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W ostatnim numerze magazynu iMagazine, mogliście wziąć 
udział w dwóch konkursach:

 Konkurs „Things”

Firma Cultured Code ufundowała dla naszych czytelników 
1 licencję na swój program Things. Aby ją wygrać należało 
poprawnie odpowiedzieć na 3 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 dołą czył do zespołu Cultured Code?

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

Poprawna odpowiedź to: C B B. Program Things wygrał Bartek 
Kanonowicz z Torunia.

 Konkurs „Drive Genius 3”

Firma ProSoft Engeneering Inc. ufundowała dla naszych czytel-
ników 1 licencję na swój program Drive Genius 3.
Aby ją wygrać należało poprawnie odpowiedzieć na 2 pytania 
konkursowe:

1.  Jak nazywa się  funkcja w programie Drive Genius 3, któ-
ra monitoruje na bież ą co stan Twojego dysku twardego, 
sprawdza czy nie ma w nim błę dów, czy jest zfragmento-
wany i czy nie zawiera uszkodzonych sektorów?

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

Poprawne odpowiedzi to „Drive Pulse” i „Tak, jest 64-bitowy”.
Program Drive Genius 3 wygrał Krzysztof Skibniewski.

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

Wyniki konkursów

Piotr Kowalczyk 11/2010 23WYWIAD

Miałem zaszczyt spotkać się z Piotrem Kowalczykiem, pisarzem-absurdystą na pogra-
niczu technologii i science-fiction. Piotr wykorzystuje narzędzia jakie dostarcza mu Ap-
ple, w tym iPhone’a 4, do swojej twórczości internetowo-elektronicznej, a sam o sobie 
mówi tak: „Tożsamość urzędowa: Piotr Kowalczyk. Tożsamości wirtualne: Niżej Pod-
pisany, Nick Name (...)”. „Piszę opowiadania tech-absurdalne, ponieważ jestem uzależ-
niony od technologii. Wierzę w książkę elektroniczną i intensywnie ją promuję.”

Wszystko zaczęło się od tego, że zdecydowałem się zakupić jego książkę „Password 
Incorrect” w iBookstore. Już pierwsze opowiadanie skojarzyło mi się z wciągającym 
zbiorem opowiadań sci-fi, wydanym w latach 50., który czytałem w podstawówce 
(niestety nie pamiętam jego nazwy). Kilka chwil z książką Niżej Podpisanego zamieni-
ły się w długi wieczór połykania opowiadania za opowiadaniem, gdzie przy każdym 
już z niecierpliwością zastanawiałem się, co też przyniesie następne.

Nowa forma ekspresji 
stworzona przez 
Piotra Kowalczyka 
oraz coraz bardziej 
popularne zjawisko 
iPhonografii.
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Całkiem niedawno w moim domu pojawił się no-
wiutki Macbook Air 11” i ze względu na większą 
niż u normalnego człowieka ilość wolnego czasu 
przysiadłam do niego. Szczerze mówiąc spodzie-
wałam się, że poza uruchomieniem nie będę 
potrafiła nic na nim wykonać, a tu zaskoczenie 
– bo nic sprawiło mi problemu.

Żadna instalacja, synchronizacja telefonu, kon-
figuracja poczty czy przeglądanie i segregacja 
zdjęć. To wszystko utwierdziło mnie tylko w prze-
konaniu, że system operacyjny Jobsa jest najbar-
dziej intuicyjny na świecie.

Pierwszy MacBook Air zrobił na mnie oczywi-
ście olbrzymie wrażenie pod względem wizual-
nym, ale pod względem szybkości i jakości pra-
cy bardzo mnie rozczarował. Był bardzo wolny 
i nie nadawał się do niczego innego, niż przeglą-
danie internetu, więc szybko zakończyłam z nim 
znajomość. Nawet mój osobisty gadzeciaż długo 

nie wytrwał w tym związku i jak tylko światło dzienne ujrzał 
nowy MacBook Pro 13” natychmiast na dobre zagościł w na-
szym domu. 

Właśnie z tego powodu nie zaczęłam tego opisu od wyglą-
du, chciałam przekonać się, czy poza fascynującym wyglądem 
nowy Air ma nam jeszcze coś więcej do zaoferowania. Wygląd 
oczywiście budzi podziw, wykonany z jednego kawałka alu-
minium, spokój na obudowie zakłóca tylko świecące jabłusz-
ko. Jest lekki, nieprawdopodobnie cienki, idealnie skrojony do 
damskiej torebki, gładki, prosty idealny, po prostu idealny. No 
może z małym wyjątkiem, mianowicie nie wiedzieć czemu, nie 
uświadczymy tutaj podświetlanej klawiatury. Totalna zagad-
ka – może Steve zostawił sobie to jako udoskonalenie do kolej-
nej wersji? Nikt za nim nie nadąży. Jest też pozytywna strona 
tej sytuacji. Ponownie będę mogła wykorzystać stary prezent 
od mojego męża – lampeczkę podpinaną do laptopa.  Trochę 
trudności sprawił mi również inny układ klawiatury, mianowi-
cie w miejscu, gdzie standardowo znajduje się ALT, znajduje 
się klawisz CMD, po wciśnięciu którego dodatkowo z kombina-
cją jakiegoś dodatkowego klawisza mogą dziać się zaskakujące 
rzeczy. Po napisaniu 3000 tys znaków uciążliwy nawyk znik-
nął, ale niesmak pozostał. Więcej grzechów nie zauważyłam, 
klawiatura idealna, palce same wystukują na niej tekst, przyle-

 Jest lekki, nieprawdopodobnie cienki, idealnie 
skrojony do damskiej torebki, gładki, prosty… 
Idealny, po prostu idealny.

Dwa lata temu, z powodów zawodowych, zmuszona 
zostałam do przesiadki z MacBooka, a tym samym 
systemu Mac OSX, na komputer z Windows. Nie żeby 
gorszy komputer, bo Sony Vaio, który według wielu 
znawców uważany jest za zdecydowanie lepszy sprzęt. 
Chwilę mi zajęło ponowne przyzwyczajenie się do 
najbardziej popularnego w naszym kraju systemu 
operacyjnego, ale jednak 10 lat zrobiło swoje i po 
tygodniu całkowicie zapomniałam o intuicyjnej pracy 
na Mac OSX.

Back2theMac 
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cie w miejscu, gdzie standardowo znajduje się ALT, znajduje
się klawisz CMD, po wciśnięciu którego dodatkowo z kombina-
cją jakiegoś dodatkowego klawisza mogą dziać się zaskakujące
rzeczy. Po napisaniu 3000 tys znaków uciążliwy nawyk znik-
nął, ale niesmak pozostał. Więcej grzechów nie zauważyłam, 
klawiatura idealna, palce same wystukują na niej tekst, przyle-

Jest lekki, nieprawdopodobnie cienki, idealnie
skrojony do damskiej torebki, gładki, prosty… 
Idealny, po prostu idealny.

tekst: Monika Gutowska
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 Trochę o początkach Windows Phone 7 
Microsoft, na początku tego roku, podczas MWC (Mobile Word Congress) 
w Hiszpanii, zaprezentował swoją koncepcję Windows Phone 7. Całkowi-
cie zerwali z przeszłością oraz swoim wieloletnim sloganem towarzyszącym 
Windows Mobile 6.x, że „telefony powinny odwzorowywać nasz styl pracy 
z PC-ta.” System został, podobnie jak Android, zbudowany od podstaw i nie 
jest kompatybilny w żaden sposób z Windows Mobile 6.x. Porzuconych zo-
stało bardzo wielu użytkowników, którzy przede wszystkim cenili możliwo-
ści „grzebania” w nim. Microsoft ze swoim zamkniętym modelem, wzoro-
wanym po części na Apple, zdecydowanie poluje na tych samych klientów 
co firma z Cupertino.

Producenci telefonów dostali do rąk dosyć restrykcyjne ograniczenia co 
do najniższej specyfikacji sprzętowej Windows Phone 7 (WP7 w skrócie). Dla 
kontrastu, Google ze swoim Androidem pozostawia znacznie szersze pole 
popisu. Na dzień dzisiejszy, Microsoft również nie zezwala producentom na 
tak głęboką ingerencję w oprogramowanie telefonów, która powinna ograni-
czyć fragmentaryzację – odwieczny problem Androida.

Wymagania Microsoftu względem hardware’u przedstawiają się obecnie 
następująco:
>  touchscreen o rozdzielczości 800 × 480 WVGA w technologii pojem noś-

ciowej,
>  pięć przycisków o predefiniowanych funkcjach: start, wstecz, szukaj, ka-

mera i on/off – aplikacje nie mogą zmieniać funkcjonalności tych przyci-
sków; telefony mogą mieć więcej, ale te 5 jest wymagane,

 iPhone 4 być może wygląda dla 
niektórych bardziej szlachetnie ze 
względu na wszechobecne szkło 
i stal, ale Omnia 7 jest bez wątpienia 
lepiej wykonana od modelu 3GS, 
a przynajmniej takie sprawia 
wrażenie leżąc w ręce.

Samsunga Omnię 7 otrzymaliśmy do testów 
od Polkomtel S.A (lepiej znany jako Plus). Har-
dware’owo telefon reprezentuje model pro-
dukcyjny – dokładnie takiego możecie się 
spodziewać w listopadzie, kiedy to ma tra-
fić do oferty operatora. Od strony WP7 jeste-
śmy zobowiązani wspomnieć, że NIE jest to 
wersja finalna. Aplikacje dostarczone przez 
Samsunga również mogą nie być ostatecznie 
dopracowane.

Idealnie 
dobrana para?

Samsung Omnia 7 
i Windows Phone 7

tekst i foto: Wojtek Pietrusiewicz
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Filip Ławiński: Lubię robić zdjęcia. Nie tylko iPhone’em oczy-
wiście. To jest niesamowita wygoda, móc wyjąć z kieszeni 
aparat i od razu robić zdjęcia. Taką wygodę daje w tym mo-
mencie tylko iPhone. Mogę od razu przerobić swoje zdjęcia, 
bez potrzeby zgrywania ich na komputer. Powiem Ci, że to 
wciąga. To jest uzależnienie.

rozmowa z Filipem Ławińskim

iPhonografia
rozmawia: Dominik Łada

iPhonografia to temat w ostatnich tygodniach 
bardzo popularny. iPhonografia to fenomen. 

Od dawna można robić zdjęcia. Aparaty 
kompaktowe są bardzo wygodne i małe. 

W każdym momencie możemy z nich 
korzystać. Jednak robienie zdjęć iPhone’em 
daje bardzo dużo frajdy, dużo większej niż 

dają inne aparaty. Od momentu pojawienia 
się iPhone 3GS, z dużo lepszym wbudowanym 

aparatem niż w poprzednich modelach, 
zrodziła się iPhonografia z prawdziwego 

zdarzenia. Pojawiło się jednocześnie kilka 
bardzo fajnych programów do obróbki zdjęć 

bezpośrednio w telefonie. W tym drzemie 
niesamowita siła. Wykorzystuje ją, już od 

prawie roku, Filip Ławiński – autor pierwszego 
w Polsce fotobloga iphonograficznego 
http://iphono-graphy.blogspot.com/.

 Liczyłeś kiedykolwiek ile zrobiłeś zdjęć iPhone’em?
Nie, musiałbym sprawdzić.

 Wszystko trzymasz na swoim iPhone’ie?
Trochę pokasowałem, ale większość trzymam. Zaczynałem ro-

bić zdjęcia iPhone’em 3G, teraz mam 3GS. W pamięci mam 
ponad 1000 zdjęć. Pewnie z połowę skasowałem.

 Robisz jeszcze zdjęcia innymi aparatami?
Oczywiście. Robię innymi cyfrowymi, a także analogowymi, 

aparatami. Zawsze się tym interesowałem. Nawet chciałem 
pójść do szkoły filmowej.

 Jakie były Twoje inspiracje w rozpoczęciu zabawy 
w iPhonografię?
Zacząłem robić zdjęcia iPhone’em, jednocześnie przegląda-

łem internet. W polskim internecie nie było specjalnie żad-
nych informacji na ten temat. Znalazłem kilka ciekawych 
stron, głównie w USA i od tego się zaczęło. Jak zobaczy-
łem na tych stronach, że zdjęcia z iPhone’a mogą wyglądać 
jak zdjęcia, to się przekonałem. Zobaczyłem, że to jest fajne 
i ciekawe. Zupełnie coś innego.

 Od dawna fotografujesz iPhone’em?
Mniej więcej od poprzedniej zimy.

 Wtedy też powstała strona?
Nie, trochę później. Strona powstała głównie dla moich znajo-

mych. Byłem z nimi na nartach, podczas których robiłem 
zdjęcia. Znajomi chcieli móc je obejrzeć w internecie. Od 
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Rewolucja 
w pakiecie
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kolor. Może nawet wygląda to znośnie, ale uwierzcie mi, na-
wet przy jasności ustawionej na minimum, ciągle przeszkadza 
w spaniu. Ciemny wcześniej pokój, przy włączonym do prądu 
JBL, zamienia się w upiorny pokój przesłuchań z amerykań-
skich filmów. Rozwiązanie tego problemu jest jedno – wtycz-
ka z gniazdka. To spora wpadka jak na sprzęt przeznaczony do 
sypialni. Mimo, że dość brutalnie nazwałem tą stację „radio-
budzikiem”, to jednak posiada ona dwa niespełna 5 cm głośni-
ki, które pewnie wydają z siebie jakieś dźwięki. Zasilane są 
one za pomocą wzmacniacza o maksymalnej mocy 
2 × 6 W i posiadają pasmo przenoszenia: 70Hz 
– 20kHz. 

Po załączeniu muzyki z iPoda następuje chwila kon-
sternacji. Jak to fajnie i ciekawie gra, jaki kompletny jest 
dźwięk! Oczywiście nie mówię tu o głębokich basach, ich rzecz 
jasna nie ma prawa być i nie ma, ale mamy bardzo ładny me-
lodyczny środek i bardzo ładnie odwzorowaną górę. Zaskakuje 
też brak sztucznego podbicia basów tak charakterystycznego 
dla tego segmentu. Producent uznał, że nie ma się co wygłu-
piać i dźwięk ma być bardziej czysty niż wyrazisty. Tej stacji 
wyszło to zdecydowanie na dobre. Czysty dźwięk będzie nam 
towarzyszył, aż do około 80% pełnego wzmocnienia. To do-
bry wynik – do porannego słuchania wiadomości lub chillout 
przed snem powinno wystarczyć. 

Test ten dowodzi, że w przypadku wyboru małych głośni-
ków, które mają zadanie stać obok  łóżka w sypialni lub po-
koju dziecka, najważniejsze, co się liczy, to pasujący do resz-
ty pokoju wygląd. To właśnie on powoduje, że dany produkt 
kupimy, a innego – nie. Jeśli dodatkowo dźwięk będzie po-
prawny, to dodatkowy plus – nie oszukujmy się jednak, nikt 
wybierając tego typu głośniki nie testuje ich godzinami w poko-
jach odsłuchowych. 

JBL do pokoju Maksa pasuje jak ulał. @ 

JBL On Time Micro 
 Wymiary:  203 × 116 × 203 mm

 Waga:  0,8 kg

 Moc:  2 × 6 W

 Pasmo przen.: 70 Hz – 20 kHz

 Ocena iMagazine: 
     

 Plusy: ciekawy wygląd, dobra jakość dźwięku

 Minusy: zbyt jasny wyświetlacz

 JBL On Time 
Micro potrafi 
także odtwarzać 
muzykę z  iPoda 
oraz naładuje 
w nocy naszego 
iPhone’a
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Dziękujemy Wam za ciepłe przyjęcie pierwszego numeru iMa-
gazine. Uważnie wczytaliśmy i wsłuchaliśmy się w Wasze uwa-
gi i postaraliśmy się do większości z nich ustosunkować. Mamy 
nadzieję, że kolejny numer będzie się Wam jeszcze bardziej 
podobał.

Numer listopadowy naszego magazynu koncentruje się na 
dwóch tematach – Microsoft Office 2011 oraz iPhonografii.

Microsoft opublikował nową wersję swojego pakietu biu-
rowego. Office 2011 for Mac jest wielkim krokiem na przód. 
Po pierwsze jest dużo bardziej kompatybilny z wersjami pe-
cetowymi, niż jego poprzednicy. Po drugie jest bardzo szybki. 
W reszcie po trzecie, jest w pełni po polsku. Ma polskie menu 
oraz wbudowany słownik.

Drugim tematem jest iPhonografia. Temat w ostatnim czasie 
mocno na fali. iPhone daje nam to, co Henriemu Cartier-Bresso-
nowi dawała Leika. Szybkość i niesamowite efekty. Jak grzyby 
po deszczu pojawiają się nowe aplikacje na iOS, które pomaga-
ją nam, bezpośrednio w telefonie, obrabiać zdjęcia. Powstają 
dedykowane serwisy/aplikacje społecznościowe skupiające fa-
natyków iPhonografii. Jest o tym w iMagazine sporo.

Norbert Cała 

Z przodu są śliczne 
membrany głośników, 
a z tyłu panel, którego nie 
powstydziłby się radziecki 
myśliwiec z czasów zimnej 
wojny.

Wojtek Pietrusiewicz 

Niezbyt okazały chomik 
potrafiłby go szybciej 
napędzić, gdyby udało się 
dostarczać mu pokarm 
i napoje chłodzące przez 
porty USB.

Krystian Kozerawski 

Pojawiają się całkiem 
nowe jakościowo sieci 
społecznościowe, oparte 
niemal wyłącznie na 
aplikacjach dla komórki 
Apple’a czy na inne 
smartfony.

Przemek Marczyński 

Mamy nadzieję, że obietnicy 
Microsoft dotrzymał 
i wymiana dokumentów, 
nie będzie już stanowić 
problemu.

Kinga Ochendowska

Internet to autostrada. 
Czasem nawet 
doświadczony kierowca 
może stracić panowanie 
nad pojazdem i uderzyć 
w barierkę.

Witam w drugim numerze iMagazine!
Zgodnie z zapowiedziami z poprzedniego numeru, wita-

my w naszym składzie kolejne nowe osoby – Pawła Iwaniuka 
z  DailyTech.pl, Michała Śliwińskiego z Nozbe.com oraz Martę 
Sławińską, która przygotowuje dla iMagazine piękne ilustracje.

Oprócz wcześniej wymienionych tematów oraz nowych 
twarzy, w listo padowym iMagazine przeczytacie o nowościach 
z konferencji „Back to the Mac”, o najnowszym  AppleTV, Win-
dows Phone 7, podcastach,  kilku ciekawych aplikacjach, pro-
duktywności i innych rzeczach, a także o najnowszym konkur-
sie dla studentów, któremu patronuje sam Steve Wozniak!

Konkursy w listopadzie będą bardzo atrakcyjne – fundatora-
mi nagród są Microsoft oraz CSOP.

Czekamy na Wasze opinie – piszcie i komentujcie na stronie 
WWW. Na koniec mam do Was ogromną prośbę – zostańcie 
naszymi fanami na Facebooku oraz śledźcie nas na Twitterze.

Zapraszam do lektury.

Dominik Łada
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 iMagazine już jest w eGazety.pl 

Nasz magazyn dostępny jest nie tylko poprzez stronę WWW, 
ale także poprzez kiosk internetowy eGazety.pl. Zapraszamy 
do subskrybowania nas tym kanałem.

 iPody dla górników z Chile

Naprawdę byłem wzruszony, gdy udało się wydobyć pierw-
szego z uwięzionych górników z kopalni miedzi w Chile. To 
jest wprost niewyobrażalne, co oni przeżyli i jakie mieli szczę-
ście w nieszczęściu. Największe wrażenie zrobił na mnie dru-
gi z wydobytych, który pełen energii wyskoczył jak z pro-
cy z kapsuły Fenix, poleciał do czekających za barierką ludzi 
i zaczął śpiewać. Potem rozdawał prezenty „przywiezione 
z dołu”. Było to niesamowite.

Jak donosi serwis 9to5Mac, za francuskim dziennikiem Le 
Figaro, Steve Jobs zaoferował wszystkim uwolnionym górni-
kom po iPodzie. Jest to jego prywatny dar dla górników.

  Nowy produkt Apple – kabel HDMI 
– HDMI

Apple wprowadza czasem dziwne, małe produkty do swoje 
oferty. Czasem jest to ładowarka do akumulatorków, a tym 
razem do Apple Store trafił kabel HDMI – HDMI (MC838ZM). 
Dostępny jest w kolorze czarnym i o długości 1,8 metra. Eu-
ropejska cena to 19 Euro czyli około 80 zł. Cena całkiem nor-
malna jak na dobrej jakości kabel HDMI. Zagadką pozostaje, 
czy ten jest dobrej jakości?

Czarny kolor sugeruje wykorzystanie go do podłączenia 
Apple TV nowej generacji, ale oczywiście równie dobrze spi-
sze się wraz z Mac Mini i każdym innym urządzeniem w wyj-
ściem HDMI.

iFlesz
Na rynku zadebiutował nowy system operacyjny dla telefonów komór-
kowych Windows Phone 7. To bardzo duże wydarzenie. Microsoft jest, 
mimo spadającej popularności jego systemu Windows Mobile 6,5, nadal 
bardzo ważnym graczem na rynku systemów dla zaawansowanych te-
lefonów. Telefony wyposażone w Phone 7 będą bezpośrednią konkuren-
cją dla iPhone’ów i dlatego warto chwilę przyjrzeć się systemowi.

Mieliśmy w redakcji możliwość testowania przez chwilę tego systemu 
kilka dni temu i od razu powiem, że większość z nas miała bardzo pozy-
tywne wrażenie. System zainstalowany na testowym modelu telefonu 
działał bardzo szybko i stabilnie. Nie udało się nam go ani zawiesić, ani 
zmusić do wolniejszego działania. Wszystkie animacje były bardzo płyn-
ne, a jest ich w systemie bardzo dużo.

Podejście do interfejsu telefonu jest tu zupełnie inne niż w iPhone’ie 
lub telefonach opartych na Androidzie, a na pewno niepodobne do po-
przednich wersji mobilnego Windowsa. Jedynie Ci z Was, którzy mieli 
doświadczenie z odtwarzaczami Microsoftu ZUNE, znajdą pewne podo-
bieństwa. Nie ma tu bardzo sztywnego podziału na ekrany, na których 
pracujemy, do którego jesteśmy tak przyzwyczajeni. Cały przesuwany 
obszar roboczy stanowi jakby jedną, niekończącą się całość. My z na-
szym aktualnym widokiem jesteśmy zawieszeni w środku. Jest to bar-
dzo innowacyjne i trzeba powiedzieć, bardzo ożywcze.

Nam najbardziej podobały się „HUBY” na ekranie głównym, w któ-
rych możemy mieć np. znajomych z Facebooka. Jeśli któryś z nich coś 
napisze na tablicy, to w jednym z małych kwadracików pojawi się jego 
zdjęcie. Niesamowite są też animacje, np. po przywołaniu na aktual-
ny widok przeglądarki z wynikami wyszukiwania, nie „przylatuje” cały 
ekran na raz, a oddzielnie animowana jest każda linijka tekstu. Robi to 
świetne wrażenie.

Do gustu nie przypadł nam ekran z programami. Jest to zwykła, prze-
wijana od góry do dołu lista, nad którą chyba ciężko będzie nam zapa-
nować. W pierwszej wersji systemu nie zobaczymy też języka polskiego 
oraz funkcji modemu. Na to będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.

Test telefonu z Windows Phone 7 przeczytacie w dalszej części bieżą-
cego wydania iMagazine.

Windows Phone 7 
w iMagazine

http://egazety.pl
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 Cichy upgrade MacBooków Pro

W tle prezentacji „Back to the Mac” i premiery najnowszych 
MacBooków Air, Apple wprowadziło możliwość zamówie-
nia specjalnej wersji MacBooków Pro w wersji 15” i 17”. Doda-
ny został nowy procesor w opcji. Jest to Intel Core i7 2,8 GHz. 
Koszt tej opcji to 420USD – niestety nie mamy jeszcze infor-
macji, ile będzie ona kosztowała w Polsce.

Źródło: TAUW

  Zamów sobie wygrawerowany napis 
na iPadzie

Jeśli przypadkiem macie możliwość zamówienia sobie lub 
komuś w prezencie iPada za granicą, to jest teraz też możli-
wość jego personalizacji. W sklepach Apple w US, UK i Niem-
czech można w prosty sposób podać dwie linijki tekstu, które 
chcemy umieścić na tylnej ściance. Usługa jest prawdopo-
dobnie dostępna też w innych krajach, a jej koszt jest w ce-
nie tabletu.

 iPhone 4 w Niemczech bez simlocka

Nasz stały czytelnik Remik_K (pozdrawiamy!), podesłał 
nam kilka dni temu ciekawą informację, że w Niemczech, 
w sieci O2, dostępny jest już iPhone 4 bez simlocka. Więcej 
informacji znajdziecie na stronie O2.

Okazuje się, że również Vodafone wprowadziła iPhone’a 4 
bez simlocka, z tym, że cena wersji 16GB bez abonamentu to 
aż 730 EUR, czyli o ponad 80 EUR drożej niż w O2.

U nas iPhone 4 nadal jest towarem deficytowym i spo-
ro droższym, dlatego informacja o dostępności telefonów 
w niedalekiej odległości od Polski, wydaje się dosyć ciekawa. 
W sumie do Berlina pociąg z Warszawy jedzie tylko 6 godzin, 
a z Poznania czy Wrocławia jest już naprawdę blisko.

 Ile już mamy iPadów w Polsce?

Warsaw Business Journal z 25.10, powołując się na Dzien-
nik Gazetę Prawną, podaje, że w Polsce sprzedano już oko-
ło 10–15 tys. sztuk iPada, produktu, który oficjalnie nie jest 
jeszcze u nas dostępny.

W sumie niezły wynik. Z prostej kalkulacji wynika, że mie-
sięcznie, od premiery, sprowadzano do Polski około 2000 
sztuk iPadów.

 Aktualizacje

W październiku ukazały się następujące aktualizacje dla 
komputerów Apple:

MacBook SMC Firmware Update 1.4 (880 kB)• 
MacBook Pro SMC Firmware Update 1.4 (882 kB)• 
MacBook Air (Late 2010) Software Update 1.0 (368 kB)• 
Java for Mac OS X 10.6 Update 3 (74,30 MB)• 
Aperture 3.1 (357,55 MB)• 
ProKit 6.0.1 (SnowLeopard) (13,5 MB)• 
Logic Pro 9.1.3 (193 MB)• 
Mac Pro EFI Firmware Update 1.5 (1,96 MB)• 
Logic Express 9.1.3 (139,68 MB)• 
Użyteczna rada – pamiętajcie, aby przed każdą aktuali-

zacją naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić back-up 
danych.

iFlesz

 iPad poprzez HDMI do telewizora 

Chińska myśl techniczna nie zna granic. Firma Noosy, znana też jako Shen-
zhen North Technology Co., Ltd., zaprezentowała adapter umożliwiający 
podłączenie naszego iPada oraz iPhone’a 4 do telewizora, poprzez złącze 
HDMI. Do tej pory było to możliwe tylko korzystając z kabli komponento-
wych, których jestem wielkim orędownikiem.

Podłączenie poprzez 
HDMI teoretycznie po-
winno być dużo lepsze, 
niż poprzez inne kable. 
Jeśli to co pisze Noosy 
na swojej stronie oka-
że się prawdą, a samo 
urządzenie będzie 
w sprzedaży, bo na razie 
nie jest podana nawet 
cena, to na pewno bę-
dziemy jednymi z pierw-
szych, którzy go kupią.

Z FaceTime możemy korzystać niestety tylko będąc 
podłączonym do sieci WiFi. Hakerzy udostępnili moż-
liwość korzystania z FaceTime po sieci 3G, ale trzeba 
mieć telefon wprowadzony w tryb Jailbreak. Wielu 
z Was, podobnie jak ja, nie chce tego robić, a chcia-
łoby mieć możliwość rozmów wideo nie będąc w za-
sięgu WiFi, czyli po 3G. Jest na to bardzo proste i co 
najważniejsze darmowe, no prawie darmowe, roz-
wiązanie. Jest to aplikacja Tango, dostępna za darmo 
w AppStore.

