez czytając z niego nadruk - 
„ho, ho, ho, macbook pro” ...

Po tym jakże zabawowym wstępie 
dostaję się do wnętrza białego pudła.

Delikatnie z należytym namaszcze-
niem rozdzieram naklejkę na przezro-
czystej folii ochronnej szczelnie okry-
wającej komputer. Otwieram czarną 
podłużną elegancką kopertę z pol-
skojęzyczną książeczką, nośnikami 
DVD z polskojęzycznym Mac OS X, 
naklejkami z jabłuszkiem i czarną ście-
reczką z logiem Apple do czyszcze-
nia ekranu.

Wszystko co widzę, co postrzegam 
już teraz namacalnie sprawia wraże-
nie, że czuję się tak jak bym znalazł się 
wewnątrz Rolls Royce’a z tą wszakże 
różnicą, że tu szlachetna skóra i drew-
no zmieniło formę na równie szla-
chetne aluminium i szkło.  

Piękne zewnętrzne oblicze kryje 
piękne wnętrze …
„Twój MacBook Pro i Ty jesteście 
stworzeni dla siebie” - to wstęp ja-
kim wita nas polskojęzyczna książecz-
ka zawierająca instrukcję obsługi. Ta-
kie hasła nie zawsze jak wiemy mają 
odniesienie do rzeczywistości ale nie 
tym razem …

Mój sposób myślenia był iście 
prosty – rzec by można wręcz 
prymitywny.

Korzystając z Boot Campa instalu-
jemy na drugiej partycji Win 7 w wer-
sji 64 bitowej, osadzamy programy na 
których pracujemy a w wolnej chwili 
poznajemy Snow Leoparda.

Przy okazji sięgam pamięcią wstecz 
przypominając sobie to wszystko 
na czym miałem okazję do tej pory 
pracować – Ms-Dos z nieśmiertel-
nym wierszem poleceń, Win 3.11, Win 
95, Win 98, Win 2000, Win ME, Win 
XP, Vista i wreszcie Win 7 a przy tym 
wszystkim niezliczone godziny po-
święcone na „grzebaniu” w rejestrze  
i ustawieniach systemowych, żeby 
pozbyć się zbędnych rzeczy i „zamu-
lającego” balastu. 

Nie da się przecież ni stąd ni zowąd 
wywrócić wszystkiego do góry noga-
mi i zmienić coś do czego zdołaliśmy 
już przywyknąć, poznać, ogarnąć.
Tak mi się przynajmniej wydawało …

OS X ...
Wystarczyły dwie pierwsze godziny 
aby Snow Leopard stał się tym jedy-
nym, ideologicznie słusznym i właści-
wym systemem operacyjnym, przy 
którym nie ma się ochoty na nic inne-
go. Wystarczyły dwie pierwsze godzi-
ny abym mógł poczuć się jak  
w domu.

Domu który znam, w którym jest 
mi dobrze i wygodnie, domu w któ-
rym każda rzecz ważna dla mnie ma 
swoje miejsce, domu w którym ja 
sam czuję się bezpiecznie.
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„obrazu” z domyślnego katalogu „Pro-
gramy”, bądź tego w którym został 
przez nas umieszczony.

Czas na pracę …
Moi przyjaciele, zawodowi muzycy 
od lat pracują na Macach, kiedy py-
tałem ich dlaczego akurat Mac pada-
ła jasna i rzeczowa odpowiedź – bo 
chcemy ponad wszystko skupić się 
na pracy, nie tracąc przy tym czasu 
ani nerwów na rozwiązywanie pro-
blemów sprzętowych czy programo-
wych, a Mac to profesjonalne, szybkie 
i pewne narzędzie.

Siedemnastocalowy MacBook Pro 
z całą pewnością jest profesjonalnym 
narzędziem pracy. Jakość matrycy  
w połączeniu z możliwościami jej ka-
libracji zadowoli najbardziej wymaga-
jącego fotografika, plastyka czy gra-
fika a w połączeniu z wydajnością 
będzie potężną maszyną dla projek-

Programiści z Apple zadbali o wszystko – dosłow-
nie wszystko.

OS X Snow Leopard daje nam to co niezbędne, 
łącznie z potężnym Unix-owym apletem dla pro-
gramistów, a wszystko to w czytelnej, przejrzystej  
i logicznej formie.

iTunes, Time Machine, Quick Look, Spaces, Spo-
tlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Książka Adreso-
wa, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front 
Row, Xcode

Pakiet iLife z iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, Garage-
Band. Narzędzia Developer Tools.

Poza tym niezliczona ilość dostępnych w Inter-
necie darmowych programów przeróżnej maści 
gotowych do instalacji.

A, że pojęcie „instalacji” w OS X nabiera zupeł-
nie innego znaczenia – tu instalowana aplikacja jest 
sama w sobie „obrazem” stanowiącym jak by od-
rębny samoistny byt (coś w rodzaju obrazu pły-
ty CD powstający podczas jej kopiowania) to dzięki 
temu praktycznie nie „wgryza” się w system, przez 
co w konsekwencji nie „zamula” go, a odinstalowa-
nie polega jedynie na fizycznym usunięciu tegoż 

tantów Cad/Cam/Cae, architektów, 
programistów czy filmowców.   

Dziś ja sam wykorzystuję mojego 
MacBooka Pro do Home Recordingu  
i Masteringu i przyznam, że nie chciał-
bym tego robić na niczym innym …

Coś za coś …
MacBook Pro 17 inch. Unibody – alu-
minium i szkło za blisko dziesięć tysię-
cy złotych, czy to aby nie lekka prze-
sada, czy nie można taniej – aż boję 
się pomyśleć czym byłby Rolls Royce 
gdyby był o połowę tańszy ...

Ten komputer bez wątpienia jest 
wart swojej ceny – i niech tak zosta-
nie bo w przeciwnym razie wokół nas 
pozostanie już tylko wszech panują-
ca brzydota, tandeta i zalewająca nas 
plastikowa nijakość. ¤
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zaczęły się schody, bo jako świado-
my użytkownik postanowiłem je po-
sortować po nazwisku. Poszukiwa-
nia magicznego przycisku „sortuj po 
nazwisku” zacząłem oczywiście od 
książki adresowej. Nie ma.  
W ustawieniach urządzenia również 
takiej opcji nie ma. Po dwudziestu mi-
nutach poddałem się i postanowi-
łem schować do kieszeni swoją dumę 
człowieka, który telekomunikacją zaj-
muje się od 1996 roku i odwołać się 
do wiedzy innych. Wiedzy Google 
również.

 

Jednak szybciej, niż Google zare-
agowali znajomi androidowcy na  
Facebooku. Dowiedziałem się, że co 
prawda Android takiej funkcjonalno-
ści, jak sortowanie po nazwisku nie 
przewiduje, ale dzięki inteligentne-
mu systemowi wybierania numerów 
nie ma to kompletnie żadnego zna-
czenia, po czym one są sortowane. 
Wszak wystarczy wpisać na klawiatu-
rze 526879, żeby Android rozpoznał to 
jako Janusz. Banalne! Mogę również 
ręcznie zaznaczyć w każdym kontak-

 Janusz Kamiński 

W obiegowej teorii powielanej (nie wiedzieć cze-
mu) przez kilku kolegów dziennikarzy, świat komór-
kowy dzieli się na dwie grupy: wyznawców i całą 
resztę. Wyznawcy to użytkownicy Jabłek wrzuce-
ni oczywiście do jednego worka. Koniecznie z łat-
ką: używasz Apple? Jesteś Wyznawcą. Wyznaw-
cy kupują rzeczy wyłącznie drogie i obowiązkowo 
u Wielebnego. Cała reszta, to ci, którzy z sobie zna-
nych powodów omijają produkty firmy z Cuperti-
no łukiem. Mniejszym, bądź większym, ale omijają. 
Powodów, dla którego to robią jest bez liku, ale na 
potrzeby tego tekstu nie będziemy ich roztrząsać. 
Niemniej, wśród tej rzeszy ludzi znajduje się grupa, 
która odnalazła szczęście w korzystaniu z platfor-
my Android.

 
Kilka tygodni temu postanowiłem 

się z rzeczonym Androidem bliżej za-
przyjaźnić. Zwłaszcza, że zapowiedzi 
nowej wersji tego systemu zapowiada-
ły rewolucję na miarę wprowadzenia 
iPhone OS. Kontakt z Androidem mia-
łem oczywiście już wcześniej, ale che-
mii pomiędzy nami nie było. No, ale 
Android 2.2 Froyo to inna bajka. Na ta-
petę poszedł więc HTC Desire z naj-
nowszą wersją systemu Google. Zada-
nie, jakie postawiłem przed telefonem 
było proste. Ma to być funkcjonalne 
narzędzie do pracy. No dobra. Do roz-
rywki też.

 Z telefonu korzystam intensyw-
nie. I nie tylko do rozmów i wiadomo-
ści, ale niezwykle często służy on jako 
urządzenie nawigacyjne, klient poczty, 
przeglądarka, modem, notatnik, dykta-
fon, podręczny aparat fotograficzny i inne, (prawie) 
dowolnie wybrane narzędzie. Pomijając już karko-
łomne ewolucje synchronizacyjne, których zwykły 
śmiertelnik nie będzie robił czyli nie będzie łączył 
Google z MobileMe z dwoma laptopami z OSX do-
datkowo z laptopem z Windows, (wdech), plus iPad, 
plus iPhone, plus dwa smartfony z Androidem, plus 
dwa smartfony z Windows Mobile (wdech) sparo-
wane ze sobą i korzystające ze wspólnych kalenda-
rzy, kontaktów, zadań i innych równie nikomu nie-
przydatnych rzeczy) zachciało mi się zajrzeć do 
kontaktów w Desire. Kontaktów, które z przyczyn 
mi nieznanych posortowane były po imieniu. I tu 

cie, jak ma być on wyświetlany. Czy 
jako imię i nazwisko, czy też dokład-
nie odwrotnie. W sumie to może być 
ciekawa perspektywa na spędzenie 
jesiennego weekendu i nowe hobby 
w postaci ręcznej edycji ponad sied-
miuset kontaktów w książce adreso-
wej zastanawiając się jednocześnie, 
co się stanie, gdy przepuszczę te kon-
takty przez maszynkę synchronizacyj-
ną, o której pisałem wcześniej. Gdy-
bym miał inne urządzenie, a nie HTC 
Desire, to owszem – podobno po na-
zwisku dałoby radę posortować. Ale 
widać Froyo Froyo nierówne. Swoją 
drogą – to mnie akurat nie zaskakuje, 
wszak znamy to również z makowe-
go podwórka.

 Jakby tego było mało, dowiedzia-
łem się, że popełniam typowe błę-
dy początkującego adepta wyznania 
androidowego, bowiem zmieniając 
platformę należy porzucić swoje do-
tychczasowe przyzwyczajenia i do-
stosować się do rozwiązań, które  
(a jakże!) są lepsze, bo tak i już.

 
Gdy na rynek wchodził iPhone, po 

Internecie krążyło masę rysunków po-
równujących go do cegły, albo do 
jednej z pierwszych komórek Nokii 
obsługującej, w odróżnieniu od iPho-
ne, MMS-y. W pełni rozumiem, dlacze-
go ludzie uciekają z Windows Mobile. 
Rozumiem również, dlaczego wie-
le osób decyduje się na wybór plat-
formy androidowej. Większa dostęp-
ność urządzeń w niższej, niż u Apple 
cenie (patrz – wyznawcy muszą ku-
pować drogo), niezła stabilność sys-
temu, wszechstronność zastosowań, 
brak polskiego Marketu. 

A – to ostatnie to nie zaleta.  
Ale jak widać, punkt widzenia zależy 
od punktu siedzenia i widząc źdźbło  
w oku cudzym nie widzi się belki  
w oku własnym. ¤

Punkt siedzenia

 Kilka tygodni temu postanowiłem 
się z rzeczonym Androidem bliżej za-
przyjaźnić. Zwłaszcza, że zapowiedzi 
nowej wersji tego systemu zapowia-
dały rewolucję na miarę wprowadze-
nia iPhone OS. Kontakt z Androidem 
miałem oczywiście już wcześniej,  
ale chemii pomiędzy nami nie było. 
No, ale Android 2.2 Froyo to inna baj-
ka. Na tapetę poszedł więc HTC Desire 
z najnowszą wersją systemu Google. 
Zadanie, jakie postawiłem przed tele-
fonem było proste. Ma to być funkcjo-
nalne narzędzie do pracy. 

No dobra. Do rozrywki też.
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Maki są dla grafików.
Ten stereotyp jest chyba najgłębiej 
zakorzeniony w świadomości użyt-
kowników. Na nic tłumaczenia, że rze-
czywiście, kilka lat temu, ze względu 
na cenę sprzętu sprowadzanego z za-
granicy, na maki mogły pozwolić so-
bie tylko firmy, których celem prio-
rytetowym była produktywność. Na 
przestrzeni lat sytuacja uległa diame-
tralnej zmianie i maki goszczą pod 
strzechami zwykłych użytkowników.

Maki są drogie.
Na pewno Maki nie należą do rozwią-
zań najtańszych. Jednak wystarczy 
porównać topowe modele innych 
firm z modelami Apple i rachunek nie 
jest już taki oczywisty. Prawdą jest, że 
nie kupimy laptopa Apple za 399 fun-
tów w sklepie, z pierwszej ręki  
i z gwarancją. Niemniej, relatywnie 
porównywalne modele sprzętu pro-
dukowanego przez SONY czy HP, 
wcale nie odbiegają ceną od Macbo-
oków. To brak tych najtańszych, kon-
sumenckich linii powoduje, że Maki 
ogólnie uważane są za sprzęt drogi. 
Z drugiej strony, część użytkowników 
PC, przyzwyczajonych do sporej wiel-
kości desktopów neguje użyteczność 
Mac Mini – bo co to ma niby być to 
maleństwo?! Na pewno do niczego 
się nie nadaje! A zobacz, ile kosztu-
je desktop! (Mac Pro). To samo odno-
si się do produktów ściśle mobilnych 
jak iPad, iPhone i iPod. Wystarczy po-
równać nominalne ceny, za podobnej 
klasy sprzęt BlackBerry, Sony Ericsso-
na czy Nokii. Nawet Samsung wy-

skoczył ostatnio z „księżycowymi ce-
nami” swoich produktów. Nie należy 
porównywać ceny Malucha i Ferrari, 
mimo, że oba są samochodami.

 Kinga Joanna Ochendowska 

Pomimo ciągle zwiększającej się popularno-
ści komputerów spod znaku nagryzionego ja-
błuszka, ciągle funkcjonują mity i stereotypy 
dotyczące funkcjonalności i możliwości wyko-
rzystania ich do codziennych zadań. W opinii 
wielu użytkowników komputerów, Maki to cią-
gle sprzęt dla specjalistów - grafików i produ-
centów wideo, które nie nadają się do zwykłej 
pracy i zabawy.

Używając Maków na co dzień przestałam się zasta-
nawiać, co można na nich zrobić, a czego nie.  
Wychodzę z założenia, że skoro inni ludzie sobie ra-
dzą, to ja też mogę. Jednak nie wszyscy podcho-
dzą do kwestii sprzętu z tak dużą dozą optymizmu. 
I nie pomagają w tym stereotypy, ciągle funkcjonu-
jące na temat Maków. Wynikają one często z faktu, 
że komputerów używają prawie wszyscy, lecz wie-
dzę na ich temat posiadają nieliczni. Olbrzymia rze-
sza użytkowników, nie zaprząta sobie głowy teorią 
i terminologią. Ile razy słyszeliście z ust znajomych, 
że musieli zainstalować „ten program”, „no ten, Win-
dows”. Umiejętność użytkowania kilku programów 
nie oznacza jeszcze posiadania wiedzy na temat 
komputerów. Na przykład, jeden z moich znajo-
mych świetnie obsługuje Facebooka, ale nie potra-
fi odebrać maila i nie rozumie pojęcia „przeglądarka 
internetowa”. Wie tylko, że aby dostać się na Face-
booka musi kliknąć „tę literkę e” i napisać „facebo-
ok.com”. Będąc więc wystawionym na pytania: „To 
czym to się różni od Windowsa?”, można stracić ro-
zum, próbując wytłumaczyć ideę słowami wystar-
czająco przystępnymi. Przecież skoro nie da się na 
„tym” zainstalować Winampa i AllPlayera, to jasno 
wynika, że ten komputer na nic zwykłemu użyt-
kownikowi. I na nic tłumaczenia, że istnieją zastęp-
niki, które robią to samo, tylko inaczej się nazywa-
ją. Nie i już.

Nieco lepiej wychodzi podawanie własnego 
przykładu, zaczynając od pytania „Jak 
myślisz, co ja robię na komputerze”  
i bardzo powoli, krok po kroku wyja-
śnianie, że robię to samo co wszyscy 
inni i żyję. 

Poniżej znajdziecie kilka najpopularniejszych mi-
tów. Jest ich oczywiście dużo więcej, możecie je 
wyszukać w internecie. I przeczytać – na własną 
odpowiedzialność!

Maka trzeba się nauczyć.
Tu powiedziałabym raczej, że trzeba 
się oduczyć Windowsa i logiki funk-
cjonujących na nim programów. Tym, 
co rzuca się w oczy na samym po-
czątku, jest konfiguracja i rozbudo-
wane, skomplikowane menu, któ-
re przekonują użytkownika, że ma do 
czynienia  z „czymś dobrym i profe-
sjonalnym”. Takich rozbudowanych 
ustawień nie doświadczysz  
w OSX, który pomyślany został dla 
użytkowników, nie posiadających 
wiedzy komputerowej. Poszukiwanie 
dziesiątków ustawień może być na 
początku powodem do stresu.  
W krótkim jednak czasie użytkownicy 
przekonują się, że raz skonfigurowa-
nego Maka najlepiej zostawić w spo-
koju i zająć się swoją własną pracą. 
System poradzi sobie najlepiej, gdy 
nie będziemy w nim grzebać. Serio.

Na Makach nic nie chodzi.
Użytkownicy łatwo przyzwyczaja-
ją się do programów, których obsłu-
gi zdążyli się już nauczyć. Przesiada-
jąc się z Windowsa na OSX, w sposób 
naturalny starają się zainstalować na 
nim znane już sobie programy. Ku 
wielkiemu zdziwieniu, pliki exe nie 
chcą się zainstalować na OSX i powo-
dują totalną konfudację. Na dodatek, 
część popularnych na PC programów, 
nie posiada wersji przeznaczonych na 
Maka. Słowa „program alternatywny” 
powodują sprzeciw. Bo ja nie chcę 
żadnych alternatywnych programów, 
nawet jeśli miałyby okazać się lepsze! 
Chcę to, co już znam! A na tych Ma-
kach, to nic nie chodzi!

Na Makach nie da się grać.
Bo do grania służą konsole, nie kom-
putery. Przesadą byłoby twierdzenie, 
że nie ma gier na Maki. Oczywiście, że 
są. W miarę popularyzacji platformy, 
twórcy gier coraz częściej wypusz-
czają tytuły hybrydowe, dostępne za-
równo na platformę OSX jak i Win-

Mity i stereotypy

 Fanatyzm i fanbojstwo są często 
mylone ze zwykłym zadowoleniem ze 
swojego sprzętu.



iMagazine • 10 • 2010 32FELIETONY

Macuserzy to wyznawcy Apple-
izmu i wierni Mesjasza Jobsa.
Wszyscy widzieliśmy takie opisy  
w różnych zakamarkach internetu. 
Podobno wpatrujemy się w każde 
drgnienie mięśni na twarzy Steva  
Jobsa, gdy ten wychodzi na sce-
nę. Stamtąd przekazuje nam praw-
dę objawioną a my, niczym potulne 
owieczki, z cichym, radosnym po-
bekiwaniem pędzimy do Apple Sto-
re, by wypełnić jego wolę. No proszę 
Was bardzo! To już zakrawa na fana-
tyzm. Fenomen Jobsa jest z pewno-
ścią świetnym przykładem marke-
tingowego geniuszu. Przy czym nie 
zmienia to faktu, że produkty Apple 
są po prostu dobre i przyjazne użyt-
kownikom. Nie każdy chce zostać ge-
niuszem komputerowym!

dows. Jednak nie oszukujmy się, aby doświadczyć 
pełnego obcowania z grą, należy grać na sprzęcie 
do tego przeznaczonym. Tendencja konsumencka 
do posiadania „wszystkiego w jednym” zawsze po-
wodowała, i powoduje, obniżenie jakości obcowa-
nia z produktem. Dla graczy są konsole. A do oka-
zjonalnego „pogrywania” Maki nadają się tak samo, 
jak każdy inny komputer.

Macuserzy to fanboje.
Fanatyzm i fanbojstwo są często mylone ze zwy-
kłym zadowoleniem ze swojego sprzętu. Gdyby 
użytkownicy Maków mieli więcej powodów do na-
rzekania na swoje komputery, lepiej wpasowaliby 
się w komputerową brać. Relatywnie jednak, mamy 
niewiele powodów do niezadowolenia. Oczywiście, 
nawet Maki nie są już takie jak „kiedyś” - prawie nie-
zniszczalne. Zawiasy są słabe, literki ścierają się z kla-
wiatury, baterie padają, raz na jakiś czas Apple ogła-
sza program wymiany tego, czy owego. W końcu to 
tylko elektronika, te same części, któ-
re znajdziemy w sprzęcie innych pro-
ducentów komputerów. Jednak każda 
„wpadka” Apple urasta do rangi trage-
dii narodowej i „XXXgate”.

Tak czy inaczej, dyskusje na temat 
sprzętu i systemu nigdy nie są łatwe  
i często wymagają długich wyjaśnień, 
na które nie ma czasu. Nie przepro-
wadzimy przecież natychmiastowej 
reedukacji w zakresie wiedzy kom-
puterowej. Tak więc „Winampy” i „All-
Playery” nadal będą świadczyć o zu-
pełnej bezużyteczności Maków dla 
zwykłych użytkowników. I jeszcze 
przez jakiś czas pozostaniemy fanaty-
kami i fanbojami, wydającymi ogrom-
ne pieniądze na sprzęt, który moż-
na mieć za pół ceny, poszeptując pod 
nosem litanię do Steva Jobsa. Z cza-
sem i to minie. Na pewno. A na razie, 
pozostaje nam żyć z przyklejonymi 
łatkami, w otoczeniu mitów i stereo-
typów. Może kiedyś wszyscy będzie-
my się z tego śmiać. Bo przecież, to 
tylko komputery. Narzędzia, służące 
osiągnięciu określonych celów. A dro-
gę, jak wiadomo, każdy ma swoją - 
krótszą lub dłuższą, mniej lub bardziej 
wyboistą. ¤

 Na pewno Maki nie należą do 
rozwiązań najtańszych. Jednak 
wystarczy porównać topowe modele 
innych firm z modelami Apple  
i rachunek nie jest już taki oczywisty.
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 iPod nano 4G 
Szufelka zrobiła na mnie zdecydowa-
nie najmniejsze wrażenie. iPod shuf-
fle czwartej generacji wraca jakby do 
swoich korzeni i do tego co już do-
brze znamy. Jak widzicie ma kółecz-
ko sterujące dokładnie takie samo 
jak w 2G, Apple zdecydowało się na 
powrót do tej koncepcji, po nieuda-
nym eksperymencie z pozbawionym 
przycisków iPodem shuffle 3G.  Zresz-
tą cały wygląd iPoda jest bardzo po-
dobny do drugiej generacji, ale spo-
ro mniejszy. Kółeczko sterujące jest 
teraz umieszczone centralnie, a iPod 
ten jest prawie kwadratowy. Oprócz 
kółeczka sterującego znajdziemy na 
nim jeszcze jeden przycisk, pozwala-
jący na uruchamianie funkcji Voice-
Over oraz przełącznik uruchamiają-

 W środku zaś znajdziemy bate-
rię pozwalającą na 15 godzin pracy 
oraz pamięć 2GB. Oprócz powrotu do 
sterowania, które znamy z poprzed-
nich iPodów shuffle, zostawiono tak-
że funkcjonalność znaną z Shuffle 3G 
czyli VoiceOver. Można nią sterować 
za pomocą wspomnianego przy-
cisku na obudowie lub za pomocą 
przycisku na słuchawkach. Niestety 
te fabrycznie dostarczone z iPodem 
shuffl3 4G nie są w niego wyposażo-
ne. Ratunkiem pozostaje użycie słu-
chawek od starszej generacji, niesie 
to dodatkowe plusy bowiem wtedy 
działa także umieszczony na słuchaw-
kach pilot zdalnego sterowania.   
Z iPodem i słuchawkami w pudełku 
znajdziemy także kabelek synchro-
nizacyjny, z jednej strony zakończo-
ny wtykiem „Mini Jack”, z drugiej złą-
czem USB. Jest dokładnie taki sam 
jak ten dostarczany z poprzednią ge-
neracją iPoda.  Chciałem się poku-
sić o małe porównanie, która gene-
racja iPoda shuffle gra najlepiej, ale 
to dość ciężkie zadanie. Począwszy 
od drugiej generacji iPody te mają 
bardzo podobne brzmienie. Jedy-

 Począwszy od drugiej generacji 
iPody Shuffle mają bardzo podobne 
brzmienie. Jedyne co można zapisać 
na plus tego modelu, to większa siła 
dźwięku niż w starszych generacjach.