Po instalacji aplikacji musimy się zarejestrować w Tango, podając swój 
numer telefonu, imię i nazwisko oraz adres email. Od tego momentu 
możemy korzystać z rozmów wideo.

Podobnie jak w FaceTime, mamy możliwość przełączania kamer. Gdy 
nadchodzi połączenie zewnętrzne, zawieszana jest rozmowa wideo. 
Później automatycznie do niej wracamy.

Tango korzysta z naszej listy kontaktów. Jednakże widoczne na niej 
są tylko te kontakty, które są zarejestrowane w Tango i mają urucho-
mioną aplikację.

Na ile jest to dobre rozwiązanie, nie mogę teraz powiedzieć. Póki co 
trochę rwie, a jakość wideo i audio jest zdecydowanie gorsza niż w Face-
Time. Jak widać, zasięg naszych sieci GSM jest w wielu miejscach, nawet 
w centrum Warszawy, słaby. Funkcja rozmów wideo działa i w sytuacji 
awaryjnej jest w zupełności wystarczająca. Myślę nawet, że gdybym nie 
widział wcześniej jakości FaceTime, to połączenia wideo via Tango od-
bierałbym jako bardzo dobre. FaceTime rozpieszcza…

Pytanie tylko, jak będzie wyglądał mój rachunek na koniec miesiąca 
– ciekawe ile transferu „zżera” takie jedno połączenie?

iPhone 4 – Tango,
czyli FaceTime bez Jailbreaku
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 Trailery w iMovie’11 – blokowane 
 nazwy hollywoodzkich wytwórni 

Jak możecie zobaczyć w filmach dotyczących 
AR.Drona, które znajdują się na naszej stronie 
WWW, iMovie’11 udostępnia możliwość montażu 
swoich filmów na wzór i podobieństwo hollywo-
odzkich  trailerów. Szablony do złudzenia przypo-
minają te znane nam z produkcji Universal Pictu-
res czy Paramount.

Jednak jak się okazuje, nie możemy w czo-
łówce wpisać nazw znanych wytwórni filmo-
wych. Przetestowali to redaktorzy z TUAW. Je-
śli wpiszemy np. „Universal”, to w filmie zostanie 
to „wykreskowane”. iMovie’11 rozpoznaje to co pi-
szemy i blokuje przed ewentualnymi tego typu 
sytuacjami.

 Apple wycofuje się z Javy 

Apple niejako poinformował, w do-
kumentacji do ostatniej aktualiza-
cji Javy, że obecna wersja będzie 
ostatnią, którą wypuszczą jako Ap-
ple. Dotychczas Java, której twór-
cą jest Oracle/Sun była wydawana 
przez producenta na wszystkie plat-
formy, za wyjątkiem platformy Ap-
ple. Apple samo wydawało swo-
ją wersję Javy, przez co były dosyć 
spore opóźnienia względem wersji 
„oryginalnej”.

W ramach wytycznych do Mac 
App Store, Apple poinformowało, że 
nie będzie akceptowało aplikacji za-
wierających rozwiązania programi-
styczne innych producentów, w tym 
Javę. Może to świadczyć o tym, że 
w najbliższym czasie, nowe kom-
putery nie będą miały zainstalowa-
nej w systemie Javy, podobnie jak 
to ma miejsce w przypadku najnow-
szych MacBooków Air i braku w nich 
Flash Playera.

Liczymy zatem na Oracle, że od 
tego momentu Java przez nich wy-
puszczana, będzie również w wersji 
dla Mac OS X.

 Circuloid – nowa gra od Macoscope 

W AppStore pojawiła się pierwsza gra na iPada 
wydana przez Macoscope.

Nazywa się Circuloid i jest klasycznym arkano-
idem… No, prawie. Arkanoidem, ale zrobionym 
w dosyć nietypowy sposób, bo gra się w koło. 
Próbowałem tego niedawno i powiem szczerze, 
że po pierwsze wciąga, a po drugie nie jest wcale 
takie proste. Polecam.

Strona gry: http://circuloid.com. Cena została 
ustalona na 4,99EUR.

 Apple czwartym największym 
 dostawcą telefonów 

Analiza rynku telefonów komórko-
wych przeprowadzona przez IDC 
pokazuje, że Apple awansowało do 
światowej pierwszej piątki jeśli cho-
dzi o ilość produkowanych telefo-
nów komórkowych. Do tego wska-
kując od razu na czwarte miejsce 
i spychając z niego firmę R.I.M, czyli 
producenta telefonów Blackberry.

Stało się to możliwe dzięki temu, 
że rok do roku Apple zanotował pra-
wie 100% wzrost sprzedaży. To na-
prawdę dużo zważywszy na fakt, że 
cały rynek urósł tylko o niecałe 15%. 
Jeśli chodzi o ilość sprzedanych tele-
fonów, to z 14 milionami iPhone’ów 
daleko Apple do Nokii, która sprze-
dała prawie 10 razy więcej. Trzeba 
mieć jednak na uwadze, że Apple 
dokonało tego mając w ofercie jedy-
nie dwa telefony, Nokia ma ich pew-
nie w ofercie z setkę.

Zauważalny jest jeszcze jeden 
fakt, czyli znaczny wzrost sprzedaży 
producentów produkujących smart-
phony. R.I.M rośnie o 45%, Apple 
o 90%, a wspomniana Nokia, oferu-
jącą w większości tak zwane zwykłe 
telefony, zwiększyła sprzedaż tyl-
ko o 1,8%.

http://www.inis.pl
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Jeśli boicie się o swojego iPhone’a 4 i jego szklane plecy, to mo-
żecie kupić, za około 14USD, ich metalowy zamiennik. iPho-
ne 4 jest wtedy, przynajmniej teoretycznie, lepiej zabezpieczo-
ny. Oczywiście nie zmienia się jego rozmiar i w związku z tym 
wszystkie oryginalne akcesoria będą pasowały.

Jeśli myślicie o takim rozwiązaniu, to radzę się pospieszyć z za-
kupami – producent może mieć niedługo poważne problemy ze 
strony Apple, bo jak się przyjrzycie uważnie zdjęciu, na obudowie 
są wygrawerowane oryginalne napisy oraz oznakowanie, co nie 
jest akceptowane przez Cupertino.

Źródło: Technabob

Metalowe plecy dla iPhone 4

 Zsynchronizuj Windows Phone 7 z OS X 

Microsoft działa jak burza. Niedawno zadebiuto-
wał na rynku najnowszy system operacyjny dla 
urządzeń mobilnych – Windows Phone 7 – a już 
mamy dostępną darmową betę aplikacji umoż-
liwiającej nam synchronizację muzyki, zdjęć, wi-
deo i podcastów.

Niestety nie ma informacji o synchronizacji 
kontaktów i kalendarzy.

Jeśli ktoś z Was ma telefon z Windows Phone 7 
i może to przetestować, to bardzo prosimy o wię-
cej informacji.

Aplikacja Windows Phone 7 Connector for Mac 
dostępna jest za darmo ze strony Microsoft. Pacz-
ka ma 5MB.

Źródło: TheAppleBlog.com

 Giełda 

Giełda bije rekordy. Wartość akcji Apple w tym 
miesiącu po raz kolejny pobiła wszelkie dotych-
czasowe wyniki. Cena jednej akcji wynosi po-
nad 307USD. Po zaprezentowaniu wyników kwar-
talnych, inwestorzy mogą być spokojni. Apple 
zwiększyło swoją sprzedaż o 22 mld USD rok do 
roku. Apple wygenerowało wyniki na poziomie 
65 mld USD, co jak zauważa Puls Biznesu, jest 
sumą wyższą niż PKB Słowenii, Chorwacji, Bułga-
rii i 100 innych krajów. Dodatkowo po rynku za-
częły krążyć plotki o tym, że Apple planuje kupić 
jakąś dużą firmę – mówi się o Sony, Adobe, Di-
sneyu, a nawet Facebooku, z którego prezesem 
Steve Jobs umówił się niedawno w jednej z re-
stauracji w Krzemowej Dolinie.

obserwuj nas

imagazinepl.blip.pl

Bardzo Lubimy 
I P

iMagazine

http://imagazinepl.blip.pl
http://theappleblog.com
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Rynek pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi, ciągle jest 
wyzwaniem. Pracodawcy narzekają, że brakuje im 
pracowników z silną motywacją i doświadczeniem, 
pracownicy – że trudno doświadczenie zdobyć i że 
oczekiwania pracodawców są dla nich zaskoczeniem, 
bo studia ich nie przygotowały na rzeczywistość. 
Prostym pogodzeniem obu potrzeb jest okresowe 
zatrudnianie młodych ludzi na praktyki. Najlepsi 
mogą nawet liczyć na stały etat. Tą drogą poszedł 
jedyny polski autoryzowany dystrybutor marki Apple, 
warszawska firma iSource.

– Rozpoczęliśmy program praktyk i staży w iSource, ponieważ 
nasza firma rozwija się bardzo szybko i stale szukamy nowych 
talentów – tłumaczy Justyna Grzegorek, kierownik działu HR 
w iSource. – Podczas praktyk możemy lepiej poznać potencjal-
nych pracowników, pokazać im naszą firmę i filozofię działa-
nia, a następnie wybrać najlepszych i zaproponować im dalszą 
współpracę. Pokazujemy młodym ludziom, jak wygląda praca 
w nowoczesnej i rozwijającej się firmie, która tworzy i sprzeda-
je innowacyjne rozwiązania.

Staż to korzyść dla obu stron – dla studenta jest to okazja 
do zdobycia doświadczenia zawodowego oraz poznania spe-
cyfiki pracy w branży IT. Z kolei dla firmy jest to cenna pomoc 
i możliwość pozyskania nowych pracowników.

– Liczymy na energię i świeże pomysły młodych ludzi, któ-
rzy są dla nas przecież ważną grupą docelową. Podczas na-
szych praktyk mają okazję wykazać się inicjatywą i zaangażo-
waniem, a także zrealizować samodzielnie niewielkie projekty 
sprzedażowe czy marketingowe – w zależności od działu, 
w którym ten staż odbywają – mówi Justyna Grzegorek.

Praktyki „pod jabłkiem”
– Zapotrzebowanie na stanowiska dla stażystów i prakty-

kantów biorą się nie tylko z sezonowości tej sprzedaży w Pol-
sce – szczyt sprzedaży np. iPodów tradycyjnie przypada na 
czwarty kwartał – ale też z faktu, że firma iSource, jak wiele in-
nych z branży IT, regularnie realizuje sprzedaż projektową. – 
Często powołujemy zespół do sprawy realizacji jednego projek-
tu, który trwa sześć do ośmiu miesięcy – mówi Jerzy Bebak, 
wiceprezes iSource ds. produktów i rozwoju rynku.

– Na przykład w tej chwili takie projekty to – akurat to nie 
jest tajemnicą – rozwój różnych polskich mobilnych aplikacji na 
iPhone, iPody i iPady. Pracujemy nad tym wraz z kilkunastoma 
firmami i wydawnictwami w Polsce, łączymy nasze produk-
ty i wiedzę z materiałami przygotowanymi przez naszych part-
nerów. Dziś to są pionierskie prace, ale za pół roku będzie to 
normalnie funkcjonujący rynek. Wówczas nie będzie nam po-
trzebny zespół „do spraw inicjowania”, tylko w miarę normal-
na obsługa biznesowa. W takich powoływanych ad hoc zespo-
łach potrzebni są oczywiście etatowi liderzy, których deleguje 
firma, ale też nowi ludzie, którzy podejmą się koordynacji dzia-
łań, prowadzenia korespondencji, regulowania płatności, całej 
bieżącej obsługi projektu. – Często okazuje się, że młodzi lu-
dzie, z zewnątrz, zatrudniani do takiego projektu, wnoszą co 
prawda niewiele doświadczenia biznesowego, ale za to dają 
nam perspektywę, takie spojrzenie „z boku” – mówi Justyna 
Grzegorek. – Daje nam to dodatkową szansę weryfikacji wła-
snych pomysłów.

Pierwszy program stażowy firma iSource wdrożyła we wrze-
śniu ubiegłego roku.

– Staż w dziale marketingu rozpoczęłam jeszcze jako stu-
dentka – wspomina Malwina Kośka, pierwsza stażystka w fir-
mie. – Chciałam wykorzystać zdobytą w trakcie studiów 
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wiedzę. To był strzał w dziesiątkę! Staż to była praca pełna wy-
zwań. Już od pierwszych dni byłam wdrażana w różnorodne 
projekty. Z każdym dniem dostawałam coraz więcej odpowie-
dzialnym zadań i zawsze mogłam liczyć na pomoc swojego 
menadżera „mentora”. Strategia „rzucenia na głęboką wodę” 
sprawiła, że nauczyłam się bardzo wielu praktycznych rzeczy. 
Z jednej strony prestiżowa marka, fajnie się pochwalić wśród 
znajomych gadżetami z jabłuszkiem, z drugiej – pełny stres, 
bo co kilka dni przychodzi facet z wielkim czarnym notesem 
i odpytuje z wykonanych prac, i okazuje się, że to facet z zarzą-
du, i w ogóle go nie obchodzi, że pracuję tu od tygodnia. Szyb-
ko przekonałam się, że prawdziwa praca daje wiedzę szybciej 
niż studia.

Malwina Kośka przyznaje, że staż w iSource w ciągu kilkuna-
stu tygodni dał jej więcej wiedzy praktycznej, niż półtorarocz-
na specjalizacja w marketingu. Niemal „z marszu” brała udział 
w projektach event marketingu, e-marketingu, trade marke-
tingu. Po trzymiesięcznym stażu dostała propozycję etatu na 
okres próbny, a następnie została zatrudniona na stałe.

Łukasz Sobolewski, stażysta w dziale zarządzania produk-
tem, przekonuje: – iSource nie jest zwykłą korporacją – przede 
wszystkim nie ma tu obowiązku noszenia formalnego stro-
ju, więc jeśli biały kołnierzyk, to tylko z wyboru. Jeśli potrze-
bujesz czyjejś pomocy, wystarczy podejść i zapytać – nikt nie 
uważa tego za niestosowne. W przyjaznej atmosferze znacznie 
łatwiej jest wykonywać powierzone zadania. To, co jest waż-
ne dla mnie jako studenta, to godziny pracy – są elastyczne, 
a więc mogę je dostosować do planu zajęć. Od samego począt-
ku zostałem w pełni zaangażowany w pracę działu, dzięki cze-
mu mogłem sprawdzić się w praktyce oraz przede wszystkim 
nabrać doświadczenia. Najważniejsze jest jednak to, że czu-
ję się częścią zespołu – jest sporo pracy, ale też trochę śmiechu 
i bardzo dużo satysfakcji. Oferta praktyk w iSource była jed-
ną z wielu nad którymi się zastanawiałem. Teraz jestem pew-
ny, że był to doskonały wybór a wiedza zdobyta na tych prak-
tykach zaprocentuje w przyszłości.

Za nieco okrągłymi słowami kryje się sporo z pozoru nudnej 
pracy w Excelu przy analizach sprzedaży, ale też to, co młodzi 

mężczyźni uwielbiają. – Mam dostęp do najnowszych produk-
tów cyfrowej rewolucji – nie tylko Apple, ale też innych marek 
z oferty iSource, a czasem mam okazję pobawić się czymś, co 
jeszcze w ogóle nie trafiło na rynek – cyfrowe kamery HD, naj-
nowsze modele tabletów, dyski czy czytniki e-booków. Łukasz 
pracuje m.in. przy poszerzaniu oferty iSource.

– Praktyki w dziale zarządzania produktem są dla staży-
stów kopalnią wiedzy – mówi Paweł Małecki, senior Product 
Manager, opiekun stażu. – Młodzi ludzie obserwują, ale także 
uczestniczą w procesach dotyczących całego życia produktu. 
Od negocjacji umów z nowymi dostawcami w zakresie handlo-
wym i prawnym, poprzez procesy logistyczne, ocenę otocze-
nia rynkowego, wycenianie towaru, przygotowania PR i marke-
tingu, szkoleń do sprzedaży i obsługi serwisowej. Stażysta uczy 
się analizować i weryfikować wyniki sprzedaży. Wszechstron-
ność pracy podczas praktyk w dziale PM jest doskonałą meto-
dą na wyrobienie prawidłowych odruchów biznesowych, czę-
sto mająca ogromny pozytywny wpływ na karierę przyszłego 
managera.

Od początku istnienia iSource prowadzi także praktyki w Au-
toryzowanym Serwisie Apple. Dwa razy w roku zatrudnia prak-
tykantów z Technikum Elektronicznego im. Marcina Kasprzaka. 
Obecnie uczniowie technikum będą u nas zdobywać prakty-
kę zawodową przez 5 miesięcy w roku, co miesiąc dwie nowe 
osoby. Towarzysząc etatowym serwisantom uczą się, jak zdia-
gnozować sprzęt elektroniczny, jak obchodzić się z elementami 
elektronicznymi i jak wygląda procedura naprawcza.

Obecnie iSource podsumowuje tegoroczne praktyki waka-
cyjne w dziale zarządzania produktem i w marketingu. Firma 
została również zakwalifikowana do udziału w programie sta-
żowym „Innowacyjna SGH” finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. – Jesteśmy bardzo zadowoleni ze stworzenia pro-
gramu stażowego przed rokiem, i stawiamy na jego rozwój 
– podsumowuje Justyna Grzegorek. – I my, i stażyści, zyska-
liśmy pozytywne efekty, a firma w trudnym okresie miała wię-
cej możliwości rozwoju biznesu. Wchodzimy w kolejny rok pro-
gramu i na pewno będziemy go rozwijać. @

http://www.inis.pl


Nowy BeBook Club – biblioteka w Twojej kieszeni
Czytnik książek elektronicznych oraz odtwarzacz audiobooków.

Kieszonkowy, przenośny czytnik książek elektronicznych, który obsługuje ponad 20 formatów plików,  
w tym ePub/PDF z Adobe DRM. 6 calowy ekran w technologii eInk jest niemal tak samo przyjazny dla oczu,  
jak zadrukowane kartki. Możesz go zabrać wszędzie a bateria starczy Ci na przewrócenie 12 tysięcy stron. 
BeBook Club to prezent idealny.

Sklep bludot.pl prezentuje:

Obsługiwane formaty plików: ePub (DRM), pdf (DRM), doc, txt,  
html, djvu, chm, fb2, mobipocket (nie DRM), pdb, jpg, png, wav, mp3, tiff, 
gif, bmp

Wymiary: 10,6 mm (h) x 196 mm (l) x 121 mm (w)

Wyświetlacz E-ink, 800x600 pikseli z 8-stopniową skalą szarości

Pamięć wewnętrzna flash 512 MB

I/O: 3,5 mm audio jack, port USB 2.0, gniazdo SD

Zasilanie: bateria polimerowa, 1600 mAh

Czas odtwarzania plików mps3 25 godzin +

Masa 0,278 kg (z baterią)

Kolor biały

Sprawdź na www.bludot.pl 

http://www.bludot.pl/bebook-club-czytnik-e-ksiazek.html


STARTUJE KONKURS iSTUDENT
Zapraszamy wszystkich studentów 
do wzięcia udziału w konkursie 
iStudent. Konkurs organizowany 
jest przez firmę iSource. Jury 
przewodzi sam Steve Wozniak!

Klikajcie w „Lubię to” na facebooko-
wej stronie iStudenta oraz aplikujcie do 
konkursu. Przy okazji zapraszam do zo-
stania fanami naszej, imagazynowej 
strony, jeśli jeszcze nimi nie jesteście.

Studencie! Podoba ci się design 
i funkcjonalność komputerów i opro-
gramowania Apple? Podziwiasz żywe 
legendy świata komputerów i cyfro-
wych mediów – Steve’a Jobsa i Steve-
’a Wozniaka? Chciałbyś sam się przeko-
nać co sprawia, że przy okazji premiery 
każdego nowego produktu przed skle-
pami Apple ustawiają się kilometrowe 
kolejki? Od dzisiaj masz szansę wykaza-
nia się swoją kreatywnością i otrzyma-
nie MacBooka Pro, iPoda touch lub iPo-
da nano!

Firma iSource, wyłączny dystrybu-
tor produktów Apple w Polsce, ogłasza 

na stronach popularnego serwisu spo-
łecznościowego Facebook rekrutację 
na iStudenta, który swoją wiedzą, kre-
atywnością i ambicjami zachwyci sa-
mego Steve’a Wozniaka, współzałoży-
ciela firmy Apple i guru informatyki.

A więc, Studenci, do dzieła! Wystar-
czy wejść na stronę facebook.com/iStu-
dent, kliknąć w zakładkę „Rekrutacja” 
a następnie, postępując zgodnie z in-
strukcjami, wprowadzić swoje CV i cze-
kać na zaproszenie do aplikacji Asses-
sment Center. Od 27 października, przez 
15 dni, aplikacja publikować będzie za-
gadki i zadania sprawdzające wiedzę 
i umiejętności kandydatów. Na ich roz-
wiązanie uczestnicy będą mieli mak-
symalnie 5 minut. Liczba przyznanych 
punktów będzie zależeć od szybko-
ści uczestników konkursu. Warto się 
spieszyć – za błyskawiczne odpowie-
dzi przyznawane są dodatkowe punkty. 
Wszystkie zagadki będą dotyczyć pro-
duktów i rozwiązań Apple, ich możliwo-
ści i zastosowań oraz historii firmy i cie-
kawostek z nią związanych. Dodatkowe 
punkty, zwiększające szanse na wygra-
ną, można też zdobyć rekrutując kolej-
nych uczestników konkursu.

Kandydaci z największą liczbą punk-
tów przejdą do ostatniego etapu kon-
kursu, w którym ich głównym zada-
niem będzie przekonanie jury, że to 
właśnie oni są wymarzonymi iStu-
dentami. Ważna będzie nie tylko kre-
atywność ale i mocne nerwy – ho-
norowym przewodniczącym jury jest 

sam Steve Wozniak! W skład wchodzą 
też: Dominik Łada (iMagazine), Mal-
wina Kośka (iSource), a także Michał 
Juda i Jan Stasz (agencja interaktywna 
Filemon&Bauncis).

Zwycięzca otrzyma tytuł najlepsze-
go iStudenta oraz MacBooka Pro i iPo-
da nano! Za zdobycie drugiego miejsca 
przewidziano nagrodę w postaci iPo-
da touch, zaś trzecie miejsce będzie pre-
miowane iPodem nano. Dodatkowo, 
wszyscy finaliści otrzymają voucher na 
naukę w Empik School, a na pozosta-
łych uczestników czekają bony o warto-
ści 150 zł do wykorzystania w tej szkole 
języków obcych.

– Studenci na całym świecie korzy-
stają z nowatorskich rozwiązań firmy 
Apple, w pełni wykorzystując możliwo-
ści jakie daje im cyfrowy świat. W ten 
sposób odkrywają, że nauka może 
być czystą przyjemnością – mówi Mal-
wina Kośka, z firmy iSource. – iStu-
dent to osoba, która w każdej sytuacji 
jest sobą, korzysta z MacBooka na wy-
kładach i ćwiczeniach, chłonie wiedzę 
z iTunes University, a w przerwach czy 
w drodze na wykłady słucha muzyki 
z iPoda. Zadaniem zwycięzcy naszej za-
bawy będzie propagowanie produktów 
firmy Apple, a także przekazywanie in-
nym swojej energii i kreatywności. To 
również niepowtarzalna szansa by za-
imponować Steve’owi Wozniakowi. Kto 
wie, może jakiś polski student pójdzie 
w jego ślady…

iStudencie! 
Co Ty wiesz o Apple?

Steve Wozniak szuka iStudenta, 
który jeszcze w tym semestrze 
będzie przemierzać korytarze 
swojej uczelni wyposażony 
w najnowsze rozwiązania marki 
Apple.

Wejdź na stronę: 
http://apps.facebook.com/istudent-rekrutacja



Firma iSource S.A., oficjalny dystrybutor marki Apple w Polsce, wraz ze Stevem Woźniakiem, 
jednym z założycieli firmy Apple, pilnie poszukują osoby na stanowisko:

iStudent
Szukamy osoby, która jeszcze w tym semestrze zacznie przemierzać korytarze swojej uczelni 
wyposażona przez nas w najnowsze rozwiązania marki Apple. Kogoś, kto chciałby przekonać się 
jak inspirujące i ciekawe mogą być studia dzięki produktom opatrzonym jabłuszkiem.

Obowiązki iStudenta:

     » bycie sobą
     » korzystanie z MacBook'a na wykładach i ćwiczeniach
     » słuchanie muzyki z iPoda podczas przerw i w kolejce do dziekanatu
     » korzystanie z iTunes University
     » dzielenie się przemyśleniami na temat bycia iStudentem z innymi

Oferujemy:

     » najnowsze produkty firmy Apple (MacBook Pro, iPody nano, iPod touch)
        dostaniesz je na własność
     » pomoc w adaptacji do nowego stylu życia
     » możliwość dzielenia się doświadczeniami na facebook.com/iStudent
     » kursy językowe w empik school

Rekrutacja na stanowisko iStudent prowadzona jest wyłącznie poprzez portal facebook.com i 
skierowana jest tylko do osób posiadających status studenta. Kliknij w poniższy link, aby przesłać 
swoją aplikację. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w iStudent Assesment Center.

facebook.com/iStudent

http://www.facebook.com/iStudent
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Back to the Mac

Na ostatnim keynote Apple, zatytułowanym „Back to the Mac”, 
Steve Jobs wraz ze współpracownikami zaprosił nas do trzech 
nowych smakołyków: iLife ’11, Mac OS X Lion oraz MacBo-
oków Air. O nowościach było już głośno w mediach na kilka-
naście dni przed imprezą, więc większych zaskoczeń nie było. 
FaceTime dla OS X był spodziewany już w zasadzie od premie-
ry w iPhone 4, a spekulacje o App Store dla Maków zyskały 
potwierdzenie.

 iLife ’11 
Pakiet iLife składa się z pięciu aplikacji, z których iDVD został 
ostatni raz odświeżony w ’08, a iWeb blisko dwa lata temu 
w ’09. Tylko iPhoto, iMovie i GarageBand doczekały się uaktu-
alnień w tej wersji. Ten ostatni ma nowości w tematach, któ-
rych ani nie znam, ani nie rozumiem, więc pozwolę sobie nie 
komentować go. W każdym razie dodano testy, sprawdzające 
jak dobrze zagraliśmy na gitarze (w połączeniu z nowymi lek-
cjami nauki grania na instrumencie), „Flex Time” poprawiający 
rytm piosenek, „Groove Matching” dopasowywujący rytm ze-
społu do jednej ścieżki oraz nowe wzmacniacze dla gitar oraz 
efekty.

 iPhoto ’11 
Najnowsza odsłona prostego programu do katalogowania na-
szych zdjęć została delikatnie odnowiona. Należy to stanow-
czo traktować raczej jako ewolucję, niż rewolucję. Wprowadzo-
no przede wszystkim rozszerzony tryb pełnoekranowy. O ile 
dotychczas był dostępny w zasadzie do przeglądania i edy-
cji zdjęć, to teraz, po przełączeniu w ten tryb, możemy w zasa-
dzie pracować w programie bez wychodzenia z niego.

Sam interfejs uległ delikatnym zmianom – jednocześnie na 
lepsze i gorsze: został uproszczony i poprawiony, ale kilka czę-
sto używanych funkcji pod ikonami lub w menu konteksto-

wym zostało przeniesione z niewiadomych powodów do pa-
ska menu. Znacznie trudniej dodaje się teraz lokalizację do 
naszego zdjęcia. Przede wszystkim musi być ona być możli-
wa do wyszukania w Google, a dopiero potem możemy prze-
nieść pinezkę tam gdzie chcemy. Stanowczo zalecam GPS data 
logger lub aparat z wbudowanym GPSem jeśli zależy wam na 
Places.