W niespełna tydzień po oficjalnej 
prezentacji, w naszej redakcji pojawiły 
się nowe iPody. Dostaliśmy je do testów 
dzięki uprzejmości Apple Polska. Gdy 
tylko dowiedziałem się, że już są, rzuciłem 
się w największe korki, aby je tylko jak 
najszybciej dostać w swoje ręce.  

Nowe iPody 
w praniutekst: Norbert Cała

cy urządzenie oraz definiujący tryb 
odtwarzania muzyki (w kolejności 
lub mieszany). Ciężko w to uwierzyć, 
ale wymiary tego iPoda to tylko 29.0 
mm na 31.6 mm na 8.7 mm przy wa-
dze 12.5 grama. Czyli jest niewiele 
większy od znaczka pocztowego. 
Wykonany został z jednego kawałka 
aluminium wypolerowanego na wy-
soki połysk. Dostępne kolory to srebr-
ny, niebieski, zielony, pomarańczowy 
lub różowy.
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ne co można zapisać na plus tego modelu, to większa siła 
dźwięku niż starszych generacjach. 
Polska cena tego iPoda to 229 zł.  

 iPod touch 4G 
Na konferencji nowy iPod touch został pokazany jako ostatni, ale 
w moim opisie jest środku. Jest bardziej rewolucyjny niż nowe 
Shuffle, ale ciągle wygląda dokładnie tak samo jak 4 lata 
temu w momencie prezentacji pierwszej generacji tej linii 
iPodów. Rozumiem, że wygląd determinuje w tym przypadku 
wyświetlacz, więc nie daje się on łatwo modyfikować. Apple po-
stawiło więc na zmiany w środku. Jeśli jednak mielibyśmy się na 
chwilę zatrzymać przy zewnętrzu tego modelu to można powie-
dzieć, że przypomina teraz trochę pierwszą generację tego od-
twarzacza, ale jest zdecydowanie cieńszy (111,0 mm na 58,9 mm 
na 7,2 mm przy wadze 101 gram). Na jego tylnej ściance zabrakło 
też znanej z innych generacji, czarnej klapki przykrywającej ante-
ny od Wi-Fi i Bluetooth. 

Największą zmianą jest zapewne zastosowanie znanego  
z iPhone 4 niesamowitego ekranu Retina. Ma on rozdzielczość 
960 na 640 pikseli, lecz niestety nie jest on identyczny z tym  
z iPhone 4, bowiem nie został wykonany w technologii IPS. Teo-
retycznie więc powinien mieć mniejsze kąty, pod którymi będzie 
widoczna treść na ekranie, ale na co dzień bardzo ciężko zauwa-
żyć różnicę między wyświetlaczem w iPhone 4, a tym z nowego 
iPoda touch 4G. Bardzo podobna jest każe wydajność obu urzą-
dzeń. Napędza je bowiem taki sam procesor A4, działający praw-
dopodobnie z taką sama częstotliwością. Jedyną różnicą na nie-
korzyść iPoda jest mniejsza ilość pamięci RAM, w Touchu mamy 
jej tylko 256MB, a w iPhone 4 aż 512MB. Jednak nie powinno to 
wpłynąć znacząco na szybkość działania większości aplikacji. 

 Kolejną nowością odziedziczoną z telefo-
nu, jest przednia kamera do rozmów FaceTi-
me. Dzięki niej będziemy mogli inicjować takie 
połączenia między iPodami touch lub między iPo-
dem a iPhone’em. Inaczej niż w przypadku iPho-
ne’a, połączenie będzie inicjowane na podstawie 
adresu email. Sama procedura aktywacji jest tro-
chę skomplikowana. Najpierw musimy zarejestro-
wać się w usłudze z poziomu urządzenia, podając 
nasz Apple ID oraz hasło. W kolejnym kroku musi-
my potwierdzić rejestrację klikając na odpowiedni 
link w mailu, który otrzymamy w chwilę po rejestra-
cji na urządzeniu. Co ciekawe, możemy następnie 
dodać kolejne adresy, pod którymi będziemy osią-
galni dla rozmówców. Trochę szkoda, że w iPhone-
’ie nie możemy dodać do FaceTime, adresu ema-
il, pod którym będziemy mogli rozmawiać. Było by 
to użyteczne. W zasięgu sieci Wi-Fi możemy wyko-
nywać połączenia FaceTime zupełnie jakbyśmy ko-
rzystali z iPhone’a. Wchodzimy w kontakty i wybie-
ramy osobę z którą chcemy rozmawiać. Niestety nie 
ma możliwości wybrania numeru z palca. Po wy-
braniu połączenia, jeśli osoba ma możliwość wyko-
nywania połączeń FaceTime, zobaczymy na ekranie 
proces łączenia. U naszego rozmówcy na wyświe-
tlaczu pojawi się natomiast nasz wybrany, podsta-
wowy adres email. 

 Ostatnia zmiana w tym iPodzie to dodana 
tylna kamera. Niestety nie została ona odziedzi-
czona wprost z iPhone 4. Może kręcić filmy o roz-
dzielczości HD (720p) z szybkością 30 fps, ale zdję-
cie będą miały rozdzielczość jedynie 960 x 720,  
a to już stanowczo za mało. Jeśli jednak zależy Wam 
głównie na kręceniu filmów to są one naprawdę 
bardzo dobrej jakości. Do rejestrowania przygod-
nych sytuacji, jakość ta jest w zupełności wystarcza-
jąca.   Niestety Apple bardzo skromnie wyposażyło 
tego iPoda, w pudełku znajdziemy tylko najzwyklej-
sze słuchawki bez mikrofonu i pilota oraz kabelek 
synchronizacyjny. Na szczęście jakość dźwięku 
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wydobywająca się z nawet z tak słabych słuchawek jak fa-
bryczne, jest dobra. Jeszcze więcej zyskuje zaś po podłączeniu 
dobrych, markowych słuchawek. Dźwięk jest wtedy pełny, a jed-
nocześnie iPod posiada spory zapas mocy, pozwalający na gło-
śne słuchanie muzyki bez narażania się na duże zniekształcenia. 
Dodam jeszcze tylko, że iPod ten dostępny będzie w trzech 
wersjach: 8 GB, 32 GB i 64 GB w cenach odpowiednio 999, 
1349 oraz 1799 zł.   

 iPod nano 6G 
To chyba największa nowość ostatniej prezentacji.
Sprawdziły się prawie wszystkie przecieki odnośnie jego wyglą-
du, jakie mogliśmy wyczytać na różnych stronach o Apple. Nowy 
Nano jest kwadratowy, ma dotykowy ekran, jest klipsem,  
a jego interfejs przypomina system iOS 4. Wymiary to 37.5 
mm na 40.9 mm na 8.78 mm przy wadze nieco ponad 21 gram. 
To naprawdę niewiele więcej, niż iPod shuffle 2G. Od poprzedni-
ka Nano 5G jest wieć 46 procent mniejszy, 42 procent lżejszy.Wy-

konany został z anodyzowanego aluminium w sied-
miu kolorach (srebrny, grafitowy, niebieski, zielony, 
pomarańczowy, różowy i czerwony Product (RED)).

Tym modelem Apple zdecydowanie odchodzi 
od klasycznej formy iPoda jaką znamy. Nano szó-
stej generacji to nie jest żadna mała zmiana ani 
jakiś prosty facelifting, to kompletna przebu-
dowa i zdefiniowanie tego modelu na nowo. 
Jak wspomniałem, wyposażono go w kwadratowy 
multidotykowy wyświetlacz o przekątnej 1,5 cala  
i rozdzielczości 240x240 pikseli. Nie jest ona prze-
sadnie duża i w porównaniu z ekranami Retina wi-
dać zdecydowaną różnicę na minus, ale wszystkie 
informacje są bardzo czytelne. Technologia zasto-
sowana do jego produkcji to ta sama, z którą spo-
tkamy się w iPhone’ach oraz iPadach. Dzięki temu 
nic nie przełączymy przypadkiem na ekranie, re-
aguje bowiem jedynie na dotyk palca. 
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Będziemy mogli nabyć dwie wersje, czyli 8GB i 16GB. Niestety 
zmiana wyglądu i diametralna zmiana sterowania spowodowały 
ograniczenie funkcjonalności. iPod ten będzie nam służył do słu-
chania muzyki, książek audio, podcastów oraz radia FM. Będziemy 
mogli na nim oglądać zdjęcia oraz korzystać z krokomierza i Nike 
+ iPod. Zabrakło natomiast znanej z Nano 5G, wideo kamery oraz 
odtwarzania filmów. Wszystkie te czynności będziemy mogli 
wykonywać przez 24 godziny bez ładowania.

 Używanie iPoda nano 6G może być na początku bardzo cięż-
kie, szczególnie dla kogoś, kto nie używa na co dzień choćby 
iPhone’a lub iPoda touch. Przyzwyczajenie do dotykowych iko-
nek zapewne będzie trwało trochę czasu. Obsługę ułatwia bar-
dzo dobrze reagujący na dotyk ekran, ale jednak nadal trzeba na 
niego spojrzeć, w poprzednich generacjach Nano wystarczyło 
włożyć rękę do kieszeni i na pamięć wybrać interesująca funkcję. 
Z drugiej strony, nowy Nano ma klips i jest na tyle ładny, że po-
winien być noszony przypięty do ubrania, tak aby w każdej chwi-
li móc na niego spojrzeć. Jeśli Wam to nie odpowiada, to zawsze 
można sprawić sobie słuchawki z pilotem, niestety podobnie jak 
opisywanych wcześniej modelach iPoda tak i w tym, te dostar-
czone fabrycznie to najprostszy model bez pilota.  Jeśli jednak 
mieliście już wcześniej styczność z iPhone’em lub iPodem touch, 
to na Nano poczujecie się jak w domu. Interfejs nosi bardzo wie-
le cech wspólnych, począwszy od wyglądu ikonek, poprzez ob-
sługę gestami, a na ogólnym układzie kończąc. Brakować może 
jedynie przycisku Home, został on zastąpiony przez przesu-
nięcie palcem z lewa na prawo na wyświetlaczu. Jest to tak 
naturalne i sugestywne, że zastanawiam się kiedy w iPhone-
’ie zniknie również ten przycisk.  Niestety, zupełnie subiektyw-
nie oceniając ten model muszę stwierdzić, że muzyka słuchana z 
niego na standardowych słuchawkach brzmi najgorzej z wszyst-
kich modeli. Brakuje jej zdecydowanie dynamiki i tonów niskich. 

Na szczęście po podłączeniu dobrych słuchawek 
firmy trzeciej zmienia się to diametralnie. Sam nie 
wiem dlaczego tak jest.   
Polska cena modelu o pojemności 8GB to 699 zł, 
a modelu 16GB – 849 zł. 

 Po praniu 
Apple, jak ma to z zwyczaju, odświeżyło we wrze-
śniu całą gamę iPodów. Jedynym modelem, któ-
ry oparł się zmianom jest Classic. O ile nowy Touch, 
czy też Shuffle, to jakaś mała ewolucja, o tyle nowy 
Nano to zupełna rewolucja. Należy sobie zadać py-
tanie, czy będzie to rewolucja, która się przyjmie? 
Nie wszystkie rewolucyjne zmiany Apple utrzymy-
wały się dłużej, niż jeden sezon. Spójrzmy na przy-
kład na poprzedni model iPoda shuffle, czyli pierw-
szy iPod bez przycisków. Był rewolucyjny, ale Apple 
produkowało go tylko przez rok.  Nie wiem jak ry-
nek zareaguje na Nano 6G, ale wiem, że na mnie 
robi ogromne wrażenie. To chyba pierwszy od po-
czątków iPodów model, który zmienia napraw-
dę wszystko. Począwszy od wyglądu, poprzez fi-
lozofię używania. Jak dla mnie jest on jeszcze 
„osobisty”. ¤

iPod nano 6G 
 Wymiary: 37,5 x 40,9 x 8,78 mm

 Waga: 21,1 g

 Kolory:  srebrny, grafitowy, niebieski, zielony,  
pomarańczowy, różowy

 Czas pracy: do 24 godzin

 Ocena iMagazine: 
     

 

 Plusy:  rewolucyjne podejście do iPoda

 Minusy: słabe standardowe słuchawki 

iPod touch 4G 
 Wymiary: 111 x 58,9 x 7,2 mm

 Waga: 101 g

 Kamery:  przednia do Face Time,  
tylna możliwość robienia zdjęć 960x720

 Czas pracy: do 40 godzin (dźwięk), do 7 godzin (wideo)

 Ocena iMagazine: 
     

 

 Plusy:  wyświetlacz Retina, kamera do FaceTime

 Minusy:  rysując się tylna cześć, pamięć operacyjna 256MB, 
słabe standardowe słuchawki 

iPod shuffle 4G 
 Wymiary: 29 x 31,6 x 8,7 mm

 Waga: 12,5 g

 Kolory:  srebrny, niebieski, zielony, pomarańczowy, różowy

 Czas pracy: do 15 godzin

 Ocena iMagazine: 
     

 

 Plusy: bardzo mały 

 Minusy: nie wnosi nic nowego
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Dlatego, całkowicie niedorzeczną 
sprawą było dla mnie powstanie ze-
wnętrznego gładzika, którego może-
my używać na biurku. Po co to to ro-
bić, skoro mamy fantastyczną myszkę 
Magic Mouse. Kto wpadł na taki po-
mysł?? Kto wpadł na pomysł, że ja 
mam to testować???

 Miesiąc później... 
Zazwyczaj najpierw piszemy o wy-
glądzie, ale tym razem zaczynam od 
wrażeń. W końcu przez cały miesiąc 
miałem używać czegoś, przed czym 
broniłem się kilka lat i choć to może 

Trackpadem nauczyło mnie ich ob-
sługi. Duża powierzchnia jest do ich 
stosowania idealna i faktycznie mu-
szę przyznać, że usprawniają codzien-
ne działania. Zresztą dokładnie ta-
kie jest całe urządzenie – idealne 
do codzienne pracy. Przegląda-
nie internetu, nawigowanie w gąsz-
czu okienek, wszystko to wykonamy 
zdecydowanie szybciej, niż przy uży-
ciu myszki. 

Dodatkową zaletą jest mniejsza 
ilość zajmowanego miejsca, no i nie 
zbieramy brudu z powierzchni biur-
ka. Całkiem racjonalnie, wbrew obie-
gowym opiniom, Magic TrackPad 
korzysta z baterii. Właśnie zdałem so-
bie sprawę, że od nowości (to jest od 
miesiąca) ich nie wymieniałem. 

Oczywiście nie jest tak, że urządzenie 
jest idealne. Ma swoje wady, a ja zna-
lazłem trzy główne. 

Pierwsza z nich to mała precyzja 
ruchu. Pracując w programach gra-
ficznych czasem brakuje dużej czuło-
ści i precyzji myszki. 

Drugą wadą jest zbyt mały frag-
ment gładzika przypisywany do pra-

 Nigdy nie lubiłem touchpadów 
w laptopach.

Muszę się Wam przyznać, że nigdy 
nie lubiłem touchpadów w laptopach. 
Oczywiście nie mam problemów z ich 
obsługiwaniem, ale nie żebym lubił. 
Zawsze szukałem pretekstu żeby 
podłączyć myszkę i wreszcie wygodnie 
pracować. Nie zmieniły tego nawet 
najnowsze „gładziki” Apple, z tą całą 
multi-dotykową i klikaną powierzchnią 
i tak zachwalanymi przez wszystkich 
gestami. Co więcej, chyba nawet jeszcze 
bardziej mnie zniechęciły to tego sposobu 
sterowania komputerem.   

Magic Trackpad 
Reedukacjatekst: Norbert Cała

wydać się dziwne nawet dla mnie, to 
miło wspominam ten okres.

Sam nie wiem dlaczego tak to 
odbieram, ale użytkowanie Magic 
Tracpada jest bardzo intuicyjne  
i wygodne, dużo wygodniejsze niż 
używanie gładzika wbudowane-
go w MacBooki. Prawdopodobnie 
ma na to wpływ możliwość dowolne-
go położenia urządzenia na stole. Nie 
jesteśmy ograniczeni formą laptopa, 
możemy gładzik umieścić  
w dowolnym miejscu i dowolnym 
położeniu względem klawiatury. 
Dzięki temu optymalizujemy ruchy 
naszego nadgarstka, aby męczył się 
jak najmniej. Bardzo możliwe, że na 
plus wpływa także wielkość urządze-
nia. Jest akurat takie, że swobodnie 
mieści się nad nim cała ręka, a palce 
precyzyjnie mogą sterować kursorem 
i wykonywać gesty. 

Właśnie z nich jestem najbardziej 
zadowolony, choć jak już wspomi-
nałem, nigdy wcześniej ich nie uży-
wałem. Dopiero obcowanie z Magic 

zdjęcia: Wojtek Pietrusiewicz



Magic Trackpad iMagazine • 10 • 2010 40SPRZĘT

wego kliknięcia. Używam tej funkcji dość często, ale przy dużej 
powierzchni na Magic TrackPadzie trafienie w ten wirtualny przy-
cisk jest dość trudne i zazwyczaj wychodzi nam normalny klik,  
a nie prawy. 

Ostatnia wada, największa, to ból nadgarstka. W moim przy-
padku cały czas w czasie pracy trzymam rękę lekko uniesioną  
nad gładzikiem. Po kilku godzinach wyczuwalne jest lekkie zmę-
czenie ręki. Jednak dokładnie tak samo mam w czasie korzystania 
z Magic Mouse.

 Produkt idealnie Applowy 
Nie ma chyba na świecie człowieka, który po spojrzeniu na  
Magic Trackpada miałby wątpliwości, kto go produkuje. Jego  
wygląd jest idealnie Applowy. Pasuje do wszystkich najnowszych 
produktów firmy, czy to Mac Mini, czy też iMac. 

Jego budowa łączy cech dwóch produktów Apple. Pierwszym 
z nich jest bezprzewodowa klawiatura. Magic Trackpad.  Jest do 
niej bardzo upodobniony, można nawet powiedzieć, że jest, jej 
przedłużeniem. Ma dokładnie tą samą wysokość, głębokość, ten 
sam kąt nachylenia. Nie jest on może za szczęśliwy z punktu wi-
dzenia ergonomii, ale urządzenie ślicznie wygląda na biurku. Ta-
kie same jak w klawiaturze są również zaokrąglenia rogów. Dzięki 
temu oba urządzenia stanowią jedną całość. Z klawiaturą zresztą 
Trackpad ma więcej wspólnego - zasilanie dwoma bateriami AA 
oraz komunikację z komputerem za pomocą łącza Bluetooth. 

Drugim produktem z którego ten gładzik korzysta, są touch-
pady w najnowszych MacBookach. Zastosowano w nim dokład-
nie tą samą technologię, powiększając jedynie o kilkadziesiąt pro-
cent przestrzeń, jaka jest wykorzystywana do pracy. Wymiary 
urządzenia to 13 cm x 13 cm, touchpad w MacBooku Pro ma wy-
miary 10,5 cm x 7 cm. Powierzchnia, po której wodzimy palcem, 
jest dokładnie taka sama jak w MacBookach. Jest pokryta cien-
ką warstwą szkła i ma fizyczny klik. Co ciekawe, inaczej niż w Mac-Mac-
Bookach, nie cała powierzchnia gładzika się ugina. Kilkanie ukryto 
w dwóch gumowych podstawkach na spodzie TrackPada.

 Dla kogo 
Oczywiście dla wszystkich.
Głównie jednak dla przeglądaczy internetu na dużych ekranach 
iMaków. W takim zastosowaniu Magic TrackPad sprawdzi się zna-
komicie. Równie dobrze spełni swoje zadanie na zawalonym biur-
ku dziennikarza. Najdalej mu zaś będzie do zastąpienia tabletu 
lub dobrej myszki w warsztacie architekta lub grafika. ¤ 

 Użytkowanie Magic Tracpada jest 
bardzo intuicyjne i wygodne. Dużo 
wygodniejsze, niż używanie gładzika 
wbudowanego w MacBooki.

Apple Magic TrackPad 
 Wymiary: 13,13 x 13,01 cm

 Waga: 140,05 g

 Wymagania:  Komputer z Mac OS x 10.6.4 i Bluetooth

 Ocena iMagazine: 
     

 

 Plusy:  duża powierzchnia,  
długi czas pracy na bateriach,  
uniwersalność

 Minusy:  mała czułość,  
problemy z ergonomią
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W zeszłym miesiącu, niestety na bar-
dzo krótki okres, otrzymałem Macbo-
oka Pro 15” w najwyższej specyfikacji. 
W komplecie był duży dysk, matowy 
ekran o podwyższonej rozdzielczości 
oraz dwurdzeniowy Core i7 od Intela. 
Zaledwie trzy dni oraz podróż unie-
możliwiły mi testowanie takich kom-
bajnów jak Photoshop, Lightroom czy 
Finał Cut Pro, jednak różnice w sto-
sunku do innych, wolniejszych Mac-
Booków, były zauważalne.

 Budowa 
Obudowa najnowszego MBP nie 
zmieniła się odkąd została wprowa-
dzona technologia unibody. Nie ugi-
na się pod własnym ciężarem, nadal 
jest najwyższej jakości. Jako, że byłem 

kiego kontrastu pomiędzy aluminium 
a czarną obwolutą pod szkłem. Ale za 
to dostajemy obleśną, czarną, gumo-
wą uszczelkę wokół ekranu. Z dale-
ka może i nie przeszkadza, ale z bliska 
przypomina o-ring stosowany w obu-
dowach podwodnych do aparatów. 
Uwaga! Wbrew pozorom, ten Mac nie 
jest wodoodporny.

 Ekran 
Kiedy już minęły mi mdłości po po-
wyższym, przeniosłem swoją uwagę 
na ekran o rozdzielczości 1650x1080. 
Różnica w stosunku do podstawo-
wych 1440x900 nie jest duża, ale 
znajdzie się więcej miejsca na biurku 
OS X. Największym błędem Apple  
jest oferowanie opcji antiglare tyl-
ko do modelu, który otrzymałem - 
nie da się zamówić tańszego mode-
lu bez szkła.

Jakość panelu LCD nie budzi żad-
nych wątpliwości. Kąty patrzenia są 
imponujące, a osoba siedząca z boku 
bez problemów obejrzy prawidłowe 
kolory czy przeczyta tekst na ekranie. 
Warto pomyśleć o filtrze prywatności, 
jeśli tworzymy treści zakazane. Zresz-

 Mobilny koń roboczy,  
w odróżnieniu od modelu 17-sto 
calowego.

Wzrost wydajności względem mojego 
starego Core 2 Duo 2.5GHz jest 
dramatyczny. i7-ka ma moc promu 
kosmicznego podczas startu. Szukałem 
też informacji w jaki sposób ten laptop 
odczytuje myśli. Niestety poległem, ale 
musi to robić ponieważ zanim pomyślę 
którą aplikację potrzebuję, to jest już 
gotowa do pracy. 

Cool i7
Najszybszy, najzimniejszy 

i najmniej szklany MacBook Pro 15”!
tekst: Wojtek Pietrusiewicz

właścicielem poprzedniego modelu 
w rozmiarze XXL (17”), to podchodzi-
łem z nadzieją, że model średni bę-
dzie znacznie lżejszy. Nie jest. Czuć 
jego wagę w rękach. Przyznaję, że je-
dyne mobilne komputery jakie noszę 
to iPad i iPhone, gdzie ten pierwszy 
jest ponad trzykrotnie lżejszy od tytu-
łowego MacBooka. Dzisiaj chyba po-
zostałby mi MacBook Air ...

Na początku roku nabyłem taflę 
szkła w rozmiarze 27” i zdążyłem się 
już do niej przyzwyczaić, chociaż do 
zakochania się w refleksach nadal mi 
daleko. Zresztą wszyscy znajomi po-
siadający Maki, również mają ekran 
zabezpieczony wszystko-odbijającą 
powierzchnią. Moje zaskoczenie po 
pierwszym uniesieniu pokrywy było 
spore. Nie dość, że jest znacznie lżej-
sza, to wróciła nostalgia do matowe-
go LCD. Khmm ... przepraszam ... do 
opcji antiglare jak to się oficjalnie na-
zywa. Sam design na pierwszy rzut 
oka jest bardziej spójny – nie ma ta-
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tą podobnie było w mojej 17-tce, dopiero bezpośrednie starcie 
prawdopodobnie pokazałoby wyższość nowego ekranu.

Uważam, że rozdzielczości nie powinniśmy wybierać portfe-
lem, tylko potrzebami. Do pisania i WWW wybrałbym 1440x900, 
a do obróbki zdjęć lub montażu wideo - wariant droższy. Nie 
mamy niestety wyboru, jeśli zależy nam na matowym ekranie.  
A jak komuś nadal mało, to pozostaje Apple Cinema Display 27”.

 Procesor 
Najmocniejszy MacBook w grupach 
15’’ i 17” wyposażony jest (opcjonal-
nie w przypadku tego pierwszego) 
w najnowszy Intel Core i7. A właści-
wie to Cool i7. Taktowany jest czę-
stotliwością 2.66GHz. W odróżnieniu 
od i7 w iMakach, ten model ma dwa 
rdzenie zamiast czterech.

Wzrost wydajności względem mo-
jego starego Core 2 Duo 2.5GHz jest 
dramatyczny. i7-ka ma moc promu ko-
smicznego podczas startu. Szukałem też 
informacji, w jaki sposób ten laptop od-
czytuje myśli. Niestety poległem, ale musi 
to robić ponieważ zanim pomyślę, którą 
aplikację potrzebuję, to już jest gotowa do 
pracy.

Przezywałem procesor już dwukrotnie 
Cool i7. Wynika to z faktu, że korzystając ze 
zwykłych, codzinnych aplikacji typu Safari  
czy Mail, komputer pozostaje zimny. Poprzed-
nik potrafił generowanym ciepłem nie tylko 
poparzyć mi kolana, ale przy okazji przetapiał 
się przez biurko. Gdybym stworzył odpowiedni 
transformator, zapewniłby zapas prądu na zimę dla 
mnie i dla paru sąsiadów.

 Bateria 
Skoro już o prądzie mowa ... Nowa bateria, zabudowana we-
wnątrz obudowy, ale jednak wymienialna, zapewnia znacznie 
większe zapasy niż kiedyś. Ba - większe niż w większości energo-
oszczędnych laptopów dzisiaj! Bez żadnego wysiłku, nie starając 
się oszczędzać energii, pracowałem na MacBooku Pro nieco po-
nad 6 godzin. Oszczędzając, udałoby się dojść do siedmiu w real-
nych warunkach. Większą wartość zapewne da się uzyskać, jed-
nak ponieważ nie startuję w rajdach „o kropelce”, to pozostawię 
to bardziej doświadczonym.

  Klawiatura  
Jest identyczna jak klawiatury stacjonarne Apple. Mam na my-
śli model bezprzewodowy, bo starszy model na kablu ma do-
datkowo klawiaturę numeryczną. Wrażenia dotykowe są jak zwy-
kle świetne. Mam jednak nieodparte wrażenie, że na MacBookach 
przed erą ‚unibody’ pisało się jeszcze wygodniej ...

 Podsumowanie 
Mobilny koń roboczy, w odróżnieniu od modelu 17-sto calowe-
go. Trochę ciężki, jeśli człowiek przyzwyczaił się do iPada lub Mac-
Booka Air, ale jednak zapewniający sporo większą wydajność od 
modelu Pro 13”.

Mając w domu mocnego iMac 27”, wybrałbym najtańszy mo-
del 15”. Nie mając tego pierwszego – zdecydowanie z proceso-
rem Core i7 i opcją antiglare. ¤

 Bez żadnego wysiłku, nie starając 
się oszczędzać energii, pracowałem na 
MacBooku Pro nieco ponad 6 godzin.

MacBook Pro 15’’ 
 Wymiary: 36,4 x 24,9 x 2,41 cm

 Waga: 2,54 kg

 Wymagania:  konto bankowe :-)

 Czas pracy: ponad 6 godzin (na baterii)

 Ocena iMagazine: 
     

 

 Plusy:  najwyższa jakość wykonania, 
rewelacyjny, matowy ekran, 
szybki procesor i karta graficzna, 
wydajna bateria, 
świetna klawiatura

 Minusy:  wysoka cena
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 Design 
Jeśli miałbym wielkość i kształt tej sta-
cji porównywać do czegoś, to była-
by to duża damska torebka koper-
tówka. Patrząc z pewnej odległości 
można mieć wrażenie, że iMT620 zbu-
dowany metalowej siatki otoczonej 
aluminiową ramką. Z bliska okazuje 
się, że siatka jest z jakiejś elastycznej 
tkaniny, a aluminium staje się błysz-
czącym plastikiem. Na szczęście nie 
robi to złego wrażenia, a jak ktoś za-
uważył, dzięki temu stacja głośnikowa 
jest lżejsza i milsza w dotyku. Po środ-
ku przedniej siatki maskującej znaj-
dziemy miejsce do „zadokowania” 
iPoda lub iPhone’a, bo również nie-
mu jest dedykowana ta stacja. Dock 
jest umieszczony w dość dziwny spo-
sób. Obok docka mamy ciekawy 

kolejny Alantec zaskakuje mnie cieka-
wym umieszczaniem pilota. 

Po tym niespodziewanym odkry-
ciu dalej szukałem baterii. Nie uda-
ło się ich odnaleźć, bowiem są one 
wbudowane w stację na stałe. Moje 
poszukiwania zaowocowały jedynie 
odnalezieniem wejścia zewnętrzne-
go źródła dźwięku w postaci portu 
mini jack oraz gniazda do podłącze-
nia zasilacza. Zasilacza, który dostar-
czany jest z zestawem wtyczek pasu-
jących do gniazdek na całym świecie. 
To fajny ukłon w stronę dużo podró-
żujących, a jakby nie patrzeć to sprzęt 
przenośny.  

 Użytkowanie 
Co ciekawe, jego przenośność mia-
ła się mi za chwilę objawić w mało 
oczekiwany sposób. Pierwsza pró-
ba włączenia stacji nie powiodła się, 
po wciśnięciu klawisza Power nic się 
nie stało, myślałem, że to wyładowa-
ne baterie. Niestety podłączenie zasi-
lacza nic nie poskutkowało. Kiedy już 
byłem pewien, że testowy egzem-
plarz jest zepsuty zauważyłem, że 

 Klapka okazała się wyjmowanym 
pilotem zdalnego sterowania. 
Trzeba przyznać, że po raz kolejny 
Altec zaskakuje mnie ciekawym 
umieszczaniem pilota.

Altec Lansing iMT620 to kolejny sprzęt 
tego producenta, który mam ostatnio 
okazję testować. W poprzednim numerze 
mogliście przeczytać test bardzo dużego 
Boomboxa, w tym numerze poznacie coś 
dużo mniejszego, ale również bardzo 
interesującego. 

Old School 
na wynostekst: Norbert Cała

element stylistyczny, którym jest 
mały, świecący na pomarańczowo 
wyświetlacz LCD. Wygląda on zu-
pełnie jak w sprzętach z począt-
ków lat 90.

Na górnej części ramki znajdziemy 
sześć naprawdę wielkich przycisków 
do sterowania natężeniem dźwię-
ku, źródłem dźwięku i przełączaniem 
utworów. Warto zauważyć, że stacja 
ta posiada wbudowane radio działa-
jące na częstotliwości FM i to właśnie 
niemu jest dedykowana antena ukry-
ta z tyłu stacji. Ona także wygląda jak 
w moim pierwszym Kasprzaku. Pod 
anteną znajdziemy coś, co wygląda-
ło mi na klapkę od baterii, na których, 
co wiedziałem z opisu, może dzia-
łać iMT620. Jednak klapka okazała się 
wyjmowanym pilotem zdalnego ste-
rowania. Trzeba przyznać, że po raz 



Altec Lansing iMT620 iMagazine • 10 • 2010 45SPRZĘT

iMT620 ma rozkła-
daną podstawkę, 
która w pozycji 
startowej znaj-
duje się u dołu 
urządzenia. 
Dopiero po 
jej odgięciu do 
pozycji, w której jest podstawką sta-
cji, możliwe jest uruchomienie urządzenia, a dock jest 
już umieszczony zupełnie naturalnie. Naprawdę fajne rozwią-
zanie, które okazało się jeszcze fajniejsze, gdy przekonałem się, że 
podstawka może zostać maksymalnie rozłożona do pozycji nad 
stacją i wtedy staje się wygodną rączką. To kolejny fajny pomysł 
projektantów tego urządzenia.  

Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do pilota zdalnego stero-
wania. Jest może niezbyt wymyślny jeśli chodzi o kształt, ale ma 
sporo więcej przycisków niż sama stacja dokująca, co wróży więk-
szą funkcjonalność. Jest tak w rzeczywistości, pilot pozwala na 
sterowaniem menu zadokowanego iPoda, programowanie stacji 
radiowych czy też na uruchomienie equalizera.

 Jakość dźwięku 
Jak już jesteśmy przy equalizerze to muszę oczywiście napisać 
o tym, jak ta stacja gra. O głośnikach zamontowanych wewnątrz 
iMT620 możemy dowiedzieć się tylko tyle, że są dwa i mają po 
trzy cale średnicy. Tyle techniki, żadnych informacji o „watach”, 
RMS’ach czy pasmach przenoszenia. Musimy więc zawierzyć od-
słuchowi, który potwierdza to, co może nam powiedzieć skromna 
specyfikacja – będziemy mieli do czynienia głównie z tona-
mi średnimi. Są one na szczęście czyste, aż do prawie mak-
symalnego „rozkręcenia” głośnika. Nie zabrakło też wysokich 
rejestrów dźwięku, ale te są już lekko nieczyste i skrzeczące. Naj-
gorzej jest natomiast z basami, jest ich nie dość, że mało, to przy 
maksymalnym wzmocnieniu są już denerwująco charczące. Moż-
na narzekać, ale przecież nie mogliśmy się spodziewać nic wię-
cej po takim małym, plastikowym, kompaktowym i przenośnym 
urządzeniu. Należy jednak docenić, że nawet 3/4 całkowitego 
wzmocnienia, kiedy dźwięk jest jeszcze czysty, to i tak zdecydo-
wanie wystarczająco do dobrej zabawy.

Pozytywnie zaś mnie zaskoczył wbudowany tuner FM. 
Jest wyjątkowo czuły i bardzo często zapewnia dobry odbiór ra-
dia, nawet przy złożonej antenie. 

Podsumowując jakość dźwięku, muszę wspomnieć, że całkowi-
cie naładowany akumulator pozwala nam na 5 godzin słuchania 
muzyki w terenie i są to pesymistyczne założenia producenta. Ja 
spokojnie osiągałem 7 godzin ciągłego grania.

 Podsumowanie 
Altec Lansing iMT620 kosztuje 499 zł i nie oszukujmy się, nie jest 
to tanio. Można za te pieniądze kupić dużo lepiej grające stacje 

dokujące. Czy 
jednak będą one tak faj-
nie zaprojektowane, przenośne i funk-
cjonalne jak ta? Pewnie nie. Zaś kiepska jakość 
dźwięku, uwierzcie mi, na biwaku, pod namiotem 
w domku letniskowym, jest zupełnie drugorzędna. 
Docenicie go także w czasie przemieszczania się, 
kiedy to rączka będzie niezastąpiona. Jedyne czego 
mi brakuje to funkcja zegara i budzika, bardzo by się 
przydał na wyjeździe. ¤

Altec Lansing iMT620 
 Wymiary: 216 × 36 × 110 mm

 Waga: 390 g

 Moc:  ok. 20 W

 Czas pracy: 5 do 7 godzin (na bateriach)

 Ocena iMagazine: 
     

 

 Plusy:  duża funkcjonalność, ciekawy wygląd

 Minusy:  słaba jakośc dźwięku
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Plantronics od wielu wielu lat kojarzy 
mi się ze słuchawkami do celów kom-
puterowych. Przede wszystkim, in-
teresowała mnie ich linia produktów 
dla graczy. Jako zatwardziały uczest-
nik gry „America’s Army” (kiedyś też 
wydawana na OS X) nawet nabyłem 
potężny zestaw z mikrofonem  
na głowę. Niestety tak skutecznie od-
dzielał mnie od świata rzeczywistego 
(nie słyszałem co się do mnie mówi), 
że musiałem zrezygnować  
z grania – wiecie jak to jest, kompro-
misy i te sprawy... Dopiero niedawno 
dowiedziałem się, że produkty Plan-
tronics znajdziemy między innymi  
w NASA. Wszyscy znamy słowa Neila  
Armstronga: „That’s one small step 
for man, one giant leap for mankind”. 
Słyszeliśmy je dzięki Plantronics. Na-
czelny na czas przerwy wakacyjnej 
dostarczył mi pokaźną ilość sprzętu 
do testowania, a dwa rożne produk-

odpowiednie kable i wpiąłem go do 
portu USB. Mac OS X wykrył go jako 
„Unknown audio device”, ale okaza-
ło się, że działa (wg. strony Plantronics 
nie jest kompatybilny z OS X). Szyb-
kie przekonfigurowanie Skype i SC2 
i ... zamurowało mnie. W momencie 
przełączania dźwięku w grze, natych-
miast przestałem w nią grać – stałem 
się jej częścią. Czułem się zintegrowa-
ny ze swoimi oddziałami,  

 Najwyższy model, największe 
gabaryty – słowo „ogromne” 
najlepiej definiuje ten model.

Wszyscy znamy słowa Neila Armstronga: 
„That’s one small step for man, one giant 
leap for mankind”. Słyszeliśmy je dzięki 
Plantronics. 

Plantronics 
w dwóch wydaniach

tekst: Wojtek Pietrusiewicz

ty słuchawkowe wpadły w moje ręce 
przed samą premierą StarCraft 2 ...

 Plantronics GameCom 777  
 dla graczy 
Najwyższy model, największe gaba-
ryty – słowo „ogromne” najlepiej de-
finiuje ten model. Przeznaczony jest 
zapewne dla hardcore’owych graczy, 
do których zaliczałem się kiedyś. Dzi-
siaj już niekoniecznie, ale nie zmieniło 
to faktu, że bardzo mi się spodobały. 
A wszystko zaczęło się pewnego wie-
czora, gdy zadzwonił do mnie Adrian 
i powiedział, że brakuje im trzeciego 
do meczu w StarCraft. Szybko pod-
biegłem do komputera, podłączyłem 
się do drużyny i usłyszałem narzeka-
nia na fakt, że na Skypie (na którym 
rozmawiamy podczas gry) słychać 
dźwięki z gry. Mikrofon w iMac jest 
dobry, ale niekoniecznie nadaje się 
do takiego scenariusza. Szybko z tor-
by wyciągnąłem spore pudełko, wy-
jąłem GameCom 777, podłączyłem 



GameCom 777 i .Audio 995 Digital Wireless iMagazine • 10 • 2010 47SPRZĘT

miałem wrażenie, że kamraci stoją wokół mnie – absolutnie niesa-
mowite doznanie.

Zestaw GameCom 777 ma jednak swoje wady, które są równo-
cześnie zaletami. Ich rozmiar szczelnie zakrywa uszy, dostarczając 
świetny dźwięk, ale jednocześnie czuje się ich wagę. Poza tym za-
głuszają nawet dzwoniącego iPhone’a, leżącego 80cm od moich 
uszu, a dzwonka nie mam cichego – tutaj plus lub minus, chyba 
zależy od tego kto dzwoni. Pierwszego dnia nawet lekko zaczeła 
boleć mnie głowa po bokach – nie wiem czy od ucisku zestawu 
czy po prostu miałem zły dzień, ponieważ sytuacja nie powtórzy-
ła się. Jednak najgorszą rzeczą związaną z GameCom była potrze-
ba organizowania się. Musiałem przed meczem zaopatrzyć się  
w napoje chłodzące i inne niezbędne wspomagacze – w trakcie 
gry nie było zwyczajnie czasu na ich zdejmowanie, odkładanie, 
zakładanie. Stąd decyzja o poświęceniu kolejnego tygodnia dru-
giemu headsetowi...

 Plantonics .Audio 995 Digital  
 Wireless Stereo Headset 
Tym razem miałem więcej czasu na przygotowania się do 
pierwszej sesji z tym bezprzewodowym, wspieranym przez 
OS X, headsetem. Okazało się, że nie potrzebowałem go. 
Cała procedura podłączenia .Audio 995 polega na włożeniu 
dongla od bluetooth do portu USB i włączeniu słuchawek. 
Następnie w preferencjach Skype i gry pozostało ustawienie 
„Plantronics Wireless Audio” (można w preferencjach syste-
mowych, ale wolałem mieć tylko te dwie aplikacje aktywne 
w słuchawkach). Cała operacja trwała może 30 sekund i by-
łem bardzo miło zaskoczony jej prostotą – do głowy przy-
szły mi słowa „Plug & play”. Jakość dźwięku była wyraźnie 
gorsza od modelu GameCom, chociaż może to nie do koń-
ca właściwe słowo – większy model miał znacznie „pełniej-
szy” dźwięk, głębszy i o większej dynamice. .Audio 995 jest 
bardziej „płaski”, ale nie mam absolutnie do czego się przy-
czepić. Bateria też nie jest zła, ponieważ jedno pełne nałado-
wanie wystarczyło mi na dwa pełne wieczory grania (około  
6-8 godzin).

.Audio 995 ma dodatkowo na lewym boku przyciski do ste-
rowania głośnością, „play”, pauzę oraz „następny utwór”. Przyci-
ski głośności regulują systemowy suwak poziomu audio w OS X, 
a play/pauza/następny znakomicie obsługują iTunes. Możemy się 
w takiej sytuacji przechadzać po domu czy ogrodzie bez obawy 
o kable i dodatkowo sterować wszystkim. Niestety zabrakło mi 
przycisku „wstecz” ... Podobnie sprawa ma się ze Skype – nie  
jesteśmy zmuszeni do siedzenia przed komputerem. Ciekawost-
ką przyrodniczą jest natomiast fakt, że podłączyłem dongla do 
iPada (za pomocą iPad camera connection kit) i ... działa! Przyciski 
obsługiwały wbudowaną aplikację iPod bez żadnych problemów. 
Co prawda wystający konektor USB w iPadzie przeszkadza sam  
w sobie, a z podłączonym donglem jest jeszcze bardziej niepo-
ręczny, ale czego to się nie robi ... Nie znalazłem niestety infor-
macji jak (i czy w ogóle można) sparować słuchaw-
ki bezpośrednio z komputerem/iPhonem 
bez użycia dongla.

 Które wybrać? 
To już zależy od indywidualnych potrzeb każde-
go użytkownika – do grania bezkonkurencyjny jest 
model GameCom. Do wszystkiego innego pole-
cam .Audio 995. Mobilność przeważa w moim przy-
padku nad całą resztą. Musimy tylko pamiętać  
o tym, żeby naładować headset... o czym często  
zapominam. ¤

 W momencie przełączania 
dźwięku w grze, natychmiast 
przestałem w nią grać  
– stałem się jej częścią.
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Zewnętrzne dyski twarde cieszą się 
sporą popularnością odkąd note-note-
booki, laptopy i komputery typu iMac 
(wszystko w jednym) zyskują na po-
pularności. Niewielu ma ochotę trzy-
mać w domu gigantyczną obudo-
wę od komputera z wieloma dyskami 
w środku – nie każdy ma na to miej-
sce (czytaj: nie każdy partner akceptu-
je elektroniczne wzgórza w salonie). 
Od paru lat wyposażam się w przeno-
śne, 2.5” dyski twarde z różnymi złą-
czami. Preferuję ten rozmiar nad tań-
szymi i większymi 3.5” ze względu na 
fakt, że są zasilane z komputera – od-
pada konieczność kolejnego zasila-
cza, kolejnego kabla, kolejnego krzy-
wego spojrzenia.

datkowych przydomków (wersje 2.5” 
w wersji bardzo przenośnej), 2) z do-
piskiem „Pro”, również w wersji 2.5”, ze 
stacją dokującą i dodatkowym opro-
gramowaniem do backupu oraz 3) 
GoFlex Desk – 3.5” na biurko w wersji 
od 1 do 3TB  z wymiennymi złączami.

 USB 2 czy 3? FireWire 800?  
 Nie ma problemu... 
Do każdego dysku Seagate GoFlex 
2.5” w zestawie dostajemy złącze do 
USB 2.0, ale możemy dokupić masę 
akcesoriów. Same dyski dostępne 
są w pojemnościach: 320GB, 500GB, 
750GB i 1TB. Jedyny słuszny model 
(największy) dostępny jest oczywiście 
w każdym kolorze, pod warunkiem  
że będzie czarny. Mniejsze pojemno-
ści możemy dodatkowo znaleźć  
w kolorze czerwonym, niebieskim lub 
srebrnym.

 Czarna wersja jest polerowana 
na wysoki połysk i przyciąga odciski 
palców niczym magnes. Uważajcie, 
aby nie zgubić jej na miejscu 
zbrodni!

Seagate GoFlex jest chyba pierwszym 
producentem, który stworzył rozbudowany 
system akcesoriów i dodatków, dzięki 
którym będzie można idealnie dobrać HDD 
i dostosować do potrzeb każdego – nawet 
kobiety.

Seagate GoFlex 
Uniwersalny system połączeń  

dla Twojego HDDtekst: Wojtek Pietrusiewicz

 Trzy wersje podstawowe 
Seagate GoFlex jest chyba pierwszym 
producentem, który stworzył rozbu-
dowany system akcesoriów i dodat-
ków, dzięki którym będzie można ide-
alnie dobrać HDD i dostosować do 
potrzeb każdego – nawet kobiety.  
(Dzięki Wojtku za informację, że na-
wet kobieta może używać przeno-
śnych dysków twardych. Są różowe? 
– przyp. korekty) Seria GoFlex składa 
się z trzech linii produktów: 1) bez do-
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Złącza możemy zamówić w następujących wersjach:
• FireWire 800 – reklamowany jako dwukrotnie szybszy od USB
• USB 3.0 – 10 razy szybszy!
• USB 3.0 z adapterem PC Card do laptopów bez tego pierwszego
• eSATA – wymaga portów przesyłających również zasilanie
•  AutoBackup – ten dodatek jest niczym TimeMachine dla pece-

tów, właścicielom Maków raczej zbędne

GoFlex, poza powyższym, można również wyposażyć w dock 
zamieniający nasz dysk w odtwarzacz mediów, który możemy 
następnie podłączyć do telewizora i cieszyć się jakością 1080p. 
Ostatnia pozycja też wydaje się być ciekawa: dwu-dyskowy dock, 
który podłączamy do naszego routera, aby stworzyć NAS (ne-
twork attached storage). Dane na nim możemy odczytywać za 
pomocą Windows, OS X, a nawet iPhone, Blackberry, Android  
i innych smartphone’ów.

 Seagate GoFlex 1TB z USB 2.0 i FireWire 800 
W moje ręce wpadła najcięższa wersja, a w komplecie znalazłem 
złącza do USB 2.0, 3.0, FW 800 oraz eSATA. Niestety mogłem tylko 
sprawdzić pierwsze i trzecie rozwiązanie z powodu braku wyma-
ganych portów w iMaku. Dysk w obu konfiguracjach zachowuje 
się dokładnie tak, jak spodziewałbym się po nim (i po każdym in-
nym) – działa prawidłowo, szybciej lub wolniej, tyle że z możliwo-
ścią dopasowania do indywidualnych potrzeb!

Sama obudowa jest wyraźnie większa od mojego WD MyPass-
port Studio (FW800) – w każdym kierunku, a montaż złącza do-
datkowo go przedłuża. Rozmiary jednak nadal pozostają na tyle 
małe, że jeśli już pakujemy się do torby z notebookiem, to nie po-
winniśmy mieć problemów ze zmieszczeniem Seagate’a. Do kie-
szeni w jeansach czy koszuli modelu 1TB (nieznacznie większego 
od pozostałych) już nie próbowałbym wkładać. 

GoFlex ma dwie potencjalne wady, zależnie od 
właściciela. Czarna wersja jest polerowana na wy-
soki połysk i przyciąga odciski palców niczym ma-
gnes. Uważajcie, aby nie zgubić jej na miejscu 
zbrodni!  Drugim problemem jest fakt, że monto-
wane złącze lekko się porusza – sam dysk nie traci 
połączenia, niemniej jednak nie jest to rozwiązanie 
„pancerne niczym czołg”.

 Warto? 
Seagate GoFlex zachowuje się jak każdy inny dysk 
twardy, jednak możliwość dostosowania go do wła-
snych potrzeb jest nieoceniona. Wystarczy wyobra-
zić sobie, że mamy dwa (lub więcej) komputery  
i potrzebujemy dwóch złącz – w pracy na PC chce-
my skorzystać z USB 3.0, a w domu, na Macu, prefe-
rujemy FireWire 800. Nie znam innego produktu tak 
mobilnego, który będzie w stanie obsłużyć niemal 
każdy standard i pozostać tak elastycznym. ¤

 GoFlex, poza powyższym, można również 
wyposażyć w dock zamieniający nasz dysk w 
odtwarzacz mediów, który możemy następnie 
podłączyć do telewizora i cieszyć się jakością 
1080p.