Z nowości wprowa-
dzono również sporo do-
datków Facebookowych 
– integracja jest teraz peł-
niejsza, a komentarze 
pod zdjęciami możemy 
zobaczyć bezpośrednio 
w iPhoto. Od razu pod-
powiadam: jeśli po uak-
tualnieniu do iPhoto ’11, nie możecie zsynchronizować albu-
mów to wywalcie  iPhoto Uploader z listy aplikacji na Facebook.
com oraz konto w samym iPhoto – ponowne dodanie aplikacji 
w obu miejscach powinno naprawić problem.

Wysyłanie zdjęć emailem jest teraz znacznie poprawione. 
iPhoto ma wbudowane szablony z placeholderami, gdzie zwy-
czajnie umieszczamy nasze fotki. Mamy możliwość załączenia 
oryginałów, a wszystko odbywa się bez uruchamiania Maila.

Pojawiło się również kilka nowych pokazów slajdów – gene-
ralnie niewiele się zmieniło, ale nowe motywy są ładne i przej-
rzyste – więcej osób znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. 
Najbardziej interesujący jest pokaz wykorzystujący mapę jako 
tło oraz lokalizację GPS z naszych zdjęć, pokazując w trakcie 
pokazu dokładnie gdzie były robione.

Tworzenie fotoalbumów w formie książek na półkę rów-
nież zostało przebudowane. Nowe motywy i jeszcze łatwiej-

iLife ’11, podgląd nadchodzącego Mac OS X Lion, MacBook Air 
w dwóch smakach, FaceTime dla OS X i Mac App Store.

tekst: Wojtek Pietrusiewicz
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sza obsługa znacznie poprawiają funkcjonalność. Jak zapew-
ne wiecie, bezpośrednio z iPhoto nie zamówicie fotoksiążki, ale 
z pomocą iMagazine.pl oraz drukarni ProteaTaff można tego 
dokonać z domu.

 iMovie ’11 
Największą nowością jest możliwość tworzenia trailerów, ni-
czym reżyser z Hollywood. Procedura jest na tyle prosta, z tak 
dużą ilością podpowiedzi, że każdy powinien sobie z tym po-
radzić i uzyskać naprawdę dobre efekty. Najważniejsze jest po-
siadanie sporej ilości ujęć z naszego wyjazdu czy eventu, aby 
mieć czym pracować.

Dano nam również znacznie większą kontrolę nad edycją au-
dio. Pod każdym klipem teraz zobaczymy waveform z dźwię-
kiem, gdzie mamy możliwość prostej zmiany poziomów, fade 
in’ów i out’ów – wszystko uaktualnia się natychmiastowo.

Wprowadzono również tak zwane „One-Step Effects”, czy-
li możliwość dodania nowych efektów za pomocą dosłownie 
jednego kliknięcia. Są to proste rzeczy, które robią spore wra-
żenie na oglądającej rodzinie. Podejrzewam, że z czasem pod-
stawowa lista trzech dostępnych (“Instant Replay”, „Flash and 
Hold” i „Jump Cut at Beats”) zostanie rozszerzona o kolejne.

Dodano również możliwość analizowania naszych klipów 
wideo pod kątem obecności na nich różnych osób. Wykorzy-
stano do tego funkcję rozpoznawania twarzy i o ile program 
nie potrafi powiedzieć kto jest na filmie, to przynajmniej roz-
różnia ile osób znajduje się w danej scenie. Jest to w szcze-
gólności przydatne do wspomnianej możliwości tworzenia 
trailerów.

Na koniec zostawiłem dwie najważniejsze funkcje: praw-
dziwa linia czasu oraz możliwość uploadowania skończonych 

projektów w 1080p. Ta druga dostępna jest dla większej ilo-
ści serwisów, w tym YouTube, Vimeo, Facebook i CNN iReport 
– znacznie upraszcza to zarządzaniem naszymi filmami po 
zakończonym montażu, a nowa dostępna rozdzielczość była 
przeze mnie wyczekiwana. Pierwsza wspomniana „najważniej-
sza” funkcja, czyli prawdziwa linia czasu znacznie ułatwia pra-
cę w programie (chociaż trzeba ją ręcznie włączyć) i teraz bar-
dziej przypomina prawdziwy NLE (non-linear editing system) 
jak Final Cut Pro czy Adobe Premiere.

 Mac OS X Lion 
Steve Jobs zaprezentował nadcho-
dzący w przyszłym roku OS X Lion. 
Kolejna iteracja systemu operacyj-
nego będzie pod numerem 10.7. Pa-
trząc na całość oraz na nowe tech-
nologie dostępne na rynku, to pokaz 
był nad wyraz skromny i w zasadzie 
przedstawiono ideę przyszłości oraz 
symbiozy OS X z iOS.

Mobilny system operacyjny Apple przeniósł wiele funkcji 
z OS X na ekran pierwszego iPhone’a, które następnie zostały 
dostosowane do większego iPada. W przyszłym roku cykl się 
zamknie i OS X otrzyma wybraną funkcjonalność z iOS. Przed-
stawione funkcje to przede wszystkim LaunchPad – odpowied-
nik ekranu domowego w iOS oraz Mission Control, który jest 
połączeniem tego pierwszego z Exposé i Spaces.

 LaunchPad 
Jeden z najbardziej krytykowanych elementów iOS w wersji na 
iPada to tak zwany SpringBoard, czyli ekran domowy, z które-
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go możemy uruchamiać aplikacje. Krytykowany również prze-
ze mnie – wielokrotnie powtarzałem już, że Apple na pew-
no szykuje coś znacznie lepszego na jego miejsce, a opóźnienie 
wynika z dużego nakładu prac nad zintegrowanym środowi-
skiem, które nie będzie tak bardzo skoncentrowane na aplika-
cjach jak dotychczas. Niestety, widać że całkowicie się myliłem 
i wiele więcej nie możemy się spodziewać. Launchpad pojawi 
się jako element Mission Control.

 Mission Control 
Nowa funkcja będzie łączyła możliwości pozostawienia aplika-
cji w trybie pełnoekranowym, znanego już Dashboard, wspo-
mnianego Launchpad oraz Exposé i Spaces. Okna, zgodnie 
z obrazkiem, mają być grupowane po aplikacji do której nale-
żą, pełnoekranowe są wyświetlane na górze jako miniaturki. 
To może okazać się bardzo ciekawą funkcją. Zastanawiam się 
tylko, jak na nią zareagują profesjonaliści.

 Mac App Store 
Już wkrótce powinien pojawić się sklep z programami w wersji 
desktopowej, czyli dorosła wersja App Store, a przez dorosłą, 
mam na myśli zawierającą pełnoprawne programy i zestawy 
aplikacji na Mac OS X. Wiemy już, że iWork będzie w niej roz-
dzielony podobnie jak w mobilnym App Store. Mac App Sto-
re na pewno pozwoli przywiązać ludzi do platformy, w szcze-
gólności takimi udogodnieniami jak automatyczna instalacja 
wcześniej kupionych programów (na przykład na nowym kom-
puterze). Deweloperzy w szczególności na tym zyskają, ponie-
waż zupełnie odpadnie problem z marketingiem ich produk-
tu, potrzebą obsługi płatności elektronicznych oraz serwerów 
z odpowiednim pakietem miejsca i prze-
pustowości. A użytkownicy zapew-
ne będą chętniej obciążali kartę 
kredytową.

 FaceTime dla OS X 
Program do wideorozmów zachowuje 
się zupełnie tak, jak wersja mobilna na 
iPhone 4, z tą różnicą, że trzeba wery-
fikować konto za pomocą naszego 
Apple ID podobnie jak ma to miej-
sce na iPodzie touch. Funkcjonal-
ność i jakość stoją na najwyższym po-
ziomie, a obsługa jest banalnie prosta.

 MacBook Air 
Długo wyczekiwany update w końcu się pojawił! Dwa nowe 
modele czekają już na chętnych w sklepach. Dostępne są dwa 
rozmiary: tradycyjny 13.3” oraz nowy 11.6”. MacBook Air charak-
teryzuje się przede wszystkim wygodniejszym designem (pod 
względem portów – koniec z klapką) oraz mikroskopijną wagą.

 11.6” 
Mniejszy brat waży zaledwie 1.06kg! To niewiele więcej niż 
iPad 3G+WiFi! W komplecie otrzymujemy powolny Intel Core 
2 Duo taktowany 1.4 lub 1.6GHz, 2 lub 4GB RAM oraz wbudo-
wany w płytą główną Flash Storage, czyli SSD bez obudowy, 
o pojemności 64 lub 128GB. Ekran ma wysoką gęstość o roz-
dzielczości 1366x768 pikseli – niestety jest to format 16:9 znany 
z najnowszych iMaków.

Zrezygnowanie z HDD i zastąpienie go SSD znacznie przy-
śpieszyło najwolniejszego MBA i wypada on (wg. SpeedMark 
6.5) teraz nieznacznie gorzej niż biały MacBook 2.4GHz. Impo-
nujące! A jeszcze bardziej interesujące są wyniki testów żywot-
ności baterii – oficjalnie zapewnia 5 godzin pracy, ale przy ko-
rzystaniu jedynie z WiFi (z jasnością ekranu na 50%, bez flasha 
na WWW) można bez problemów wydobyć z nich dodatkowe 
1.5 godziny.

 13.3” 
Model większy posiada dokładnie takie same procesory jak po-
przednik, taktowane odpowiednio 1.86 i 2.13GHz. Waga więk-
szej zabawki wynosi 1.32kg, a ekran ma rozdzielczość znaną 
z MacBooka Pro 15”, czyli 1440×900. Dwa porty USB, obec-
ne też w modelu 11.6”, mają kompana w postaci dodatkowego 
slotu na kartę SD, a bateria zapewnia oficjalnie 7 godzin pracy 
(do 8.5 godz. według niezależnych testów).

 Wspólne cechy 
Przy wyborze modelu musimy koniecznie pamiętać o jednym: 
nie ma możliwości upgrade’u ani SSD, ani RAMu. Procesor rów-
nież jest na stałe wlutowany w płytę. Wyboru należy dokonać 
od razu, bo później możemy zostać niemile zaskoczeni. Taka 
jest niestety cena za wagę i miniaturyzację.

e-
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1. ORGANIZATOR

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

 Konkurs „CSOP-iPad” prowadzony jest przez Organi-
zatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do 
dnia 20 listopada 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 4 pokrowców dla 
iPada, ufundowanych przez firmę CSOP, spośród osób, 
które nadeślą e-mailem poprawną odpowiedź na pyta-
nie, na adres konkurs@imagazine.pl, w tytule wpisując 
„CSOP-iPad”.

Pytanie konkursowe: Wymień min. 3 akcesoria, któ-
re można podłączyć do iPada za pomocą złącza Dock 
Connector.

 Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakcepto-
wać niniejszy regulamin oraz podać swoje dane kon-
taktowe. W e-mailu koniecznie zamieść informację: 
„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulami-
nu konkursu „ CSOP-iPad” oraz akceptuję jego warunki 
i postanowienia”.

 Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji nie 
wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz:

•  nadsyłanie odpowiedzi: do 20 listopada 2010 r. Zwy-
cięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 
mailową

•  ogłoszenie wyników: na łamach grudniowego nume-
ru iMagazine 12/2010

4. NAGRODY

 W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 
ufundowane przez firmę CSOP: 4 pokrowce dla iPada

 Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie 
określonym przez Organizatora. Jury zastrzega sobie 
prawo do innego podziału nagród.

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

czyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym ter-
minie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu 
ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 
wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

 Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wy-
rażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 
Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie 
będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego 
przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) Or-
ganizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż 
ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarza-
ne w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej do-
browolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie 
w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regu-
laminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów 
reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach 
oraz badań ankietowych organizowanych przez Organi-
zatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu 
do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wy-
rażają zgodę na publikację tych danych na stronach inter-
netowych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przy-
padku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Firma CSOP ufundowała dla naszych czytelników 4 pokrowce 
dla iPadów. Aby wygrać jeden z nich, należy poprawnie od-
powiedzieć na pytanie konkursowe:

Wymień min. 3 akcesoria, które można podłączyć 
do iPada za pomocą złącza Dock Connector?

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do dnia 20 listopa-
da 2010 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „CSOP-iPad”. W treści maila oprócz odpo-
wiedzi na pytanie, należy podać swoje dane kontaktowe oraz 
wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłosze-
nia anonimowe będą odrzucane.

Życzymy powodzenia!

Konkurs „CSOP-iPad”

Akcesoria dla Twojego Maka, iPada, iPhona
Najlepsze produkty w normalnych cenach !!!

http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=137305
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Branża muzyczna musi 
poszukać nowego fetysza
Każdy, kto z uwagą obserwuje cykl kon-
ferencji prasowych Apple’a wie, że we 
wrześniu firma aktualizuje portfolio swo-
ich odtwarzaczy multimedialnych iPod. 
W ostatnich latach ten najważniejszy ga-
dżet początku XXI wieku na świecie, 
który przeistoczył firmę Steve’a Jobsa 
z małej firmy produkującej kompute-
ry w giganta branży technologicznej tra-
ci jednak na znaczeniu. Niesie to za sobą 
konsekwencje dla branży, która żyje 
z jego sprzedaży – branży muzycznej.

Liczby nie kłamią – w ostatnim kwar-
tale Apple sprzedał zaledwie 9 milionów 
iPodów. To najmniej od 2006 r. Udział 
iPoda w przychodach Apple spada nie-
przerwanie od 2007 r., kiedy na rynku 
debiutowała nowa gwiazda w portfo-
lio – iPhone. iPod był produktem, któ-
ry poniekąd ocalił branżę muzyczną od 
zagłady i jednocześnie stał się jej prze-
kleństwem. iTunes, który jest niczym 
perpetuum mobile napędzającym ży-
cie iPodów jest dziś największym deta-
licznym sprzedawcą muzyki na świecie. 
To właśnie tam miliony właścicieli iPo-

dów kupują pliki muzyczne, skutecz-
nie ratując tyłki menedżerom branży 
muzycznej, którzy do niedawna ciągle 
tkwili w erze sprzedaży CD, zastana-
wiając się czemu sprzedaż spada. Prze-
kleństwem – gdyż obok końca ery CD, 
kończy się również era sprzedaży albu-
mów muzycznych. Sprzedają się przede 
wszystkim pojedyncze piosenki, single, 
które szczególnie dobrze „rozchodzą 
się” w iTunes. Najnowszy album gwiaz-
dy czarnej muzyki Mr. Cruz zatytułowa-
ny „Rokstarr” sprzedał się jedynie w 93 
tys. fizycznych kopii w ciągu 12 tygodni 
od debiutu. Dwa single promujące al-
bum: „Break Your Heart” oraz „Dynami-
te” sprzedały się w… 4,9 mln sztukach, 
a klipy wideo do tychże piosenek odtwo-
rzone zostały łącznie 49 mln razy.

Jednak dobre czasy dla wzrostów na 
rynku muzyki cyfrowej wydają się więd-
nąć, wraz z gasnącą popularnością iPo-
dów. Jeszcze w 1999 r. przychody branży 
muzycznej szacowane były na 13,4 mld 
dolarów rocznie. Dekadę później, na ko-
niec 2009 r. branża osiągnęła około po-
łowę tej sumy (wg Forrester Research). 
W 2009 r. sprzedaż CD spadła o 12,7% 

procent, gubiąc kolejne 1,6 mld dolarów, 
podczas gdy sprzedaż muzyki cyfrowej 
wzrosła jedynie o 9,2% zyskując niewie-
le więcej niż 400 mln dol. rok do roku. 
To oznacza, że wzrost na rynku cyfrowej 
muzyki nie rekompensuje spadku sprze-
daży CD. Dwucyfrowe wzrosty sprzeda-
ży muzyki cyfrowej trwały nieprzerwa-
nie od 2004 r., kiedy Apple otworzyło 
iTunes Music Store. W 2009 r. po raz 
pierwszy wzrost wyhamował do poni-
żej 10%, co należy asocjować właśnie ze 
spadającą sprzedażą iPodów.

Spadków sprzedaży muzyki cyfrowej 
nie obroni iPhone, iPad ani nawet jedyny 
dynamiczny przedstawiciel linii iPodów – 
iPod touch, które także korzystać mogą 
z dobrodziejstw iTunes Store. Wszyst-
kie te urządzenia podpięte są przede 
wszystkim do AppStore. To tam ich wła-
ściciele wydają większą część swojego 
budżetu, kupując aplikacje. O muzyce 
w iTunes Store zapomina nawet Ap-
ple, nigdy nie używając jego argumentu 
w materiałach promocyjnych swoich pro-
duktów. Nawet iPod touch jest przecież 
dla Apple’a bardziej przenośną konsolą 
do gier niż odtwarzaczem muzyki.

Pająk w sieci
Kolumnę redaguje Przemysław Pająk, bloger 
serwisu Spider’s Web. Autor podsumowuje 
najważniejsze wydarzenia w świecie Apple 
w minionym miesiącu.

Apple ma nową strategię na 
rynku medialnym
Do około 30 minuty konferencji 
 Apple’a 1 września 2010 r. było po pro-
stu nudno, z wyjątkiem kilku ciekawych 
liczb, szczególnie ciekawych, bo dla 
uważnych obserwatorów sceny technolo-
gicznej w bliskiej korelacji do wypowiedzi 
medialnych konkurentów. Potem Steve 
Jobs pokazał dwa bardzo mocne, nowe 
produkty: iTunes Ping i nowe Apple TV.

Nowe iPody są po prostu nudne. 
Nowy iPod shuffle wygląda jak dziwny 
krok wstecz zamiast do przodu, nowy 
iPod nano – mimo iż z wielce oczekiwa-
nym ekranem muli-touch – wydaje się za 
mały, aby dawać prawdziwą przyjemność 
z używania go i na dodatek został spro-
wadzany do roli troszkę lepszego shuffle, 
w końcu nowy iPod  touch wygląda tak 

jak… stary iPod touch. Na szczęście od-
świeżona linia iPodów była jedynie wstę-
pem do prawdziwie nowego rozdania.

iTunes Ping – nowy społecznościowy 
serwis dla fanów muzyki i – co ważne 
akurat w przypadku Apple’a – klientów 
iTunes, to nowe rozdanie, które łączy 
w sobie zarówno odpowiedź na rosną-
ce znaczenie Facebooka i Twittera (nie 
wspominając o Last.fm), a także rewitali-
zuje przyjemność z zakupów plików mu-
zycznych w iTunes (a dynamika sprzedaż 
cyfrowej muzyki nieco siadła ostatnio).

iTunes Ping otwiera się dla 160 mln 
zarejestrowanych użytkowników iTunes 
Store. Na pierwszy rzut oka Ping wyglą-
da na typowy serwis społecznościowy 
dla fanów muzyki. Można obserwować 
artystów i przyjaciół, można być bardziej 
lub mniej otwartym na interakcję z in-

nymi użytkownikami (w tym przypad-
ku Apple zdecydowanie odrobiło lekcję 
z problemów prywatności Facebooka), 
można komentować, dodawać zdjęcia, 
mówić czego się słucha i na jaki koncert 
by się wybrało. Ale… można też odsłu-
chiwać fragmenty piosenek umieszcza-
nych w Pingu przez przyjaciół czy arty-
stów i jednym prostym klikiem dokonać 
ich zakupu. To samo z klipami wideo, 
czy koncertami, które poleci przyjaciel 
czy obserwowany przez nas artysta…

Tym ruchem Apple uczynił impuls za-
kupowy w iTunes jeszcze bardziej przy-
jemny i bezbolesny. Ot, jednym ruchem 
jest i serwis Web 2.0 i świetnie wygląda-
jący model biznesowy. Branża muzycz-
na się ucieszy.

Jeszcze dalej Apple posunął się z Apple 
TV. Nie należy wierzyć Steve’owi Jobsowi, 
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który znowu próbował czarować publicz-
ność, że ten produkt to jedynie hobby. Je-
śli rzeczywiście tak było, to już nie jest. 
Albo tym razem Apple TV będzie sukce-
sem, albo za rok nie będzie tego produktu 
w portfolio firmy. Jobs zrobił z Apple TV 
swój „one more thing”, obniżył cenę do 
śmiesznych jak na Apple 99 dol., przyniósł 

na tacy umowę z jedną najpopularniej-
szych wypożyczalni filmów i seriali TV na 
amerykańskim rynku – Netflix, i maksy-
malnie uprościł zarządzenie urządzeniem, 
pozwalając mu jedynie na streaming. Jeśli 
teraz się nie uda, to nie uda się nigdy.

Czy to bezpośrednia odpowiedź na 
Google TV? Pewnie po części tak; tak jak 

odpowiedź na Hulu oraz zapędy pro-
ducentów telewizorów, patrzących co-
raz śmielszym okiem na internet w te-
lewizorze. Nowy interfejs użytkownika 
i integracja z Flickr, YouTube (włącz-
nie z filmami HD, które Google rozwija) 
i oczywiście MobileMe dopełnia obraz 
nowego Apple TV.

Matematyka wg Steve’a Jobsa
Konferencje Apple’a to zawsze świet-
na okazja dla Steve’a Jobsa na rzucenie 
kilku spektakularnych liczb i przy oka-
zji przemilczenie kilku innych. Często pu-
blikowane przez Jobsa liczby stoją w bli-
skiej korelacji do liczb publikowanych 
wcześniej przez konkurentów i brzmią 
jak klaps na jej pupę. Jeśli jednak odrobi-
my własną lekcję matematyki możemy 
dojść do bardzo ciekawych wniosków.

Najbardziej dobitnie zabrzmiały licz-
by dotyczące platformy iOS i całego jej 
ekosystemu. 230 tys. dziennych akty-
wacji urządzeń z iOS – grzmiał Jobs, ła-
jąc w ten sposób Google’a i jego 200 
tys. aktywacji telefonów z Android 
dziennie. Przy okazji szef Apple’a wy-
tknął kolegom z Google’a, że w owych 
200 tys. liczą zapewne aktualizacje sys-
temu, które wykonują posiadacze An-
droida. Czego jednak wczoraj Jobs 
szczegółowo nie wyjaśnił to to, że Go-
ogle mówi o aktywacjach smartfonów 
z Androidem, a Jobs o wszystkich urzą-
dzeniach z iOS, czyli nie tylko iPhone-
’ach, lecz również iPadach i iPodach 
touch. Wychodzi więc na to, że porów-
nanie poczynione przez Jobsa również 
nie jest do końca fair.

Bezsprzecznie bez podtekstów brzmi 
deklaracja Jobsa, że Apple sprzedało już 
120 milionów urządzeń z iOS. To bar-
dzo imponująca liczba, szczególnie je-
śli poczynimy nieco własnych obliczeń. 
Jeśli przyjąć, że sprzedaż 100 mln urzą-
dzeń z iOS osiągnięto w połowie czerw-
ca (takie były wcześniejsze oświadczenia 
Apple’a), to 20 kolejnych milionów osią-
gnięto w ciągu 2,5 miesiąca. 20 milionów 
w ciągu 75 dni to 267 tysięcy sprzeda-
nych iPhone’ów (zapewne iPhone’ów 4 
głównie), iPadów i iPodów touch każde-
go dnia. I to by nawet potwierdzało śred-
nią dzienną liczbę aktywacji urządzeń 
z iOS, którą pochwalił się Jobs w podpro-
gowym komunikacie do Google’a.

Do miliardowych liczb AppStore zdąży-
liśmy się już wszyscy przyzwyczaić, więc 
to, że pobrano już ze sklepu z aplikacjami 
na urządzenia z iOS ponad 6,5 mld apli-
kacji nie brzmi jakoś nadzwyczajnie spek-
takularnie. Tak samo jak to, że w AppSto-
re jest już ponad 250 tys. aplikacji, w tym 
25 tys. dedykowane tabletowi iPad. 
Szczególnie ta druga liczba wygląda na 
„nieco przymałą”, zważywszy na to, że 
iPad w obiegu jest już całych 5 miesięcy.

Teraz czego nie usłyszeliśmy. Nie usły-
szeliśmy ile z zapierającej dech w pier-

siach liczby 275 mln sprzedanych iPodów 
sprzedało się iPodów touch. Jobs z dumą 
wyjawił, że touch stał się właśnie najle-
piej sprzedającym się iPodem w histo-
rii po tym, jak wyprzedził nano, ale co to 
dokładnie oznacza – nie wiadomo. Nie 
usłyszeliśmy także najważniejszej licz-
by wczorajszego keynote – ile do tej pory 
sprzedało się Apple TV. Wydaje się, że 
Apple TV ma niewiele więcej niż rok, aby 
osiągnąć sukces; w przeciwnym razie cze-
ka ten produkt taka smutna przyszłość 
jak wczoraj iPoda classic – zapomnienie.

Apple TV nie jest sukcesem Apple-
’a i to wiadomo od wielu miesięcy. Dla-
czego jednak Apple nie podaje faktycz-
nej sprzedaży tego urządzenia, tak jak 
czyni to z każdą inną linią produktów re-
gularnie co kwartał? Zapewne dlatego, 
że sprzedaż Apple TV jest bardzo słaba.

Ciekawie brzmiały także wczoraj licz-
by dotyczące detalicznego biznesu Ap-
ple’a. 1 milion odwiedzających 300 skle-
pów Apple’a na całym świecie każdego 
dnia i ponad 80 tys sesji jeden na jeden 
ze specjalistą z Genius Bara każdego ty-
godnia. No, ale co nam Polakom po tym, 
skoro Apple nie otwiera własnych skle-
pów w naszym kraju i zdaje się, że nie-
prędko będzie.

Apple pozwala 
na aplikacje Flash
W połowie września Apple podjął bar-
dzo istotną decyzję w sprawie przygoto-
wywania aplikacji do programu AppSto-
re – zdjął wszystkie restrykcje związane 
z narzędziami do pisania aplikacji pod 
system iOS jeśli tylko nie pobierają żad-
nego kodu. To oznacza, że aplikacja 
może zostać przygotowana w technolo-
gii Flash, ale w taki sposób, że nie będzie 
pobierać dodatkowego kodu Adobe.

W informacji prasowej Apple’a nie 
ma oczywiście słowa na temat tech-

nologii Flash, ale nie można odczy-
tywać jej w inny sposób – Steve Jobs 
luzuje swoją postawę przeciwko Fla-
showi po słynnym liście „Rozważania 
na temat Flasha“, w którym oskarżył 
technologię Flash o to, że powodu-
je najwięcej kłopotów urządzeniom 
komputerowym.

Za listem Jobsa poszły zmiany w re-
gulaminie AppStore, które zabraniały pi-
sania aplikacji na iPhone’a, iPoda touch 
i iPada z użyciem cross-platformowych 
narzędzi. Chodziło oczywiście o zablo-
kowanie pojawienia się aplikacji flasho-

wych w AppStore. Tą decyzją Apple wy-
cofuje się z tego ograniczenia.

Przedziwna to decyzja zważywszy na 
bardzo zaawansowany publiczny dys-
kurs pomiędzy Apple’m a Adobe, w któ-
rym obie strony przyjmowały bardzo 
mocno przeciwstawne stanowiska. Co 
skłoniło Apple’a do zmiany decyzji tak 
nagle? Rosnące zagrożenie dominacją 
Androida na rynku, który ma politykę 
aplikacyjną dużo mniej restrykcyjną? Re-
gulator, który zapowiedział bliższe przyj-
rzenie sięsprawie po tym, jak Jobs napi-
sał swój list? A może coś innego?
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Obsługa iTunes kosztuje Apple’a...
…no właśnie – ile? iTunes to największy detaliczny sklep z mu-
zyką na świecie; największy katalog aplikacji mobilnych na 
świecie; potężny katalog filmów i seriali oraz materiałów edu-
kacyjnych. Obsługuje 160 mln kart kredytowych zarejestrowa-
nych użytkowników.

Do tej pory wartość przychodów, które wygenerował Apple-
’owi iTunes Store wyniosły 16,5 miliarda dolarów. A co z kosz-
tami tej machiny? Rocznie utrzymanie iTunes Store kosztuje 
Apple’a 1 miliard dolarów. To dużo, czy mało? Bardzo dużo je-
śli porównać z przychodami (Apple nie podaje ich oficjalnie; są 
umieszczone w kategorii „inne”, a całe inne nie mają więcej niż 
3–4 mld dol. rocznie). Wychodzi więc na to, że iTunes to wcale 
nie jest taki mega-wypasiony biznes dla Apple’a. Zresztą Jobs 
i spółka od zawsze to powtarzają.

20 mln gier sprzedali w AppStorze
Kto taki? Gameloft. 20 mln sprzedanych gier. Czyli nie tylko 
pobranych, czyli nie licząc darmowych. Od 2008 r. wydali 100 
gier na iPhone’a, iPoda touch i iPada.

App Store to wirtualny sklep internetowy z aplikacjami na 
telefon iPhone od firmy Apple. Niby nic takiego – ot, miejsce 
gdzie zewnętrzni deweloperzy oprogramowania mogą sprze-
dawać swoje aplikacje posiadaczom iPhone’ów. Tyle, że przy 
okazji, ni stąd ni zowąd, mamy do czynienia z kolejnym wy-
wróceniem świata technologii do góry nogami przygotowanym 
przez Apple’a.

Times Online uznał debiut App Store za jedno z 25 przeło-
mowych wydarzeń w historii komputerologii. 11 lipca 2008 
roku to moment, w którym przenośne urządzenie mobilne sta-
ło się w pełni wyposażoną platformą komputerową z potencja-
łem ograniczonym jedynie do inwencji twórczej jej użytkow-
ników – tak autorzy rankingu tłumaczą zasadność uznania 
debiutu App Store za przełom.

Apple drugą co do wielkości firmą świata
Pod koniec września Apple na chwilę wyprzedził firmę PetroChi-
na pod względem rynkowej kapitalizacji (w uproszczeniu: licz-
ba akcji w obiegu rynkowym x ich cena), stając się… drugą naj-
większą firmą świata. Nie sektora technologicznego, nie wśród 
amerykańskich firm – ale drugą największą firmą giełdową ca-
łego świata.

Pod względem kapitalizacji Apple ulegał jedynie gigantowi 
energetycznemu Exxon Mobil Corp., który od kilku lat dzierży 
miano największej giełdowej spółki świata. Na koniec sesji Ap-
ple spadł z powrotem na trzecie miejsce za PetroChina. Wydaje 
się jednak, że tylko na chwilę. W ciągu trzech lat Apple ponad 
potroił bowiem swoją wartość giełdową, podczas gdy rywale 
stoją w miejscu lub lekko tracą.

Rok temu kiedy Apple wyceniany był na 182,75 dol. pisaliśmy 
tak: Tak więc jeśli macie kilka(naście) tysięcy złotych gotówki, to 
możecie zastanowić się nad inwestycją w akcje Apple. Są w Pol-
sce domy maklerskie, dzięki którym można inwestować bezpo-
średnio na amerykańskim rynku. Sytuacja wydaje się być na-
prawdę niezwykle przejrzysta.

Dostało nam się wtedy od kilku możnych polskiego interne-
tu, oj dostało. Wczoraj, kiedy Apple przez chwilę był drugą co do 
wielkości spółką świata, jego akcje dostępne były po 292,76 dol.

Deweloperzy bardziej za Androidem niż iOS
59% deweloperów biorących udział w badaniu IDC (wspólnie 
z Appcelerator) wyraziło przekonanie, że mobilna platforma 
Google’a – Android ma lepszą długoterminową przyszłość niż 
iOS Apple’a (35%). To istotne wyniki, szczególnie jeśli weźmie 
się pod uwagę także to, że 72% deweloperów uważa Androida 
za najlepiej przygotowanego do zasilania dużej liczby różnych 
urządzeń mobilnych w przyszłości.

Co ciekawe, świetlana przyszłość może stać otworem przed 
Androidem, lecz aktualnie to iOS w oczach deweloperów przy-
nosi najlepsze możliwości inwestycyjne.

Badanie odbyło się pomiędzy 14 a 16 września 2010 r. na 
próbie 2363 deweloperów oprogramowania mobilnego. @

http://www.nozbe.com


http://www.imagazine.pl
http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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Miałem zaszczyt spotkać się z Piotrem Kowalczykiem, pisarzem-absurdystą na pogra-
niczu technologii i science-fiction. Piotr wykorzystuje narzędzia jakie dostarcza mu Ap-
ple, w tym iPhone’a 4, do swojej twórczości internetowo-elektronicznej, a sam o sobie 
mówi tak: „Tożsamość urzędowa: Piotr Kowalczyk. Tożsamości wirtualne: Niżej Pod-
pisany, Nick Name (...)”. „Piszę opowiadania tech-absurdalne, ponieważ jestem uzależ-
niony od technologii. Wierzę w książkę elektroniczną i intensywnie ją promuję.”

Wszystko zaczęło się od tego, że zdecydowałem się zakupić jego książkę „Password 
Incorrect” w iBookstore. Już pierwsze opowiadanie skojarzyło mi się z wciągającym 
zbiorem opowiadań sci-fi, wydanym w latach 50., który czytałem w podstawówce 
(niestety nie pamiętam jego nazwy). Kilka chwil z książką Niżej Podpisanego zamieni-
ły się w długi wieczór połykania opowiadania za opowiadaniem, gdzie przy każdym 
już z niecierpliwością zastanawiałem się, co też przyniesie następne.

Nowa forma ekspresji 
stworzona przez 
Piotra Kowalczyka 
oraz coraz bardziej 
popularne zjawisko 
iPhonografii.

i iPhonografia
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rozmawia: Wojtek Pietrusiewicz
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 Piotrze, na czym obecnie czytasz, jak oceniasz polski ry-
nek e-prasy i jak powinna wyglądać elektroniczna gazeta czy 
magazyn?
Czytam na iPadzie i iPhone’ie. Ostatnio co raz więcej na tym 

drugim, ze względu na jego ekran. W Polsce niestety nadal 
jest bardzo mało materiałów w formie elektronicznej, a lu-
dzie niepotrzebnie tracą czas na wyjmowanie ulotek z ga-
zety, zamiast poświęcać ten czas na czytanie. Wydawcy 
powinni iść w kierunku Wired [w wersji dla iPada] – treść 
powinna być jak najbardziej interaktywna.

 A co sądzisz o rozpraszaniu uwagi poprzez konsumpcję 
treści na wielofunkcyjnych urządzeniach, które cały czas in-
formują nas o nowych mailach, tweetach i wpisach na Face-
booku? Czy wspomniane interaktywne wstawki do magazy-
nów nie odciągają uwagi od samego tekstu?
Odciągają, ale przecież dzisiaj i tak już czytamy w internecie, 

na portalach, blogach czy serwisach newsowych. Można 
też udostępnić opcję wyświetlenia samego tekstu [wzorem 
Zinio dla iPada]. Tablet daje nam też możliwość kontaktu 
ze światem w trakcie czytania. Musimy po prostu nauczyć 
się koncentrować na tym co robimy i nie rozpraszać naszej 
uwagi.

 A co sądzisz o tezie, że tablety (za pomocą internetu) 
dają nam dostęp do tak dużego zbioru informacji, że prze-
stajemy samodzielnie myśleć i skupiamy się tylko na kon-
sumpcji treści opiniotwórczych zamiast wyrabiać sobie wła-
sne zdanie?
Przede wszystkim musimy nauczyć się radzić sobie z nadmia-

rem informacji. Korzystając z RSS sami wybieramy kierunek 
naszych zainteresowań; sami tworzymy sobie spis interesu-
jącej nas zawartości. Jak już przebrniemy przez nadmiar in-

formacji i dotrzemy do treści, które nas interesują to może 
być już tylko dobrze. Musimy jednak wyciągać własne wnio-
ski i dzielić się nimi z innymi.

 Piotrze, skąd pomysł na zbiór opowiadań zamiast bardziej 
tradycyjnej formy?
Forma zbioru opowiadań bardzo mi odpowiada. Nie musisz po-

święcać całego wieczoru, żeby przebrnąć przez sam począt-
kowy opis. W tym czasie możesz przeczytać dwadzieścia 
opowiadań, a przerwy pomiędzy nimi możesz właśnie prze-
znaczyć na rozproszenie swojej uwagi.

 Niżej Podpisany: „W Polsce niestety 
nadal jest bardzo mało materiałów w formie 
elektronicznej, a ludzie niepotrzebnie tracą 
czas na wyjmowanie ulotek z gazety zamiast 
poświęcać ten czas na czytanie”.
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 Skąd wziął się pomysł na #1PicStory?
Był Nowy Rok, siedziałem i przeglądałem Twittera, zastanawia-

łem się nad postanowieniami noworocznymi i bardziej wy-
razistej formie promowania swojej twórczości, nad oryginal-
nym formatem kierującym do książek. Już od jakiegoś czasu 
publikowałem mikroopowiadania na Twitterze, ale osoby 
anglojęzyczne z definicji mają przewagę językową. Startowa-
łem więc z końca drugiej grupy peletonu. Chciałem też zna-
leźć nową formę na moje zapotrzebowanie na akt twórczy. 
Ludzie po prostu bardziej wolą oglądać niż czytać, wymaga 
to mniejszego wysiłku. Szukając inspiracji zawsze wchodzę 
do App Store i dotarłem do programu „TypeDrawing”. Służy 
on do malowania tekstem i posiada dużo opcji. Chodziło też 
o to, żeby cały proces od powstawania zdjęcia, do wysłania 
gotowego „One Picture Story”, zamknął się w iPhone’ie.

 Już trochę tych „jedno-obrazkowych opowiadań” masz. 
Czy masz w planach wydanie ich w jakiejś formie?
Tak. Planuję wydać je jako książkę elektroniczną lub jako app 

na iPhone’a.
 Z jakich aplikacji na iPhone’a korzystasz do tworzenia 

#1PicStory?
Przede wszystkim aparatem robię zdjęcia, które następnie 

dostosowuję do opowiadania za pomocą PictureShow 
i PhotoFX.

 Dziękuję za rozmowę, a czytelników zapraszam na stronę 
Niżej Podpisanego: http://1picstory.passwordincorrect.com

„Interview” specjalnie dla czytelników iMagazine od Niżej Podpisanego.

Z Piotrem spędziliśmy stanowczo za 
dużo czasu, rozmawiając o różnych apli-
kacjach do tworzenia #1PicStories, meto-
dach malowania tekstem, sposobach ich 
publikowania i wielu, wielu innych spra-
wach. Jednym z głównych tematów były 
właśnie programy do iPhonografii – me-
tody robienia zdjęć, które w moim prze-
konaniu powinny, podobnie jak w przy-
padku twórczości Niżej Podpisanego, 
rozpoczynać się i zamykać w obrębie 
jednego urządzenia – w tym wypadku 
iPhone’a.

Dopóki nie nabyłem iPhone’a czwar-
tego, byłem przeciwnikiem ambitniejszej 
fotografii za pomocą telefonów komór-
kowych czy też kompaktów. Owszem, 
dobry fotograf zrobi lepsze zdjęcie Nokią 
3310 niż moja Babcia Hasselbladem, ale 
w ogóle sytuacja wygląda zgoła inaczej. 
Lustrzanki, w szczególności pełnoklatko-
we, dają możliwość przedstawiania swo-
jej wizji za pomocą chociażby małej głębi 
ostrości. Jest to praktycznie niemożliwe 
do osiągnięcia natywnie na aparatach 
z małymi matrycami. Jednak najnowszy 

telefon Apple wniósł znacznie lepszą ja-
kość zapisywanych obrazów, znacznie 
mniejsze szumy oraz możliwość robienia 
zdjęć przy bardzo dużych zbliżeniach, 
które w ekstremalnych sytuacjach potra-
fią zmniejszyć głębię ostrości z nieskoń-
czoności do kilku kilometrów. No dobra, 
przyznam... metrów. To jednak dopiero 
czubek góry lodowej. Cała magia iPho-
nografii, u mnie wywołująca silne skoja-
rzenia z czasami fotografii analogowej, 
powstała dzięki dodatkowym aplika-
cjom nakładającym przeróżne efekty na 
nasze zdjęcia – najczęściej dodatkowo 
pogarszając ich jakość. Jeśli jednak przej-
rzymy najlepsze zdjęcia ostatnich dwóch 
dekad, to bardzo wiele z nich ma pod-
stawowe braki -– brak ostrości, są po-
ruszone, czasami prześwietlone lub 
niedoświetlone. Jednak stoją za nimi 
„Nazwiska” przez duże „N”. Same aplika-
cje jednak nie byłyby dla zdjęć niczym, 
gdyby nie wszechobecna możliwość ich 
publikacji z miejsca, w którym aktualnie 
się znajdujemy. Dzięki internetowi w te-
lefonie możemy już parę sekund później 

rozesłać naszą twórczość znajomym, ro-
dzinie, twitterowiczom czy facebookow-
com. Nic dziwnego, że przy dzisiejszym 
tempie życia wszystko zmierza w kierun-
ku Instant.

Oto obiecana lista niezbędnych apli-
kacji dla iPhonografa:

 Camera+ dla iPhone’a 
TapTapTap

Pierwsza aplikacja, jaką kupiłem jeszcze 
za czasów iPhone’a 3GS. Przede wszyst-
kim była ulepszeniem natywnego Ca-
mera.app od Apple, ale dodatkowo ofe-
rowała 24 różne efekty grupowane 
w zbiorach po 8. Niestety bez możliwo-
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ści wykorzystania dwóch efektów na jed-
nym zdjęciu. Do tego doszła pobieżna 
możliwość korekty ekspozycji, dodania 
ramki oraz opcja publikowania naszych 
fotek na specjalnie do tego przeznaczo-
nej stronie.

Najlepsza jest jednak możliwość usta-
wienia punktu ostrości oraz punktu po-
miaru światła niezależnie od siebie. 
Dwie ikony, które pojawią się na ekranie 
po jego jednoczesnym dotknięciu dwo-
ma palcami (kciukami) dokładnie obra-
zują te dwa punkty, przy czym możemy 
je oczywiście przesuwać, aby wprowa-
dzić odpowiednie korekty, jednocześnie 
oceniając zmiany, za pomocą na żywo 
zmieniającego ekspozycję oraz punkt 
ostrości, podglądu zdjęcia na ekranie. 
Aplikacja jest warta każdych pieniędzy, 
ale niestety zniknęła z App Store po tym, 
jak developer TapTapTap rozpoczął grę 
w kotka i myszkę z Apple. Ten ostatni 
okazał się jednak bramkarzem o wymia-
rach dwa na dwa i zwyczajnie wyrzucił 
program na zbity pysk ze sklepu.

 You’ve Gotta See This! 
Boinx Software

http://itunes.apple.com/pl/app/
you-gotta-see-this/id379058646?mt=8

Cena: 1,59 EUR

Bardzo ciekawa aplikacja do tworzenia 
pseudo-panoram, a właściwie to bar-
dziej collage. Obsługa jest banalnie pro-
sta oraz oczywiście posiada wbudowa-
ny dostęp do publikacji w ulubionym 
serwisie społecznościowym. W odróż-
nieniu od typowych aplikacji do tworze-
nia tradycyjnych panoram poprzez łącze-
nie zdjęć, You’ve Gotta See This! (See This 
w skrócie) może na różny sposób przed-
stawiać naszą twórczość – do wybo-
ru jest sześć trybów, gdzie każdy w inny 
sposób obrazuje zapisane zdjęcie.

Program obsługuje się banalnie pro-
sto: wciskamy przycisk z ikoną apara-
tu i niezbyt szybkim tempem, starając 
się trzymać aparat stabilnie, poruszamy 
ręką po widoku, który chcemy zareje-
strować. Ramka podglądu zmienia kolor 
jeśli robimy to zbyt szybko. Nie jeste-
śmy też ograniczeni do nagrania „jedne-
go wiersza” – możemy przesunąć iPho-
ne’a dla przykładu od lewej do prawej, 
potem w dół i następnie wrócić z prawej 
do lewej.

W odpowiednich sytuacjach jest to 
bardzo interesujący program. Efektów 
jest sporo i możemy wybrać ten, który 
nam odpowiada zanim zapiszemy zdję-
cie do rolki lub wyślemy w zero-jedynko-
we czeluści internetu.

 Hipstamatic 
Synthetic Infatuation

http://itunes.apple.com/pl/app/
hipstamatic/id342115564?mt=8

Cena: 1,59 EUR

To jest jedna z najfajniejszych zabawek, 
jaką można kupić! Jeśli korzystaliście kie-
dyś ze starych plastikowych i tandetnych 
aparatów, które miały otwór w obudo-
wie zamiast wizjera, to poczujecie się jak 
w domu z Hipstamatic. Programu nie-
mal dokładnie odwzorowuje obsługę 
aparatu analogowego: najpierw musimy 

wybrać obiektyw, którego chcemy użyć 
(jest ich kilka i każdy ma unikalne właści-
wości), potem „wkładamy film” (czarno-
biały, kolorowy, zwiększający saturację, 
symulujący podczerwień oraz wszelkie-
go typu ramki) i wybieramy „lampę bły-
skową”. Zabawy i możliwości ekspery-
mentowania jest dużo. Za plus należy 
potraktować fakt, że nie robimy zdję-
cia i potem decydujemy jakie efekty mu 
nadać; musimy najpierw pomyśleć, a do-
piero potem zrobić zdjęcie z wcześniej 

http://itunes.apple.com/pl/app/you-gotta-see-this/id379058646?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/hipstamatic/id342115564?mt=8
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wybranym obiektywem, filmem i lam-
pą. Opcjonalnie można dokupić więcej 
akcesoriów: obiektywy, filmy i lampy. 
Polecam, bo warto!

Hipstamatic mam ustawiony na robie-
nie zdjęć B&W i w zasadzie tylko do tego 
go wykorzystuję. Uzyskiwany efekt prze-
nosi mnie w czasie... Obowiązkowa po-
zycja dla każdego.

 PictureShow 
graf

http://itunes.apple.com/pl/app/
pictureshow/id324243655?mt=8

Cena: 1.59 EUR

Aplikacja, do której przekonał mnie Ni-
żej Podpisany, to istne laboratorium fo-
tograficzne! Zasada działania jest bardzo 
zbliżona do Hipstamatic, tyle że najpierw 
robimy zdjęcie (lub importujemy je z rol-
ki aparatu), a dopiero potem je modyfi-

kujemy. Dwadzieścia osiem odmiennych 
„stylów” zostało przygotowane dla osób 
poszukujących szybkiej inspiracji. Dla ca-
łej reszty pozostaje niemal niezliczona 
ilość możliwości modyfikacji ramki, para-
metrów ekspozycji, saturacji, wszelkich 
efektów „niszczących” zdjęcie włącznie 
z piaskiem, rysami, rdzą i tak dalej.

Jeśli lubicie popracować nad zdjęciem 
i nadać mu indywidualny wygląd, to Pic-
tureShow jest zdecydowanie dla was. 
Możliwości ma ogromne, a na koniec 
oferuje możliwość współdzielenia twór-
czości z bogatą liczbą serwisów i plat-
form blogowych.

 TiltShift 
Michael Krause

http://itunes.apple.com/pl/app/
tiltshift/id299782692?mt=8

Cena: 1.59 EUR

Symulator obiektywów tilt & shift, 
a konkretnie ich aspektu modyfikujące-
go płaszczyznę ostrości. Ten program, 
nie dość, że jest uniwersalny (czyli dzia-
ła także na iPadzie) to jest bardzo intu-
icyjny w obsłudze przy swoich sporych 
możliwościach.

Przede wszystkim musimy wybrać re-
jon, który chcemy aby pozostał ostry. 
Do dyspozycji mamy cztery „szablony” 
czy też kształty fragmentu zdjęcia, które 
ma pozostać ostre oraz mnóstwo suwa-
ków i opcji korekty, między innymi eks-
pozycji. To pierwsze dostosowujemy za 
pomocą ściskania lub rozszerzania oraz 
obracając obszar wykluczony dwoma 
palcami. Uzyskane efekty makiety są do-

prawdy imponujące i w połączeniu z in-
nymi programami, staje się to kolejną 
obowiązkowa pozycja na liście zakupów.

 TypeDrawing 
Hansol Huh

http://itunes.apple.com/pl/app/
typedrawing/id314072879?mt=8

Cena: 1,59 EUR 
(obecnie trwa 
promocja: 
0,79 EUR)

Wspomniany program nie do końca mie-
ści się do powyższej kategorii progra-
mów, ale to on zainspirował Niżej Podpi-
sanego do stworzenia unikalnego tworu, 
jakim są #1PicStory. Z założenia aplika-
cja miała służyć do malowania tekstem 
i zapewne są artyści, którzy potrafią 
tworzyć tym dzieła sztuki. Jedną z naj-
większych zalet jest możliwość eksportu 
naszego „płótna” jako PDF, dzięki które-
mu tekst jest wektorowy i można go do-
wolnie powiększać.

Pierwszy #1PicStory stworzone przeze mnie 
po spotkaniu z Niżej Podpisanym.

http://itunes.apple.com/pl/app/pictureshow/id324243655?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/tiltshift/id299782692?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/typedrawing/id314072879?mt=8
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 Podsumowanie 
Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na dwie istotne rzeczy. Po 
pierwsze: pamiętajcie, że możecie łączyć prace nad jednym 
zdjęciem w kilku programach; po dokonaniu zmian w jednym 
app, eksportujecie zdjęcia do rolki aparatu i importujecie do 
drugiego. Oczywiście nie jest to możliwe na przykład w Hip-
stamatic, który może być jedynie źródłem do dalszych modyfi-
kacji. Po drugie: nie bójcie się eksperymentować! A jeśli zaczy-

nacie od zdjęcia zrobionego wbudowaną aplikacją do obsługi 
aparatu, to oryginał zawsze (lub do momentu skasowania) 
umożliwia rozpoczęcie prac od nowa.

Na koniec, w imieniu Niżej Podpisanego, chciałbym was za-
prosić do tworzenia własnych „One Picture Stories”. Powyższa 
lista aplikacji na pewno pomoże w zabawie, a potem już pozo-
staje być kreatywnym. Zakładajcie swój własny Tumblr czy Po-
sterous i dołączcie do niego!

Zaledwie 9 dni temu, 6. paźdzernika, wystartowała platfor-
ma i aplikacja nazwana Instagram (pod pomysłowym adre-
sem http://instagr.am). Jak określił to Kevin Systrom: „Nie ma 
jeszcze Flickr dla urządzeń mobilnych.” Zespół widać ma bar-
dzo duże aspiracje i patrząc na to co osiągnęli przez pierwszy 
tydzień, mają ogromną szansę je przewyższyć.

Instragram, przez pierwsze 6 dni istnienia, przyjął do swo-
jego grona aż 100,000 użytkowników! Korzystają z nie-
go wszyscy: znajomi, ich znajomi oraz cała rzesza nieznajo-
mych! Leo Laporte (prowadzący na TWiT.tv), który nie lubi 
swojego iPhone’a i na co dzień korzysta z Androida, rów-
nież kilka razy dziennie wrzuca kolejne zdjęcia dokumentu-
jąc swoje życie i pracę. Ba! Tylko z tego powodu zaczął no-
sić iPhone’a ze sobą! Instagram przyjmuje średnio 1 zdjęcie 
co dwie sekundy z całego świata. Przypomnę tylko, że Fo-
ursquare potrzebował 7 miesięcy na osiągnięcie 60,000 
użytkowników...

Aplikacja najbardziej przypomina Hipstamatic pod wzglę-
dem dostępnych efektów oraz formatu zdjęcia: „Zawsze kwa-
drat, głupcze!” Dostępne możliwości edycji są znacznie skrom-
niejsze, ale jest możliwość importowania zdjęć z rolki aparatu 
(lub albumu), więc bez żadnych problemów możecie edytować 
zdjęcia przed ich upublicznieniem. Cała reszta to rozbudowa-
na, ale prosta w obsłudze powłoka na serwis społecznościowy, 
dostosowana do ekranu iPhone’a. Obsługa jest na tyle intuicyj-
na i prosta, że ślepy w opasce na oczach poradziłby sobie.

Bardzo mocno promowana jest interakcja z innymi użyt-
kownikami, których możemy śledzić, „lubić” i komentować 
ich zdjęcia. Instagram jest obowiązkową pozycją dla każ-
dego, tym bardziej że startup z Kalifornii ma w planach ko-
lejne usprawnienia, filtry do modyfikacji naszej twórczości 
i być może kilka niespodzianek. Obecna integracja obejmu-
je Twittera, Facebooka, Tumblra oraz, co mnie zaskoczyło (!), 
Foursquare!

Szukajcie mnie pod ksywką „Moridin”. Czekam na was na 
Instagr.am!

 Instagram 
Burbn, Inc.
http://itunes.apple.com/pl/app/instagram/id389801252?mt=8

Cena: za darmo!

One more thing... 

Zdjęcie w Instagram oglądane z poziomu WWW

Zdjęcia: Niżej Podpisany, Wojtek Pietrusiewicz



http://www.imagazine.pl
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Filip Ławiński: Lubię robić zdjęcia. Nie tylko iPhone’em oczy-
wiście. To jest niesamowita wygoda, móc wyjąć z kieszeni 
aparat i od razu robić zdjęcia. Taką wygodę daje w tym mo-
mencie tylko iPhone. Mogę od razu przerobić swoje zdjęcia, 
bez potrzeby zgrywania ich na komputer. Powiem Ci, że to 
wciąga. To jest uzależnienie.

rozmowa z Filipem Ławińskim

iPhonografia
rozmawia: Dominik Łada

iPhonografia to temat w ostatnich tygodniach 
bardzo popularny. iPhonografia to fenomen. 

Od dawna można robić zdjęcia. Aparaty 
kompaktowe są bardzo wygodne i małe. 

W każdym momencie możemy z nich 
korzystać. Jednak robienie zdjęć iPhone’em 
daje bardzo dużo frajdy, dużo większej niż 

dają inne aparaty. Od momentu pojawienia 
się iPhone 3GS, z dużo lepszym wbudowanym 

aparatem niż w poprzednich modelach, 
zrodziła się iPhonografia z prawdziwego 

zdarzenia. Pojawiło się jednocześnie kilka 
bardzo fajnych programów do obróbki zdjęć 

bezpośrednio w telefonie. W tym drzemie 
niesamowita siła. Wykorzystuje ją, już od 

prawie roku, Filip Ławiński – autor pierwszego 
w Polsce fotobloga iphonograficznego 
http://iphono-graphy.blogspot.com/.

 Liczyłeś kiedykolwiek ile zrobiłeś zdjęć iPhone’em?
Nie, musiałbym sprawdzić.

 Wszystko trzymasz na swoim iPhone’ie?
Trochę pokasowałem, ale większość trzymam. Zaczynałem ro-

bić zdjęcia iPhone’em 3G, teraz mam 3GS. W pamięci mam 
ponad 1000 zdjęć. Pewnie z połowę skasowałem.

 Robisz jeszcze zdjęcia innymi aparatami?
Oczywiście. Robię innymi cyfrowymi, a także analogowymi, 

aparatami. Zawsze się tym interesowałem. Nawet chciałem 
pójść do szkoły filmowej.

 Jakie były Twoje inspiracje w rozpoczęciu zabawy 
w iPhonografię?
Zacząłem robić zdjęcia iPhone’em, jednocześnie przegląda-

łem internet. W polskim internecie nie było specjalnie żad-
nych informacji na ten temat. Znalazłem kilka ciekawych 
stron, głównie w USA i od tego się zaczęło. Jak zobaczy-
łem na tych stronach, że zdjęcia z iPhone’a mogą wyglądać 
jak zdjęcia, to się przekonałem. Zobaczyłem, że to jest fajne 
i ciekawe. Zupełnie coś innego.

 Od dawna fotografujesz iPhone’em?
Mniej więcej od poprzedniej zimy.

 Wtedy też powstała strona?
Nie, trochę później. Strona powstała głównie dla moich znajo-

mych. Byłem z nimi na nartach, podczas których robiłem 
zdjęcia. Znajomi chcieli móc je obejrzeć w internecie. Od 
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tego się zaczęło. Potem zacząłem regularnie wrzucać inne 
zdjęcia.