Nagle odkrywasz, że inne 
dyski twarde to tylko pamięć. 
Przedstawiamy najbardziej wszechstronny przenośny 
dysk twardy na świecie.

seagate.com/gofl ex

Korzystaj z niezawodnej, bezpiecznej 

pamięci. Unikalna konstrukcja typu 

plug-and-play umożliwia  łatwą 

mody� kację interfejsów w celu 

podwyższenia prędkości przesyłu 

z komputerami PC i Mac®. Pamięć 

umożliwia dostęp do zapisanych 

danych z sieci, telewizora – i z 

dowolnego miejsca w podróży.

ZABEZPIECZ.
PRZECHOWUJ.
ZRÓB WIĘCEJ.

Ultra przenośny napęd 
wyposażony jest w 
Inteligentny Dok GoFlex™, 
funkcję tworzenia 
kopii zapasowych i 
oprogramowanie szyfrujące. 

Umożliwiają uzyskiwanie 
wyższych prędkości 
przesyłu danych z 
komputerami PC lub Mac®. 

Pozwalają na 
wykonywanie 
automatycznych 
kopii zapasowych 
całego systemu.

Pozwala uzyskać dostęp 
i współdzielić pliki z 
dowolnego miejsca.

Umożliwia odtwarzanie 
� lmów, muzyki i zdjęć na 
ekranie telewizora. 

ULTRA PRZENOŚNY DYSK URZĄDZENIE DO WSPÓŁDZIELENIA MULTIMEDIÓW ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY KABLE AUTOMATYCZNEJ KOPII ZAPASOWEJ KABLE INTERFEJSÓW STACJONARNY NAPĘD ZEWNĘTRZNY KABLE DYSKU STACJONARNEGO ULTRA PRZENOŚNY DYSK ULTRA PRZENOŚNY DYSK URZĄDZENIE DO WSPÓŁDZIELENIA MULTIMEDIÓW ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY KABLE AUTOMATYCZNEJ KOPII ZAPASOWEJ KABLE INTERFEJSÓW STACJONARNY NAPĘD ZEWNĘTRZNY KABLE DYSKU STACJONARNEGO ULTRA PRZENOŚNY DYSK ULTRA PRZENOŚNY DYSK URZĄDZENIE DO WSPÓŁDZIELENIA MULTIMEDIÓW ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY KABLE AUTOMATYCZNEJ KOPII ZAPASOWEJ KABLE INTERFEJSÓW STACJONARNY NAPĘD ZEWNĘTRZNY KABLE DYSKU STACJONARNEGO ULTRA PRZENOŚNY DYSK ULTRA PRZENOŚNY DYSK URZĄDZENIE DO WSPÓŁDZIELENIA MULTIMEDIÓW ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY KABLE AUTOMATYCZNEJ KOPII ZAPASOWEJ KABLE INTERFEJSÓW STACJONARNY NAPĘD ZEWNĘTRZNY KABLE DYSKU STACJONARNEGO ULTRA PRZENOŚNY DYSK ULTRA PRZENOŚNY DYSK URZĄDZENIE DO WSPÓŁDZIELENIA MULTIMEDIÓW ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY KABLE AUTOMATYCZNEJ KOPII ZAPASOWEJ KABLE INTERFEJSÓW STACJONARNY NAPĘD ZEWNĘTRZNY KABLE DYSKU STACJONARNEGO ULTRA PRZENOŚNY DYSK 

NOWOŚĆ! 

ULTRA PRZENOŚNY NAPĘD 

http://www.seagate.com/www/pl-pl/products/external/external-hard-drive/
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Bo spora grupa grafików to nadal 
twardziele. A ci, jak wiadomo, nie ro-
bią backupów. A potem dziwią się, 
kiedy ich dwutygodniowa praca na-
gle zamienia się w nieuporządkowa-
ne stado zer i jedynek, głównie  
z przewagą zer. Zwróćcie uwagę na 
fryzury grafików. Te najbardziej niere-
gularne i artystyczne z punktu widze-
nia szalonego fryzjera powstały przy 
akompaniamencie przekleństw, kiedy 
ktoś nagle wykręcił korki, albo lokal-
na powódź zalała transformator. Ale 
to jeszcze nic. Najciekawsze, uzupeł-
nione monstrualnym guzem na czole, 
powstają, kiedy na pytanie photosho-
pa: „czy zapisać zmiany”, po 36 godzi-
nach pracy klikamy „nie”, bo akurat 
było bliżej. Bruce Lee nie wykonywał 
tak malowniczego uderzenia czołem 
w cegły, jak grafik głową o biurko.

chowywania kopii projektów ot tak 
na wszelki wypadek. Ba, w przypad-
ku Iomega UltraMax można wykorzy-
stać ich złącza External SATA (eSATA) 
– wystarczająco szybkie by na plikach 
z zewnętrznego dysku pracować jak 
na wbudowanym. Oczywiście wy-
bór portów w Iomega UltraMax jest 
znacznie większy (USB 2.0, FW 800  
a nawet stareńki FW 400). W zasadzie 
do tego dysku nie da się podłączyć 
chyba tylko tostera. Ale to nic pewne-
go, bo nikt jeszcze tego nie sprawdził. 

Co ciekawe oba Maxy wyglądają  
jak mniejsze klony Maca Pro i Maca 
Mini. Wybrednemu styliście biur-
kowemu to powinno wystarczać. 
Zwłaszcza, że pod nawiązującą do 
macowej obudową otrzymuje sta-
do demonów pojemności, szybko-
ści i pewności pracy. Oczywiście dla 
tych demonów można zainwesto-
wać w Forda GT 40. Ale na nim trud-
no będzie przechować i zabezpie-
czyć jakikolwiek projekt. Ma za mało 
miejsca w środku. No i wyjdzie znacz-
nie drożej.

 Spora grupa grafików to nadal 
twardziele. A ci, jak wiadomo, nie 
robią backupów.

Dowolne projekty graficzne, o dowolnej 
wielkości, stworzone dowolnym nakładem 
pracy mają zawsze tę samą cechę. Jak 
wylecą w kosmos - to zwykle na amen. Bez 
możliwości odzyskania ich choćby w części. 
Kto tak nigdy nie miał – ręka w górę. 

Dyski iOmega
Jak uczesać wkurzonego grafika

tekst: Ryszard Parka 

Ale przejdźmy do meritum. Nie, nie 
do tej zabytkowej stacji, na której na-
pędzie dyskietek dało się podgrze-
wać kawę. Do twardych dysków Io-
mega przejdźmy. Dlaczego Iomega? 
Powodów jest kilka. Po pierwsze woj-
na domowa. Taka mała wewnętrzna 
wojna Iomega o coraz więcej miejsca. 
Bo jak wiadomo dowolnej wielkości 
dysk jest zawsze za mały. Ale w tym 
przypadku orientujemy się o całkowi-
tym zapchaniu dysku kilka lat później. 
Bo Iomega oferuje zewnętrzne dyski 
o pojemnościach powyżej 1 TB. Czyli 
proponuje wystarczającą przestrzeń, 
by przechować 4 miliony zdjęć. To 
tyle, ile można zrobić przez około 100 
lat, pstrykając 10 klatek dziennie. No, 
może trochę mniej, jeżeli mówimy  
o RAW. 

Te pojemne dyski z rodzin Iomega 
UltraMax i MiniMax, oferujące do  
2 TB pamięci świetnie nadają się do 
robienia backupów pracy. Albo prze-
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Drugi powód to przenośne dyski. Od maleńkiego 500 gigabaj-
towego Iomega eGo Helium, w stylistyce sfilcowanego 
MacBooka Air, przez serię Iomega Prestige i dwute-
rabajtowy Iomega Desktop eGo - coś pośred-
niego międy dyskiem stacjonarnym  
a przenośnym, aż po ultrawytrzy-
małe Iomega eGo BlackBelt 
– dyski wyrwane  
z Matrixa  
i zabez-

pieczone 
przed efektami upad-
ku z wysokości do 2,3 metra nie tyl-
ko mechanicznie, ale również przez zastosowa-
nie specjalnej gumowej uprzęży z ochraniaczami. Mocno 
ekstremalny sprzęt, potrzebny każdemu grafikowi, który ma za 
małe biurko i w ciągu ostatnich 6 miesięcy przynajmniej raz zrzu-
cił dysk, sięgając po kawę czy co tam aktualnie miał w kubku.

Tu 
też do 

wyboru do 
koloru. Aż szkoda 

oblepiać obudowę re-
klamowymi naklejkami  

 i wlepkami. A choćby nawet, 
obudowa powinna znieść niemal każde artystyczne 
działanie. Może poza próbą zalewania portów wi-
śniówką. To się rzadko sprawdza. 

No i jest jeszcze trzeci powód, kto wie czy nie 
najważniejszy. Razem z dyskiem przyjeżdża żandar-
meria. Nie, nie po to, żeby wyciągać człowieka z łóż-
ka o 5 rano. Po to, żeby mógł sobie właśnie spo-
kojnie pospać po nocnej pracy. Ta żandarmeria, to 
pakiet  oprogramowania, które zajmie się bezpie-
czeństwem zapisanych danych - do ściągnięcia ze 
strony Iomega. A jest w sumie co chronić. Na tera-
bajtowym dysku mieści się np. tyle filmów w jakości 
DVD, że ich oglądanie zajęło by nawet 18 dni. Non 
stop. No to teraz krótka prezentacja żandarmów: 
Trend Micro Internet Security lub Trend Micro Smart 
Surfing for Mac (darmowa 12-miesięczna subskryp-
cja), Iomega QuikProtect oraz MozyHome Online 
Backup. To taka pomoc, której nie się docenia, za-
nim się nie okaże, że kilkoma drobnymi ruchami 
człowiek pozbył się dwutygodniowej kolekcji zdjęć 
i kilku ważnych projektów na jutro rano. 

Tylko twardziele nie robią backupu. Inne. Bo 
twardziele Iomegi chętnie w tym pomogą. I może 
wreszcie skończą się fryzury „na wpienionego grafi-
ka, który właśnie wysłał w kosmos bitwę pod Grun-
waldem z udziałem 44 pancernych”. I guzy na czole. 
I wszystko za tak niewiele.

Dyski Iomega można kupić w sklepie bludot.pl ¤
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„Latać każdy może, trochę lepiej lub 
trochę gorzej”, tak śpiewał osioł  
w Shreku głosem Jerzego Stuhra i ja-
koś mi to pasuje do tego gadżetu. 
Teraz naprawdę każdy może latać, 
bo z AR.Drone to nie jest wcale ta-
kie trudne. Poniższa recenzja, zazna-
czam, będzie całkowicie subiektyw-
na, bo po prostu jestem zachwycony 
tą zabawką.

Firma Parrot, amerykański produ-
cent wysokiej klasy m.in. głośników 
dla iPodów i iPhone’ów (m.in. głośniki 
zaprojektowane przez znanego pro-
jektanta Philippa Starcka) czy też sa-
mochodowych zestawów głośnomó-
wiących, wprowadził do sprzedaży 
gadżet, który jest jedynym w swoim 
rodzaju na rynku.

Helikopter Parrot AR.Drone jest ste-
rowany przy użyciu iPhone’a lub  
iPoda Touch. Do sterowania służy 
aplikacja, którą ściąga się za darmo  
z AppStore.

Poniżej mamy dwa joysticki. Lewy 
służy nam do kierowania do przodu  
i skręcania– przy  użyciu wbudowa-
nego akcelerometru. Prawy joystick 
służy do wznoszenia oraz obracania 
się wokół własnej osi. Pomiędzy joy-
stickami mamy dźwignię służącą do 
startowania i lądowania.

Dzięki wbudowanym dwóm kame-
rom, mamy na żywo podgląd tego, 
co widać przed helikopterem oraz 
bezpośrednio pod nim. Możliwe są 
różne sposoby podglądu z kamer – 
możemy widzieć obraz pojedynczo 
– tylko jednej kamery, lub możemy 
mieć podgląd obu kamer na raz.  
W każdym przypadku możemy zde-
cydować, która kamera ma być wi-
doczna na całym ekranie naszego 
iPhone’a, a która w lewym, górnym 
rogu. Jak już wcześniej wspominałem, 
latanie jest bardzo intuicyjne. Wystar-
czy na prawdę kilka chwil, aby złapać 
o co w tym wszystkim chodzi.

Na czym polega połączenie  
z naszym iPhonem?

AR.Drone jest de facto hot spo-
tem. Tak, naprawdę. Przy uruchomie-
niu musimy w iPhone’ie lub iPodzie 

 Sposób sterowania jest bardzo 
intuicyjny i prosty

Nowość na rynku. Absolutny hit. 
Bezapelacyjnie najfajniejsze akcesorium 
do iPhone’a lub iPoda Touch, z jakim 
kiedykolwiek miałem do czynienia. 

Helikopter dla iPhona 
AR.Dronetekst: Dominik Łada

Sposób sterowania jest bardzo in-
tuicyjny i prosty. Każdy, praktycznie  
w kilka minut, jest w stanie opanować 
lot helikopterem. Jako aparaturę ste-
rowniczą służy nam ekran naszego 
np. iPhone’a.

Ekran jest podzielony na kilka sek-
cji. Na górze od lewej mamy, jeśli włą-
czymy, podgląd dodatkowej kamery, 
następnie przycisk awaryjnego lądo-
wania/resetu systemu i na końcu, po 
prawej stronie, wskaźnik naładowania 
baterii w helikopterze.
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Touch wejść w ustawienia WiFi i wybrać sieć, 
której nazwa zaczyna się od „ardrone...”. Gdy 
ją wybierzemy, nasz telefon i helikopter „paru-
ją się”. Teraz musimy już tylko uruchomić apli-
kację AR.Free Flight (na razie jedyną dostęp-
ną w App Store) i zaczynamy naszą przygodę 
z lataniem.

Ponieważ nasz helikopter sterowany jest 
przy użyciu WiFi, bardzo ważne jest abyśmy 
wybierali miejsca gdzie jest mało innych sieci, 
aby nie było zakłóceń. To zaleca producent, ale 
testowałem sprzęt w domu, gdzie sam mam 2 
sieci WiFi, a moi sąsiedzi nie są wcale gorsi,  
i AR.Drone nie miał żadnych problemów. Dru-
ga kwestia związana z WiFi to jest zasięg.  
Teoretycznie helikopter ma zasięg do 50m na 
otwartej przestrzeni ale Parrot podaje informa-
cję, że już po przekroczeniu 6m wysokości mu-
simy uważać, bo wyłącza się wspomagania 
sterowania w pionie, polegające na „skokach”  
o 10 cm.

Helikopter jest zbudowany z lekkich materiałów – rurek plasti-
kowych i aluminiowych (chyba) oraz specjalnego styropianu, ta-
kiego jaki stosowany jest np. w kaskach rowerowych. W zestawie 
producent daje nam dwie obudowy. Jedną do latania na ze-
wnątrz budynku i drugą, do stosowania w mieszkaniu, posiadają-
cą zabezpieczenia wokół wirników.

Należy pamiętać aby lądować na twardej i prostej powierzchni, 
aby nie uszkodzić wirników. Dlatego też Parrot zastosował bardzo 
sprytne rozwiązanie. Opakowanie na AR.Drone jest też idealnym 

lądowiskiem, ma nawet zaznaczone „H”. W końcu raczej zawsze 
będziemy mieli pudełko od naszego helikoptera, aby mieć  
w czym go przenosić.

Nie musimy bać się o nasz helikopter jeśli w trakcie sterowania 
ktoś do nas zadzwoni – helikopter automatycznie zawisa w po-
wietrzu, dokładnie w tym miejscu, gdzie skończyliśmy nim stero-
wać. Podobnie się dzieje, gdy helikopter odleci na odległość dal-
szą niż 50m i straci zasięg naszego telefonu. Wtedy też zawiśnie  
w powietrzu i wystarczy, że się do niego zbliżymy, aby automa-
tycznie nawiązane zostało połączenie.

Drugim bardzo ważnym w moim przekonaniu dodatkiem jest 
funkcja autopilota. W wypadku kończącej się baterii, helikopter 
sam, właśnie dzięki funkcji autopilota, wyląduje.

AR.Drone 
 Wymiary:  45 x 29cm / 52,9 x 51,5cm

 Waga:  360g (w obudowie do latania na zewnątrz budynku), 
400g (w obudowie do latania wewnątrz budynku)

 Prędkość max:  18 km/h

 Czas pracy: ok. 15 min

 Ocena iMagazine: 
     

 

 Plusy:  niesamowity fun, fun, fun, bardzo dobra 
jakość wykonania, rozwiązania zapewniające 
bezpieczeństwo helikopterowi, rzeczywistość 
rozszerzona, kamery, łatwość obsługi

 Minusy:  zdecydowanie za słaba bateria, przez co krótki lot, 
wirniki sprawiają wrażenie dosyć delikatnych

Skoro jesteśmy przy baterii to trzeba powie-
dzieć, że to jest jego najsłabsze „ogniwo”. Bate-
ria starcza tylko na około 15 minut lotu. Zapew-
ne jest to podyktowane kilkoma kwestiami. Po 
pierwsze wagą – mocniejsza bateria byłaby sporo 
cięższa. Po drugie wytrzymałością silniczków. Po-
dejrzewam, że skoro helikopter jest w stanie latać 
naprawdę szybko, bo z prędkością około 18km/h 
to przy dłuższej pracy silniczki mogłyby się prze-
grzewać i prowadzić do zatarcia. Całe szczęście, 
że nie jest to taki ogromny problem, bo helikop-
ter AR.Drone nie jest jednorazową zabawką. Pro-
ducent udostępnia do niego cały komplet części 
– silniki, wirniki, obudowy, baterie itd.
Swobodne latanie to nie wszystko.

Obecnie istnieje możliwość tylko latania swo-
bodnego. Na stronie producenta są już zapo-
wiedzi gier wykorzystujących rzeczywistość roz-
szerzoną, w które będziemy mogli grać latając 
helikopterem. W związku z tym pojawiają się zu-
pełnie nowe możliwości rozrywki. Ilość pomysłów 

jest praktycznie nieograniczona. Parrot udostępnił dla programi-
stów SDK, dlatego możemy spodziewać się już w niedługim cza-
sie wysypu kolejnych aplikacji wykorzystujących niesamowity po-
tencjał jaki drzemie w tym gadżecie.

Ja już nie mogę się doczekać. Polecam Wam wszystkim.  
A teraz przepraszam, ale idę się przelecieć. ¤



http://www.jbl.pl/
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 Pracuj.pl (darmowy) 
Jeśli akurat szukacie pracy lub myślicie czy by jej przypadkiem 
nie zmienić, to również w tym może pomóc Wam iPhone, a do-
kładniej aplikacja portalu Pracuj.pl. Portal ten jako pierwszy wśród 
serwisów rekrutacyjnych obecnych na polskim rynku udostępnił 
aplikację na iPhone’a. Aplikacja, którą można bezpłatnie pobrać  
z AppStore’a, pozwala m.in. na szybkie i wygodne korzystanie  
z wyszukiwarki ofert pracy. Ogłoszenia, na które chcemy zgłosić 
swoją kandydaturę, można zapisać w zakładce „ulubione” bądź 
wysłać link do wybranej oferty na dowolny adres e-mail. Każdy 
poszukujący pracy właściciel iPhone’a, dzięki zainstalowaniu  
w swoim telefonie aplikacji Pracuj.pl, ma ponadto możliwość wy-
godnego logowania w serwisie oraz ustawienia automatycznych 
powiadomień o nowych ofertach, spełniających wybrane przez 
użytkownika kryteria.Pracuj.pl w wersji na iPhone’a będzie syste-
matycznie wzbogacany o nowe rozwiązania, a twórcy liczną mię-
dzy innymi na sugestie użytkowników. 

http://itunes.apple.com/pl/app/id386774884?mt=8  

 Norbert Cała 

 Programy dla iPhone  

 Napster (darmowy) 
Niektórzy z Was pamiętają pewnie serwis i program Napster. To 
był chyba pierwszy program do pobierania kradzionej muzyki  
z sieci. Zaginął w dziejach czasów, ale marka Napster nadal istnieje 
i ma się dobrze, ale tym razem muzyka przez nich dystrybuowana 
jest całkowicie legalna. Niedawno w AppStore pojawił się program 
Napster dla iPhonów. Dzięki niemu możemy wykupić miesięczny 
abonament na słuchanie przez internetowy streaming prawie ca-
łej muzyki na świecie. Co więcej możemy ulubioną piosenkę zapi-
sać na naszym urządzeniu i słuchać bez dostępu do sieci. Program 
jest bezpłatny, abonament kosztuje 10$ miesięcznie i …niestety 
jest dostępny tylko z AppStore US. Mam nadzieję, że niedługo  
w polskim AppStore pojawi się podobny program. 

http://itunes.apple.com/us/app/napster/id390303536?mt=8  

Gry i programy z AppStore

http://itunes.apple.com/pl/app/id386774884?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/napster/id390303536?mt=8<2028>
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Programy tylko dla Pad’a

 VLC Media Player (darmowy) 
Prawdopodobnie znacie program VLC Media Player 
i zapewne macie go na swoich komputerach. Dzię-
ki tej jednej z popularniejszych aplikacji można oglą-
dać prawie dowolny materiał wideo. Teraz program 
zawitał na platformę iOS, a dokładnie na iPada (wer-
sja na iPhone będzie później). Program pozwala na 
odtwarzanie większości popularnych formatów pli-
ków filmowych. Co ciekawe, jako pierwszy program 
z AppStore pozwala też na pokazywanie napisów za-
pisanych w plikach txt i to z polskimi znakami :). Pliki 
z napisami jak i z samym filmem wgrywamy do pro-
gramu poprzez iTunes. Jako, że transmisja jest po ka-
belku to idzie wszystko bardzo sprawnie. Brakowało 
mi tego programu na iPadzie, pasuje do niego do-
skonale.Podobnie jak wersje komputerowe tak i wer-
sja mobilna jest bezpłatna, ale trochę mało dopraco-
wana. Pewnie szybko pojawią się aktualizacje. 

http://itunes.apple.com/pl/app/vlc-media-player/
id390885556?mt=8

 Wysokie Obcasy Extra (darmowy) 
Opisywana aplikacja to chyba pierwszy polski ma-
gazyn wydany w formie dedykowanej dla iPada. 
Jego konstrukcja wewnętrzna przypomina bar-
dzo dostępny od jakiegoś amerykański magazyn 
Wired. Magazyn jest częściowo interaktywny, czy-
li będziemy mogli klikać na pewne elementy i one 
będą wykonywały pewne działania, czyli np zmie-
niały zdjęcie. Dodatkowo posiada dwa oddziel-
ne layouty, jeden dla widoku poziomego, drugi dla 
pionowego trzymania. Nie oceniam samej zawar-
tości magazynu, bo dla jednych może być ciekawa 
dla innych nie, ale jest to naprawdę dobry zwiastun 
na przyszłość. Właśnie takie gazety chcę widzieć 
na iPadzie. Pierwszy numer Wysokich Obcasów dla 
iPada jest bezpłatny, w redakcji mamy nadzieję,  
że kolejne polskie wydawnictwa pójdą dokładnie 
ta samą przetartą już droga.  

http://itunes.apple.com/pl/app/wysokie-obcasy-
extra/id388386405?mt=8 

http://itunes.apple.com/pl/app/vlc-media-player/id390885556?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/vlc-media-player/id390885556?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/wysokie-obcasy-extra/id388386405?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/wysokie-obcasy-extra/id388386405?mt=8
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iPhone i iPad 

 Epic Citadel (darmowy) 
Dzisiejsza gra nie jest do końca grą, jest 
to bardziej demo pokazujące możliwo-
ści iPada oraz iPhone 4 jako platformy dla 
graczy. Epic Citadel firmy Epic Game to 
demo, które zostało pokazane przy okazji 
ostatniej konferencji Apple. Pewnie jed-
nak nie wszyscy ją już  widzieliście. Jak 
przystało na demo pozycja jest zupeł-
nie darmowa. Epic Citadel będzie grą FPP 
w klimacie Fantasy działającą na dobrze 
znanym graczom silniku Unreal Engine 3. 
Gra działa zarówno na iPadzie jak i iPhone 
i muszę przyznać robi kolosalne wraża-
nie. Naprawdę nie spodziewałem się,  
że gry na naszych telefonach mogą tak 
fantastycznie wyglądać i mieć tak cieka-
we i prosto rozwiązane sterowanie.  
Koniecznie ją pobierzcie, w redakcji uwa-
żamy, że na naszych oczach odbywa się 
rewolucja w mobilnej rozrywce. 

http://itunes.apple.com/pl/app/epic-
citadel/id388888815?mt=8  

 Ping Pong Battle (3,99 Euro) 
Druga opisywana w tym numerze gra też 
zupełnie zmienia oblicze gier na iPada  
oraz iPhone, ale robi to w inny sposób. 
Gramy w niej w niby prostego Ping Pon-
ga ale tylko zasady tej gry są proste. Do 
gry potrzebujemy iPada oraz dwóch 
iPhonów. iPad jest stołem do gry na któ-
rym jest siatka i tam musimy odbijać na-
szą piłeczkę. Piłeczkę zaś odbijamy pa-
letkami, którymi są podłączone poprzez 
Bluetooth lub Wi-Fi, iPhony. Sama gra 
trzeba przyznać jest naprawdę trudna. 
Na początku bardzo ciężko we właściwy 
sposób uderzyć piłeczkę, ale po pewnym 
czasie zabawa staje się bardzo przyjem-
na. Zabawa zaczyna się gdy podłączymy 
iPada do dużego ekranu za pomocą ka-
belka Dock <-> VGA. Wtedy zestaw iPad 
plus iPhony zamienia się prawie w konso-
lę Wii :) Cena aplikacji to 3,99 Euro, taniej 
niż każda gra na Wii. 

http://itunes.apple.com/pl/app/ping-
pong-battle/id374399528?mt=8 

http://itunes.apple.com/pl/app/epic-citadel/id388888815?mt=8<2028>
http://itunes.apple.com/pl/app/epic-citadel/id388888815?mt=8<2028>
http://itunes.apple.com/pl/app/ping-pong-battle/id374399528?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/ping-pong-battle/id374399528?mt=8
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Program zagnieżdża się w pasku menu i pozosta-
je tam ukryty do chwili kiedy jest potrzebny.  
Wystarczy kliknąć w ikonę dzwoneczka a wszystko 
co znajduje się poniżej systemowego paska zjedzie  
w dół pozostawiając wolną część ekranu właśnie 
dla niniejszej aplikacji.