 Jakich programów używasz? Jak oglądam Twoje zdjęcia, 
to widać, że są już obrobione i efekty są super.
Programów przewinęło się u mnie w telefonie bardzo dużo. 

Dużo pieniędzy na nie wydałem. Taki podstawowy, od któ-
rego zaczynałem, to CameraBag – bardzo prosty, wrzu-
casz zdjęcie, wybierasz filtr i gotowe. Potem zacząłem od-
krywać, że mogę zapisać zdjęcie z jednym filtrem, potem 
znów je otworzyć i użyć innego filtra. Potem ściągnąłem 
kolejną aplikację, był to chyba FotoForge i zacząłem mie-
szać między aplikacjami. A potem się już „posypało”. Za-
cząłem czytać na temat aplikacji, regularnie wchodziłem na 
AppStore i szukałem nowych. Teraz już nie jestem w sta-
nie sobie przypomnieć wszystkich aplikacji, z których ko-
rzystałem. Na mojej stronie znajduje się lista z aplikacjami, 
z których aktualnie korzystam. Jednocześnie przy każdym 
zdjęciu na stronie staram się umieszczać informację, jakich 
programów użyłem do obróbki.

 A korzystałeś z Hipstamatica?
Tak, ale nie przypadł mi do gustu. Nie mamy w nim pełnej 

kontroli nad zdjęciem. Poza tym, nie podoba mi się ta poli-
tyka zakupów wewnątrz aplikacji. Wolę, gdy kupuję jakąś 
aplikację, żeby już wszystko miała w cenie. Wolę zapłacić 
nawet 5 EUR za aplikację i mieć wszystko od razu, niż płacić 
mniej, ale potem dopłacać.

 Z drugiej strony, nie musisz chcieć mieć wszystkich funk-
cji. Nie musisz ze wszystkiego korzystać.
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Tak, ale w aplikacjach fotograficznych, dopóki pewnej funkcji nie użyjesz, to 
nie będziesz wiedział czy jest Ci ona potrzebna czy nie. W opcji dokupie-
nia, nawet gdy jest pokazany przykład, to do końca nie wiadomo jak bę-
dzie działać.

 Co byś powiedział innym, chcącym robić zdjęcia iPhone’em?
Używajcie tych funkcji, które ma wbudowane iPhone. Autofokus, pomiar 

światła. Poza tym, nie ma przepisu na idealne zdjęcie. Każde zdjęcie 
musi być dobrze wykadrowane i coś przedstawiać, bo inaczej można na-
łożyć i milion filtrów, a i tak nie będzie fajne. Jeśli ktoś już robi zdjęcia in-
nymi aparatami, to nie będzie miał problemów. Wystarczy tylko, że znaj-
dzie interesujące go aplikacje i będzie z nich korzystał.

 Twoje inspiracje w zdjęciach?
Nie mam żadnych wyraźnych. Interesuję się różnymi rzeczami i różne rzeczy 

fotografuję. Idę ulicą i robię zdjęcia. Można iść na żywioł, coś jak w „ło-
mografii”, ale ja wolę przyłożyć się do zdjęć. Wykadrować. Znaleźć te-
mat i trochę nad nim popracować. Wystarczy przejrzeć kilka albumów, 
np. National Geographic i już człowiek od razu inaczej patrzy na fotogra-
fię. Polecam.

 Dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich na Twoją stronę 
http://iphono-graphy.blogspot.com

 Filip Ławiński o sobie: 
Fotografią interesuję się od kilku lat, sam nie 
wiem dokładnie kiedy i dlaczego się to zaczę-
ło. Po prostu kiedyś wziąłem aparat i zaczą-
łem się nim bawić, potem okazało się, że nie-
które zdjęcia są dobre. I tyle.

Oprócz fotografii interesuję się jeszcze Ja-
ponią, do tego stopnia, że zacząłem w tym 
roku studia Kultury Japonii w Wyższej Polsko-
Japońskiej Szkole Technik Komputerowych. 
W zimie nie myślę właściwie o niczym innym 
niż o nartach i świeżym puchu, który leży 
gdzieś tam w wysokich Alpach i czeka. Choć 
ostatniej zimy w mojej głowie znalazło się 
miejsce na jeszcze inne zainteresowanie. Kupi-
łem wtedy iPhone’a.

Zrobiłem nim oczywiście kilka zdjęć, ale ra-
czej bez żadnego zacięcia artystycznego. iPho-
nografię odkryłem przypadkiem, przegląda-
jąc jakieś strony w internecie. Zobaczyłem, 
że te zdjęcia mogą (z pomocą wielu aplikacji) 
wyglądać naprawdę nieźle. Sprawdziłem kil-
ka aplikacji, trochę się pobawiłem i tak mnie 
wciągnęło, że przez kilka ładnych miesięcy ro-
biłem kilka(naście) zdjęć dziennie, te lepsze 
wstawiając na bloga. Uważam za niezwykłą 
wygodę i przyjemność to, że mogę po prostu 
wyjąć z kieszeni telefon i zrobić nim w każ-
dej sytuacji zdjęcie, które na dodatek ma ja-
kąś wartość artystyczną, czy zwyczajnie się 
komuś podoba. To jest chyba najważniejsze 
w iPhonografii (oprócz uwielbienia do produk-
tów Apple). @
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CameraBag: od tej aplikacji zacząłem 
przygodę z iPhonografią. Jest banal-
nie prosta w obsłudze, zawiera ze-
staw kilkunastu wysokiej jakości 
filtrów, które mogą naprawdę niesa-
mowicie odmienić zdjęcie.

PhotoForge: można go nazwać miniatu-
rowym Photoshopem (i bardziej za-
sługuje na tę nazwę, niż oryginalna 
aplikacja Adobe na iPhone’a). Abso-
lutna podstawa jeśli chcemy porząd-
nie kadrować, wyostrzać, retuszo-
wać, etc. Kropka.

Autostitch: pozwala tworzyć zdję-
cia panoramiczne czy naśladujące 
obiektyw szerokokątny przez „skle-
janie” wielu zdjęć w jedno. Najlep-
sze jest to, że wszystko dzieje się, 
jak by to określili panowie z Apple’a, 
„automagicznie”.

iFlashReady: Jak sama nazwa wskazuje 
ma działać tak jak flash w aparacie. 
Często działa nawet lepiej ponieważ 
rozjaśnia tylko niedoświetlone pikse-
le, dzięki czemu nie prześwietla resz-
ty zdjęcia. Bardzo przydatne.

Pro HDR: kolejna aplikacja z serii „zrób 
jedno zdjęcie z kilku”. W tym wypad-
ku app bierze zdjęcie niedoświetlone 
i prześwietlone i robi z nich jedno do-
świetlone odpowiednio na całej po-
wierzchni. Nazwa „Prawie Jak HDR” 
byłaby odpowiedniejsza, niemniej 
jednak bez tej aplikacji nie dałoby się 
zrobić wielu zdjęć.

TiltShift Generator: ma naśladować 
obiektyw z możliwością przesunięcia 
osi optycznej, ale zasadniczo przyda-
je się w każdej sytuacji kiedy chcemy 
zogniskować na jakimś konkretnym 
fragmencie zdjęcia (czyli rozmyć resz-
tę, inaczej mówiąc). Prosta i świet-
nie wykonana aplikacja. Ma też moż-
liwość prostej manipulacji barwą 
i kontrastem.

Photo FX: ogromna baza rozmaitych fil-
trów, i nie tylko. Zawiera niemalże 
wszystkie funkcje wymienionych do-

tąd aplikacji. Ale jak wiadomo jak coś 
jest do wszystkiego... Jedna z tych 
aplikacji, które mają ogromny poten-
cjał, ale trzeba poświęcić dużo czasu 
żeby się ich nauczyć.

CameraKit: „analogowa” aplikacja 
(moim zdaniem dużo lepsza od po-
pularnego Hipstamatic). Pozwa-
la wybrać rodzaj filmu, kolor filtra, 
czas naświetlania i jeszcze kilka in-
nych rzeczy. Potem wystarczy naci-
snąć „Develop” (Wywołaj). Stwarza 
naprawdę naturalnie wyglądające 
efekty.

Pic Grunger: postarza zdjęcia, dodaje 
pożółkłe ramki, plamy, etc. I robi to 
najlepiej.

Touchup Studio: pozwala dodawać 
efekty malując palcem po zdjęciu. 
Ciężko to tak naprawdę opisać w jed-
nym zdaniu. Dla lubiących ekspery-
mentować (ja uwielbiam).

Top 10 aplikacji wg Filipa Ławińskiego:
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 Kinga Joanna Ochendowska 

Rzesza rodziców nie ma pojęcia 
o tym, co ich dzieci robią 
w Internecie. Zadowalają się 
złudnym poczuciem bezpieczeństwa 
– dziecko jest przecież w domu, 
nic mu nie grozi. Niektórzy, 
udostępniając swoim pociechom 
dostęp do Internetu, przeprowadzili 
z nimi rozmowę na temat tego, gdzie 
wchodzić wolno, a gdzie nie. Część 
nie posiada wystarczającej wiedzy, 
by kontrolować poczynania młodych 
ludzi w sieci. Tymczasem, Internet 
jest jak autostrada. A przecież nikt 
nie wypuści swojego dziecka na 
autostradę bez opieki!

Jeśli myślicie, że przeprowadzenie roz-
mowy z dzieckiem załatwia sprawę, je-
steście w błędzie. Oczywiście, jako od-
powiedzialni rodzice sprawdzacie od 
czasu do czasu odwiedzane przez po-
ciechy strony, może nawet zablokowali-
ście dostęp do witryn XXX, założyliście 
czarną listę i dodaliście do niej niechcia-
ne strony. Niestety, nie jesteście w sta-
nie uczynić Internetu miejscem bezpiecz-
nym. Nawet tak „niewinne” strony jak 
Facebook czy MySpace mogą stać się 
przyczyną problemów. Są też fora oraz 
strony z grami, na których istnieje moż-
liwość interakcji, w formie chatu, z inny-
mi użytkownikami. A w trakcie takich 
rozmów Wasza pociecha może się na-
uczyć wielu interesujących rzeczy. Na 
przykład, jak kasować historię odwie-
dzanych stron. Albo jak włączyć opcję 
prywatności w przeglądarce. Zaczyna 
się niewinnie, od zajrzenia na stronę, na 
którą zaprosił nas „internetowy kolega”. 
I na jeszcze jedną, i jeszcze jedną. Dziec-

Dzieciaki na infostradzie
ko wie, że rodzicom by się ta strona nie 
spodobała, ale przecież nie będzie „cie-
niasem”. To tylko Internet, a rodzice ni-
gdy się nie dowiedzą.

Rodzice najczęściej uważają, że to nie 
przydarzy się ich dziecku. Ich dziecko 
jest mądre i rozważne. A może rodzice 
powinni sobie przypomnieć czasy, gdy 
sami byli dziećmi?

Ile razy koledzy czy koleżanki namó-
wili nas do zrobienia czegoś głupiego? 
Czego rodzice nie pochwalali? Ile razy 
myśleliśmy, że wszystko jest w porządku 
tak długo, jak rodzice się nie dowiedzą? 
Nasze dzieci wcale nie są inne. Podlegają 
tym samym presjom i naciskom ze stro-
ny rówieśników. Jeśli grupa kolegów coś 
robi, dziecko z reguły nie chce odstawać 
lub kieruje się zwykłą ciekawością. Cóż 
w tym dziwnego? Przecież my byliśmy 
tacy sami.

W dzisiejszych czasach dzieci dojrze-
wają szybciej, mają dostęp do kanałów 
komunikacji, do których my dostępu nie 

mieliśmy. Szybciej łapią wszystkie tech-
niczne nowinki i gwarantuję, że  SMS-y 
wysyłają szybciej i częściej niż wielu 
dorosłych.

Nie możemy naszym dzieciom zabro-
nić używania Internetu. To znak czasów 
i umiejętność, która będzie procento-
wała w dalszym życiu. Sami spędzamy 
przed ekranami sporo czasu, zbyt wie-
le nawet. Na komputerach pracujemy 
w pracy i w domu. Włączamy kompu-
ter gdy szukamy rozrywki. Tak jak kie-
dyś małe dziewczynki udawały mamę 
gotującą obiad, a mali chłopcy tatę czy-
tającego gazetę, tak i dzisiaj, dzieci po-
wtarzają nasze zachowania i w ten spo-
sób uczą się funkcjonowania w świecie. 
A komputery, to nieodłączna część ży-
cia. Prędzej czy później, wzorem innych 
kolegów i koleżanek z klasy, zapragną 
mieć konto w serwisach społecznościo-
wych. Tam bowiem odbywa się spo-
ra część pozalekcyjnych interakcji. Dziec-
ko czuje się wyobcowane, gdy znajomi 

 Internet to autostrada. 
Czasem nawet doświadczony 
kierowca może stracić 
panowanie nad pojazdem 
i uderzyć w barierkę. Rys. Marta Sławińska
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dyskutują o swoich sieciowych aktyw-
nościach. „A widziałeś co Zośka napisa-
ła na Facebooku?” „Oglądałaś już zdjęcia 
Kaśki?” Niestety, nie mamy gwarancji, że 
aktywność znajomych naszego dziecka 
jest kontrolowana w takim samym stop-
niu. Zdjęcia Kaśki mogą nam nie przy-
paść zupełnie do gustu, tak samo zresz-
tą jak to, co napisała Zośka. Nie mamy 
też pewności, że filmy z komórki lub ka-
mery internetowej, zamieszczone na 
zwykłym blogu kolegi z klasy to jest to, 
co chcemy pokazać naszemu dziecku. 
A już na pewno nie chcemy widzieć na-
szego dziecka, zamieszczającego zdję-
cia i filmy, które nie uzyskałyby naszej 
aprobaty.

A przecież zarówno w komórce, jak 
i w laptopie jest kamera. I nawet jeśli 
wydaje nam się, że nasza pociecha z niej 
nie korzysta – lepiej się upewnić.

Zajrzyjcie chociażby na YouTube. Zna-
cie? A znacie też tą część portalu, któ-
ra tworzona jest przez młodszych użyt-
kowników Internetu? Nie? To polecam 
zapoznanie się. Obejrzyjcie te filmiki ze 
świadomością, że ich twórcy również 
mają rodziców. Poza samą treścią, mniej 
lub bardziej poprawną, zwróćcie uwagę 
na to, że młodzi filmowcy ujawniają cał-
kiem sporo szczegółów. Na przykład nie-
winny widok z okna… pozwalający ze 
sporą dokładnością określić miejsce za-
mieszkania dziecka. Filmy kręcą najczę-
ściej w swoich pokojach, ale również 
w salonie, pod nieobecność rodziców, 
gdzie w tle zobaczyć można cały stan 
posiadania. Może dzieje się tak z chęci 
pochwalenia się przed kolegami, może 
z czystej niefrasobliwości. Podobnie ma 
się sprawa z filmami kręconymi w szko-
le i po drodze do domu. Tu i ówdzie po-
jawiają się nazwy ulic, jasno wskazują-
ce drogę, którą dziecko pokonuje idąc do 
szkoły. Oraz nazwę samej szkoły, którą 
bez trudu odnajdziemy w sieci.

Równie często, dzieci dzielą się tro-
skami życia codziennego. Tymi szkolny-
mi i tymi rodzinnymi. Niezbyt często są 
jednak w stanie połączyć fakt nakręce-
nia materiału dwa miesiące temu i „inter-
netowego kolegi”, który szczerze dzieli 
się takimi samymi problemami w chwili 
obecnej, używając systemu komentarzy 
i wyrażając szczery żal z powodu „nie 
posiadania kamerki”. Za to zaprasza do 

rozmowy na chacie albo komunikatorze. 
Nie krzyczy Wam coś w środku: „Mam 
na imię Jaś i też mam 12 lat”?!

Oczywiście wszyscy uprzedzamy na-
sze dzieci, że w Internecie nie każdy 
jest tym, za kogo się podaje. Ale prze-
cież taki Jaś, mający problemy podob-
ne do naszych, jest bardzo przekonują-
cy… powtarzając słowo w słowo to, co 
mówiliśmy w filmiku, którego już nie 
pamiętamy.

Dla dzieci, emocjonalny związek 
z ludźmi poznanymi w Internecie jest 
tak samo silny, a może nawet silniejszy, 
jak ten z ludźmi w życiu codziennym. 
Dodatkowego smaczku dodaje fakt in-
tymności kontaktu, pełni zrozumienia i… 
nieświadomości rodziców. Przecież tak 
łatwo jest powiedzieć: „Nie powiedzia-
łem rodzicom, że ze sobą rozmawiamy, 
bo natychmiast by mi zabronili. Ty też le-
piej nie mów. Wiesz jacy starzy są!” No 
jasne, że dziecko wie. Nadwrażliwi. Na-
dopiekuńczy. Kontrolujący. I NICZEGO 
nie rozumieją. Za to Jaś rozumie. I też 
ma 12 lat.

Co więc możemy zrobić, skoro ani za-
bronić, ani upilnować się nie da?

Oczywiście rozmawiać. Powtarzać 
i uprzedzać do znudzenia. Pytać co 
dziecko robi i czym się interesuje. Popro-
sić o pokazanie, które strony odwiedza 
i co jest na nich fajnego. Sprawdzać hi-
storię odwiedzanych stron. Zaglądać na 
Facebooka i MySpace. Zobaczyć, kogo 
dziecko ma „w znajomych” i w razie 

wątpliwości pytać, skąd zna daną oso-
bę. Zaglądać, co publikują koledzy i ko-
leżanki. To daje obraz tego, jaki trend 
panuje w otoczeniu rówieśników na-
szej pociechy. Oczywiście, żadna kontro-
la nie zastąpi edukacji, a nawet eduka-
cja może okazać się za mało skuteczna, 
w obliczu siły przyciągania Jasia. Albo 
presji ze strony rówieśników. Ale im 
większy wgląd mamy w aktywność na-
szego dziecka w Internecie, tym większa 
jest szansa, że uda nam się zapobiec nie-
przyjemnym wypadkom.

Oczywiście trzeba pamiętać, że rów-
nież dzieci mają potrzebę prywatności 
i jej naruszanie, może popsuć kontakt 
jaki mamy z naszą pociechą. Dlatego naj-
lepiej przeprowadzać takową kontrolę 
we współpracy z dzieckiem, jako część 
wspólnej aktywności sieciowej i starać 
się uczestniczyć w zainteresowaniach po-
ciechy. Jednak w przypadku wątpliwości, 
zmienionego zachowania dziecka, dłu-
gotrwałego przesiadywania przed kom-
puterem, braku chęci do opowiadania 
o tym co dzieje się w szkole lub w kon-
taktach z rówieśnikami, nasza uwaga po-
winna zostać natychmiast wzmożona.

Internet to autostrada. Czasem nawet 
doświadczony kierowca może stracić pa-
nowanie nad pojazdem i uderzyć w ba-
rierkę. Takie rzeczy zdarzają się codzien-
nie. Nasze dzieci nie posiadają przecież 
prawa jazdy, uczą się dopiero zasad ru-
chu drogowego. Więc nie wypuszczajmy 
ich na autostradę bez opieki. @

http://dailytech.pl


11/2010 36FELIETONY

 Kinga Joanna Ochendowska 

Artykułów ostrzegających 
o niebezpieczeństwach związanych 
z dokonywaniem zakupów 
w Internecie jest bez liku. Trąbią 
na ten temat media – zarówno 
telewizja, jak i prasa. Ciągle jednak 
spora rzesza użytkowników uważa, 
że potencjalnego sprzedawcę 
wystarczy sprawdzić w Google. 
Na całe nieszczęście, nierzetelni 
sprzedawcy też o tym wiedzą. I coraz 
częściej wyprzedzają użytkownika 
o krok tworząc profile w sieciach 
społecznościowych i uwiarygodniając 
tym samym swoją internetową 
tożsamość.

Przypomniała mi się taka anegdotycz-
na opowiastka, z czasów dość już odle-
głych, gdy po skończeniu studiów praco-
wałam dla pewnej niewielkiej Firmy.

Firma składała się z Prezesa, cichego 
wspólnika, mnie oraz tłumacza, zatrud-
nionego na „lewo”. W ramach popraw-
nej identyfikacji na rynku biznesowym, 
Prezes postanowił wyasygnować kasę 
na wizytówki, na których mieliśmy so-
bie wpisać stanowiska pasujące do aktu-
alnie wykonywanych obowiązków. Żało-
wałam wtedy, że nie istnieje w oficjalnej 
nomenklaturze stanowisko bardzo po-
wszechne wśród polskich, drobnych 
przedsiębiorców: „Człowiek orkiestra”. 
Niemniej, cudem świata okazała się wi-
zytówka „cichego wspólnika”, na której 
stało jak wół: „Dyrektor do spraw organi-
zacji, zarządzania oraz gospodarowania 
zasobami ludzkimi”. Zasobami ludzkimi, 
czyli… mną?! Bo przecież nie „lewym” 
tłumaczem albo Prezesem? To ja, na wi-
zytówce, powinnam mieć wygrawero-
wane „zasób ludzki”?

Pomijając całą absurdalność sytu-
acji i rozdmuchane ego Pana Dyrekto-
ra, zapewniam Was, że to działa. Do 
takiej wizytówki wystarczy ubrać gar-
nitur i poważną minę. Czasem przyda-

je się również dobry zegarek i krawat. Za 
to gwarantuję, że z pozorami nikt dys-
kutować nie będzie. Garnitur? Jest! Kra-
wat? Obecny! Zegarek? Nowa kolekcja! 
Wizytówka? Dyrektor! Aktówka? No to 
kto? No Dyrektor przecież! Dyrektora nie 
znasz? On w tej Firmie, co to wiesz…

Firma mieszcząca się w jednym po-
koju może mieć sześć działów, o ile po-
siada dobry aparat telefoniczny, z opcją 
oczekiwania. Wystarczy kilka adresów 
e-mail, przyporządkowanych do odpo-
wiednich komórek. Sekretariat, rekla-
ma, marketing, szkolenia, admin, księ-
gowość. Kogo tak naprawdę obchodzi, 
że na maile odpowiada jedna i ta sama 
osoba? W dobie niechęci do odwiedza-
nia siedziby Firmy (wszystko można za-
łatwić przez telefon albo Internet, a na 
kawę spotkać się w hotelowej recepcji 
lub restauracji), telefon do Prezesa nie 
jest żadnym problemem.

„Dzień dobry, Firma XYZ, w czym 
mogę pomóc? Chwileczkę, sprawdzę czy 
Prezes jest dostępny. Tak. Proszę bardzo, 
łączę z gabinetem Prezesa.”

Wrzucamy telefon na „Hold”, wyłą-
czamy radio grające w tle, żeby uwiary-
godnić proces „łączenia” oraz oddajemy 
słuchawkę Prezesowi, który akurat stoi 
za naszymi plecami, bo własnego gabi-
netu, jako żywo, nie posiada. Podobnie 
rozgrywamy sprawę z księgowością:

„Oczywiście, proszę przesłać fakturę 
do naszego działu księgowości. Mailem? 
Faksem? Numer faksu do księgowości to 
1234-56-78. Tak, odeślemy zaraz po pod-
pisaniu. Miłego dnia!”

Potem zaś, gdy zapiszczy faks na biur-
ku, podajemy sygnał, odbieramy fak-
turę i podajemy do podpisu prezesowi, 
siedzącemu na krzesełku obok i ukła-
dającemu spokojnie Windowsowego 
pasjansa.

Firma „Krzak”

 Codziennie pojawiają się 
informacje o klientach nabitych 
w butelkę, przez – zdawałoby 
się – poważne firmy. Zwłaszcza 
towary popularne, pożądane 
stają się przedmiotem 
internetowych oszustw.

Rys. Marta Sławińska
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Bo pozory są najważniejsze. A gdy 
kontrahent bardzo nalega na spotkanie 
osobiste z Prezesem, prezentujemy po-
stawę zatroskaną i pomocną.

„Prezes cały kalendarz ma obecnie za-
jęty… Kiedy się Pan chce spotkać? 11-tego 
o 13-stej? No nie wiem… O 11-stej Prezes 
ma spotkanie w pobliżu restauracji XXX. 
Może zatem umówimy spotkanie tam? 
Prezes będzie miał godzinę, bo następne 
spotkanie ma o 14-stej, na szczęście też 
w pobliżu!”

W ten sposób oszczędzamy sobie 
prezentowania kontrahentowi nasze-
go skromnego biura, nie przystającego 
do wizerunku, jaki chcemy przedstawić 
na rynku. Tworzenie samego wizerun-
ku nie jest niczym złym, o ile towary lub 
usługi przez nas dostarczane są pełno-
wartościowe. Wyobraźcie sobie zdumie-
nie poważnego kontrahenta, zaproszo-
nego na biznesowe spotkanie do garażu, 
gdzie zaprezentowany zostaje mu wy-
nalazek epoki – komputer. Nie na dar-
mo już nasze babcie powtarzały, że jak 
Cię widzą – tak cię piszą. Dlatego ludzie 
na stanowiskach, biznesmeni i politycy, 
zatrudniają specjalistów i doradców, któ-
rzy pomogą im wykreować zamierzo-
ny wizerunek – zarówno personalny, jak 
i dotyczący firmy. Bo wszystko musi ze 
sobą korespondować i stwarzać pozo-
ry idealne.

Otóż to. Żyjemy w świecie pozorów. 
Większości ludzi nadal imponuje pozycja 
wydrukowana na wizytówce. Przez pry-
zmat tych pozorów oceniamy i weryfi-
kujemy poziom „sukcesu” odniesionego 
przez innych. Spoglądamy na nich z za-
zdrością i przyklejamy im etykietkę „gru-
bej ryby na mieście”. Mój kumpel – Dy-
rektor, z Prezesem na kawie, Józek ma 
„Company” za granicą. A ile z tych osią-
gnięć jest osiągnięciami „rzeczywisty-
mi”? Popartymi realnym doświadcze-
niem, nie tylko literkami na wizytówce?

Wiele uczelni przeprowadzało bada-
nia, dotyczące stopnia zaufania induko-
wanego prezencją osoby. Przedstawiano 
pacjentowi dwóch lekarzy. Jeden z nich, 
lekarz właściwy, wygłaszał swoją dia-
gnozę ubrany w klapki i bermudy, drugi 
zaś, lekarz podstawiony, wygłaszał dia-
gnozę poparty mocą stetoskopu i białe-
go kitla. Jak można się domyśleć, nawet 
najbardziej irracjonalna diagnoza leka-

rza podstawionego była przyjmowa-
na z większym zaufaniem, niż diagnoza 
wystawiona przez „kolesia w klapkach”.

W Internecie jest jeszcze łatwiej. 
Mamy do dyspozycji strony interneto-
we, wizytówki w popularnych portalach, 
serwisy społecznościowe. Kreowanie wi-
zerunku staje się więc z każdym dniem 
prostsze i wymaga mniej nakładów wła-
snych. Niestety, nie idzie to w parze ze 
stopniem świadomości użytkowników, 
odbiorców treści. Codziennie pojawiają 
się informacje o klientach nabitych w bu-
telkę, przez – zdawałoby się – poważ-
ne firmy. Zwłaszcza towary popularne, 
pożądane stają się przedmiotem inter-
netowych oszustw. W naszym kręgu za-
interesowań pozostają iPody, iPhone’y, 
iPady. Szukamy okazji, atrakcyjnych cen 
na sprzęt, który w Polsce ciągle kosztuje 
zbyt drogo. Musimy jednak pamiętać, że 
internetowi oszuści mają dużo czasu, na 
uwiarygodnienie swojej „tożsamości” ka-
nałami Twittera, Facebooka, witryn inter-
netowych i numerów telefonów. Często 

nawet zadzwonienie do firmy oferującej 
atrakcyjny towar nie jest gwarancją, że 
nie okaże się ona „firmą-krzak”. Trzeba 
sobie zdawać sprawę, że stworzenie wir-
tualnej tożsamości wcale nie jest takie 
trudne. Koszt jednego iPada to ponad 
2000 złotych. Koszt 5-ciu telefonów na 
kartę? Koszt 5-ciu adresów e-mail? Koszt 
jednej domeny internetowej? Wszystko 
razem ze 100 złotych? Przecież nikt tak 
naprawdę nie sprawdza w żaden spo-
sób tożsamości osób, oferujących usłu-
gi w Internecie! Dobra nazwa, kilka do-
datków, parę reklam na blogach i mamy 
firmę, która jest „wyszukiwalna” w Go-
ogle, z wieloma odnośnikami. Wystar-
czy jedna akcja „promocyjna” i porząd-
na przecież „firma” znika, a pozostaje po 
niej tylko płacz oszukanych klientów.