Do dyspozycji mamy kalendarz i widok dzienny 
z zakresem godzin, które uznawane są za czas pra-
cy. Wystarczy tylko kliknąć w niego kliknąć i wpisać 
nowe zadanie, które pojawi się jako mały blok. Moż-
na go  dowolnie przesuwać zmieniając czas w jakim 
Alarms poinformuje nas o momencie, w którym po-
winniśmy rozpocząć lub zakończyć dane zadanie 
poprzez niezbyt napastliwy dźwięk dzwonka po-
wtarzany co jakiś czas oraz migającą ikonę w pasku 
menu. Mamy oczywiście możliwość wybrania in-
nego dźwięku powiadomienia, zmiany zakresu cza-
su pracy czy synchronizacji naszych zadań z wybra-
nym kalendarzem w iCal. Program pozwala też na 
5 minutowe uśpienie powiadomień poprzez ener-
giczny ruchy myszą w lewo i w prawo.

Alarms pobierzecie ze strony: 
http://www.alarmsapp.com/Alarms/

 Minitunes (9 €) 
W myśl maksymy „co masz zrobić jutro, zrób po-
jutrze, a będziesz miał dwa dni wolnego” zostaw-
my zadania do wykonania na później i oddajmy się 
przyjemności słuchania muzyki. Tunes potęgą jest  
i basta, chciałoby się napisać, wszak ten multime-
dialny kombajn i centrum wymiany danych dla na-
szych iPhone’ów, iPodów touch czy iPadów dostar-
czany jest wraz z systemem i większości to  
w zupełności wystarcza. Powstała jednak całkiem 
spora liczba programów, które mają zastąpić iTunes 

 Krystian Kozerawski 

Minęły dwa miesiące wakacji i chociaż wielu  
z nas spędzało ten czas nad morzem czy w górach, 
wystawiając na działanie słońca blade po zimie ciała, 
nie oznacza to, że podobnie postępowali programiści 
tworzący aplikacje na nasze ulubione urządzenia  
i systemy. Kiedy spoglądam wstecz okazuje się, że 
jest z czego wybierać. Mowa nie tylko o programach 
na iPhone czy iPada, które pojawiają się ostatnio 
lawinowo, jest też kilka ciekawych aplikacji dla Mac, 
które chciałbym Wam przedstawić. 

 Firetask (49 USD) 
Pozostając przy tematyce GTD i organizerów, wspomnieć wypa-
da program, który swoją premierę miał niemalże kilka dni temu. 
Mowa o Firetask, Program ma moim zdaniem szansę konkurować 
z podobnym aplikacjami jak Things czy The Hit List, posiada też 
wersję dla iPhone, z którą może się synchronizować. 

Podobnie jak w innych tego typu programach, do dyspozycji 
mamy kategorie i projekty, do których możemy przyporządkowy-
wać dane zadania. Nie jesteśmy ograniczeni tylko do kategorii  
i projektów stworzonych przez autorów programu. Możemy stwo-
rzyć dowolne nowe. Każdemu z zadań możemy nadać także od-
powiedni priorytet i datę, kiedy dane zadanie ma być wykonane. 

Wersję demo możecie pobrać ze strony: 
http://www.firetask.com/mac.html

 Alarms (darmowa wersja beta) 
Opisałem już całe mrowie programów typu GTD, czy bardziej 
ogólnie aplikacji pozwalających nam lepiej zorganizować so-
bie czas. Wydawałoby się, że już w tym temacie nie wiele moż-
na powiedzieć, a jednak - Alarms to nowa jakość, przynajmniej je-
śli chodzi o interfejs użytkownika i zagospodarowanie przestrzeni 
ekranu. 

Co nowego dla Mac?
Najciekawsze programy z ostatnich dwóch miesięcy.  Aplikacje, które powinniście mieć

http://www.alarmsapp.com/Alarms/
http://www.firetask.com/mac.html
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 BatteryLevel (darmowy) 
Na zakończenie chciałbym wspomnieć o progra-
mie, a właściwie widgecie dedykowanym użytkow-
nikom bezprzewodowej klawiatury Apple, Magic  
Mouse i/lub Magic Trackpad. Battery Level, bo  
o nim mowa pokazuje nam w jednym miejscu  
stan naładowania baterii w tych urządzeniach.  
Nie musimy więc kluczyć po panelu preferencji. 

Program wyświetla procentowy stan nałado-
wania baterii i – jak pisze sam autor – zmienia ko-
lor kontrolek z zielonego na żółty przy 20 procent, 
a następnie na czerwony przy stanie naładowania 
baterii na poziomie 10 procent. 

Obecna wersja aplikacji działa już bez problemów, 
tak więc pobierajcie ją śmiało ze strony: 
http://markusweimar.de/software_en/batterylevel

w roli odtwarzacza. Są wśród nich programy bardziej lub mniej 
rozbudowane oraz mniej lub bardziej atrakcyjne wizualnie. Jeśli 
więc połączymy minimalizm z pięknym interfejsem otrzymamy 
odtwarzacz o nazwie Minitunes, autorstwa Flavia Tordini.

Interfejs Minitunes podzielony jest na dwie części: panel wy-
świetlający okładki albumów lub zdjęcia artystów, ewentual-
nie pozwalający na przeglądanie folderów w wybranej podczas 
pierwszego uruchomienia lokalizacji, playlistę oraz pasek z przy-
ciskami odtwarzania oraz suwakiem wskazującym aktualnie od-
twarzany fragment i drugim pozwalającym na regulację głośno-
ści. Chociaż nie potrafi jeszcze scrobblować do LastFM (funkcja ta 
znajduje się jednak na liście „to do” autora,), to wykorzystuje ten 
serwis do pobierania różnych informacji, zaczynając od zdjęć ar-
tystów po szczegółowe informacje na ich temat i teksty utworów. 
Jeśli więc chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o autorze wła-
śnie odtwarzanej piosenki lub przeczytać jej tekst, wystarczy klik-
nąć w ikonę „i”. Program kosztuje 9 €. Na stronie domowej autora 
znajdziecie też wersję demo dla OS X, która co jakiś czas wyświe-
tla alert przypominający o zaopatrzeniu się w pełną wersję.

Minitunes w wersji demo pobierzecie ze strony: 
http://flavio.tordini.org/minitunes

 Soloflight (Mac, darmowy) 
Nie wiem jak Wy ale ja nie jestem estetą – należę raczej do ba-
łaganiarzy, tyczy się to także biurka czyli pulpitu w Mac OS X na 
moich Makach. Zwykle otwartych mam kilka okien Findera, klien-
ta Twittera, przeglądarkę www, edytor tekstu, czytnik RSS, klien-
ta email itp.itd. Czasem trudno zapanować mi nad uporządkowa-
niem tych wszystkich okien lub szybko wybrać to właściwe.  
W połowie sierpnia odkryłem   SoloFlight autorstwa Tima Daviesa 
i Kleina Maetschke, który wprowadził na moje biurko sporo ładu.

Aplikacja zagnieżdża się w systemowym pasku menu w po-
staci ikonki samolotu. Rozwijane menu pozwala nam włączyć lub 
wyłączyć tryb pojedynczej aplikacji, zrestartować Findera oraz 
systemowy Dock. Przy włączonym trybie pojedynczej aplikacji 
wystarczy wybrać tą właściwą z systemowego docka, a wszyst-
kie inne okna zostaną ukryte. Mam też wrażenie że mniejsza licz-
ba okien na ekranie komputera wyraźnie zwiększyła też jego 
wydajność.

SoloFlight możecie pobrać za darmo ze strony: http://iamkle.in/
soloflight/

http://markusweimar.de/software_en/batterylevel
http://flavio.tordini.org/minitunes
http://iamkle.in/soloflight/
http://iamkle.in/soloflight/
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 Krystian Kozerawski 

Nie wiem jak Wy, ale pomimo świadomości, że Mac nie jest  
doskonałym środowiskiem sprzętowo-programowym, pokutu-
je u mnie jeszcze przekonanie, że tutaj właściwie nic złego stać 
się nie może. Po przejściu z Windows, gdzie w pamięci rezydowa-
ła tona różnych programów mających zapewnić mi bezpieczeń-
stwo, zacząłem cieszyć się pozornym spokojem. Do czasu, kiedy 
rok temu w moim białym MacBooku padł dysk. Na amen, nie dało 
się go już wskrzesić, a dane trzeba by odzyskiwać płacąc napraw-
dę duże pieniądze. Kiedy na pokładzie mojego iMaca zagościł 
Drive Genius 3 traktowałem go początkowo trochę po macosze-
mu, wciąż pokutuje u mnie ta beztroska switchera. Staram się jed-
nak pamiętać o tym co przydarzyło mi się rok temu. 

Drive Genius 3 to rozbudowane narzędzie dyskowe. Zbieżność 
nazw z systemową aplikacją nie jest przypadkowa. Geniusz potra-
fi bowiem to co wspomniany program dostarczony od Apple  
oraz znacznie więcej.  Możemy więc naprawiać pozwolenia i błę-
dy na dysku, weryfikować, klonować i defragmentować wolu-
miny. Choć niestety bez możliwości defragmentacji dysku syste-
mowego. Mamy też możliwość odchudzenia zbiorów na naszym 
dysku poprzez usunięcie dublujących się plików, plików binar-
nych dla procesorów PowerPC oraz nieużywanych przez nas 
wersji językowych Mac OS X.  Drive Genius pozwala też na prze-
prowadzenie prostych testów szybkości naszych dysków i porów-
nanie wyników z tymi znajdującymi się w jego bazie. 

Ciekawą funkcją jest Drive Pulse - program monitoruje kondy-
cję naszych dysków w czasie rzeczywistym i informuje o możli-
wych problemach zanim będą one na tyle poważne, że spowo-
dują utratę danych. 

Wspomnieć też wypada, że program pracuje w trybie 64-bito-
wym i obsługuje dyski RAID.

Mógłbym sam siebie zapytać, po co mi Drive Genius? W co-
dziennej pracy w zupełności wystarcza mi systemowe narzędzie 
dyskowe. Równie dobrze można by się zapytać po co nam ubez-
pieczenie na samochód, mieszkanie czy zdrowie. Tego typu rze-
czy docenia się dopiero po fakcie, zwłaszcza jeśli ich nie ma. Drive 
Genius ma jednak nad nimi przewagę, właśnie dzięki wspomnia-
nej funkcji Drive Pulse, może ostrzec nas o zbliżającym się zagro-
żeniu na tyle wcześnie, byśmy mogli z pomocą innych funkcji  
w nim zawartych uratować i dysk i znajdujące się na nim dane. ¤

Drive Genius 3 – niedoceniony strażnik dysku.
Zabezpiecz swoje dyski i dane zanim będzie za późno. Bezpieczeństwo Twoich danych to nie jest błaha sprawa.
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pokazywać się będą wszystkie dokumenty, które 
w ostatnim czasie były otworzone przez wskazany 
program. Pliki te możemy sortować po nazwie, lub 
kolejności w jakiej były ostatnio otwierane. 

Wywołanie okna aplikacji F10 Launch Studio wy-
pełnia ekran komputera. Jeśli takie rozwiązanie nie 
jest nam na rękę, to możemy skorzystać z opcji Ap-
plication Blaster. Działa ona podobnie do systemo-
wej zmiany aktywnej aplikacji. W małym oknie wi-
dzimy listę programów, jednak w tym przypadku 
jest to lista programów z pierwszego Docka. Jest 
to najszybszy sposób na uruchomienie często po-
trzebnych aplikacji. Nachalnie nasuwa się myśl, że 
brakuje tu widoku programów z innych skonfiguro-
wanych Docków.

Aplikacja firmy Chronos działa w tle, bez widocz-
nej ikony w systemowym Docku. Sami ustalamy 
jaką kombinacją klawiszy zostanie wywołana. Pro-
gram daje również sposobność uruchomienia go 
poprzez aktywne narożniki ekranu. 

F10 Launch Studio przyda się wszystkim, którzy 
lubią mieć błyskawiczny i poukładany dostęp do 
swoich aplikacji. Szybkie wyszukiwanie oraz two-
rzenie Docków zawierających odnośniki do aplikacji 
to niewątpliwe atuty dziecka firmy Chronos. Jedak 
widać gołym okiem, że można jeszcze sporo zrobić, 
aby poprawić ergonomię programu. Nie zaszkodzi-
łoby dodanie funkcji Szybkiego podglądu do wy-
świetlanych dokumentów czy łatwiejszy sposób 
przemieszczania się pomiędzy Dockami. Obok tych 
niedomagań, nie można odmówić F10 przydatno-
ści podczas codziennego obcowania z Mac OS X. ¤

  Przemysław Marczyński  

Wiele ciepłych słów pada w kierunku ergonomii 
systemu Mac OS X, jednak zarządzanie dużą ilością 
aplikacji nie jest idealnie rozwiązane. Umieszczenie 
wszystkich programów w folderze Programy, wymusza 
na użytkowniku przeszukiwanie tej teczki za każdym 
razem, gdy chcemy uruchomić interesujący nas 
program. Oczywiście możemy dodać odnośniki  
w Docku, jednak ile takich aplikacji zmieści się na 
belce? Warto dlatego zwrócić uwagę na nową odsłonę 
F10 Launch Studio w wersji trzeciej.

Po pierwszym uruchomieniu, program automatycznie wyszu-
kuje wszystkie aplikacje, które znajdują się na naszym dysku twar-
dym. Z otrzymanej listy możemy tworzyć listy programów we-
dług naszych preferencji. Podobnie jak w systemie noszą one 
nazwy Docków. Dzięki tak stworzonym grupom, posiadamy ze-
stawy gotowych odnośników do programów, do których chcemy 
mieć szybki dostęp. Nie jest to jedyny sposób na błyskawiczne 
uruchomienie wybranych aplikacji. F10 Launch Studio wyposażo-
no w inteligentny mechanizm wyszukiwania. Gdy w polu z lupą 
podamy ciąg znaków i z listu wyników uruchomimy odpowiednią 
aplikację, F10 automatycznie zapamięta naszą decyzję. W później-
szych próbach poszukiwań, ten sam wyraz, będzie już przypisany 
danemu programowi. Co ciekawe, sami możemy ustalić tak zwa-
ne słowa klucze i przypisać je do konkretnego programu. Dzięki 
temu, każdy program może ukrywać się pod krótką frazą, bez ko-
nieczności wpisywania długich i zawiłych nazw.

F10 Launch Studio 3 obok samej możliwości łatwego dostępu 
do aplikacji posiada funkcję Dokumenty (Documents). Po jej ak-
tywowaniu, prawa strona okna otrzymuje nową kolumnę. W niej 

F10 Launch Studio 3
Zorganizuj swoje aplikacje pod Mac OS X

 F10 Launch Studio wyposażono 
w inteligentny mechanizm 
wyszukiwania.

F10 Launch Studio 3 
 Producent: www.chronosnet.com

 Cena: 29,99 $

 Ocena iMagazine: 
     

 

 Plusy:  Inteligentny mechanizm wyszukiwania.  
Możliwość tworzenia wielu Docków.  
Wiele sposobów wywoływania okna aplikacji.

 Minusy:  Brak wsparcia funkcji Quick view dla dokumentów. 
Nie można dodawać odnośników  
do plików i folderów.  
Brak gorącego klawisza obsługującego 
przeskakiwanie pomiędzy Dockami. 

Możliwość tworzenia Docków z aplikacjami oraz dostęp do ostatnio  
otwieranych plików, to największe atuty aplikacji.

Dzięki funkcji Application Blaster mamy błyskawiczny  
dostęp do wyróżnionych programów. 
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 Mateusz Suski 

 Prismo (29,95 USD) 
Prismo jest aplikacją skierowaną do bardzo wąskiej 
grupy odbiorców, a jaśniej mówiąc - dla dewelope-
rów aplikacji dostępnych w AppStore. Program po-
zwala na  automatyczną kontrolę sprzedaży dystry-
buowanych aplikacji. Raporty sprzedaży mogą być 
pobierane codziennie, tygodniowo lub miesięcz-
nie. Aplikacja pozwala na obsługę kilku kont jed-
nocześnie. Ponadto dane można synchronizować 
poprzez MobileMe, można je eksportować w po-
staci grafów sprzedaży, recenzji oraz tabelek do pli-
ków CSV. 

http://positiveteam.com/products/prismo/mac/

 Studiometry (199,95 USD) 
Studiometry to aplikacja mająca na celu ułatwienie 
nam planowanie pracy oraz utrzymywanie porząd-
ku w kontaktach, projektach, zadaniach, pensjach, 
raportach, pracownikach, etc. Aplikacja jest niesa-
mowicie rozbudowana, pozwala nam na prowa-
dzenie projektu od A do Z. Wersja ósma programu 
dostała poprawioną szatę graficzną, przez co pro-
gram stał się jeszcze prostszy w obsłudze niż kiedy-
kolwiek wcześniej.

http://www.oranged.net/studiometry/

 LightSpeed (3100 USD) 
LightSpeed to zaawansowany program wspomaga-
jący, a w zasadzie koordynujący pracę sklepu. Light-
Speed łączy interfejs Mac OS X z modelem bizne-
sowym każdej branży, program bez najmniejszych 
problemów może pracować w sklepie odzieżo-
wym, komputerowych czy samochodowym. Apli-
kacja wspiera działanie w sieci, przez co możemy 
kontrolować stan naszego magazynu oraz pracę in-
nego oddziału naszego sklepu. Wszystko podane 
na tacy. Aplikacja występuje w trzech wersjach, za-
leżych od potrzeb - od najmniej zaawansowanej  
LightSpeed Good, przez Better, kończąc na najbar-
dziej rozbudowanej LightSpeed Best.

http://www.xsilva.com/

Przydatne programy

http://positiveteam.com/products/prismo/mac/
http://www.oranged.net/studiometry/
http://www.xsilva.com/
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 OmniPage Pro (499 USD) 
OmniPage Pro, to ostatnia opisywana aplikacja. Pro-
gram pomoże nam skonwertować pismo odręczne 
do formy elektronicznej (OCR). Program jest jednym 
z lepszych testowanych przeze mnie, pod wzglę-
dem poprawności odczytywanego tekstu. Dużym 
plusem aplikacji jest fakt, że pozwala przetwarzać 
wsadowo dużą ilość plików. Ponadto integruje się 
z klientami poczty email, przez co ma możliwość 
szybkiej konwersji plików zawartych w emailach. 
Dodatkowo program świetnie współpracuje z ser-
werami SharePoint.

http://www.nuance.com/for-business/by-product/
omnipage/index.htm ¤

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.nuance.com/for-business/by-product/omnipage/index.htm
http://www.nuance.com/for-business/by-product/omnipage/index.htm
http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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tekstem. Wielkość oraz położenie ramki można do-
pasować do indywidualnych potrzeb. Na dole znaj-
duje się prosty licznik – zliczający ilość napisanych 
wyrazów. Bardzo dobre narzędzie, chociaż przydat-
na byłaby możliwość zliczania znaków, lub przy-
najmniej przełączenia się pomiędzy tymi dwoma 
trybami.

Po prawej stronie, znajduje się niezwykle proste, 
ascetyczne menu, znikające natychmiast, gdy za-
czynamy pisać. Zawiera ono ustawienia, których nie 
spodziewamy się zazwyczaj spotkać w narzędziach 
służących do pisania. 

Możemy dopasować font – mając do wyboru je-
dynie cztery opcje. Font z grupy Arial, Times, Od-
ręczny i Typewriter. O ile Arial, Times i Typewriter 
prawidłowo odwzorowują polskie znaki diakrytycz-
ne, o tyle font odręczny powoduje pojawienie się 
na ekranie nieprzyjemnych „krzaków”. Kolejna opcja 
menu pozwoli nam powiększyć czcionkę na ekra-
nie i przynieść ulgę zmęczonym oczom. I to w za-
sadzie wszystko, jeśli chodzi o formatowanie tekstu. 
Następne funkcje menu przynoszą nam opcje wła-
ściwe już tylko dla OmmWritera. 

Wybór tła – do wyboru mamy kilka tapet, w neu-
tralnych, delikatnych barwach. W wersji płatnej 
znajdziemy dodatkowo aktywne tła, prawie niezau-
ważalnie zmieniające kolor w trakcie pisania.

Wybór efektów dźwiękowych – to kolejna specy-
ficzna dla tego edytora funkcja. Dostępne podkła-
dy dźwiękowe mają na celu ułatwienie koncentracji 
i odizolowanie od, często irytujących, odgłosów ze-

 Kinga Joanna Ochendowska 

OmmWriter to esencja koloru i dźwięku. To edytor 
inny niż wszystkie, przenoszący nas do świata,  
w którym priorytetem jest eksploracja świata myśli  
i koncentracja na tworzonym tekście.

Wszyscy, którzy czytali moje wcześniejsze felietony wiedzą, że 
mam problem z wyborem edytorów i najchętniej używam syste-
mowego TextEdita. Wynika to z wielu czynników. Większość edy-
torów rozprasza wielością funkcji, pasków i okienek z narzędziami. 
Rzetelnie analizując potrzeby związane z pisaniem zauważyć ła-
two, że niewiele funkcji jest realnie wykorzystywanych przy pra-
cy z tekstem, który ma zostać przekazany do dalszej obróbki czy 
składu. Taki tekst nie wymaga formatowania, specyficznych ukła-
dów oraz fontów. Dodanie tych elementów generuje wyłącznie 
dodatkową pracę dla studia składającego publikację, które musi 
najpierw doprowadzić tekst do stanu podstawowego a potem 
sformatować go ponownie, zgodnie z wymogami makiety. Dlate-
go najlepiej sprawdzają się edytory, generujące najbardziej pod-
stawowe formaty tekstu – txt oraz rtf.  Taki jest właśnie TextEdit. 
Czysta, elektroniczna kartka, natywny zapis do formatu rtf, proste, 
intuicyjne formatowanie (to w przypadku konieczności wyprodu-
kowania pisma do druku) i nic poza tym. 

Przyznam szczerze, że nie odczuwałam potrzeby testowania 
kolejnego edytora i przeżywania kolejnych rozczarowań. Jednak 
po obejrzeniu wprowadzającego filmu, postanowiłam ściągnąć 
podstawową, darmową wersję i zapoznać się z jej możliwościami.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu, powitała mnie in-
formacja o wyłączeniu wszystkich powiadomień i zaproszenie do 
koncentracji – wszystko w postaci półprzeźroczystych bezelków. 
Następnie pojawiło się nic. Nic w dosłownym tego słowa znacze-
niu. Ekran wypełnił podkład graficzny w postaci biało–szarego 
pejzażu z nielicznymi, ledwo widocznymi drzewkami. Po porusze-
niu myszką, pojawiła się prosta ramka – czekająca na wypełnienie 

OmmWriter – kolor i dźwięk
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wnętrznych. Delikatne dzwoneczki wietrzne, tybetańskie misy, or-
gany, fortepian czy granie świerszczy w trawie – wszystko to ma 
za zadanie zabranie piszącego do świata wykreowanego przez 
jego własną, niepowtarzalną wyobraźnię. Brak odgłosów? Żaden 
problem. Bicie serca, odkurzacz, spadające krople – wszystko to 
oddali do dyspozycji piszącego twórcy programu.

Dźwięk klawiatury. Tu również mamy do wyboru kilka możli-
wości. Począwszy od klasycznego odgłosu maszyny do pisania, 
na bąbelkach skończywszy. Oczywiście wszystkie odgłosy mo-
żemy wyłączyć całkowicie, jeśli preferujemy pisanie w ciszy oraz 
ustawić klasyczne, białe tło, jeśli rozpraszają nas efekty wizualne.

Ostatnim punktem menu jest funkcja tworzenia, otwierania  
i zapisywania plików. I tu następuje kilka niespodzianek: Tekst 
można zapisać natywnie w formacie txt oraz wyeksportować 
jako rtf lub pdf. Niestety, nie ma możliwości otwarcia/zaimporto-
wania pliku w formacie innym niż txt. Zatem nie będziemy mo-
gli pracować w tym edytorze z plikami, nadesłanymi nam przez 
innych użytkowników – chyba, że nadeślą teksty w formacie txt 
lub sami tekst przekonwertujemy. Ale jak dla mnie, za dużo z tym 
komplikacji.

Kolejną, nie najlepszą wiadomością jest fakt, że OmmWriter nie 
współpracuje dobrze ze słownikiem systemowym. Oznacza to, że 
nieprawidłowo napisane wyrazy nie podkreślają się i trzeba ręcz-
nie uruchomić moduł sprawdzania pisowni, co znacznie utrudnia 
pracę. Oczywiście, zgodnie z filozofią edytora, czerwone szlacz-
ki powodują dekoncentrację, jednak ja preferuje ten sposób po-
wiadomień. Zwłaszcza, że słowniki nie są idealne i często ignoru-
ją zapomniane kreseczki i ogonki. W końcu, zarówno „ze” jak i „że” 
funkcjonują w słowniku jako wyrazy prawidłowe.

Wersja płatna edytora OmmWriter Dana II nie różni się zbyt-
nio od wersji darmowej, która uboższa jest o kilka motywów gra-
ficznych i podkładów dźwiękowych. Ciekawa jest forma płatno-
ści. Autorzy programu dokonali kalkulacji i uznali, że minimalna 
kwota za zakup licencji to około 4 USD. Jeśli program naprawdę 
się Wam spodoba, możecie zaoferować więcej. Transakcja obsłu-
giwana jest przez system PayPal i po jej potwierdzeniu otrzymu-
jecie link do ściągnięcia pełnej wersji programu oraz numer seryj-
ny. W okresie, kiedy dokonywałam zakupu, autorzy mieli problem 
z automatycznym generatorem kodów i część licencji była odrzu-
cana przez program. Niemniej problem został szybko rozwiązany 
i po skontaktowaniu się z autorami programu, otrzymałam właści-
wy kod, praktycznie od ręki.

Reasumując, edytor warty przetestowania, nawet jeśli służyć 
ma tylko do pracy z własnymi tekstami. Miejmy nadzieję, że twór-
cy programu zaimplementują prawidłowo współpracę ze słow-
nikiem oraz możliwość importu formatu rtf. Wtedy OmmWriter 
może stać się prawdziwą konkurencją dla wielu programów skie-
rowanych docelowo do ludzi zajmujących się pisaniem  
– we wszystkich tego aspektach. ¤

OmmWriter Dana II 
 Producent: www.ommwriter.com

 Cena: 4 USD (wersja pełna) 
  wersja podstawowa bezpłatnie

 Ocena iMagazine: 
     

 

 Plusy:  Fantastyczne rozwiązania graficzne i dźwiękowe. 
Wbudowana obsługa wyłączenia  
powiadomień GROWL.  
Prostota użytkowania.

 Minusy:  Brak dobrej obsługi słownika systemowego.  
Brak możliwości importu formatu rtf.  
Brzydkie „krzaki” przy włączeniu opcji pisma 
odręcznego

www.ommwriter.com
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do debugowania stron www), Font Findera (zbiera 
wszystkie informacje o czcionkach wykorzystanych 
na stronie internetowej), GridFox’a (udostępnia 
możliwość nałożenia siatki na stronę www), Web 
Developer Toolbar’a (zestaw narzędzi do debugo-
wania stron) oraz Yslow (pomiar wydajności strony). 
Mając już kod oraz przeglądarki, w których będzie 
on testowany dobrze jest zaopatrzyć się w lokal-
ne środowisko testowe. Dla mnie tworzy je pakiet 
MAMP (Apache + MySQL + PHP), który szerzej opi-
sałem w artykule „Środowisko dla Web Developera” 
(MJ 3/2010). Grafikę przygotowuję w Pixel matorze 
lub Photoshopie CS4 – programów tych chyba nie 
trzeba nikomu przedstawiać. Do obsługi serwerów 
FTP wykorzystuję Transmita oraz (czasami) ForkLi-
ft’a. Kolejnym przydatnym narzędziem jest syste-
mowy Digital Color Meter – próbnik koloru przed-
stawiający go za pomocą wartości liczbowych  
w różnych formatach (w tym w formacie szesnast-
kowym, który wykorzystuję przy pisaniu stylów 
CSS). Przy okazji programów dla web develope-
ra chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej aplika-
cji, która może z samym procesem tworzenia stron 
www nie ma wiele wspólnego, ale najbardziej pa-
suje mi do tej kategorii. Mowa o LittleSnapper – 
program najogólniej mówiąc do robienia zrzutów 
ekranu i magazynowania ich w postaci galerii.  
Często zachowuje w ten sposób ciekawe grafiki lub 
strony internetowe, które zrobiły na mnie pozytyw-
ne wrażenie.

 Marek Wojtaszek 

Przy komputerze spędzam dużo czasu – faktu 
tego nie jestem w stanie zmienić, a tym bardziej 
ukryć. Studiowanie informatyki oraz zajmowanie 
się tworzeniem stron www skutecznie przykuwa 
mnie do klawiatury na długie godziny. Wybór 
oprogramowania, przy którym spędzam ten czas, 
jest dla mnie zatem bardzo ważny. Pozwólmy sobie 
na dosyć swobodne porównanie oprogramowania do 
obuwia. Każdy z Was na pewno chciałby zaopatrzyć się 
w wygodne buty przed długą pieszą wędrówką  
– ja jestem już w trakcie tej podróży i „buty”,  
z których obecnie korzystam, nie tylko są wygodne, ale 
pozwalają mi na pokonywanie większych odległości.

Pierwsza grupa programów, które chciałbym zaprezentować, to 
oprogramowanie służące  do pracy nad stronami www. Prze-
robiłem niemal wszystkie edytory kodu zaprojektowane dla 
web developerów. Począwszy od darmowego Smultrona, przez 
Text Wranglera, komercyjne Espresso, Coda, Dreamweaver, na 
Text Mate kończąc. Każdy z tych programów oferuje zbliżoną 
funkcjonalność i wybór tego jedynego jest często kwestią gustu 
i przyzwyczajeń. Obecnie zatrzymałem się na dłużej przy progra-
mie TextMate ze względu na jego minimalizm i moc ukrytą „pod 
maską”. Standardowe okno TextMate’a nie różni się wiele od sys-
temowego TextEdita, jednak nie dajcie się zmylić prostocie. Nie 
ukrywam, że aby poznać pełnię możliwości TextMate’a trzeba 
mu poświęcić kilka chwil, ale jeżeli ktoś pracuje z kodem po sześć 
godzin dziennie – na pewno czas ten szybko się zwróci. Ogrom 
skrótów i obsługiwanych języków czyni z tego programu istny 
szwajcarski scyzoryk do pracy z kodem. Każdy z wspieranych ję-
zyków wyposażony jest w szereg akcji (jak np. uzupełnianie kodu, 
czy jego walidacja lub kompilacja), a jeżeli jakiegoś języka nam 
brakuje – istnieje duża szansa, że nie jesteśmy pierwsi i ktoś już 
napisał za nas odpowiednią paczkę rozszerzającą możliwości  
TextMate’a o dany język. Program firmy Macromates jest płatny, 
jednak po spędzeniu przy nim ogromnej ilości godzin wiem, że 
były to dobrze wydane pieniądze.

Po napisaniu kodu warto jest sprawdzić, jak wygląda on „na 
żywo”. Konieczne jest zatem posiadanie różnych przeglądarek 
obecnie używanych w internecie. Na swoim komputerze mam 
oprócz standardowego Safari zainstalowanego Firefox’a, Ope-
rę i Chrome. Nie wymieniłem IE? Czyżbym nie testował działania 
stron w tej przeglądarce? Niestety nie mogę sobie pozwolić na 
taki luksus, ale do tego mam drugi komputer z Windowsem ;).  
Jeżeli mowa już o przeglądarkach, to warto wspomnieć o szeregu 
dodatków, które są pomocne podczas pracy nad stronami inter-
netowymi. Ja korzystam z Firebug’a (bardzo przydatne narzędzie 

Oprogramowanie dla WebDevelopera (i nie tylko)
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Ostatnią grupę stanowią programy, które nie 
zmieściły się w grupach powyższych. Jest to m.in. 
oprogramowanie do multimediów – Movist,  
QuickTime Player i iTunes, manager haseł – 1Pas-
sword, oraz czytnik kanałów RSS – NetNewsWire.

Jak widać przez te kilka lat korzystania z Maka na-
zbierało mi się trochę przydatnego oprogramowa-
nia, z którego korzystam na co dzień i być może 
ktoś z Was znajdzie wśród opisanych przeze mnie 
programów coś ciekawego. W każdej z wymienio-
nych powyżej grup z pewnością można znaleźć 
wiele odpowiedników wybranych przeze mnie apli-
kacji – niektórych darmowych, innych płatnych – 
dlatego ostateczny wybór zawsze należy do Was  
i to od Waszych przyzwyczajeń oraz upodobań 
ostatecznie będzie zależeć decyzja, czy będziecie 
wykorzystywać opisane w tym artykule aplikacje, 
czy też zdecydujecie się na coś zupełnie innego. ¤

Spis opisanych programów:
- Coda.app
- TextMate.app
- Firefox.app (+pluginy)
- Google Chrome.app
- Safari.app
- Opera.app
- MAMP
- LittleSnapper.app
- Pixelmator.app
- Transmit.app
- Adium.app
- Skype.app
- Tweetie.app
- Mail.app

- Things.app
- iCal.app
- 1Password.app
- Carbon Copy Cloner.app
- Dropbox.app
- QuickShareIt.app
- ForkLift.app
- CrossOver.app
- VirtualBox.app
- Movist.app
- QuickTime Player.app
- NetNewsWire.app
- Quicksilver.app
- iTunes.app

 Kolejną grupą programów są aplikacje do komunikowania się 
ze światem – wykorzystuję chyba najpopularniejsze na Maku roz-
wiązania – Adium, Skype, Tweetie oraz Apple Mail.  Szczególnie 
zadowolony jestem z programu Adium, który uważam za jeden 
z najlepszych programów na Maka. Obsługa większości popular-
nych protokołów oraz duża możliwość personalizacji wyglądu  
i działania programu wprost zachwycają. Do zarządzania czasem  
i zadaniami do wykonania wykorzystuję duet Things + iCal.

Kolejną grupę stanowią programy do zarządzania plikami. 
Do wykonywania kopii zapasowych wykorzystuję Carbon Copy 
Cloner, który co tydzień wykonuje pełny backup danych na ze-
wnętrznym dysku. Oprócz tego aktualnie wykonywane projekty 
są na bieżąco backup’owane dzięki aplikacji Dropbox. Podobno 
ludzie dzielą się na tych, którzy wykonują kopie zapasowe i tych, 
którzy dopiero zaczną to robić. Ja wolę dmuchać na zimne, co już 
raz uratowało wszystkie moje dane przed utratą, gdy padł dysk 
twardy w moim komputerze. Do udostępniania plików innym 
osobom wykorzystuję albo wspomnianego już Dropbox’a, albo 
program QuickShareIt. Wysyła on plik na serwer i po zakończeniu 
operacji zwraca link do pliku, który można komuś wysłać. Do wy-
konywania operacji na plikach używam standardowego Findera 
albo ForkLift’a. Dodatkiem do powyższego zestawu jest Quicksi-
lver, którego używam często i do bardzo wielu zastosowań. Jeże-
li mówimy już o plikach, to wspomnę jeszcze o pewnych charak-
terystycznych plikach – tych o rozszerzeniu .exe. Do ich odpalania 
wykorzystuję wirtualizację – albo wykonywaną przez VirtualBox, 
albo CrossOver.
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Firma ProSoft Engeneering ufundowała dla naszych czytelni-
ków 1 licencję na swój najnowszy program Drive Genius 3

Aby ją wygrać należy poprawnie odpowiedzieć na 2 pytania 
konkursowe: 

1.  Jak nazywa się funkcja w programie Drive Genius 3,  
która monitoruje na bieżąco stan Twojego dysku twar-
dego, sprawdza czy nie ma w nim błędów, czy jest zfrag-
mentowany i czy nie zawiera uszkodzonych sektorów?

2. Czy program Drive Genius 3 jest 64-bitowy?

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do dnia 15 paź-
dziernika 2010 roku wysłać e-mail na adres konkurs@ima-
gazine.pl, wpisując w tytule „Drive Genius 3”. W treści ma-
ila oprócz odpowiedzi na pytanie, należy podać swoje dane 
kontaktowe oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

Życzymy powodzenia.

Konkurs DRIVE GENIUS 3

4. NAGRODY
W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody ufundowane przez firmę 
Prosoft Engineering, Inc.:
1 licencja na program „Drive Genius 3”
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 Organizatora Konkursu wy-
dania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a 
zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależ-
nych 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 wyrażeniem zgody na wy-
korzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane 
w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)  
Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe 
będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie 
wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związ-
ku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania 
Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkur-
sach oraz badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Konkursu. 
Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawia-
nia. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych danych na stronach interne-
towych iMagazine i wewnątrz magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie 
jednym ze zwycięzców.

1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions - Dominik Łada z siedzibą w Warszawie. 
Konkurs “Drive Genius 3” prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i trwa do dnia 15 października 2010 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 licencji na program „Drive Genius 3” wydanego przez firmę Pro-
soft Engineering, Inc., spośród osób, które nadeślą emailem poprawne odpowiedzi na pytania kon-
kursowe. Email powinien być wysłane na adres konkurs@imagazine.pl oraz powinien być zatytuło-
wany “Drive Genius 3”. 

Pytania konkursowe:
1. Jak nazywa się funkcja w programie Drive Genius 3, która monitoruje na bieżąco stan Twoje-

go dysku twardego, sprawdza czy nie ma w nim błędów, czy jest zfragmentowany i czy nie zawiera 
uszkodzonych sektorów?

2. Czy program Drive Genius 3 jest 64-bitowy?

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować niniejszy regulamin oraz podać swoje dane 
kontaktowe. W emailu koniecznie zamieść informację:  „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią re-
gulaminu konkursu ‚Drive Genius 3’ oraz akceptuję jego warunki i postanowienia.”.   Uprzedzamy, że 
zgłoszenia bez tych informacji nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz: 
• nadsyłanie odpowiedzi: do dnia 15 października 2010  r. 
• zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową
• ogłoszenie wyników: na łamach listopadowego numeru iMagazine – 11/2010 (2)

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


iMagazine • 10 • 2010 70GRY

Blizzard to firma niemal perfekcyjna. 
Każda jej produkcja to hit nie roku,  
ale dekady. Każda gra wypuszczona 
na rynek odnosi wielki sukces,  
a pojedyncze głosy krytyki miażdżo-
ne są bezlitośnie przez tysiące gło-
sów zachwytu. Gry są tak doskonałe, 
że gracze nie odkładają ich na półkę 
po zakończeniu wszystkich misji lub 
z powodu zwykłego znudzenia. Gra-
cze grają w te gry całymi latami. Przy-
kładów nie trzeba podawać, ale przy-
pomnijmy sobie stary, dobry Starcraft. 
Gra ma ponad 12 lat, a do tej pory ma 
setki tysięcy (jeśli nie miliony) wier-
nych fanów i oddanych graczy. Bliz-
zard jest ewenementem pośród firm 
rozrywkowych, bo nie uczestniczy 
zbytnio w imprezach poświęconych 
grom komputerowym – ta firma or-
ganizuje własną imprezę poświęconą 
graniu – BlizzCon. Zawsze mnie za-

W prawdzie od długiego czasu 
byłem oddanym graczem i dzielnie 
„męczyłem” starego StarCrafta przez 
cale lata, ale przyznać się muszę  
w skrytości, że grając w wersję beta 
nowej produkcji miałem na początku 
troszkę sceptyczne podejście. Ot,  
firma – pomyślałem sobie – odgrzała  
starego kotleta, dodała nowy silnik 
graficzny i jakieś ozdobniki, po czym 
opakowała w ładne pudełko, zmieni-
ła cyferkę i wypuszcza na rynek. Jak-
że srodze się myliłem. Bo tu właśnie 
objawił się geniusz Blizzarda – zrobili 
kolejną wersję dobrze znanej gry, ale 
wprowadzili elementy, drobne po-
prawki, które spowodowały, że gra 
jest zupełnie nową jakością i zyskuje 
cechę, która jest najważniejsza:  
grywalność. A to właśnie grywal-
ność StarCrafta II powoduje, że milio-
ny graczy bez wahania kupuje i gra 
w tę grę.

Oprawa graficzna jest – jak zawsze 
– dopracowana praktycznie do per-
fekcji. Tekstury są dokładne, nowo-
czesne i posiadają design godny mi-
strzów. Każda jednostka w StarCraft II  
jest bardzo przemyślana i dopraco-

 Blizzard to firma niemal 
perfekcyjna. Każda jej produkcja to 
hit nie tylko roku, lecz dekady.

Wiedziałem, że tak będzie… Tydzień 
skurczył mi się niemiłosiernie a doba ma 
teraz 4-5 godzin, które muszę przeznaczyć 
na pracę i sen. Tragedia! A wszystko przez 
najnowsze dzieło firmy Blizzard. Ale od 
początku…

Skrzydła wolności
recenzja gry StarCraft 2

tekst: Paweł Piotrowski 

stanawiało, co takiego robi Blizzard, 
że ich gry odnoszą sukces. Powodów 
jest zapewne wiele, ale nie będę się 
nad nimi teraz zastanawiał, bo oto 
nadchodzi… StarCraft II!

Po 12 latach firma Blizzard posta-
nowiła wydać kolejną wersję bestsel-
lera – StarCraf II. Pikanterii sprawie do-
daje fakt, że jest to pierwsza – zaraz 
po ponad sześcioletnim już WoW – 
produkcja firmy. Ale za to jaka. Nie ma 
co owijać w bawełnę i zostawiać pu-
entę na koniec artykułu: StarCraft II 
wymiata i miażdży! Ci, którzy próbu-
ją wtrącić jakieś „ale” niechaj zamilkną 
na wieki! StarCraft II jest cudeńkiem 
pod każdym względem. Zawiera też 
kilka niespodzianek, które ujawnione 
zostają dopiero w trakcie grania.  
O tym, że ga podbija serca graczy 
niech świadczy fakt, że w ciągu mie-
siąca firma sprzedała ponad 3 miliony 
sztuk gry! To mówi samo za siebie ;)
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Po każdej misji mamy podsumowanie w którym 
dowiadujemy się, czy wykonaliśmy wszystkie pod-
stawowe zadania, a także te dodatkowe, za które 
otrzymujemy punkty przydatne przy rozwoju tech-
nologicznym. Rozwój technologiczny rozrasta się 
w dwóch kierunkach. Z czasem mamy możliwość 
przeprowadzania badań na podstawie technologii 
zaczerpniętej od Zergow lub Protosów. Bo w pierw-
szej części gry – a mają być jeszcze dwie – gramy 
przeważnie Terranami. W trakcie kampanii jest  
w prawdzie kilka misji w których sterujemy Protos-
sami, ale są one marginalne. Dopiero kolejne dodat-
ki do gry (podobnie jak w WoW) pozwolą nam roz-
winąć skrzydła – zapewne będą misje dla Zergów  
i Protossów.

Poza punktami do badań możemy także zdoby-
wać punkty „sprawnościowe”. Są to zadania, które 
wykraczają poza normalne cele misji za które otrzy-
mujemy tzw. osiągnięcia. Kolejne osiągnięcia, które 
są do zdobycia są coraz trudniejsze i wymagają sto-
sowania wymyślnych taktyk gry. To mój „konik”  
w grze – prowadzić ją tak, aby zdobywać kolejne 
osiągnięcia, np. „unieszkodliwić” ponad 50 jedno-
stek nieprzyjaciela jednym pociskiem nuklearnym. 
Nieźle musiałem się napocić, aby tego dokonać!

Kampanię przechodzi się gładko i przyjemnie,  
a dodatkowe zadania poboczne powodują, że do-
starcza sporo wrażeń i świetnej zabawy. Jednak to 

wana. Nawet animacje i ruchy są opracowane w taki sposób, że 
podczas gry odnosimy wrażenie, że to materialny twór, posia-
dający masę i bezwładność. To samo trzeba powiedzieć o gra-
fice terenów na których odbywają się rozgrywki. Efekty graficz-
ne oraz bogactwo otoczenia gry jest dopracowane i wprowadza 
niepowtarzalny klimat, co sprawia jeszcze większą frajdę grające-
mu. Blizzard nie zapomniał o oprawie dźwiękowej. Głosy postaci, 
odgłosy walki i budowli oraz odgłosy otoczenia są świetnej jako-
ści. Podobnie jak dialogi głównych postaci, które są bardzo zróż-
nicowane. W StarCraft II – tak jak w poprzedniej części – co jakiś 
czas mamy możliwość oglądania sekwencji filmowych opowia-
dających część historii zaprezentowanej w grze. I tu mały zgrzyt: 
Przed i po każdej misji mamy krótkie filmiki z rozmowami głów-
nych postaci. Blizzard poszedł troszkę na łatwiznę i zaprzągł do 
tego silnik graficzny gry zamiast wyrenderować filmy wysokiej 
jakości. Detale są wprawdzie na wysokim poziomie, ale nie ma 
efektu filmu kinowego. Na szczęście nadrabiają to historie opo-
wiadane pomiędzy misjami. Są to pełnowartościowe, filmowe 
animacje wysokiej jakości. Szczególnie polecam fragment walki 
Zeratula z Królową Ostrzy. Sposób poruszania się Zeratula i efekty 
graficzne powalają na ziemię! Ech, rozmarzyłem się…  Ale starczy 
tych zachwytów. Przejdę do opisu gry.

 Tryb kampanii 
O trybie kampanii można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, 
że nudzi i jest mało ważny. Rozgrywki gracz–gracz są najbardziej 
emocjonujące (o czym później), jednak tryb kampanii potrafi do-
starczyć sporo adrenaliny i zadowolenia. Na początku możemy 
wybrać stopień trudności. Mamy dostępnych kilka stopni trud-
ności, co pozwala wybrać odpowiedni dla naszych umiejętno-
ści. Każda kolejna misja jest dobrze opisana i wyjaśniona. Wbudo-
wane samouczki od początku uczą nas podstaw poruszania się 
w grze i sterowania postaciami. Liczba misji jest imponująca. Na 
początku mamy ich 26, ale gra zawiera kilka ukrytych misji, które 
można odblokować w trakcie rozgrywki. Taka miła niespodzianka. 
Same misje są bardzo zróżnicowane, a zadania wymagają rusze-
nia głową, a nie tępego prowadzenia watahy Terran na zorganizo-
wanie maswego mordu jednostek wroga.

Blizzard zaskoczył mnie kreatywnością. Wprowadzono nowe 
jednostki, a stare ulepszono. W nowym StarCraft II mamy do dys-
pozycji np. Thora – jednostkę oblężniczą o dużej sile rażenia. 
Wprowadzono też nową możliwości rozbudowy baz. Dla Terran 
dostępna jest możliwość przebudowania Centrum Dowodzenia 
na Fortecę Planetarną, posiadającą działo do samoobrony. Mamy 
też możliwość różnych sposobów rozbudowy bazy (automatycz-
ne rafinerie, działka na bunkrach itp). Wprowadzono też nową 
jednostkę – Wikinga – która może atakować (zależnie od trybu 
pracy) jednostki naziemne lub powietrzne. Mamy też Statek–mat-
kę, Colosusa, Pryzmy oraz kilka innych jednostek, których możli-
wości i funkcji nie będę zdradzał – sprawdźcie je sami ;) W trak-
cie kampanii pojawiają się też jednostki, których nie ma w trybie 
dla wielu graczy, posiadające unikalne możliwości (Thor z głowi-
ca atomową). Mnogość nowinek i sposoby rozbudowy bazy oraz 
wojska dają sporo radochy i powodują, że gra nie jest monoton-
na i szablonowa.
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zawodników i graczy do swojej listy ulubionych 
oraz komunikować się z nimi poprzez wbudowany 
komunikator. Poza tym zaprojektowano komunika-
tor głosowy (a la Skype) pozwalający na komunika-
cję werbalną z innymi uczestnikami gry. Jest to sza-
lenie pomocne podczas gry zespołowej, gdyż nie 
tracimy czasu na pisanie komunikatów na klawiatu-
rze – wciskamy tylko tyldę i mówimy do mikrofonu. 
Pozostali członkowie drużyny słyszą nas i mogą od-
powiadać. Pomaga to w skoordynowaniu działań 
wojennych i planowaniu ataków na bazy przeciwni-
ka. Kolejny dodatek podnoszący niesamowicie po-
ziom grywalności gry.