Rozsądnie jest ważyć oferty i korzy-
stać ze sprawdzonych, znanych serwi-
sów. Odnosi się to nie tylko do zakupu 
nadgryzionych gadżetów w Internecie, 
ale również do wszystkich usług i sprze-
dawców. Nie tylko wirtualnych.

Wraz z rozwojem techniki, zwiększa 
się również liczba osób, starających się 
ją wykorzystać w nie do końca legalnych 
celach. Wizytówki można sobie wydru-
kować na Dworcu Centralnym, albo na 
własnej drukarce. I w jednej chwili stać 
się Prezesem, Dyrektorem albo zagra-
nicznym przedsiębiorcą.

I tak nikt nie zauważy różnicy. @

 Rozsądnie jest ważyć 
oferty i korzystać ze 
sprawdzonych, znanych 
serwisów. Odnosi się to nie 
tylko do zakupu nadgryzionych 
gadżetów w Internecie, ale 
również do wszystkich usług 
i sprzedawców. Nie tylko 
wirtualnych.

polub nas
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Jak mieć MobileMe 
i pozostać dziewicą?
 Sławomir Durasiewicz 

Średnie zarobki w naszym kraju są 
(niestety) czterokrotnie niższe od 
średnich zarobków w Unii, a ceny 
niektórych dóbr, nie zależnie od 
naszych nędznych zarobków potrafią 
być dużo wyższe, niż gdzie indziej.

Być może ostatnio zapowiadane działa-
nia unijne, zmierzające do opracowania 
dyrektywy nakazującej jednolite najniż-
sze zarobki na terenie całej „eurolandii” 
coś zmienią, ale póki co – europejskie 
płace, chociażby te z najniższego pozio-
mu, to dla nas sfera marzeń.

Co roku różne czasopisma przedsta-
wiają tabelaryczne zestawienia cen to-
warów z całej Europy, które przyprawia-
ją nie tylko mnie o ból głowy. Bo bez 
zbędnych komentarzy wynika z nich, że 
mimo iż pracujemy nie gorzej od innych, 
nabycie wymarzonych dóbr konsump-
cyjnych to dla nas czterokrotnie wyższy 
wysiłek niż w Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, nie wspominając już o innych kra-
jach spoza Europy, jak choćby USA, czy 
Japonia.

Dlatego tak już mamy od komuni-
stycznych czasów, że poszukujemy za-
mienników, aby chociaż w sposób niefor-
malny zbliżyć się do cywilizacji.

Klika przykładów z „grubej rury”. Taki 
na przykład Fiat 126p. Trudno powie-
dzieć, że był to chevrolet, ale nikt chyba 
się nie wątpi w to, że był tym samym co 
Ford T dla Ameryki. Pokraczne to było, 
kotłowało paliwa jak mały parowozik, 
ale cieszyło się niesamowitym powodze-
niem. Nie da się ukryć, że rdza go zżera-
ła szybko i głośno, że żaden egzemplarz 
nie trzymał standardów jakościowych, 
pewnie i producenci nic o jakości nie 
wiedzieli, ale jeździł wesolutko po rodzi-
mych wybojach. No i furorę robił tylko 

u nas. Nikt inny tego nie kupował – chy-
ba, że w desperacji. A u nas fiaciki szły 
jak świeże bułeczki.

Albo takie bary mleczne. Sponiewie-
rane przez historię i politykę, nie tylko 
były erzacem MacDonalda czy KFC. Dzi-
siaj mogę z całą pewnością powiedzieć, 
że były zdrowsze i co tu dużo gadać, 
smaczniejsze niż panamerykańskie sie-
ciówki ze swoim śmieciowym żarciem. 
Mogę się założyć, że ktoś, kto by zain-
westował w bary mleczne zrobiłby na 
tym ogromne pieniądze i zyskał podziw 
i nieśmiertelną sławę rodzimego bizne-
su. Oczami wyobraźni widzę ludzi para-
dujących po ulicach wcinających za po-
mocą wykałaczki swojskie kopytka.

W 2008 r. sam zainwestowałem parę 
złotych w obiad, z moimi oszczędno-
ściami mogłem tylko tak i słowo daję – 
wiem co piszę. Może te poobijane kubki 
i aluminiowe widelce nie robią najlep-
szego wrażenia, ale kotlet swoim sma-
kiem przypomina kotlet, a ziem-
niaki smakują jak ziemniaki, 
a nie jak u konku-

rencji smak potraw jest identyczny z na-
turalnym, a herbata lub kawa mogą być 
gorące.

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, 
że polski producent telefonów, a jakże 
– jest taki, śmiało sobie poczyna na ro-
dzimym rynku. „myPhone” – bo o nim 
mowa, kosztuje nawet 60% mniej niż 
jego zagraniczny odpowiednik, przy 
czym jakość tego telefonu z całą pewno-
ścią jest wyższa niż telefonów chińskich, 
które niby wszystko mają. Ale tylko niby. 
Jak się okazuje większość z nich ma tok-
syczne obudowy.

Patrząc na ostatnie „wyczyny” Nokii... 
Kto wie... Do iPhona mu daleko, ale je-
żeli „myPhony” mają służyć, według za-
mierzeń producenta, tylko do rozmów 
– to Nokia, w tym segmencie na pol-
skim rynku, prędzej czy później odda 
pole. Jeżeli żądamy jakości za rozsąd-

ną cenę, a marka nie ma dla 
nas znaczenia to „myPho-
ne” przebija swoją ofertą 

Rys. Marta Sławińska
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inne. A jeżeli marka ma znaczenie to... 
nie jest trudno (bezkarnie) przykleić so-
bie do aparatu logo światowego produ-
centa. Widziałem takie coś, naprawdę, 
śmiesznie wygląda ale podobno zaczyna 
być modne i jest w tym odrobina szaleń-
stwa. Zupełnie jak za komuny, kupowa-
ło się rodzime spodnie Odry, wszywało 
kupione na bazarze logo choćby Wran-
glera i gitara. Znaczy hicior.

A propos – bazarowi producenci do 
dzisiaj mają twórczy zapał i potencjał, 
bowiem potrafią wyprodukować pod-
róbkę adidasów z czterema paskami. 
Czwarty oczywiście gratis.

Albo inny przykład. Skoro od lat wie-
my jak nie płacić za MS Office’a – zaopa-
trując się w Open Office’a, wcale nie gor-
szego od tworu z Redmond, jak ominąć 
przeglądarkę Internet Explorer (konku-
rencja jest rozległa), możemy pokusić się 
o inne rozwiązania, których efektem bę-
dzie nienaruszona gotówka w naszej kie-
szeni. Znaczy dziewictwo zachowane.

Zatem warto zastanowić się nad tym, 
czy tak naprawdę potrzebny jest nam... 
MobileMe. Może... gdyby był za dar-
mo można by zaszaleć. Ale za tę cenę to 
chyba nie.

Zacznijmy od ingrediencji. Co ma ta-
kiego ów MobileMe, co byłoby god-
ne uwagi? Konto z atrakcyjną domeną? 
Książkę telefoniczną? Kalendarz? Prze-
strzeń na nasze zdjęcia? Program do na-
mierzania naszego aparatu w przypadku 
jego zaginięcia?

Konto z atrakcyjną domeną to 
już było. Przed epoką MobileMe. 
@apple.com to było coś. Tę obecną moż-
na sobie darować. Nie, żebym propa-
gował Gmaila, ale atrakcyjna domena 
to krótka domena, a poza tym kon-
to „Gmail” jest niezwykle konkurencyj-
ne – bo darmowe – i co istotne, niezwy-
kle atrakcyjne. Naprawdę warto mu się 
przyjrzeć.

Książka telefoniczna. Tak właściwie 
to mamy ją w każdym Macu. Czy zatem 
możliwość korzystania z książki telefo-
nicznej w MobileMe to atrakcja? iPhone 
synchronizując się z komputerem uzu-
pełnia ową książkę i trzeba absolutnie 
nieszczęśliwego zbiegu okoliczności aby 
kogokolwiek zagubić.

Kalendarz. No właśnie do kalendarza 
i książki telefonicznej zaraz wrócę.

Przestrzeń na zdjęcia, czyli iDysk. 
Czy możesz bez tego żyć? Czy przypad-
kiem nie byłby bardziej atrakcyjny do-
datkowy dysk na USB czy Fire Wire. 
Nasze zdjęcia możemy, za tak zwany 
„frajer”, zamieścić również na Photobuc-
kecie, Flickrze, czy w innym podobnym 
miejscu.

Program do namierzania naszego 
aparatu. No właśnie, tu jest najwięk-
sza trudność. Z jednej strony zastana-
wiam się, czy aby za pomocą operato-
ra nie można naszego iPhone’a odnaleźć, 
a z drugiej myślę, że można nasz tele-
fon po prostu ubezpieczyć. Znając na-
szą prawną rzeczywistość odzyskanie 
nawet namierzonego telefonu może być 
trudne.

Jednak największą i najfajniejszą rze-
czą, jaką daje nam iPhone, jest synchro-
nizacja kalendarzy i książek telefonicz-
nych. Podejrzewam, że tylko MobileMe 
w wersji rodzinnej oferuje podobną moż-
liwość. Ale, nie ulega kwestii, że moż-
na taką funkcję stworzyć sobie samemu 
przy odrobinie wyobraźni, smykałki do 
eksperymentowania, czy chociażby wła-
ściwym wykorzystaniu konta „Gmail”.

Sam posiadam takie konto i co waż-
ne namówiłem żonę na założenie 
podobnego.

Co zatem może zrobić rodzimy 
 MacGyver albo nieślubne dziecko Ada-
ma Słodowego i Telewizji Polskiej?

No właśnie – przystąpić do działania.
Mam więc: konto korporacyjne w Lo-

tus Notes wraz z kalendarzem, kontak-
tami i książką telefoniczną. Mam rów-

nież swoje konto prywatne (płatne) z ta-
kimi samymi dodatkami.

Dla zabawy posiadam również kon-
to Gmail, do którego upoważniłem żonę 
oraz konto żony, do którego jestem upo-
ważniony. W swoim iPhone’ie wyłączy-
łem pocztę, notatki i książkę telefonicz-
ną żony (żona zrobiła podobnie z moim 
Gmailem. I co?

To proste, mamy teraz wspólny kalen-
darz – ten Gmailowski, w którym wspól-
nie dokonujemy zmian i to zarówno 
z komputera jak i z telefonu. Kalendarz 
na bieżąco synchronizuje się z naszymi 
telefonami, a dodatkowo na iPhone’o-
wych kalendarzach nakładają się wszyst-
kie terminy. Powiadomienia o zmianach 
napływają również smsem. A wszyst-
kie terminy znajdują się w jednym kalen-
darzu. Czyli hurra! W takim razie po co 
kupować MobileMe? Być może kiedyś 
ten projekt wzbogacony o inne pomy-
sły wart będzie swojej ceny, ale dzisiaj 
i w dodatku dla nas Polaków, jest o wie-
le za drogi.

I na koniec słowo o jedynej wadzie ta-
kiego rozwiązania jaką udało mi się do-
strzec. Telefon cały czas pracuje. Odbiera 
nowe zapisy w kalendarzu, powiado-
mienia o terminach, odbiera nową pocz-
tę oraz sygnały sms o nowych zmianach 
czy zbliżających eventach. Warto więc 
wiedzieć, że nie jest to – po wprowadze-
niu takich zmian – telefon dla grzecz-
nych dorosłych.

To raczej telefon dla niegrzecznych 
dziewic. Mam, a nie (wy)dałem. @

http://www.csop.pl
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Świat wirtualny, dzięki iPhone’owi, 
jest już aktywną częścią tej 
prawdziwej rzeczywistości.

Dziesięć lat temu nasza interakcja ze 
znajomymi w sieci ograniczała się do 
poczty elektronicznej i ewentualnie do 
czatów czy for internetowych. Wtedy 
jeszcze rzeczywiści znajomi czy rodzi-
na, byli zupełnie inną grupą osób, niż lu-
dzie poznani w internecie. Kilka lat temu 
nastał bum na serwisy społecznościowe. 
Granica się zatarła, wszyscy dostępni 
byli teraz w różnych sieciach społeczno-
ściowych, czy od niedawna, na tak zwa-
nych mikroblogach, będących w istocie 
kanałami szybkiej komunikacji. Do nie-
dawna jeszcze miejscem styku tak zwa-
nego „wirtualu” i „realu” był stojący na 
biurku komputer. Obecnie jesteśmy 
świadkami kolejnej rewolucyjnej zmiany, 
głównie dzięki inteligentnym komórkom, 
a przede wszystkim iPhone’owi i spo-
łecznościowym aplikacjom dostępnym 
na to urządzenie. Czasy, kiedy „wirtual” 
i „real” były dwoma odrębnymi świata-
mi należą już do przeszłości.

Uzbrojony w iPhone’a, z dostępem 
do internetu przez sieć komórkową, 

mam niemalże w każdej chwili kontakt 
ze wszystkimi moim znajomymi z róż-
nych stron świata, w tym samym czasie 
mogę poznawać też nowe osoby. Każdy 
liczący się serwis społecznościowy ma 
już swoją aplikację dla iPhone’a. Wspo-
mnieć wypada o Facebooku, Naszej Kla-
sie czy Twitterze. Ten ostatni doczekał 
się już przynajmniej kilkudziesięciu róż-
nych programów. Niektóre serwisy spo-
łecznościowe zdecydowanie wygodniej 
odwiedzać właśnie przez programy dla 
iPhone’a, niż z wykorzystaniem dużego 
komputera. Przykładem tego jest moim 
zdaniem polski serwis mikroblogowy 
Blip.pl. Aplikacje do jego obsługi napi-
sane na duże komputery pozostawia-
ją według mnie wiele do życzenia, pod-
czas gdy istnieją już przynajmniej cztery 
programy dla iPhone’a, które pozwalają 
wycisnąć z tego serwisu o wiele więcej. 
Trzymając w ręku jeden z nowszych mo-
deli iPhone’a, możemy także robić zdję-
cia czy nagrywać filmy i od razu wysyłać 
je do odpowiedniego serwisu społeczno-
ściowego, choćby Flickr czy YouTube.

To jednak nie koniec, pojawiają się już 
bowiem całkiem nowe jakościowo sie-
ci społecznościowe, oparte niemal wy-
łącznie właśnie na aplikacjach dla ko-
mórki Apple’a czy inne smartfony. Są to 
przede wszystkim sieci społecznościo-

we oparte na geolokalizacji, jak Foursqu-
are czy Gowalla. Dzięki nim wysyłamy 
w świat informacje o tym, gdzie w danej 
chwili się znajdujemy. Możemy też zoba-
czyć, kto przed nami zostawił swój pod-
pis „tu byłem” i dodać do znajomych by-
walców miejsc, które i my odwiedzamy. 
Innym typem serwisów, z których korzy-
stamy niemal wyłącznie poprzez inteli-
gentne komórki, są (ostatnio popularne) 
te poświęcone fotografowaniu za pomo-
cą iPhone’a (choć nie tylko). Wspomnieć 
tu wypada Instagram, Steply czy Photo-
treats (opisy dedykowanych dla nich apli-
kacji znajdziecie także w tym wydaniu 
iMagazine).

Większość z wymienionych przeze 
mnie serwisów współpracuje ze sobą. 
Jeśli wyślemy z naszego iPhone’a zdjęcie 
do serwisu Instagram, informacje o tym 
mogą pojawić się zarówno na Facebo-
oku, Twitterze, jak i właśnie Foursquare.

Tradycyjna lista kontaktów w telefo-
nie jest już często krótsza, niż lista zna-
jomych w serwisach społecznościowych, 
do których za pośrednictwem iPhone-
’a możemy wepchnąć niemal cały ota-
czający nas świat, a przynajmniej nasze 
subiektywne jego odbicie. @

Cały świat w kieszeni

http://www.Plantronics.net.pl
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 Janusz M. Kamiński 

Nie mam czasu. Kompletnie. Pewnie 
dlatego z radością przyjąłem do 
wiadomości fakt, że w końcu jedna 
doba w roku ma 25 godzin. Chwilę 
później przyszła niestety refleksja, 
że to jedna, jedyna taka doba, ale 
radość pozostała. Przynajmniej przez 
chwilę.

Mój brak czasu spowodowany jest trze-
ma czynnikami, które dość zgrabnie się 
przeplatają i powodują, że ten czas sta-
je się na wagę złota. Czyli praca, rodzina 
i aktywność fizyczna, będąca jednocze-
śnie odreagowaniem od dwóch powyż-
szych elementów układanki. Do tego 
model pracy, jaki mam. Czas pracy nie-
normowany, dużo wyjazdów, praca cał-
kowicie zdalna. Wniosek jest prosty 
– jestem idealnym klientem dla firmy 
z Coupertino.

Ponieważ czas odgrywa u mnie klu-
czową rolę, nie lubię go tracić na rze-
czy, które są nieefektywne. Wiem, że to 
może brzmieć nieco górnolotnie, ale tak 
jest. To była zresztą jedna z przyczyn, 
dla których kilka lat temu zamieniłem 
Windowsa na Mac OS X. Estetyka wyko-
nania sprzętu – gratis. W skrócie, chodzi-
ło mi o to, żebym nie tracił czasu na rze-
czy, na które nie muszę go tracić i żeby 
wszystkie elementy układanki ze sobą 
sprawnie działały.

Dlaczego o tym piszę? Ano dlatego, 
że czekałem z niecierpliwością na pre-
mierę nowych MacBooków Air. Dlacze-
go? Bo jestem modelowym wręcz użyt-
kownikiem takich urządzeń. Większość 
dnia spędzam poza domem i poza pra-
cą, którą możemy zdefiniować, jako czas 
spędzony w biurze. W ciągu dnia jestem 
wszędzie. I tam jest też ze mną mój 
komputer. Zawsze. Dlatego też, każdy ki-
logram urządzenia, które noszę ze sobą 
naprawdę ma znacznie, choćby dlatego, 
że w mojej torbie nie znajduje się wy-
łącznie laptop, a są ze dwa telefony, apa-

Osiołkowi wybór dano
rat fotograficzny, iPad i owszem – wspo-
mniany wcześniej laptop też.

Gdy półtora roku temu decydowa-
łem się na zmianę komputera, długo za-
stanawiałem się, co kupić. Czy zdecy-
dować się na MacBooka Air, czy kupić 
MacBooka Pro 15”. Wiem, że 95% osób 
wybrałoby MacBooka Pro, ale dla mnie 
ważniejsze jednak było, żeby kompu-
ter był lekki, nieźle działał na bateriach 
i był po prostu bardzo mobilny. Wybra-
łem Aira.

Tak, wiem. Ma wady. Głównie te 
związane z wydajnością. Ale znów – to 
jest moje narzędzie pracy, z którego ko-
rzystam wszędzie i zawsze. Nie obra-
biam na nim filmów, zdjęć w RAW-ach 
i nie montuję plików wideo. Kompu-
ter po prostu pracuje. Pewnie dlatego 
do dziś nie mogę darować sobie faktu, 
że z niewiadomych (OK, wiadomych…) 
przyczyn Air nie ma slotu na karty SIM 
pozwalających korzystać z niego jak 
z większości tego typu urządzeń na Win-
dows i dlaczego został pozbawiony tak 
prostej i ułatwiającej życie rzeczy, jak slot 
na karty pamięci.

Poza tym, poprzednia wersja Mac-
Booków Air oferowana była nawet 
w wariancie z procesorami taktowany-
mi zegarem ponad 2 GHz. Najczęściej 
kupowane były jednak te z procesorami 
 Core2Duo 1,6 i 1,8 GHz.

Nowe MacBooki Air przynoszą dwa 
rodzaje procesorów – 1,4 GHz dla wer-
sji 11” i 1,6 GHz dla wersji 13”. Nie zmienia 
się przy tym typ procesora – dalej jest to 
znane od dawna Core2Duo. Chociaż o i3 
możemy zapomnieć. Owszem – nowe 

MacBooki Air są ładniejsze. I w standar-
dzie mają pamięć typu flash. Ale nie 
sposób nie zauważyć, że zamiast roz-
woju, mamy raczej cofnięcie się. Tyle, że 
w atrakcyjnym opakowaniu.

Dla kogo jest zatem nowy MacBook 
Air? Zwłaszcza ten mniejszy? Pewnie dla 
osób, które nie mają iPada, bo nie pa-
suje im to urządzenie. Dla których urzą-
dzenie przenośne musi mieć koniecznie 
klawiaturę i osobny ekran. I chcą mieć 
urządzenie małe. Problem w tym, że ta-
kie właśnie osoby już mają iPady. A ich, 
według ostatnich szacunków, znajdu-
je się w Polsce pomiędzy 10 a 15 tysię-
cy sztuk. I gros z tych osób ma zapew-
ne  MacBooki Air 13”. Czy zatem zamienią 
one swoje Airy na nowe, ale słabsze? Nie 
sądzę. Nie widzę też specjalnie sensu po-
siadania dwóch komputerów przeno-
śnych. Wszak Mały Air iPada nie zastąpi, 
jak i iPad nie zastąpi Aira.

Premiera nowych MacBooków Air, 
w takiej, a nie innej specyfikacji w za-
sadzie doprowadziła do tego, że już te-
raz wiem, co będzie moim następnym 
komputerem. Będzie to MacBook Pro 15”, 
albo wręcz 17”. Choćby dlatego, że do co-
dziennych potrzeb robienia notatek na 
spotkaniach mam iPada. I wbrew wielu 
obiegowym opiniom – serio – do tego 
nadaje się on doskonale.

Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wy-
glądała sprzedaż małych Airów w Pol-
sce, gdzie przyjęły się netbooki głównie 
dlatego, że są małe i tanie. Air 11” net-
bookiem nie jest, ale przez wielu jest tak 
postrzegany. A klienci, jak zwykle, zagło-
sują portfelami. @

http://www.twitter.com/imagazinepl
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Czy najnowsza zabawka Apple 
nadaje się na jedyny komputer 
w domu?

Od kilku dni obserwuję dyskusje na in-
ternecie krytykujące najnowsze dziec-
ko Apple, MacBooka Air, że nie jest to 
model nadający się na główny kompu-
ter w domu czy pracy. Zresztą słuchacze 
podcastu Nadgryzieni zapewne słysze-
li nasz zawód nad faktem, że model 11” 
ma procesor taktowany częstotliwością 
1,4 GHz. Niezbyt okazały chomik potrafił-
by go szybciej napędzić, gdyby udało się 
dostarczać mu pokarm i napoje chłodzą-
ce przez porty USB... U większego brata 
jest już ciut lepiej i dostajemy Core2Duo 
1,86 GHz. Oba modele można doposażyć 
odpowiednio w szybsze procesory tak-
towane 1,6 GHz oraz 2,13 GHz. Pozornie 
więc nie ma specjalnego wzrostu wydaj-
ności, a model 11” jest wręcz dramatycz-
nie słabszy, patrząc na suche liczby.

Patrząc na wyniki Geekbench 2 opu-
blikowane wczoraj (tj. 25.10 br.) sprawy 
jednak zaczynają przybierać interesują-
cy obrót – nowe MBA są bardzo zbliżo-
ne do swoich poprzedników. Procesor 
to tylko jeden element systemu, a Ge-
ekbench jest benchmarkiem, który nie 
odwzorowuje rzeczywistego wykorzy-
stania komputera. Z pomocą przyszły 
wyniki Speedmark 6.5 z Macworld, które 

są zbiorem codziennych operacji, a w ich 
skład wchodzi pakowanie i rozpako-
wywanie plików, konwersja dokumen-
tu w MS Word czy plików AAC na MP3 
w iTunes, import filmu do iMovie, zdjęć 
do iPhoto oraz paru innych już bardziej 
specjalistycznych narzędzi.

Wystarczy szybkie spojrzenie na wy-
niki Speedmark, żeby zauważyć znacz-
nie sprawniejsze radzenie sobie kom-
puterów w codziennych operacjach. 
MBA w wersji 13” są nawet szybsze niż 
MBP 13” z 2010 roku, a 11” sprawniej-
sze od swoich poprzedników taktowa-
nych częstotliwością 2,13 GHz. Zapewne 
to SSD wlutowane bezpośrednio w płytę 
główną odgrywają największą rolę, ale 
plotki o tym, że starsze modele zmniej-
szały prędkość procesora, gdy wzrastała 
temperatura, nie są bezpodstawne.

MG Siegler, redaktor TechCrunch, do-
słownie przed chwilą (26.10 br.) opubliko-
wał swoje wrażenia z użytkowania no-
wego MacBooka Air 13” i jego słowa są 
kolejnym potwierdzeniem moich przy-

puszczeń – ta zabawka jest w zasadzie 
ograniczona tylko przez pojemność swo-
jego dysku, który nie jest wymienny (po-
dobnie jak RAM). Problem z otwieraniem 
kilku aplikacji też odszedł w zapomnienie. 
Nie będzie to oczywiście idealny kompu-
ter do montażu wideo czy zaawansowa-
nej obróbki zdjęć w Aperture czy Lightro-
om, ale do podstawowych operacji łącznie 
z obsługą pakietu iLife z powodzeniem 
wystarczy. Ograniczenia pojemnościowe 
też raczej dyskwalifikują go jako centrum 
naszych multimediów, ale do wszystkiego 
innego wydaje się być idealny.

MBA nie zadowoliłby moich zaawan-
sowanych potrzeb komputerowych, ale 
nie jestem też typowym userem. Jestem 
przekonany, że znaczna większość osób 
z powodzeniem może zastąpić (i nie na-
rzekać!) nowymi Airami swoje więk-
sze i cięższe laptopy. Wystarczy określić 
swoje potrzeby (w tym głównie pojem-
nościowe!) i pamiętać o zapasie na przy-
szłość. A power-userzy i tak zdecydują 
się na procesory Core i5 lub szybsze... @

Wyłącznie MacBook Air?



lat polskiego podkastingu
Pi´ç lat polskiego podkastingu. Du˝o to czy mało? WłaÊnie, oto główne pytanie naszego artykułu. Podcasting
na Êwiecie istnieje troch´ dłu˝ej, ale w sumie nie mamy si´ czym martwiç, byliÊmy tylko kilka lat “za murzynami”
czyli opóênieƒ wielkich brak. Czego brak, to dynamicznego rozwoju, jaki jest - ot na przykład w Stanach, ale
tam podkasty liczy si´ w dziesiàtki tysi´cy, u nas wcià˝ magiczna liczna 300 to taki punkt graniczny. No i co
gorsza, z tej trzysetki jakieÊ 50 -70 podkastów jest tylko aktywna. Ale nie narzekajmy, jesteÊmy tutaj, by si´
cieszyç. A jest naprawd´ z czego.

No ale czym w ogóle jest PODCAST?
Aby było jak najproÊciej powiem, ˝e podcast to nagranie dêwi´kowe. Ju˝. Proste prawda? No ale sà pewne
szczegóły, które sprawiajà, ˝e podcast to nie radio czy album płytowy. Zupełnie jak w Êwiecie komputerów:
ka˝dy laptop jest komputerem, ale ju˝ nie ka˝dy komputer jest laptopem.
Czym wi´c sà te szczegóły? Najwa˝niejszym z nich jest publikacja tych nagraƒ w internecie w postaci plików
mp3 (sà dopuszczalne i inne formaty).