 Podsumowanie 
Zastanawiałem się co tu napisać, aby zachęcić do 
zakupu gry. Na klawiaturę ciśnie mi się jedno zda-
nie podsumowujące: Gra jest rewelacyjna i musisz 
ją mieć! Tak, bo gra jest pod każdym względem wy-
jątkowa. Każdy, kto choć trochę lubi RTS–y lub jaką-
kolwiek strategię po prostu MUSI mieć StarCraft II  
w swoim zbiorze. Niewątpliwie jest to kolejny, kulto-
wy produkt ze stajni Blizzarda, który odciśnie swo-
je piętno na historii gier komputerowych, miażdżąc 
swoich konkurentów.

PS. W grze znajdziesz mnie pod nickiem Paul,  
numer postaci #808) Jeśli masz ochotę – zapraszam 
do gry! ¤

co otrzymujemy w rozgrywkach gracz–komputer, gracz–gracz, 
rozgrywkach ligowych i kilku innych trybach gry, to jest to, co „ty-
grysy lubią najbardziej”. Bo tu widać dopiero całą gamę możliwo-
ści StarCrafta II – tu dopiero rozwijamy skrzydła.

 Tryby jednego gracza 
Nie będę się nad nim rozpisywał, bo granie z komputerem nie 
jest zbyt wciągające. W prawdzie Blizzard postarał się i urozmaicił 
możliwości SI w rozgrywkach. Komputer nie jest już taki tępy  
i nie jest łatwo go pokonać. Stosuje (w zależności od stopnia trud-
ności) różne techniki ataku, co powoduje, że trzeba go ciągle kon-
trolować, podglądać i odpowiednio reagować. Jednak z czasem 
staje się – niestety – przewidywalny i łatwo zastawiać na nie-
go pułapki poprzez np. odpowiednie dobieranie składu oddzia-
łów atakujących lub obronnych. Mamy tu też do dyspozycji sa-
mouczki, które wprowadzają świeżego gracza w świat StarCraft II 
i pozwalają poznać podstawy gry. Tutaj też możemy wykonać za-
dania specjalne, które dodadzą nam sporo punktów w osiągnię-
ciach, ale też nauczą nas dobierać odpowiednie jednostki do pla-
nowania ataków na różne typy przeciwnika.

Przy okazji warto wspomnieć o tym, że gra – podobnie jak  
w WoW – posiada możliwość stworzenia profilu gracza. Dzię-
ki temu możemy grać w tzw. chmurze – gdziekolwiek będziemy 
mieli dostęp do zainstalowanej gry, możemy błyskawicznie zalo-
gować się na swoje konto i kontynuować grę. Sam używam tej 
przydatnej funkcji. Poza tym dzięki profilowi mamy możliwość 
sprawdzania stanu naszych osiągnięć, odblokowanych nagród, 
punktację, pozycję w rankingu gier oraz historię gier. Profil to bar-
dzo rozbudowany system, który w połączeniu z analizami po każ-
dej rozgrywce oraz możliwością oglądania powtórek, jest potęż-
nym narzędziem do analizy swoich osiągnięć ale też i błędów 
które musimy poprawić w swoich strategiach gry.

 Tryb wielu graczy 
Tu gra rozwija skrzydła. Do dyspozycji gracza są rozgrywki trenin-
gowe oraz rozgrywki ligowe. Same rozgrywki posiadają też swo-
je tryby 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 oraz kilka innych. Cała ta mnogość opcji 
gry daje nam pewność, że gra dostarczy nam wielu nieprzespa-
nych nocy ;) Blizzard kolejny raz pokazuje, że są mistrzami w swo-
im fachu.

Warto wspomnieć o tym, że poza rozgrywkami gracze–gra-
cze możemy też brać udział w nietypowych formach gry oraz 
specyficznych mapach. Tu również Blizzard pokazał pazury. Po-
tężny Edytor Map pozwala na budowanie własnych światów do 
gry oraz ustalanie własnych reguł rozgrywek. Poza standardowy-
mi mapami, mamy też mapy pozwalające np. na rozgrywki typu 
TD (Tower Defense) lub obronne, w których musimy współpraco-
wać z innymi graczami w celu obrony wspólnej bazy przed na-
jeźdźcami. Te dodatkowe tryby dostarczają naprawdę wielu nie-
zapomnianych wrażeń i sprawiają, że gra się z wypiekami na 
policzkach.

 Inne funkcje gry 
Poza wspomnianym przez mnie wcześniej profilem mamy też 
możliwość łączenia się z innymi graczami w drużyny i budowanie 
rozgrywek z innymi drużynami. Możemy też dodawać znajomych 
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 Od początku 
Wraz z CS4 Adobe skłoniło nas do po-
żegnania się z modułem Extract, któ-
ry całkiem dobrze radził sobie z usu-
waniem tła w oparciu o koncepcję 
ręcznego wskazania krawędzi inte-
resującego nas obiektu (robiliśmy to 
za pomocą odpowiednich kolorów). 
Aczkolwiek w zamian nie dostaliśmy 
nic, co byłoby koncepcyjnie podobne 
do Extract (mogliśmy sięgnąć do Pho-
toshop Elements – wątpliwe rozwią-
zanie). Problem polega na pracy z kra-
wędziami. Co z tego, że Refine Edge 
już w nazwie zawiera deklarację pra-
cy z krawędziami, skoro nie oferował 
żadnego algorytmu identyfikacji ko-
lorów i tworzenia zaznaczenia  
w oparciu o taki algorytm?

wiające kontrast krawędzi, ponad to 
balansujące kolor, etc.

Wraz z CS5 do Refine Edge dołą-
czono kilka opcji, które poprawiają 
krawędzie zaznaczenia, bazując jed-
nak nie na kształcie samego zazna-
czenia, ale na kolorach obrazu. Za 
nim jednak przejdziemy do omówie-
nia tych opcji, zróbmy krótki przegląd 
dostępnych opcji w Refine Edge.

 Refine Edge potrafi: 
1. Wyświetlić odpowiednie tło pod-
czas pracy (Tryby wyświetlania);  
w obecnej edycji Photoshopa zwięk-
szyła się ilość teł i mamy do dyspozy-
cji: Marching Ants [M]; Overlay [V]; On 
Black [B]; On White [W]; Black & White 
[K]; On Layers [L]; Reveal Layer [R]. Po-
między trybami przechodzimy za po-
mocą skrótów, możemy skorzystać  
z [F] do rotacji trybów oraz z [X], aby 
wyłączyć podgląd tła. Tak więc tryby 
uległy drobnej przebudowie. Są tu-
taj jeszcze dwie całkiem nowe opcje: 
Show Original (Pokaż oryginał [P]) – 
oryginalne zaznaczenie przed edycją; 
Show Radius (Pokaż promień), do któ-
rego jeszcze wrócimy.

 Zdjęcia wykorzystane  
w artykule pochodzą z serwisu 
Fotolia.com, z kolekcji „Jesień”. 
Możecie je pobrać ze strony 
internetowej magazynu.

Dlaczego profesjonalne? Otóż wraz  
z nową edycją CS5, lista operacji w oknie  
dialogowym Refine Edge (Popraw krawędź)  
powiększyła się o kilka poleceń. Działają 
one podobnie jak operacje, które 
występują w narzędziach do kluczowania 
koloru – w profesjonalnych programach do 
kompozycji wideo.

Profesjonalne zaznaczenia  
futra wiewiórki z Refine Edge  

w Photoshop CS5tekst: Krzysztof Kopciowski 

Kojarzymy wszyscy materiały wi-
deo na tle zielonego bądź niebieskie-
go ekranu, który w postprodukcji za-
stępowany jest przez inne tło. Jest to 
możliwe dzięki rozpoznaniu domi-
nanty kolorystycznej i ukryciu oraz 
co ważniejsze, takie narzędzia potra-
fią rozpoznać domieszki kluczowe-
go koloru tła na krawędziach przykła-
dowych postaci. Tak więc, usunięcie 
zielonego tła to jedno, zaś usunię-
cie pozostałości koloru zmiesza-
nego z krawędziami postaci to już 
całkiem inna historia, znacznie trud-
niejsza. Aby uzyskać pozytywny re-
zultat, to oprócz doskonałych zdjęć 
należy wprawnie posługiwać się wie-
loma opcjami. Wszystkie one bazu-
ją na koncepcji identyfikacji wskaza-
nego koloru i „odsysaniu” go z pikseli 
krawędziowych. Takim opcjom towa-
rzyszą dodatkowe operacje popra-
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Na dołączonym zrzucie widzimy wiewiórkę i pro-
ste zaznaczenie fragmentu puszystego ogona. Jest 
to ekstremalny przykład, który nie dosyć że obej-
muje włosy to zauważymy znaczące rozmycie fu-
tra i zmieszanie wielu fragmentów z tłem (czyli tło 
mamy niejednolite). Przejdźmy do Refine Edge.

Możemy spokojnie powiedzieć, że granica prze-
nikania futra i pikseli tła jest dosyć szeroka i chcieli-
byśmy poświęcić jej więcej uwagi. Za pomocą su-
waka Promień w sekcji detekcja krawędzi możemy 
wskazać Photoshopowi szerokość tej właśnie gra-
nicy, na której będziemy stosować dodatkowe na-
rzędzia. Aby móc zobaczyć wizualnie podgląd tej 
szerokości, to włączamy tymczasowo opcję Show 
Radius (Pokaż promień – opcję, którą pominęli-
śmy na samym początku). Jest to nasz poligon 
skupienia.

Po wyłączeniu opcji Pokaż promień zauważy-
my pierwsze zmiany. Nasze zaznaczenie stało się 
poszarpane.

Jeśli chcemy zwiększyć skuteczność tej opera-
cji zaznaczamy dodatkową opcję Promień inte-
ligentny. Nie zawsze jednak będzie się to wiązać 
z lepszym rezultatem. Istotny jest tutaj sam kon-
tur zaznaczenia, czym bardziej regularny kontur, 
tym większa konieczność wykorzystania dodatko-
wej opcji mniejsza. Czym większe przejścia między 

2.  Nawigować podczas edycji za pomocą Rączki [H] i Lupki [Z] 
albo korzystając z odpowiednich ikon.

3. Dopasować wygląd krawędzi, w odpowiedniej sekcji znajdzie-
my znane nam cztery opcje modyfikujące kontur zaznaczenia. 
Mamy tutaj do dyspozycji: Smooth (Wygładzanie) gładki kontur 
zaznaczenia; Feather (Wtapianie) rozmycie konturu zaznacze-
nia; Contrast (Kontrast) odcinanie półprzezroczystych pikseli; Shift 
Edge (Przesuń krawędź) przesunięcie konturu zaznaczenia na ze-
wnątrz (+) i do wewnątrz (-).

 Drobne nowości 
Ciekawostką jest zapamiętywanie ostatnio wprowadzonych usta-
wień (Remember Settings), warto zaznaczyć, że ustawienia zapa-
miętywane są również po wyjściu z Photoshopa. Bardzo interesu-
jącym i pomocnym rozwiązaniem jest możliwość określenia celu 
naszego zaznaczenia Output To (Wyjście do) w ostatniej sekcji 
okna dialogowego Refine Edge. I tak. Możemy wyjść do czystego 
zaznaczenia (Selection), warstwy maski (Layer Mask), nowej war-
stwy (New Layer), nowej warstwy z maską (New Layer with Layer 
Mask), nowego dokumentu (New Document) oraz nowego doku-
mentu z maską warstwy (New Document with Layer Mask). Dzięki 
temu możemy natychmiastowo uzyskać cel naszego zaznaczenia 
bez dodatkowych czynności.

 Promień 
Za nami podstawy, przed nami te rozwiązania, które są nowe i naj-
bardziej nas interesują. Powróćmy na samą górę okna dialogowe-
go Refine Edge, tam znajduje się pierwsza sekcja detekcji krawędzi. 
Znajdziemy możliwość aktywacji opcji Smart Radius (Inteligentny 
promień) oraz suwak Radius (Promień). Zacznijmy od suwaka.
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 Oczyść kolory (Decontaminate Colors) 
Oczyść kolory (Decontaminate Colors) to ostatni 
parametr w naszym omówieniu. Pozwala on usu-
nąć kolorystyczną otoczkę na krawędziach zazna-
czenia, powstałą z rozmycia krawędzi i przenikania 
się na niewielkim pasku kolorów tła i przedmiotu.  
W naszym przypadku rozmycie futra na kicie jest 
drastyczne, drastyczne jest również mieszanie ko-
lorów tła z futrem, dlatego ta opcja nie jest w tym 
przypadku 100% efektywna, aczkolwiek doskonale 
pokazuje swoje możliwości. Suwak Amount (War-
tość), wpływa na natężenie zmian. ¤

Krzysztof Kopciowski
Abslowent Filmoznawstwa. Jego szczególnym  

zainteresowaniem cieszą się możliwości łączenia  
grafiki 2D z 3D. Szczery psjonat digital paintingu  

i innych form wizualizacji cyfrowej.  
Strona domowa: http://keylight.com.pl

ostrą krawędzią a wtopieniami, tym częściej sięgamy po dodatko-
wą opcję.

Jeśli Promień inteligentny nie spełnia swojej roli możemy 
wspomóc się dodatkowymi pędzlami dopasowania, które znaj-
dują się obok. Dwa pędzle służą do dodawania i odejmowania 
krawędzi dla promienia (Refine Radius Tool (Promień poprawia-
nia) i Erase Refinements Tool (Wymazywanie poprawek)). Zasa-
da działania tych narzędzi jest prosta. Promień poprawienia po-
woduje, że zamalowana krawędź zaznaczenia jest modyfikowana 
przez parametr Promień, zaś Wymazywanie poprawek powodu-
je, że Promień ignoruje obszar. Korzystając z opcji podglądu pro-
mienia (Pokaż promień) możemy łatwo zidentyfikować obszar 
oddziaływania obu narzędzi. Pracujemy podobnie jak z szybką 
maską, jednym narzędziem dodając obszary do promienia, zaś 
drugim odejmując.

http://keylight.com.pl
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  Otwieranie wielu plików jednocześnie 

Musimy otworzyć kilka plików w różnych forma-
tach rozsianych po katalogu, ale jak je wszystkie 
otworzyć, nie tracąc czasu na otwieranie każdego 
pojedynczo?

Wystarczy przytrzymać [cmd] i wybrać interesu-
jące nas pliki, a następnie wcisnąć O. Wszystkie za-
znaczone pliki uruchomią się w programach do-
myślnych dla ich rozszerzenia.

Dodatkowo, dla ułatwienia przeglądania pli-
ków, możemy zastosować odpowiednie skróty 
klawiaturowe.

 [cmd] + 1 dla widoku ikon
 [cmd] + 2 dla widoku listy
 [cmd] + 3 dla widoku kolumn
 [cmd] + 4 dla widoku Cover Flow

 Przywitanie po włączeniu komputera 

Jest kilka sytuacji, w których poniższa porada może 
się przydać. Dzięki niej w prosty i szybki sposób 
możemy „oznaczyć” Maka. Weźmy chociażby użyt-
kowników korporacyjnych lub Maki, pracujące jako 
kioski informacyjne. Wtedy dodatkowy komunikat 
przy logowaniu od razu rozjaśnia sytuację do kogo 
należy dany Mac.

Aby stworzyć takie okienko, wystarczy w syste-
mowym Terminalu wpisać poniższą komendę: sudo 
defaults write /Library/Preferences/com.apple.login.
window LoginwindowText „iMagazine”

W miejscu „iMagazine” wpisujemy dowolny tekst, 
pamiętając o tym, aby był w cudzysłowiu. Aby usu-
nąć komunikat wystarczy wstawić pusty cudzysłów, 
czyli taka komenda będzie wyglądała następująco: 
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple. 
login.window LoginwindowText „”

 Syntezator mowy w Terminalu 

ma w sobie wbudowane polecenie umożliwiające 
przeczytanie wpisanego tekstu. Co prawda synte-
zator mówi językiem typowo amerykańskim i wła-
śnie w takim języku najlepiej podawać mu tekst, ale 
zabawy z tym jest co niemiara.

Syntezator uruchamiamy poleceniem „say”, a tak 
wygląda przykładowa komenda: say Hello, I’m a Mac

Najlepsze rezultaty dają jednak polskie słowa  
i zdania – polecamy spróbować „chrząszcz brzmi  
w trzcinie”.

Tips&Tricks
 Szybkie sprawdzenie IMEI  
 w iPhone 

Zostałem pouczony przez Policję za 
złe zaparkowanie samochodu. Ku 
mojemu zdumieniu, oprócz doku-
mentów, policjant zażyczył sobie zo-
baczyć mój telefon oraz kazał wpisać:

*#06#
Okazuje się, że jest to uniwersalny 

kod działający na wszystkich telefo-
nach, niezależnie od producenta, któ-
ry pokazuje numer IMEI.

Policjant powiedział mi, że teraz 
jest to rutynowa część procedury we-
ryfikacji każdej spisywanej osoby.

Jeśli potrzebujecie szybko spraw-
dzić numer IMEI swojego iPhone lub 
dowolnego innego telefonu, wpiszcie 
powyższy kod.

  Rozszerzone menu paska  
 systemowego w OSX 

W naszym górnym pasku obok ze-
garka mamy zawsze kilka dodatko-
wych ikonek – dotyczących np. blu-
etooth, AirPort, MobileMe. Klikając  
w nie mamy do wyboru podstawowe 
funkcje, które na szybko możemy wy-
konać. Klikając w ikony mając jedno-
cześnie wciśnięty przycisk [Alt/Option] 

pojawia się nam menu rozszerzone. 
W wypadku AirPorta widzimy dodat-
kowe informacje nt. sieci do której je-
steśmy podłączeni, w bluetooth mam 
dane dotyczące adresu MAC urządze-
nia oraz poziomu sygnału. MobileMe 
pokazuje status każdego elementu, 
który synchronizujemy.

http://www.inis.pl/blog/KONKURS


http://www.alteclansing.net.pl/
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w preferencjach systemowych. Nie będzie też moż-
na połączyć się za pomocą usług sieciowych do za-
sobów udostępnionych przez administratora.

A teraz do rzeczy – tworzymy konto ukrytego 
administratora.
1.  W preferencjach systemowych tworzymy nowe 

konto administratora. Umówmy się, że konto bę-
dzie miało nazwę „Ukryty administrator”, a nazwę 
skróconą „uadmin”. Można użyć dowolnej innej 
nazwy i nazwy skróconej.

2.  Musimy zmienić temu użytkownikowi ID oraz  
położenie katalogu domowego. W tym celu  
w systemie 10.5 i 10.6 wybieramy zaawansowane 
ustawienia użytkownika w Preferencjach syste-
mowych. W systemie 10.4 wykorzystujemy  
w tym celu program NetInfo Manager. Zmieniamy 
użytkownikowi ID na 451 (jest to liczba przykła-
dowa – ważne jest, by była to liczba mniejsza od 
500 i nie kolidowała z użytkownikamu systemo-
wymi). A jego katalog domowy ustawiamy  
w niewidocznym katalogu (my użyjemy katalogu 
/var). W miejscu, w którym jest umieszczona ścież-
ka dostępu do katalogu domowego, wpisujemy:  
/var/.uadmin. 

3. Teraz kilka poleceń wydawanych w terminalu: 
  •  sudo mv /Users/uadmin /var/.uadmin  

-  przesunięcie katalogu dowowego w stosow-
ne miejsce 

  •  sudo chown -R uadmin /var/.uadmin  
-  zmiana właćiciela katalogu domowego  

(system pokazuje, że właścicielem jest użyt-
kownik bez nazwy, tylko z numerem.

  •  sudo rm -R /var/.uadmin/Public  
-  usunięcie katalogu Public z katalogu domowe-

go użytkownika uadmin. 
  •  sudo rm -R /var/.uadmin/Sites  

-  usunięcie katalogu Sites z katalogu domowe-
go użytkownika uadmin.

  •  sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.
loginwindow Hide500Users -bool TRUE  
-  ta linia powoduje rekonfigurację okna logowa-

nia w celu ukrycia użytkowników 
o ID mniejszym niż 500. 

 Grzegorz Radziszewski 

Jednym z podstawowych zagadnień wdrażania 
Mac OS X jest przygotowywanie obrazów dysków 
systemowych. Zadanie wydaje się proste – 
uruchamiamy jakikolwiek program klonujący  
i wydajemy polecenie wykonania obrazu, po drodze 
wybieramy miejsce zachowania obrazu i jego format. 
Później już tylko martwimy się odtwarzaniem obrazu 
na nowy dysk, nowy komputer…

Czasem tylko po odtworzeniu zawartości obrazu na nowy kom-
puter zauważymy, że coś jest nie tak.

Może się zdarzyć, że sklonowany system nie uruchomi się na 
nowym komputerze albo uruchomi się ale nie będzie obsługiwał 
pewnych urządzeń. Może się też okazać, że obraz dysku systemo-
wego jest zdecydowanie większy niż być powinien (albo tak nam 
się tylko wydaje). Nie będziemy próbowali przekonywać czytel-
ników do używania takiego a nie innego programu do tworzenia 
obrazów dysku. Omówimy kilka zasad, które powinny obowiązy-
wać przy przygotowywaniu systemu do klonowania. Omówimy 
też proces przygotowywania obrazu dysku do odtworzenia.

Jedną z ważniejszych rzeczy, o której musimy pamiętać przy-
gotowując się do naprawdę dużego wdrożenia, jest różnorod-
ność modeli. Będziemy zmuszeni przygotować inny system dla 
komputerów iMac, inny dla komputerów przenośnych, inny dla 
Mac Pro itd. Pamiętać też powinniśmy, że w poszczególnych gru-
pach mogą się pojawić różne modele wymagające różnych syste-
mów. Pamiętajmy, jeśli decydujemy się na klonowanie systemów, 
musimy otrzymywać na komputerach docelowych systemy goto-
we do pracy, nie wymagające dodatkowych instalacji.

Kolejnym trudnym zadaniem przy przygotowywaniu systemu 
do klonowania jest to, że system klonowany był już używany, że 
został na nim utworzony katalog domowy przynajmniej jednego 
użytkownika, z wieloma plikami preferencji, cache i różnych pli-
ków tworzonych w czasie pracy uruchamianych programów.  
Dobrze jest, przed rozpoczęciem tworzenia obrazu dysku, usunąć  
z dysku wszelkie pliki tego typu. Wskazane też jest usunięcie  
z systemu innych użytkowników i pozostawienie tylko tych, któ-
rzy są niezbędni.

Oprócz tego użytkownik ten miał prawdopodobnie prawo ad-
ministrowania systemem i na każdym komputerze będzie on miał 
takie samo hasło. Przy każdym logowaniu się do systemu użyt-
kownicy będą widzieli nazwę tego administratora i kwestią cza-
su jest, kiedy zainteresowani dowiedzą 
się, jakie jest jego hasło. Co możemy 
zrobić, żeby uniknąć tego niebezpie-
czeństwa? Stworzyć ukryte konto ad-
ministratora. Nie będzie widać konta 
administratora w oknie logowania ani 

Przygotowanie obrazu dysku 
systemowego

 Jedną z ważniejszych rzeczy, 
o której musimy pamiętać 
przygotowując się do naprawdę 
dużego wdrożenia, jest  
różnorodność modeli.
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Teraz pozostaje nam tylko testować rozwią-
zanie i po testach usunąć „widoczne” konto 
administratora.

Po tych wszystkich czynnościach przygotowaw-
czych przystępujemy do tworzenia obrazu dysku. 
Najwięcej możliwości wyboru przy tworzeniu obra-
zu dysku daje nam polecenie hdiutil wydawane  
w linii poleceń. Polecenie tworzące obraz dysku 
mogłoby wyglądać tak:
sudo hdiutil create -srcdevice /dev/disk2s2 -format 
UDBZ image.dmg

Krótkie wyjaśnienie niektórych opcji tego pole-
cenia. Opcja -srcdevice powoduje kopiowanie urzą-
dzenia wskazanego po tej opcji (w naszym przykła-
dzie jest to disk2s2). Uwaga, urządzenie kopiowane 
nie powinno być zamontowane w czasie wykony-
wania polecenia hdiutil. Opcja -format pozwala na 
określanie formatu obrazu – w przykładzie będzie 
to obraz UDIF skompresowany metodą bzip2

Jeśli mamy zamiar użyć utworzonego obrazu 
do odtwarzania za pomocą systemowego polece-
nia asr, musimy wykonać skanowanie utworzonego 
przed chwilą obrazu. Możemy to wykonać za po-
mocą Disk Utilities, możemy też wykorzystać umie-
jętność posługiwania się linią poleceń i wykorzy-

stać polecenie asr. Oto przykład jego 
wykorzystania:

sudo asr imagescan --source image.dmg

Tak przygotowany obraz dysku 
możemy wykorzystać do wdroże-
nia systemu na wielu komputerach. 
Ale o tym, jak to robić, w następnych 
odcinkach. W najbliższym odcinku 
omówimy sposoby przygotowywa-
nia obrazów modularnych – obrazów 
systemów pozbawionych wad, któ-
re wymienialiśmy przy okazji obrazów 
dysków z systemem. ¤
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 Krzysztof Młynarski 

Finder jaki jest, każdy widzi – chciałoby się 
powiedzieć, parafrazując powszechnie znane zdanie  
z pierwszej, wydanej w Polsce drukiem encyklopedii.

Ci z Was, którzy śledzili rozwój systemu Mac OS X od momen-
tu porzucenia przez Apple tzw. „klasycznego” systemu Mac OS, 
zapewne pamiętają narzekania użytkowników pierwszych wer-
sji systemu 10. Co tu dużo mówić, pierwsze edycje Findera (czy-
li makowego managera dysków i plików) w OS X były wyraź-
nie uboższe w użyteczne funkcje, niż Finder znany z klasycznego 
Mac OS. Owszem, dodano pewne nowości, jak choćby żywcem 
przeniesiony z NeXT-a tzw. przegląd kolumnowy, ale brakowało 
etykiet, czy choćby „spring-loaded folders”.

Kolejne edycje Mac OS X, oferowały nam coraz to nowsze wer-
sje Findera, które... powoli przywracały funkcjonalności, które były 
dostępne od lat w systemie klasycznym. Złośliwcy twierdzili, że 
Steve Jobs po raz kolejny udowadnia, iż klientom Apple można 
sprzedać dwa razy te same rzeczy i ludzie ci, drugi raz cieszą się  
z nich tak samo, jak za pierwszym razem!

Oczywiście takie podejście nie jest do końca obiektywne, gdyż 
nowe edycje Findera wprowadzały także narzędzia, które nigdy 
przedtem nie były dostępne (jak choćby użyteczny pasek po le-
wej stronie okna Findera, czy też nowe, coraz to doskonalsze me-
tody przeglądania plików).

Nie zawsze rozwój Findera podążał w kierunku zadowalającym 
użytkowników. Dobrym przykładem jest tu „uproszczenie” okna 
wyników wyszukiwania, w wyniku którego, nie jest np. wyświetla-
ny rozmiar wyszukanego pliku. Owszem, informację taką można 
uzyskać, np. poprzez wyświetlenie informacji o pliku – ale wyma-
ga to dodatkowej czynności i nie umożliwia posortowania znale-
zionych plików według tego akurat parametru. To samo dotyczy 
usunięcia podziału na kategorie plików, po wyświetleniu pełnego 
okna wyszukiwania. Były to funkcje przydatne wielu użytkowni-
kom – pomimo to, zostały usunięte.

Gdy Finder nas ogranicza...
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Słowem – Finder jest raz lepszy, raz gorszy, a zdania użytkow-
ników są podzielone. Większość z nas korzysta po prostu z Finde-
ra udostępnianego wraz z systemem operacyjnym, niekiedy tylko 
zaciskając zęby lub w odruchu desperacji używając linii poleceń 
systemu, za pośrednictwem osławionego Terminala.

Czy tak być musi? Okazuje się, że nie, ponieważ na szczęście 
rynek nie znosi próżni i popyt zazwyczaj rodzi podaż. Reguła ta 
działa i tym razem.

Śmiało można powiedzieć, że zrodziła się już cała kategoria 
programów, które umożliwiają wzbogacenie możliwości Findera. 
Uważam, że warto wymienić przynajmniej te z nich, które są naj-
częściej wybierane przez użytkowników Jabłuszek. Zaczynamy!

 Path Finder – król zamienników 
Path Finder (wcześniej SNAX) to oprogramowanie komercyjne 
(można skorzystać z 30 dniowego darmowego okresu testowe-
go), rozwijane już od pierwszego, publicznego wydania systemu 
OS X. Ma więc za sobą ładnych parę lat historii i to widać.

Ta długa historia rozwoju przejawia się w dwóch rzeczach, wi-
docznych na pierwszy rzut oka. Po pierwsze, Path Finder jest roz-
wiązaniem stabilnym. Po drugie, posiada ogromną ilość ustawień 
i funkcji, które w zdecydowanej większości wyglądają na uży-
teczne i przemyślane. Można zaryzykować twierdzenie, że jest to 
oprogramowanie dla wymagających użytkowników, którzy z jed-
nej strony pragną mieć możliwość dopasowania używanych na-
rzędzi do swoich osobistych upodobań i potrzeb, a z drugiej stro-
ny nie chcą być zmuszani do kompromisów.

Instalacja programu przebiega na prawdziwie makowej zasa-
dzie – polega po prostu na przeciągnięciu ikony aplikacji na ikonę 
folderu Programy (ang. Applications).

Po instalacji, program uruchamiamy, standardowo, poprzez 
podwójne kliknięcie ikony podpisanej Path Finder.

Muszę przyznać, że podoba mi się metoda „integracji” Path Fin-
dera z systemem. Zasadniczo nie na-
rzuca się on użytkownikowi i domyśl-
nie zachowuje się jak zwykła aplikacja, 
którą w każdej chwili można zamknąć 

(wybierając stosowną opcję z menu „Plik” lub też 
używając standardowego skrótu klawiszowego: 
Command-Q).

Więcej. Można pracować w trybie z włączonym 
biurkiem oryginalnego Findera, wówczas Path Fin-
der zachowuje się jak dodatkowa „przeglądarka pli-
ków”, która jest aktywna jedynie, gdy świadomie ją 
aktywujemy. Można też włączyć wyświetlanie biur-
ka Path Findera.

I wtedy właściwie zaczyna się zabawa, bo Path 
Finder „przejmuje dowodzenie” w miejsce dotych-
czasowego Findera. Oczywiście w każdej chwi-
li można użyć tej samej pozycji w menu „Plik”, aby 
ukryć „biurko Path Findera” i przywrócić dawny po-
rządek rzeczy.

W trybie, w którym całe „biurko” kontrolowane 
jest przez Path Fidera zyskujemy dodatkową ikonę 
Path Findera na pasku menu oraz zostają wzboga-
cone opisy ikon widniejących na biurku. Oprócz na-
zwy dysku, pliku czy foldera – wyświetlane są takie 
informacje jak ilość zajętego i wolnego miejsca (dla 
dysku), ilość zajmowanego miejsca na dysku przez 
plik (dla pliku) lub liczba obiektów znajdujących się 
w danym folderze (dla folderu).

 Pierwsze edycje Findera były 
wyraźnie uboższe w użyteczne 
funkcje.
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Choćby pobieżne przejrzenie panelu „Preferencje...” z menu 
„Path Finder” daje wyobrażenie, jak wiele cech programu może-
my dostosować do swoich potrzeb. Jakby tego było mało, istnie-
je również możliwość zdefiniowania własnych skrótów klawiszo-
wych dla całego menu!

Sama przeglądarka plików Path Findera to istny „szwajcar-
ski scyzoryk”. W zasadzie czego tu nie ma? Mamy funkcjonalno-
ści typowe dla Findera, a oprócz tego: przeglądanie w kartach, 
w każdej z kart możliwość włączenia widoku dwukolumnowego. 
umożliwiającego łatwe porównywanie zawartości dwóch folde-
rów i dokonywanie operacji na nich. Mamy tu aż trzy, dodatkowe, 
wysuwane panele. Lewy panel, to tzw. „Application Launcher” - 
pozwala na szybkie wyszukiwanie i uruchamianie programów za-
instalowanych w systemie. Środkowy (dolny), wysuwany panel, 
zawiera dostęp do linii poleceń systemu – można używać tego 
okna zamiast systemowego programu Terminal – szczególnie, 
gdy chcemy szybko wykonać jakieś polecenie z linii komend i nie 
są nam potrzebne wszystkie pozostałe możliwości „dużego” Ter-
minala. Natomiast prawy, wysuwany panel daje nam dostęp do 
ostatnio otwieranych plików. Tu jedna uwaga – dotyczy to pli-
ków, które były otwierane z okna przeglądarki, a nie np. osobno, 
przez kliknięcie w ikonę ba biurku. Moim zdanie to ostatnie, to ra-
czej błąd niż celowa funkcjonalność. Na ilustracji pokazałem okno 
przeglądarki Path Findera z otwartymi wszystkim panelami – 
oczywiście ma to jedynie wartość demonstracyjną. Osobiście nie 
znam nikogo, kto używa przeglądarki plików Path Findera z jed-
nocześnie otwartymi wszystkimi panelami, kilkoma kartami i jesz-
cze z aktywnym widokiem dwukolumnowym.

Domyślnie, okno przeglądarki Path Findera wy-
gląda o wiele przejrzyściej, tak jak np. tu:

Bardzo ciekawą funkcją Path Findera jest wbu-
dowana, dodatkowa wyszukiwarka plików, któ-
ra przywodzi na myśl jeszcze systemy klasyczne – 
daje możliwość wyszukiwania po wielkości, dacie, 
czy fragmencie nazwy oraz łączenia wielu rodza-
jów wyszukiwań w jedno. Oczywiście obok istnieje 
standardowe okienko umożliwiające standardowy 
dostęp do Spotlighta.

Path Finder dodaje również własną ikonę na gór-
nym pasku menu. Pod tą ikoną ukryte jest poręczne 
menu, umożliwiające dotarcie do niektórych, uży-
tecznych funkcji programu, w tym do bardzo fajne-
go narzędzia wspierającego mechanizm tworzenia 
zrzutów ekranu lub jego fragmentów.

Wiele narzędzi Path Findera dostępnych jest 
również za pośrednictwem menu „Polecenia”.

Jedną z niewątpliwych zalet Path Findera jest ob-
sługa większości popularnych formatów używa-
nych do archiwizacji plików. Bogactwo dostępnych 
narzędzi widać doskonale po rozwinięciu menu.
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Uważny Czytelnik odnotuje tu intrygującą opcję, dostępną  
w menu – jest nią... „Smażenie...”. Niestety, nie chodzi tu ani o sma-
żenie naleśników, ani jajek sadzonych. W tym miejscu dotykamy 
jedynej rzeczy, która nieco irytowała mnie podczas pracy z Path 
Finderem. Tą rzeczą jest niekompletne i momentami dziwne, pol-
skie tłumaczenie interfejsu użytkownika. „Smażenie...”, to po pro-
stu dostęp do panelu umożliwiającego wypalanie danych na no-
śnikach optycznych. Sam panel nazywa się już „Wypal” i jest to  
o wiele lepsze tłumaczenia. Podobnie, opis „Wypal” pojawia się 
nad ikonką wypalania widoczną na pasku przeglądarki plików. 
Skąd wzięło się raptem „Smażenie...” w menu „Polecenia” – na-
prawdę nie mam pojęcia.

W mojej subiektywnej – siłą rzeczy – ocenie, dość kiepska pol-
ska lokalizacja jest jedynym, łatwo zauważalnym mankamentem 
Path Findera, ale... tu istnieje możliwość poradzenia sobie z tą sy-
tuacją. Wystarczy w tym celu zajrzeć do menu „Pomoc” i wybrać 
w nim polecenie „Lokalizacja...”. W efekcie zostanie uruchomione 
narzędzie lokalizacji, umożliwiające wybranie jednej z istniejących 
lokalizacji lub też stworzenie swojej własnej. W tym celu autor 
przygotował nawet możliwość edycji plików lokalizacyjnych (sic!).

Jeśli wykonaną lokalizację uznamy za dostatecznie dobrą, aby 
mogli jej używać inni użytkownicy programu, można ją spakować 
i wysłać autorowi, naciskając przycisk „Email Localization”.

Jeśli jednak zdecydujemy się na usunięcie Path 
Findera – nie ma nic prostszego – wystarczy wrzu-
cić jego ikonę do systemowego kosza i przelogo-
wać się lub zrestartować komputer.

Rozpoczynając opis programu wspomniałem, 
że Path Finder jest narzędziem komercyjnym. Peł-
na wersja kosztuje 39,95 USD, aktualizacja do nowej 
wersji 19,95 USD.

Pobrać 30 dniową wersję testową oraz kupić 
wersję pełną, można bezpośrednio na stronie pro-
ducenta/autora, którym jest Steve Gehrman, pod 
adresem: http://www.cocoatech.com/

 TotalFinder – coś się wykluwa... 
Trudno nazwać TotalFindera konkurentem opisywa-
nego wcześniej Path Findera, tym bardziej, że Total-
Finder jest nadal programem w tzw. wersji „alpha” 
(czyli nawet nie „beta”).

Zdecydowałem się jednak napisać o nim z dwóch 
powodów. Po pierwsze, jest to dość interesująca 
przeglądarka plików dla Maka, mająca być tym dla 
Mac OS X, czym jest Google Chrome dla witryn in-
ternetowych – słowem, z założenia ma być lekki  
i szybki. Po drugie, istnieje nadzieja, że program bę-
dzie się dalej rozwijał i z czasem może stać się na-
prawdę interesującą alternatywą dla systemowego  
Findera.

Obecna wersja programu jest darmowa. Z zapo-
wiedzi na witrynie projektu wynika jednak, iż  
w przyszłości planowane jest rozpowszechnianie 
TotalFindera na licencji komercyjnej. Aby pobrać  
aktualną wersję programu należy udać się wprost 
na jego witrynę internetową pod adres: http://total-
finder.binaryage.com/

Instalacja programu wymaga uruchomienia spe-
cjalnego instalatora. Na szczęście pakiet instalacyj-
ny zawiera również (działający – sam sprawdziłem!) 
program deinstalatora, który umożliwia odinstalo-
wanie TotalFindera w dowolnym momencie.

http://www.cocoatech.com/
http://totalfinder.binaryage.com/
http://totalfinder.binaryage.com/
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Podobnie jak Path Finder – TotalFInder, umożliwia przeglądanie 
folderów w wielu kartach. Karty te zachowują się dokładnie tak, 
jak karty przeglądarki WWW. A więc można je otwierać, zamykać  
i dowolnie przestawiać ich kolejność, przeciągając je myszką.

Co ciekawe, także w tym programie, możemy włączyć tryb 
dwukolumnowy, co umożliwia łatwe porównywanie zawartości 
dwóch folderów i ewentualne kopiowanie/przenoszenie plików 
lub podfolderów pomiędzy nimi.

TotalFinder, podobnie jak Path Finder, udostępnia własną ikonę 
na pasku menu, która umożliwia szybkie dotarcie do najważniej-
szych funkcji, a w tym panelu preferencji programu oraz spraw-
dzenia dostępności aktualizacji.

Jak na tak wczesną wersję programu, TotalFinder posiada dość 
rozbudowany panel preferencji, który składa się z czterech za-
kładek. Na ilustracji przedstawiłem zawartość trzech z nich – 
daje to pewne wyobrażenie na temat funkcji dostępnych w tym 
programie.

Dość ciekawy jest tu panel „The Asepsis feature”,  
który umożliwia kontrolę nad zapisywaniem przez 
system plików .DS_Store. Standardowy Finder 
uwielbia umieszczać te pliki zarówno na wymien-
nych nośnikach danych, jak i na dyskach siecio-
wych. Używając odpowiednich ustawień w tym pa-
nelu możemy to wyłączyć lub ograniczyć.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że integracja 
TotalFindera z systemem jest silniejsza niż ma to 
miejsce w przypadku Path Findera. Instalacja Total-
Findera zmienia działanie samego Findera jak i po-
woduje uruchomienie dodatków do systemu czu-
wających nad pracą całości.

Ingerencja w system jest więc znacząca. Co 
prawda, w czasie krótkich testów nie napotkałem 
na jakiekolwiek problemy w wyniku tego stanu rze-
czy. Z drugiej strony, przyznam, że odczuwałem pe-
wien dyskomfort, mając w świadomości fakt, że 
oprogramowanie w stadium rozwoju „alpha” mo-
dyfikuje mi system na Maku.

I w tym miejscu muszę pochwalić twórcę Total-
Findera za dodanie programu umożliwiającego cał-
kowite odinstalowanie pakietu. Instalator faktycznie 
działa. Ba! Informuje użytkownika jakie kroki zosta-
ły wykonane i... i nie wygląda na to, aby instalacja 
wczesnej wersji TotalFindera w systemie spowodo-
wała jakiekolwiek trwałe, negatywne rezultaty.

Reasumując: uważam, że TotalFinder już na 
obecnym etapie może być przydatnym narzę-
dziem, dla niektórych, odważnych użytkowników 
Jabłuszek, choć wybierając to narzędzie należy za-
chować w świadomości fakt, iż pełna, finalna edy-
cja programu – o ile oczywiście powstanie – będzie 
komercyjna i będzie trzeba za nią zapłacić.
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 Xfile – alternatywa dla Path Findera... 
... a przynajmniej z takim stwierdzeniem spotkałem się na jednym 
blogu.

Wiele źródeł podaje, że Xfile to po prostu manager plików i fol-
derów dla OS X, nie koniecznie pretendujący do miana zastępcze-
go Findera. Byłaby to pierwsza, zasadnicza różnica, w stosunku do 
programów, omawianych wcześniej. Mimo wszystko, postanowi-
łem się mu przyjrzeć.

Pewne „schody” zaczęły się na samym początku. Okazało się 
bowiem, że pobranie pliku z dystrybucją programu z jego macie-
rzystej witryny nie było możliwe w chwili, gdy przeprowadzałem 
testy na potrzeby tego artykułu. Po prostu przeglądarki WWW za-
myślały się, by po chwili stwierdzić, że nie da się pobrać pliku.

Witrynę programu Xfile znajdziecie pod następującym adre-
sem: http://rixstep.com/

Zazwyczaj nieocenioną pomocą w takich przypadkach okazu-
je się być stary, dobry serwis WWW o nazwie Versiontracker. Tak 
też było i tym razem. Udałem się pod adres: http://www.version-
tracker.com/ i bez trudu udało mi się pobrać wersję „test drive” 
pakietu Xfile (jest to wersja kompatybilna z systemem Mac OS X 
10.6 „Snow Leopard”).

Po rozpakowaniu głównego archiwum instalacyjnego okaza-
ło się, że zawiera ono dwie edycje pakietów oprogramowania: po 
jednej odpowiednio dla systemów 32 i 64 bitowych. Zdecydowa-
łem się na testowanie wersji 32 bitowej.

Zgodnie z opisem, pakiet instalacyjny Xfile nie zawiera same-
go Xfile, tylko w praktyce całą masę różnych narzędzi, a w tym ty-
tułowy program przeglądarki plików Xfile. Po zamontowaniu na 
biurku archiwum o nazwie ACP.dmg (ACP to skrót od ang. Apple  
Core Project) okazało się faktycznie, że Xfile to tylko jeden ze 
składników pakietu.

Gdzieś w sieci przeczytałem, że Xfile jest zaprzeczeniem Path 
Findera, a wręcz jego „antytezą”. Zaraz po uruchomieniu progra-
mu przekonałem się, że tak jest w istocie.

Okno programu jest niezwykle wręcz proste i samoopisujące 
się. Na samej górze znajduje się pasek ikon (których układ może-
my modyfikować – ale o tym za chwilę). Ikony te, w zdecydowa-
nej większości, to po prostu ikony symbolizujące najważniejsze 

foldery na dysku systemowym, takie jak Progra-
my (ang. Applications) czy choćby domowy folder 
użytkownika.

Nieco niżej znajduje się pasek, informujące o ilo-
ści zajętej i dostępnej przestrzeni dyskowej, a zaraz 
pod nim, znajduje się główne okno programu, po-
dzielone na dwa panele.

Lewy panel zawiera hierarchicznie przedstawio-
ną strukturę dysku, zaś prawy panel obrazuje po 
prostu foldery i pliki znajdujące się w miejscu, które 
zaznaczyliśmy w lewym panelu (bądź, które zosta-
ło wybrane „na skróty”, poprzez kliknięcie w odpo-
wiednią ikonę na górnym pasku okna programu.

Oczywiście w programie działa drag & drop,  
a więc możemy przenosić pliki i foldery. Możemy  
je też kasować (prawa część paska z ikonami zawie-
ra kilka ikon symbolizujących najczęściej używa-
ne funkcje – takie, jak np. założenie nowego folde-
ru czy choćby skasowanie zaznaczonego w oknie 
obiektu – np. pliku bądź folderu).

Żeby było ciekawiej, w wersji „demo” (wszak  
Xfile również jest programem płatnym) – niektó-
re funkcje nie są dostępne. Jedną z nich jest wła-
śnie kasowanie pliku (próba skasowania koń-
czy się wyświetleniem dialogu, który informuje, 
że ta funkcjonalność wymaga zakupu pełnej wer-
sji – co nie wzbudziło mojego entuzjazmu, szcze-
gólnie po przetestowaniu dwóch, wcześniejszych 
programów).

Jest jedna rzecz, która w Xfile spodobała mi się,  
a mianowicie specjalna funkcja edytowania para-
metrów wybranego obiektu – np. pliku. Jest to  
w zasadzie jedyna funkcja samego Xfile, która może 
okazać się użyteczna dla ludzi chcących zmienić 
parametry pliku, których normalnie, z poziomu  
Findera zmienić się nie da (i w konsekwencji wyma-
ga to użycia Terminala i systemowej linii poleceń).

Pewnym zaskoczeniem był dla mnie brak w Xfile 
jakiegokolwiek panelu preferencji. W praktyce, pre-
ferencje programu sprowadzają się do możliwości 
edycji paska z ikonami, o czym już wcześniej wspo-

http://rixstep.com/
http://www.versiontracker.com/
http://www.versiontracker.com/
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mniałem. Wygląd panelu umożliwiającego zmianę zawartości pa-
ska z ikonami przedstawiłem na ilustracji.

Na zakończenie testu, chciałbym zaznaczyć, że z całego pakie-
tu pozyskanego w postaci obrazu dysku o nazwie ACP.dmg – za-
jąłem się testowaniem wyłącznie programu Xfile, reklamowanego 
jako alternatywy dla zamienników Findera. Na potrzeby tego tek-
stu nie testowałem pozostałych narzędzi z tego pakietu, z których 
niektóre, wyglądają dość interesująco.

Moim celem nie było tu przedstawienie wszyst-
kich możliwości każdego z testowanych progra-
mów. Mam nadzieję, że po pierwsze udało mi się 
zwrócić Waszą uwagę na sam fakt istnienia tego 
typu narzędzi oraz choć w części zaprezentować 
ich najważniejsze funkcje. 

Rzecz jasna ostateczną ocenę ich przydatności 
i znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytanie: 
czy warto instalować jakiekolwiek zamienniki Fin-
dera na swoim Maku – pozostawiam Wam, Drodzy 
Czytelnicy. ¤

http://www.inis.pl/blog/KONKURS
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Bigos z jabłek 
przepis: Małgorzata Łada

Jabłka obrać, pokroić w słupki (nie 
ścierać na tarce). Cebulę obrać,  
pokroić w piórka. Baleron pokroić  
w kostkę, a jeśli wybierzemy kiełba-
sę, to kroimy ją w plasterki. Orzechy 
posiekać.

Łyżkę oleju rozgrzać w rondlu, 
wrzucić kiełbasę lub baleron. Prze-
smażyć, wyjąć. Na ten sam tłuszcz 
wrzucić cebulę, poddusić.

Wlać resztę oleju, wsypać jabłka 
i przesmażyć. Przyprawić do sma-
ku solą pieprzem i majerankiem. 

Dodać posiekane orzechy i bale-
ron lub kiełbasę, wymieszać i chwi-
lę poddusić.

Masło rozpuścić na patelni, do-
dać mąkę i zrobić zasmażkę, dodać 
do jabłek, dokładnie wymieszać  
i podgrzać.

Bigos przyprawić do smaku cyna-
monem i ew. solą i pieprzem.
Podawać z ciemnym pieczywem.

 
Życzę smacznego !

•  1 kg jabłek, najlepiej 
szarych renet

•  25 dag kiełbasy  
lub baleronu (może być 
również chudy boczek 
wędzony, lekko sparzony)

• 2 duże cebule
• 2 łyżki oleju

• 1 łyżka mąki
• 1 łyżka masła 
•  2 łyżki posiekanych  

(nie bardzo drobno) 
orzechów włoskich

•  mała szczypta cynamonu, 
sól, pieprz, majeranek
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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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