Poczàtek
Jacek Artymiak zaczàł to wszystko, wiemy - byli Włosi
wczeÊniej, ale tak jak szybko si´ pojawili, zamilki równie
szybko. A Jacek przez prawie 3 lata dawał głos i działał.
Ostatnio w gronie znajomych rozmawialiÊmy sobie 
o podkastingu, o tym, co nam to daje, dlaczego 
“marnujemy” czas na tà zabaw´. I trudno było

przekonaç kilka osób, powiedzieç im, ˝e lubimy gadaç do
gàbki, ˝e lubimy sp´dzaç czas na montowaniu, ˝e lubimy
po prostu si´ wywn´trzaç właÊnie w ten sposób. 

Nie rozumieli, dlaczego, po co i wogóle o co chodzi.
I właÊnie ta rozmowa nasun´ła nam myÊl, pomysł do
napisania kilku słów do Magazynu. No bo tak na prawd´
nasza działalnoÊç, gadanie, nagrywanie, dzielenie si´
sobà interesuje promil promila naszej polskiej ludzkoÊci.
Absulutnie nie ma rewolucji takiej jak była, np. w USA, 
gdzie podkastów mamy tysiàce. W Polsce, przez te pi´ç 

lat raptem 300 i troch´ projektów i ze dwa tuziny 
projektów radiowych. I co dalej? Czy to kiedyÊ ruszy? 
Czy to kiedyÊ wreszcie zyska i rozgłos, i tzw pras´,
˝eby ludzie po prostu wiedzili o co chodzi z tym
gadaniem. Jest ci´˝ko laikowi wytłumaczyç “prostà
zło˝onoÊç” tego naszego działania, nie rozumiejà w
wi´kszoÊci ch´ci dzielenia si´ sobà właÊnie w tej formie.
Jest ci´˝ko. Ka˝dy rok z naszego podkastowania był 
rokiem bardzo udanym, nowe głosy, nowe projekty, 
nowi ludzie, ale wcià˝ czekaliÊmy na rewolucj´, albo 
chocia˝ na du˝ego kopa - czyli ˝eby ten nasz Êwiat w
koƒcu wyszedł z podziemia.

Chyba jednak nic z tego nie b´dzie, zostaniemy 
niszowym medium, chocia˝ w tym jest unikalny smak 
i odrobina wyjàtkowoÊci.

Rewolucji nie było, i pewnie nie b´dzie, ale Koras, Rafał 
z “Dykty”, Hukafony, Łosiowiska, Energetyki, Wsioki 
i wiele innych projektów ludzi młodych, którzy chwytajà
za gàbki i w nie plujà, dobrze rokujà jubilatowi. I tak
musi chyba byç. Rewolucja - nie koniecznie, ale ewolucja
- przede wszystkim.

Redakcja Podcastofonu

trudny

http://magazyn.podcastofon.pl
http://podcastofon.pl
http://katalogpodkastow.pl
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 Paweł Iwaniuk 

W połowie sierpnia tego roku pojawiła 
się w sieci informacja o spadku sprzeda-
ży netbooków marki Asus. Prezes firmy 
– Jerry Shen, stwierdził wtedy, że jedną 
z przyczyn takiego stanu jest pojawienie 
się na rynku iPada. Przyznaję, że taka de-
klaracja ze strony szefa wielkiego, mię-
dzynarodowego koncernu była dla mnie 
zaskakująca, bo w tej branży mało kogo 
stać na taką szczerość. Zazwyczaj, szefo-
wie krzemowych gigantów w takich sytu-
acjach wykręcają się wskaźnikami ekono-
micznymi, a w ostatnich latach po prostu 
recesją. Jerry Shen nie mógł jednak zasto-
sować tradycyjnej retoryki w tym przy-
padku. Dlaczego? Bo netbook z definicji 
miał być tanim komputerem, właśnie na 
czasy kryzysu ekonomicznego.

Przyznanie się do błędu w ocenie po-
pytu, byłoby jednoczesnym przyzna-
niem się do błędu w strategii. Nadmiar 
szczerości nie był jednak wskazany, bo 
mógłby odbić się negatywnie na nastro-
jach inwestorów. W tej sytuacji należa-
ło więc wybrać mniejsze zło i przyznać, 
że faktycznie, konkurencja ma bardziej 
„chodliwy” produkt. My jednak również 
będziemy mieli własny tablet, a nawet 
kilka tabletów. Sytuacja będzie uratowa-
na, a inwestorzy wstrzymają się z wy-
przedażą akcji, przynajmniej na razie.

Pojawia się jednak pytanie: czy ta-
blet faktycznie zabije netbooka? Według 
mnie, tak się ostatecznie stanie. Jeśli się-
gniemy pamięcią do 2007 roku, mniej 
więcej do momentu gdy Asus prezento-
wał swoje pierwsze, 7-calowe netbooki, 
szybko okaże się, że pierwotna koncep-
cja gdzieś zaginęła.

Netbook miał być tani, mały i lekki. 
Miał uruchamiać się błyskawicznie i tak 
samo szybko wyłączać. Miał posiadać 
mały dysk SSD, tylko na system i najpo-
trzebniejsze rzeczy, bo reszta danych 
miała być składowana w chmurze. Net-
book miał również długo pracować na 
baterii, co częściowo się udało, ale nie 
jest cechą wszystkich urządzeń dostęp-

nych w tym segmencie. Na końcu, net-
book miał pracować pod kontrolą lekkie-
go Linuksa, co miało pozytywnie odbijać 
się nie tylko w osiągach, ale przede 
wszystkim w końcowej cenie produktu.

Bardzo szybko koncepcja minęła się 
z rzeczywistością. Windows wyparł Li-
nuksa, bo Microsoft chciał mieć swój 
udział w tym segmencie. Tradycyjne 
dyski twarde wyparły SSD. Producen-
ci zaczęli usilnie przekształcać netbooka 
w zwykłego notebooka, wciskając w nie-
go pojemniejsze dyski, mocniejsze karty 
graficzne, a ostatecznie nawet większe 
ekrany. Również w zestawieniu ceno-
wym okazało się, że mały laptop wcale 
nie musi być tańszy od swoich starszych 
i większych kuzynów. Tym samym net-
book został zabity przez jego twórców.

OK, ale gdzie w tej historii znajdu-
je się tablet? Dokładnie tam, gdzie ory-
ginalnie znaleźć miał się netbook. Mały 
komputerek miał być urządzeniem słu-
żącym do konsumpcji mediów, komuni-
kacji w sieci oraz prostej edycji i odczytu 
dokumentów. Ostatnie miesiące pokaza-
ły, że tablet świetnie mieści się we wspo-
mnianych założeniach.

W takim razie, kiedy powinniśmy 
ostatecznie spodziewać się śmiertelnego 
zejścia netbooków? W ciągu najbliższych 
2 lat. Uważam, że w połowie 2011 roku, 
gdy wszyscy giganci będą już posiada-

li w swojej ofercie tablety, trend będzie 
już wyraźny. Coraz więcej osób nawią-
że kontakt z tymi urządzeniami, a część 
z nich przekona się do urządzeń z doty-
kowym ekranem, tak jak kiedyś musieli-
śmy się przekonać do notebooków. Duży 
wpływ na adopcję będą miały ceny, ale 
te będą spadać. Już w tym roku, do-
kładnie w listopadzie, na polskim poja-
wić się ma nowoczesny androidowy ta-
blet za około 1600 zł, czyli w przedziale 
cenowym charakterystycznym dla net-
booków. Takich urządzeń będzie więcej. 
Myślę, że firmy, które wyczują, że stu-
denci oraz uczniowie są dobrą grupą od-
biorców i zaoferują im kompletne, ta-
nie rozwiązanie z możliwością odczytu, 
a także edycji dokumentów, będą zwy-
cięskie w tym wyścigu. @

PAWEŁ IWANIUK – Dziecko Czarnobyla, zwane 
również pokoleniem Polsatu. Człowiek, który na-
prawdę śni o elektrycznych owcach. W swoim do-
tychczasowym życiu miał więcej telefonów komór-
kowych niż poznał dziewczyn. Z pamięci cytuje 
„Gwiezdne Wojny” i „Star Treka”. Z wykształce-
nia pedagog. Z zamiłowania bloger. Przedsiębior-
ca z potrzeby. Na co dzień prowadzi własną firmę, 
w ramach której tworzy między innymi blog Da-
ilyTECH.pl oraz podcast TECHNOZgredy. Niegdyś 
współtworzył Antyweb.pl oraz kilka innych projek-
tów tematycznych. Zawsze chętny do współpracy 
oraz podejmowania nowych wyzwań. 
Znajdziesz go na: http://dailytech.pl
http://frostbite.blip.pl
http://www.facebook.com/iwaniuk.pawel

Tablet – Netbook killer
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 Michał Śliwinski 

Kiedy piszę ten felieton, jest 
południe naszego czasu, dnia 
20 października. Już za kilka 
godzin, Steve Jobs zademonstruje 
światu nowego Macbooka Air. 
Nie mogę się doczekać. Odliczam 
minuty... jeszcze nie wiem co to 
będzie za komputer, ale ja już go 
chcę! Oto dlaczego:

W przyszłym miesiącu mijają dwa lata, 
od kiedy jestem użytkownikiem kom-
puterów Mac. Wprawdzie komputery 
z pod znaku nadgryzionego jabłuszka fa-
scynowały mnie od dawien dawna, jed-
nak system Windows znałem, rozumia-
łem i miałem dokładnie rozpracowany. 
Apple mnie kusiło reklamami z serii „Get 
a Mac”, przejściem na procesory Inte-
la i tym, ponoć super przyjaznym syste-
mem operacyjnym Mac OSX. Jednak by-
łem nieugięty.

 Jane Air – miłość od pierwszego 
 wejrzenia 
Wszystko miało się dobrze, dopóki nie zo-
baczyłem Macbook’a Air. Zawsze fascy-
nowały mnie różne „oryginalne” laptopy, 
w tym czasie używałem TabletPC od Le-
novo i był to świetny komputer Ale na wi-
dok Aira zacząłem się po prostu „ślinić”. 
Długo się przed tym uczuciem broniłem, 
jednakw końcu nie wytrzymałem i kupi-
łem mojego pierwszego Maca w „najcień-
szym” opakowaniu jakim się da.

Jako gość, który na co dzień zajmu-
je się produktywnością, zauważyłem jak 
posiadanie pięknego komputera wpływa 
bardzo pozytywnie na pracę – po prostu 
chcę się na nim pracować! Samo mnie 
to zdziwiło. Po prostu noszenie ze sobą 
i potem otwieranie do pracy kompute-
ra, który jest niewiele grubszy od papie-
rowego foldera na dokumenty (i niewie-
le więcej waży) stało się dla mnie czystą 

przyjemnością. Moja żona zaczęła być 
zazdrosna.

Piękność mojej „Jane Air” (nawiąza-
nie do powieści „Jane Eyre” – moja żona 
jest fanką literatury angielskiej) zawład-
nęła mną całkowicie. To była miłość od 
pierwszego wejrzenia i spowodowała, 
że mój „switch” z Windowsowca na Ma-
cowca odbył się praktycznie bezbole-
śnie i szczęśliwie. Jane urzekała wszyst-
kich, którzy ją widzieli a mnie wciągnęła 
w świat Apple i uwiodła bez pamięci.

 Nie ma róży bez kolców 
 – wentylatory, monitory 
 i ciepełko 
Jane była śliczna, ale miała swoje wady. 
Przegrzewała się i jej wentylator działał 
jak traktor. Ktoś na forum Apple porównał 
to zjawisko do obcowania z piękną top-
modelką o głosie grubego piwosza. Na 
szczęście zakup Coolbooka i odpowiednia 
konfiguracja wentylatora za pomocą smc-
FanControl (zmniejszenie obrotów wia-
traczków) obie te przypadłości rozwiązała 
na dobre. Modelka Jane znowu urzekała.

Jane była moim pierwszym i jedynym 
komputerem Mac, więc stała się moim 
głównym narzędziem do pracy. Idea 
komputerów stacjonarnych już od daw-
na w moim życiu nie miała racji bytu, 

a ten laptop z całkiem sporym ekranem 
i klawiaturą idealnie nadawał się do mo-
ich zadań.

Tutaj znowu wkraczają moje meto-
dy, teorie produktywności i efektywno-
ści. Otóż praca na dwóch monitorach na 
raz jest dużo lepsza (przynajmniej dwa 
razy!) niż na jednym, więc będąc przy 
biurku w moim biurze domowym podłą-
czałem Jane do zewnętrznego monitora, 
aby pracować na dwóch jednocześnie. 
Szczególnie jest to pomocne przy pisa-
niu kodu, kiedy mój zewnętrzny monitor 
ustawiam w pozycji pionowej i tam od-
palam środowisko programistyczne, a na 
monitorze Air’a odpalam przeglądarkę 
z podglądem.

Niestety po kilku miesiącach pracy 
w ten sposób, okazało się, że  Macbook 
Air pierwszej generacji ze zintegrowa-
ną kartą graficzną „nie daje rady” jeśli 
za dużo rzeczy odpalę na dwóch moni-
torach. Szczególnie, jeśli puszczę jakieś 
 wideo na monitorze zewnętrznym. Po 
prostu się przegrzewa biedaczka. Dla-
tego jak tylko ukazał się Air kolejnej ge-
neracji z dedykowaną kartą graficzną 
nVidia, znalazłem sobie powód, żeby 
wykonać upgrade i zamienić siekierkę na 
kijek... Kupiłem nowego Air’a, sprzedając 
starego na Allegro.

Ładne 2 GB RAMu zmusza do 
produktywnej jednozadaniowości

Productive Apple Fanboy 
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 Więcej mocy, więcej dysku... 
 ale mało RAMu 
Nowa Jane sprawuje się dużo lepiej. Pra-
ca na dwóch monitorach stała się dla 
mnie przyjemnością i nie bałem się, że 
mi skapituluje nagle, jak odpalę filmik 
na YouTube w HD na zewnętrznym mo-
nitorze. Dedykowana karta graficzna to 
jest to. Jednak pozostała jedna mała bo-
lączka ze starej Jane Air – ma tylko 2 GB 
RAMu wlutowane w płytę główną (czyli 
nie można tego wymienić) i więcej jej nie 
dają, choćbym samego Stefana poprosił.

2 GB RAMu to kiedyś było bardzo 
dużo. Ba, kiedyś jak tyle miałem na 
moim TabletPC z Windowsem XP to 
uważałem, że nigdy nie będę potrzebo-

wał więcej. Czasy się zmieniają. W obec-
nych czasach żyjemy głównie w przeglą-
darkach internetowych – sam osobiście 
mam zawsze uruchomione dwie: Chro-
me (używam do ogólnego surfowania) 
i Operę (do zadań specjalnych, gdzie le-
piej i szybciej działa niż Chrome). Po ca-
łym dniu surfowania taka przeglądarka 
może spokojnie zjeść ponad 0,5 GB pa-
mięci RAM. Takie dwie przeglądarki i kil-
ka aplikacji i moje „duże” 2 GB RAMu są 
zjedzone i komputer zaczyna pracować 
z pamięci podręcznej na dysku twar-
dym. Czyli zaczyna „mulić”.

 Zmiana podejścia – single-tasking 
I znowu czas na trochę teorii produk-
tywności. Moi guru tacy jak David Al-
len czy Leo Babauta uważają, że ludzie 
nie są w stanie wielo-zadaniować (ang. 
 multi-task) ale jedyne, co umiemy, to tak 
naprawdę szybko zmieniać punkt, na 
którym się skupiamy z zastrzeżeniem, 
że jest to zawsze jeden punkt w jednym 
momencie czasu. Czyli pokrótce – mo-
żemy tylko zajmować się jednym zada-
niem w jednym momencie, czyli z an-
gielskiego: single-task.

Więc zacząłem tak podchodzić do 
mojej pracy na komputerze. Na stałe 
miałem uruchomione wspomniane wy-
żej dwie przeglądarki WWW, w których 
„żyję” i pozostałe programy odpalam tyl-
ko wtedy, jeśli potrzebne mi są do wy-
konania jakiejś czynności. Jeśli ją wyko-
nam, zamykam te programy po kolei. 
I tyle. Ale zamykam konkretnie, przez 
Cmd+Q, więc faktycznie zwalniam RAM 
dla innych aplikacji.

Ma to kilka podstawowych plusów. 
Po pierwsze łatwiej jest się mi skupić. 
Po drugie, jak wcisnę Cmd+Tab, to wi-
dzę tylko kilka ładnych dużych ikon 
uruchomionych aplikacji a po trzecie, 
mój komputer zawsze śmiga, bo nie 
daję mu szansy zamulić się w żadnym 
momencie.

I tutaj wychodzi kolejny plus  Macbook 
Air – dzięki temu, że ma dysk SSD, od-
palanie aplikacji jest prawie natych-
miastowe, więc po wykonaniu zadania 
i zamknięciu aplikacji, na których pra-
cowałem, włączenie nowego zestawu 
aplikacji jest bardzo szybkie. Dysk SSD, 
który zapisuje tak samo wolno jak zwy-
kły dysk twardy (stąd pamięć podręcz-

Productive Apple Fanboy 
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na muli na nim tak samo jak przy trady-
cyjnym dysku), ma jednak tego plusa, że 
uruchamia wszystko znacznie szybciej 
niż HDD. Moja Jane uruchamia takie ko-
były jak Open Office w zaledwie kilka se-
kund, podczas gdy na Macbookach PRO 
z dyskami twardymi trwa to co najmniej 
kilkanaście sekund.

Stąd moja Jane stała się dla mnie kró-
lową single-taskingu. Musiałem zmie-
nić moje przyzwyczajenia, ale udało mi 
się i 2 GB RAM przestały być takim pro-
blemem jak kiedyś. Co więcej, zmieni-
łem przyzwyczajenia na dobre także je-
śli chodzi o przeglądarki internetowe. 
Czasy 30 otwartych kart uznałem za 
sprawę przeszłości i nauczyłem się ko-
rzystać z kart na podobnej zasadzie jak 
z aplikacji: „otwórz, przeczytaj/zrób coś, 
zamknij”. Najczęściej otwierane kar-
ty dodałem do Bookmarków, pozosta-
łe Bookmarki usunąłem. Aplikacje typu 
Google Reader czy Gmail opalam tylko 
wtedy, kiedy faktycznie muszę z nich ko-
rzystać, a jak znajdę jakiś ciekawy arty-
kuł to wrzucam go do Evernote’a za po-

mocą jego plug-inu w Chrome. Dzięki 
temu moje przeglądarki stały się lżejsze, 
szybsze i sprawniejsze... i co za tym idzie 
– mniej pamięciożerne.

 Nowy system pracy jest 
 superskuteczny... ale moja 
 dusza Fanboy’a znowu pewnie 
 wygra... 
Rozpisałem się o mojej miłości do Jane 
Air, o pokonaniu limitu 2 GB Ram i o tym 
jak mi się świetnie teraz pracuje. Ale i tak 
chyba wyjdzie na to, że słaby ze mnie 
człowiek... bo właśnie zakończyła się 
prezentacja Steve’a Jobsa i zobaczyłem 
następczynię mojej Jane. Ma monitor 
o większej rozdzielczości, 2 razy większy 
dysk SSD i – uwaga – może mieć 2 razy 
więcej pamięci RAM (max 4 GB)! I do 
tego trzyma na baterii znacznie dłużej 
i jest minimalnie lżejsza i ładniejsza...

Jestem facetem i skoro ślubowa-
łem mojej żonie wierność, to przynaj-
mniej w kwestii komputerów mogę za-
chować się jak typowy samiec i co roku 
zmieniać nową top-modelkę od Ap-

ple. A co mi tam. Szaleć to szaleć! Pyta-
nie tylko, czy od tego nadmiaru RAMu 
(w końcu będzie dwa razy więcej!) w gło-
wie mi się nie przewróci i moje dobre 
i produktywne przyzwyczajenia nie pój-
dą w odstawkę i znowu będę próbował 
wielozadaniowości? A niby nowe lep-
sze komputery mają nas czynić bardziej 
produktywnymi! @

Productive Apple Fanboy 

http://www.imagazine.pl


http://www.getapp.net
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Ze Stevem Jobsem łączy mnie niewątpliwie 
jedna rzecz. Obaj bardzo lubimy lekko 
niszowe urządzenie Apple, jakim jest 
Apple TV. Niestety dużo więcej nas dzieli. 
Po pierwsze Steve zarabia na Apple TV, a ja 
wydaję kupując je oraz Steve, mieszkając 
w USA może z niego w pełni skorzystać. 
Niestety ja, jako obywatel z polskim 
paszportem, nie mogę się nim tak do 
końca cieszyć. Apple TV staje się bowiem 
pełnoprawnym urządzeniem dopiero 
po podłączeniu do pełnej wersji sklepu 
iTunes Store. Wtedy możemy cieszyć 
się z możliwości wypożyczania filmów, 
kupowania teledysków, czyli jednym 
słowem – mamy zapewniony odpowiedni 
wsad do naszej przystawki telewizyjnej.

Jednak Apple TV ma też inne fajne cechy i dlatego obiecałem sobie bronić 
go do samego końca, końca  Apple TV lub mojego. Gdy już wszystko wska-
zywało, że koniec ten ma nastąpić (koniec Apple TV, nie mój), Steve poka-
zał nam zupełnie nową wersję tego urządzenia. Wersja te różni się praktycz-
nie wszystkim od swojego poprzednika. Począwszy od wyglądu, ceny (tylko 
99$) poprzez filozofię używania, technologię zastosowaną wewnątrz, aż po 
możliwe perspektywy przyszłego wykorzystania. Takie same pozostały tyl-
ko dwie rzeczy: pilot zdalnego sterowania oraz interfejs użytkownika.

 Czarne pudełko 
Pierwszym szokiem jaki przeżywamy biorąc do ręki nowe Apple TV są jego 
miniaturowe rozmiary. Obudowa jest naprawdę niewiele większa od pacz-
ki papierosów. Dodatkowo, pudełko w jakim go dostajemy od razu mówi 
nam kolejną rzecz. Apple TV, mimo małych rozmiarów, ma wbudowany za-
silacz. To naprawdę robi wrażenie, warto dodać, że w porównaniu do po-
przedniej wersji nowa jest o 80% mniejsza!

 Zdecydowanie mniejsze wrażenie robi zaś plastik użyty do jego wytwo-
rzenia. Jest on czarny matowy u góry i brudzi się pod palcami, a po bokach 
czarny błyszczący i również się brudzi pod palcami. Jednak nie będziemy 
tego urządzenia „obmacywać” codziennie. Głównie będzie stało podłączo-
ne do TV i rzadko dotykane. No chyba, żeby się pochwalić przed innymi ja-
kie jest małe.

 Wszystkie pięć złącz tego urządzenia znajdziemy na tylnej ściance. Są to 
złącza zasilania, HDMI, Micro USB, optyczne złącze dźwięku oraz port Ether-
net. Oprócz możliwości podłączenia do sieci komputerowej za pomocą ka-

Inwestycja w przyszłość
Nowe Apple TV

tekst: Norbert Cała
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belka, istnieje także możliwość podłączenia za 
pomocą wbudowanej karty Wi-Fi w standardzie 
„n”.  

 iPod touch bez ekranu 
Jednak najwięcej nowości znajdziemy w środ-
ku tego czarnego pudełka. W porównaniu do po-
przedniej wersji przypominającej komputery Mac, 
tu mamy sprzęt przypominający urządzenia 
mobilne. Swoje miejsce znalazł więc procesor A4 
identyczny jak ten w iPodzie touch 4G oraz iPa-
dzie, pamięć RAM 256 MB, chip odpowiedzialny 
za Wi-Fi 802.11n i Bluetooth. Co ciekawe, mamy 
też pamięć flash o pojemności 8GB, o której spe-
cyfikacje milczą. Jest też miejsce na płycie głów-
nej na instalację kolejnego takiego modułu, co 
może sugerować pojawienie się w najbliższym 
czasie nowej wersji.

Na płytce znajdziemy też miejsce po złączu 
 docka – samego złącza nie ma, ale płytka jest 
przystosowana do jego wlutowania. Funkcję złą-
cza docka przejmuje umieszczone z tyłu złą-
cze Micro USB. Co ciekawe, Apple TV możemy 
podłączyć przez to złącze do komputera i nor-
malnie wgrać do niego soft za po-
mocą iTunes. Jest więc tam pra-
wie wszystko to, co znamy 
z iPoda touch, oczywiście 
oprócz ekranu.

 Po włączeniu 
Pierwszą rzeczą, jaką zo-
baczymy na ekranie te-
lewizora po podłączeniu 
nowego sprzętu, będzie 
zapewne znaczek 720p. 
Tym nieśmiałym ozna-
czeniem telewizor poin-
formuje nas, że Apple 
TV nie pokazuje pełne-
go obrazu HD, a jedynie 
tak zwane HD  Ready. Mo-
żecie zdziwić się, dlacze-
go tak jest – przecież te-
raz wszyscy pokazują Full 
HD. Jak się zastanowić, to odpo-
wiedź jest prostsza niż nam się wyda-
je. Po prostu wszystkie materiały filmowe, 
jakie znajdziemy w iTunes Store są wła-
śnie w rozdzielczości 720p, więc przezna-
czone do współpracy z tym sklepem urzą-
dzenie wcale nie musi wyświetlać obrazu 
w rozdzielczości wyższej. Prawda że pro-
sta odpowiedź?

 Kolejną rzeczą, jaka pojawi się na ekra-
nie, jest interfejs nowego Apple TV, któ-

ry, jak wspomniałem, jest jedną z nielicznych rzeczy łączą-
cą go z poprzednikiem. Jednak już sama filozofia używania 
jest zdecydowanie inna. Po pierwsze, Apple TV w nowej wer-
sji jest praktycznie bezużyteczne bez połączenia z kompu-
terem. Poprzednia wersja posiadała dysk twardy, na którym 
przechowywane były materiały zsynchronizowane wcześniej 
z iTunes. Można je więc było odtwarzać bez konieczności po-

siadania uruchomionego kompute-
ra. W wersji obecnej dysku nie 

ma, a cały materiał, jaki mo-
żemy przeglądać przez Ap-
ple TV, jest streamowany 
z biblioteki iTunes zgroma-
dzonej na naszym domo-
wym komputerze. W tym 
celu używana jest funkcja 
iTunes nazwana „Biblio-
teką Domową”. Za jej po-
mocą można przesyłać 
strumieniowo i przeno-
sić muzykę, filmy wideo, 
zdjęcia i inne pliki do 
maksymalnie pięciu in-
nych komputerów w sieci 
lokalnej i właśnie do Ap-

ple TV.
 Ma to swoje wady i za-

lety. Wada to konieczność 
posiadania stale włączone-

go komputera w czasie 
pracy Apple TV. Zale-
ta jest jednak większa 

– bardzo duża pew-
ność działania. Prze-
syłanie strumie-
niowe za pomocą 
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cje te najpierw trafiły do nowego Apple TV, a potem zosta-
ły pokazane przez Apple w najnowszym pakiecie iPhoto 11. 
Można też używać Apple TV jako sposobu na bezprzewodo-
we przesyłanie muzyki z biblioteki iTunes do sprzętu grające-
go w salonie. Oczywiście także ręcznie dodane filmy do iTunes 
będą mogły być odtwarzane, niestety – co może być dla wielu 
osób wielką wadą – nie da się do nich w prosty sposób dodać 
napisów. Wreszcie też Apple TV pozwoli oglądać na telewizo-
rze filmy zgromadzone w serwisie YouTube.

 Całe mnóstwo świetnych zastosowań. To jednak nie koniec 
potencjału bowiem…

 Patrząc w przyszłość 
…jak wspomniałem, nowe Apple TV ma wbudowaną pamięć, 
o której milczą specyfikacje. Może w przyszłości posłużyć ona 
do instalacji oprogramowania pobranego z AppStore w wersji 
dla Apple TV. Dla mnie było pewne, że pojawi się w tym urzą-
dzeniu opcja instalacji oprogramowania. Apple, tworząc Apple 
TV działające na systemie iOS, nie przepuściłoby takiej możli-
wości. Jestem przekonany, że za pół roku dostaniemy upgra-
de softu do Apple TV z fantastyczną możliwością instalacji 
oprogramowania. Wtedy urządzenie to stanie się tym, czym 
WY chcecie je widzieć: odtwarzaczem filmów z napisami (pro-
szę bardzo: VLC), stacją pogodową (proszę bardzo: programów 
do tego jest cała masa w AppStore), konsolą do gier (proszę 
bardzo: są ich tysiące w sklepie Apple)… Zakup Apple TV to in-
westycja w przyszłość. Tania inwestycja w przyszłość. @

dej chwili mamy dostęp do wszystkich zdjęć, filmów i muzyki 
zgromadzonej w komputerze. Poprzednia wersja miała tu spo-
re problemy, jeśli materiał nie był zsynchronizowany, bo się nie 
zmieścił na dysku wewnętrznym, to ten przesyłany strumienio-
wo zazwyczaj się nie odtwarzał.  Niestety, chcąc używać Apple 
TV w naszych polskich realiach, musimy się liczyć z ogranicze-
niami najważniejszych funkcji. Brak dostępu do sklepu iTunes 
Store wyklucza podstawową rzecz, czyli wypożyczanie fil-
mów od Apple. Dla wielu osób to przekreśla przydatność tego 
urządzenia i wcale się im nie dziwię.

 Do czego więc można użyć 
 w naszym kraju Apple TV? 
Ja używam go np. do pokazywania zdjęć zgromadzonych na 
komputerze lub w serwisie Flickr. Pod tym kątem sprawdza się 
znakomicie, pozwalając pokazywać zdjęcia z podkładem mu-
zycznym i fajnymi animacjami. Ciekawostką jest to, że anima-

Apple TV 
 Wymiary:  23 mm × 98 mm × 98 mm

 Waga:  272 g

 Łączność:  Wi-Fi n, Ethernet

 Wyjścia: HDMI, optyczne audio

 Ocena iMagazine: 
     

 Plusy: niska cena, małe wymiary, potencjał

 Minusy:  ograniczenia związane z brakiem iTunes Store 
w Polsce
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Arc jest wręcz stworzony do przemieszczania się, a wszystko 
to za sprawą przemyślanej składanej konstrukcji. Myszka łamie 
się wpół, dzięki czemu zajmuje w plecaku lub torebce bardzo 
mało miejsca. Jednocześnie po rozłożeniu ma wymiary prawie 
standardowej myszki i jest bardzo wygodna w użytkowaniu 
nawet podczas długiej pracy, nawet jeśli posiadamy dłoń jak 
drwal. Posiada też cztery przyciski oraz rolkę. 

Dwa przyciski są umieszczone standardowo, trzeci pod rol-
ką przewijania (pokazuje wszystkie okna), a czwarty z boku 
(pokazuje biurko). Dzięki mocnemu, metalowemu zawiasowi 
można ją zamykać i otwierać bez obaw o przypadkowe uszko-
dzenie. Mocny, wytrzymały zawias ma dodatkowe zastoso-
wanie, w chwilach zdenerwowania można sobie pozamykać 
i pootwierać myszkę w celu ukojenia nerwów i bez obaw o jej 
uszkodzenie. Testy podobno wykazały, że jej odporna kon-
strukcja wytrzymuje nacisk ponad 11 kilo gramów. 

Co ciekawe, zamknięcie myszki jest równoznaczne z jej wy-
łączeniem, co oczywiście pozwala na znaczną oszczędność ba-
terii.  Jeśli będziemy dbali o jej zamykanie, to dostarczony 
komplet baterii (2 × AAA) starczy spokojnie na trzy lub wię-
cej miesięcy użytkowania. Na długo przed kompletnym roz-

Microsoft Arc Mouse 
Mac Edition 

tekst: Norbert Cała

ładowaniem uprzedzi nas o tym dwukolorowy wskaźnik sta-
nu baterii. 

Do komunikacji zastosowano technologię bezprzewodowa 
2,4 GHz, zapewnia to stabilne połączenie i zasięg ponad 9 me-
trów nawet w pomieszczeniach, gdzie znajdują się inne urzą-
dzenia zdalnie sterowane. Niestety, nie jest to obecna w każ-
dym komputerze Mac technologia Bluetooth, mimo że działa 
w tym samym zakresie fal. Wiąże się to z koniecznością wpi-
nania do złącza USB odbiornika. Na szczęście jest on niewiel-
ki, po podłączeniu wystaje z gniazda na niecały centymetr. Na 
czas podroży jest mocowany pod spodem myszy za pomocą 
magnesu. 

Do śledzenia ruchów użyto układu laserowego, który za-
pewnia płynność ruchów, dobrą czułość i dużą precyzję. Taki 
układ ma też tę zaletę, że pracuje na praktycznie dowolnej po-
wierzchni, co dobrze sprawdza się w czasie pracy w terenie 
i podróży.

Myszka może przypaść do gustu tym Makowcom, któ-
rzy często się przemieszczają. Będą oni zadowoleni z składnej 
konstrukcji oraz z dołączonego etui z magnetycznym zamknię-
ciem, które umożliwia łatwe wkładanie myszy i zabezpiecza ją 
podczas podróży. Może też okazać się świetnym zastępnikiem 
Magic Mouse, która dla wielu osób jest za płaska i przez to nie-
wygodna w użytkowaniu. Dodatkowo na korzyść Arc Mouse 
przemawia dwa razy niższa cena, przy ciągle wysokiej jako-
ści wykonania. @

Microsoft Arc Mouse 
 Zasilanie:  2 × AAA

 Tech. śledzenia:  laserowa

 Ilość przycisków:  4 + rolka

 Waga: 88 g

 Ocena iMagazine: 
     

 Plusy: składana konstrukcja, małe wymiary

 Minusy:  brak komunikacji BT

Microsoft co jakiś czas robi gest w stronę użytkowników 
komputerów Mac i wydaje dla nich nowy software, lub nawet 
dedykowany dla nich sprzęt. Takim właśnie dedykowanym 
Makowcom sprzętem jest myszka Microsoft Arc. Makowość 
myszki przejawia się w białym kolorze, reszta jest dokładnie 
taka sama, jak w przypadku produktów przeznaczonych dla 
użytkowników „blaszaków”. To jednak nie znaczy, że myszka 
nie jest warta zainteresowania. Wręcz przeciwnie, może się 
ona spodobać osobom często przemieszczającym się, a jednak 
wolącym od pracy na touchpadzie używać myszki.
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Całkiem niedawno w moim domu pojawił się no-
wiutki Macbook Air 11” i ze względu na większą 
niż u normalnego człowieka ilość wolnego czasu 
przysiadłam do niego. Szczerze mówiąc spodzie-
wałam się, że poza uruchomieniem nie będę 
potrafiła nic na nim wykonać, a tu zaskoczenie 
– bo nic sprawiło mi problemu.

Żadna instalacja, synchronizacja telefonu, kon-
figuracja poczty czy przeglądanie i segregacja 
zdjęć. To wszystko utwierdziło mnie tylko w prze-
konaniu, że system operacyjny Jobsa jest najbar-
dziej intuicyjny na świecie.

Pierwszy MacBook Air zrobił na mnie oczywi-
ście olbrzymie wrażenie pod względem wizual-
nym, ale pod względem szybkości i jakości pra-
cy bardzo mnie rozczarował. Był bardzo wolny 
i nie nadawał się do niczego innego, niż przeglą-
danie internetu, więc szybko zakończyłam z nim 
znajomość. Nawet mój osobisty gadzeciaż długo 

nie wytrwał w tym związku i jak tylko światło dzienne ujrzał 
nowy MacBook Pro 13” natychmiast na dobre zagościł w na-
szym domu. 

Właśnie z tego powodu nie zaczęłam tego opisu od wyglą-
du, chciałam przekonać się, czy poza fascynującym wyglądem 
nowy Air ma nam jeszcze coś więcej do zaoferowania. Wygląd 
oczywiście budzi podziw, wykonany z jednego kawałka alu-
minium, spokój na obudowie zakłóca tylko świecące jabłusz-
ko. Jest lekki, nieprawdopodobnie cienki, idealnie skrojony do 
damskiej torebki, gładki, prosty idealny, po prostu idealny. No 
może z małym wyjątkiem, mianowicie nie wiedzieć czemu, nie 
uświadczymy tutaj podświetlanej klawiatury. Totalna zagad-
ka – może Steve zostawił sobie to jako udoskonalenie do kolej-
nej wersji? Nikt za nim nie nadąży. Jest też pozytywna strona 
tej sytuacji. Ponownie będę mogła wykorzystać stary prezent 
od mojego męża – lampeczkę podpinaną do laptopa.  Trochę 
trudności sprawił mi również inny układ klawiatury, mianowi-
cie w miejscu, gdzie standardowo znajduje się ALT, znajduje 
się klawisz CMD, po wciśnięciu którego dodatkowo z kombina-
cją jakiegoś dodatkowego klawisza mogą dziać się zaskakujące 
rzeczy. Po napisaniu 3000 tys znaków uciążliwy nawyk znik-
nął, ale niesmak pozostał. Więcej grzechów nie zauważyłam, 
klawiatura idealna, palce same wystukują na niej tekst, przyle-

 Jest lekki, nieprawdopodobnie cienki, idealnie 
skrojony do damskiej torebki, gładki, prosty… 
Idealny, po prostu idealny.

Dwa lata temu, z powodów zawodowych, zmuszona 
zostałam do przesiadki z MacBooka, a tym samym 
systemu Mac OSX, na komputer z Windows. Nie żeby 
gorszy komputer, bo Sony Vaio, który według wielu 
znawców uważany jest za zdecydowanie lepszy sprzęt. 
Chwilę mi zajęło ponowne przyzwyczajenie się do 
najbardziej popularnego w naszym kraju systemu 
operacyjnego, ale jednak 10 lat zrobiło swoje i po 
tygodniu całkowicie zapomniałam o intuicyjnej pracy 
na Mac OSX.

Back2theMac 
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cie w miejscu, gdzie standardowo znajduje się ALT, znajduje 
się klawisz CMD, po wciśnięciu którego dodatkowo z kombina-
cją jakiegoś dodatkowego klawisza mogą dziać się zaskakujące
rzeczy. Po napisaniu 3000 tys znaków uciążliwy nawyk znik-
nął, ale niesmak pozostał. Więcej grzechów nie zauważyłam,
klawiatura idealna, palce same wystukują na niej tekst, przyle-

 Jest lekki, nieprawdopodobnie cienki, idealnie 
skrojony do damskiej torebki, gładki, prosty…
Idealny, po prostu idealny.

tekst: Monika Gutowska
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gają do Trackpada tak, jakby został on zaprojektowany na in-
dywidualne zamówienie. Dzięki zastosowaniu dysku SSD, któ-
ry jak wiadomo nie wymaga takiej wentylacji jak standardowe 
dyski, działanie komputera jest wręcz niesłyszalne. Przynaj-
mniej mi nie udało się tak go „rozbujać”, żeby porządnie dał 
głos. Uwierzcie mi, to niewiarygodne wrażenie, kiedy nie sły-
chać denerwującego syczenia. Znajdą się na pewno krytykan-
ci zastosowania tego mało popularnego na dzień dzisiejszy 
rozwiązania, którzy w zamontowaniu przez Apple technologii 
dysków flash znajdą same minusy – chociażby np. brak moż-
liwości jej prostej wymiany ale przecież z tego właśnie słynie 
firma z pod znaku jabłuszka: wykorzystywanie nowych tech-
nologii nie zawsze popularnych. Jak do tej pory wychodzili na 
tym nie najgorzej.

Bardzo dobrze oceniam wydajność tego laptopa. Moc zosta-
ła tak dobrana, aby wszystko działało sprawnie, a jednocześnie 
komputer się nie grzał i działał długo na bateriach. Nie zagłę-
biając się w cyferki można dać taką odpowiedź, jaką usłyszy-
my od producenta samochodów Rolls Royce – moc jest wy-
starczająca i to powinno nam wystarczyć. Apple reklamuje 
nowego Air jako pierwszego laptopa bez przycisku Power. Dla 
mnie to żadna nowość, od bardzo dawna w laptopie po prostu 
zamykam ekran i otwieram. Fakt, faktem jednak, że Air po ta-
kiej operacji wybudza się w ułamku sekundy.

Czas pracy na baterii jak na tak małe urządzenie jest na-
prawdę bardzo dobry, producent podaje, że wynosi 5 godzin 
i w żaden sposób nie jestem w stanie tego podważyć. Obej-
rzałam dwa filmy, przeglądałam internet, a jemu i tak zostało 
jeszcze trochę pary. W celu osiągnięcia takiego wyniku, Apple 
zamontowało kilka małych baterii zlokalizowanych w różnych 
miejscach obudowy. Pewnie nie jest to najbardziej trafne roz-
wiązanie w przypadku np. ewentualnej awarii może okazać 
się bardzo kłopotliwe w naprawie, ale na dzień dzisiejszy nie 
wymyślono chyba nic innego do zastosowania w tak wąskim 
cudeńku. 

W kwestii złączy Apple również poszło po rozum do głowy 
i zamiast jednego złącza USB (dodatkowo ukrytego pod spe-
cjalną zaślepką), udostępniło dwa złącza dostępne po obu stro-
nach obudowy. Szkoda tylko, że w wersji 2.0 ale rozumiem, że 
to kolejna zmiana, którą będzie można umieścić w nowej wer-

MacBook Air 11” 
 Konfiguracja:  Core 2 Duo 1.4 GHz / 2 GB / 128 GB flash /

GeForce 320M

 Łączność: Wi-Fi n, Ethernet, USB × 2, Mini

 Wymiary:  299,5 × 192 × 3 (17) mm (dł. × szer. × wys.)

 Waga: 1,06 kg

 Ocena iMagazine: 
     

 Plusy:  dobra wydajność, niesamowity design, 
małe wymiary

 Minusy: brak podświetlanej klawiatury, wysoka cena

sji. Szkoda również, że złącza umieszczone są po dwóch stro-
nach tego cieniutkiego laptopa. Utrudnia to podłączenie ze-
wnętrznego monitora Apple, bo kabelki trzeba przeciągać 
w koło komputera, a znam sporo osób, które w ten sposób za-
wodowo wykorzystują laptopy. Dodatkowo na obudowie kom-
putera znaleźć można z prawej strony mini DisplayPort, z lewej 
strony złącze zasilania, wyjście słuchawkowe oraz mikrofon. 
W wersji 13 calowej znajdziemy jeszcze czytnik kart SD.  

Nie jestem specjalistą w kwestii jakości dźwięku, ale ten 
w nowym Air dosłownie mnie zachwycił. Dźwięk jest czysty, 
pełny, głęboki. Do porównania używałam co prawda wspo-
mnianego wcześniej Sony Vaio, który ma już trzy lata, ale 
mimo wszystko nie jest to marnej jakości sprzęt więc w po-
równaniu z nowym AIR nie powinien wypaść aż tak blado, 
a jednak.

Czytam ten tekst i aż się dziwię, że wymieniam same plusy 
tego 1 kg laptopa. Naprawdę ciężko mi dopatrzeć się istotnych 
wad podczas klasycznego użytkowania komputera. Oczy-
wiście, jako wadę można uznać wysoką, jak to bywa z pro-
duktami Apple, cenę. Wydaje mi się jednak, że akurat w tym 
przypadku nie odbiega ona znacznie od konkurencyjnych pro-
duktów na rynku. Spokojnie można znaleźć laptopy w podob-
nej konfiguracji i cenie czasem sporo wyższej niż 4 tys. zł. Prze-
bywam teraz na dłuższym urlopie i pierwszy raz bardzo tego 
żałuję, ponieważ czuję niedosyt z wykorzystania tego maleń-
stwa. Chciałabym postawić przed nim zawodowe zadania, 
mimo że musiałabym zainstalować na nim system Billa. @
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Dwa miesiące temu miałem przyjemność pobawić się najszyb-
szym  MacBookiem Pro z procesorem dwurdzeniowym In-
tel Core i7. Porównałem go z promem kosmicznym – wtedy 
miałem na myśli te, których używamy współcześnie, a które 
wkrótce odejdą na emeryturę. Mac Pro, który obecnie u mnie 
stoi, może być w takim razie tylko i wyłącznie porównany do 
Millennium Falcon z Gwiezdnych Wojen. Ostatecznie, w termi-
nologii motoryzacyjnej, będzie to ciągnik siodłowy. Z dwoma 
silnikami Ferrari. Wyposażonymi w sześć turbosprężarek. Na 
każdym silniku!

 Procesory, karta graficzna i dyski twardy 
Apple nie dawno zaprezentował odświeżone wewnętrznie 
Maki Pro wyposażone w najnowsze procesory Intela Xeon 
„Westmere”. Dostarczona sztuka dostała ten najmocniejszy, 
taktowany częstotliwością 2.93GHz z 12MB cache’u na pokła-
dzie. Razy dwa oczywiście! Do tego 12GB RAM i zaczęło robić 
się interesująco. „Westmere” jest również dostępny w wersji 
2× 4 rdzenie przy czym wszystkie wersje są wykonane w tech-
nologii 32nm. Można nadal zamówić starsze, czterordzeniowe 
„Nehalemy” z 8MB pamięci cache. RAM również przyśpieszył – 

teraz jest taktowany do 1333MHz – a HyperThreading zapewnia 
od 8 do 24 wirtualnych rdzeni rozpoznawanych przez OS X.

Nowy Mac Pro ma również znacznie ulepszoną grafikę 
w stosunku do starego NVIDIA GeForce GT120. Na wyposaże-
niu są ATI Radeon HD 5770 z opcją upgrade’u do jeszcze szyb-
szego HD 5870 – oba na stanie mają 1GB pamięci GDDR5. Ma 
to zapewniać ponad sześciokrotne przyśpieszenie względem 
karty NVIDIA w przypadku wolniejszego modelu. HD 5870 jest 
dodatkowo od 1.5× szybszy od 5770 (numerki są dostarczone 
przez Apple na przykładzie gry Call of Duty 4). Istotne jest rów-
nież pełne wsparcie nowych monitorów Apple LED Cinema Di-
splay bez przejściówek. Możemy teraz podłączyć do sześciu 
monitorów do dwóch kart (przy czym dwa po DVI, a cztery po 
Mini DisplayPort).

Opcjonalnie można teraz zamówić, niestety bardzo drogie, 
SSD zamiast tradycyjnych, mechanicznych dysków twardych. 
Zapewniają one przede wszystkim znacznie lepsze wyniki przy 
zapisie i odczycie – są do dwóch razy szybsze! Dla montaży-
stów najistotniejsza będzie możliwość odtwarzania czterech 
strumieni nieskompresowanego 10-bitowego materiału HD 
z trzech SSD w RAID 0, gdzie HDD pozwalają tylko na jeden.

 Obudowa 
Element najbardziej rzucający się w oczy to oczywiście ze-
wnętrzna obudowa – aluminiowa, duża i zaskakująco ła-
twa w obsłudze! Jakość materiałów jest oczywiście najwyższa 
i ciężko cokolwiek zarzucić wykończeniu. Przednią ściankę wy-
posażono w dwa porty FireWire 800, dwa USB 2.0 oraz mini-
jack do słuchawek. Z tyłu dodatkowo znajdziemy 3 porty USB, 
kolejne dwa FW800, optyczne wejście i wyjście dla audio oraz 
dwa porty ethernetowe (gigabitowe).

Aby dotrzeć do wnętrza zbędne stają się wszelkie śrubokrę-
ty czy inne narzędzia. Wystarczy chwycić dźwigienkę i pocią-
gnąć ją do góry, a boczna ściana z niewielką pomocą naszych 
rąk otworzy się, umożliwiając jej całkowity demontaż jednym 

 Mac Pro może być porównany 
tylko i wyłącznie do Millennium Falcon 
z Gwiezdnych Wojen.

MacTruck – jak go ostatnio nazwał Steve Jobs. 
Zapomniał tylko wspomnieć o dostępnych silnikach 
Ferrari... dwóch!

tekst i foto: Wojtek Pietrusiewicz

Ciężarówka Apple 
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ruchem. Obsługa wnętrza jest na tyle prosta, że 
starsza kobieta ze słabym wzrokiem i reumaty-
zmem poradzi sobie bez większych problemów. 
Ponownie wszystko jest rozwiązane „bezśrub-
kowo” i „bezkablowo”: możemy z łatwością do-
brać się do dysków twardych, pamięci i kart PCI. 
Pamiętam moje przeboje z pecetami oraz czas 
spędzony nad wymianą tylko jednego dysku – 
mając Maca Pro zdążycie nie tylko zrobić sobie 
kawę, ale jeszcze dać jej ostygnąć przed wypi-
ciem, a przy pececie nadal klęczelibyście z bólem 
w krzyżu.

 W pudełku 
Poza komputerem otrzymujemy jeszcze kilka 
istotnych elementów, takich jak pełna klawiatura 
z klawiaturą numeryczną, podłączaną za pomo-
cą kabla USB. Jako, że ten ostatni jest dosyć krót-
ki to z pomocą przychodzi przydatna oraz rów-
nież elegancka przedłużka. Za ruchy kursorem 
naturalnie odpowiada Magic Mouse. W pudełku 
znajdują się jeszcze: dwie płyty DVD z systemem 
operacyjnym oraz dodatkami do niego, krótka in-
strukcja obsługi oraz kabel zasilający. Możliwe są 
oczywiście dopłaty do Magic Trackpada czy bez-
przewodowej klawiatury.

 Dla kogo? 
Z ceną modelu podstawowego w rejonie 25 tys. 
PLN oraz dodatkami kosztującymi około 10 tys. 
PLN, Mac Pro w takiej konfiguracji na pewno jest 
skierowany do bardzo wąskiego grona osób. Gro-
na, które absolutnie potrzebuje możliwie najszyb-
szego komputera i dla którego cena nie gra roli.

Na pierwsze miejsce niewątpliwie wysuwają się 
montażyści pracujący na Final Cut Pro, a w szcze-
gólności osoby pracujące z materiałami HD. Oczy-
wiście mowa o ludziach czy raczej firmach, które 
z tego żyją i dla których każda godzina kosztuje 
setki złotych (jeśli nie tysiące). Nie mam tutaj na 
myśli ambitnych osób przywożących sporo waka-
cyjnych filmów do domu po urlopie. No chyba, że 
regularnie korzystają również z tych złotomatów 

w Dubaju... Tym pierwszym dodat-
kowo przyda się jeszcze inwestycja 
w kolejne kilka SSD, jeśli korzystają 
z nieskompresowanego HD zamiast 
ProRes.

Osoby zajmujące się DTP i Pho-
toshopem będą dodatkowo mo-
gły skorzystać z wręcz nadmiernej 
ilości RAMu, jaką można zainstalo-
wać w Mac Pro (32GB). Żadna ilość 
warstw nie powinna być wtedy 
straszna.

Fotograficy, którzy potrafią uza-
sadnić taki odrzutowiec również 
skorzystają na nim – jako mały test 
zrobiłem eksport 894 zdjęć z Ligh-
troom 3.2 (w 64-bitach). Procedura 
była następująca:
> Nastawiłem 532 12-megapikselo-
we zdjęcia do eksportu.
>  Po 20 sekundach dodałem do 

kolejki (LR wykorzystuje maksy-
malnie dwa wątki) kolejne 362 
pozycje.

>  Jako opcje ustawiłem zmianę 
rozdzielczości do 600x600 oraz 
włączyłem wyostrzanie „dla 
ekranu” na „normal”.
Mac Pro uzyskał czas 15 minut 

i 57 sekund. Mój cztero-rdzeniowy 
iMac 27” Core i7 2.8GHz potrzebo-
wał na dokładnie tą samą operację 
23 minut i 3 sekund. Nie chcę nawet 
myśleć ile potrzebowałby Mac z In-
telem Core 2 Duo. Pamiętajmy też, 
że to zaledwie 900 zdjęć. Profesjo-
naliści mają często dodatkowe po-
trzeby w postaci bezpieczeństwa 
danych oraz potrzebnej przestrze-
ni do przechowania wszystkich swo-
ich plików.

Testy procesora typu GeekBench 
czy CineBench CPU Test, totalnie 
rozkładają na łopatki mojego i7. Róż-
nica w punktacji jest tak dramatycz-
na, że lepiej w ogólnie o porów-
nywaniu nie wspominać. W tym 
pierwszym wynik blisko 25 tys. 
punktów to ponad 2,5-krotnie więcej 
od najszybszego iMaca. W rzeczywi-
stych operacjach ta różnica nie jest 
już tak oczywista – mam na myśli 
oprogramowanie, które nie potrafi 
wykorzystać wielowątkowości i kil-
ku procesorów. Generalnie im bar-
dziej obciązające zadania podacie 

 Ciekawostka: w od-
różnieniu od pozostałych 
 Maków, model Pro teraz de-
faultowo uruchamia kernel 
OS X w trybie 64-bitowym
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do obliczeń, tym większa będzie przewaga Maca 
Pro.

Jeden z czytelników prosił o wyniki AJA Sys-
tem Test dla dysku wewnętrznego SSD (oznaczo-
nego jako Apple SSD TS512B rev. AGAA0206 – 
patrz obok):
> HDD 2TB read: 121.1 MB/s
> HDD 2TB write: 118.2 MB/s
> SSD 512GB read: 220.7 MB/s
> SSD 512GB write: 171.9 MB/s

Najbardziej wymagający użytkownicy pewnie zainwestują 
w jeszcze szybsze i znacznie droższe rozwiązania, chociażby te 
dostarczane na kartach PCI. Apple jeszcze nie wspiera techno-
logii TRIM, ale zgodnie z ostatnimi wynikami testów przepro-
wadzonych przez bit-tech, różnica w prędkości jest minimalna 
(średnio mniej niż 2 MB/s wolniej przy zapisie zależnie od roz-
miaru pliku).

Do bardziej przyziemnych i realnych testów wybrałem apli-
kację Handbrake, służącą do konwersji plików video do róż-
nych formatów. Program ten potrafi wykorzystać do 9 rdze-
ni, więc wydawał się idealnym kandydatem. Wybrany materiał 
miał 43 minuty w obu przypadkach i był w dwóch różnych for-
matach. Niestety nie byłem w stanie zmusić aplikacji do peł-

nego wykorzystania procesorów – mój iMac korzystał z 40% 
swojego potencjału, a Mac Pro z 20%! W jednym z testów róż-
nica sięgała blisko 2 minut (10m24s vs. 8m35s), a z kolei w in-
nym (przy konwersji do mpeg4) zaledwie kilku sekund. Przy-
pominam jednak, że procesory były obciążane w zupełnie 
odmienny sposób i test jest zupełnie niemiarodajny.

 Rdzenie! 
Jak widać, największą przeszkodą wydaje się być brak oprogra-
mowania (dla typowych macuserów) wykorzystującego w peł-
ni wiele rdzeni. Na szczęście z pomocą przychodzi nam tech-
nologia TurboBoost od Intela, która wyłącza poszczególne 
rdzenie i potrafi przekazać więcej mocy do pozostałych. Obok 
tego działa również Apple’a Grand Central Dispatch, pozwala-
jący w prosty sposób odnaleźć dodatkową moc w wielu rdze-
niach – niestety wymaga to implementacji przez producenta 
oprogramowania – jednak z czasem takiego software’u będzie 
znacznie więcej.

 Podsumowanie 
Mac Pro z dwunastoma rdzeniami pozostaje na dzień dzisiej-
szy najszybszym Makiem, jakiego możemy kupić. Pamiętajmy, 
że jego największą zaletą, poza mocą, jest możliwość rozbu-
dowy systemu o karty PCI, które są niezbędne przy chociaż-
by montażu video. Do tego dochodzi możliwość podłączenia 
do sześciu monitorów oraz czterech dysków twardych. Można 
też zamówić dedykowany kontroler RAID dla większego bez-
pieczeństwa naszych danych. Pomimo pozornie niewielkiego 
wzrostu wydajności przy typowych zastosowaniach „domo-
wych”, wzrost wydajności przy pracy w Final Cut Pro na wie-
lu strumieniach materiału HD jest nieoceniony. To w tego typu 
środowiskach Mac Pro zaczyna świecić blaskiem gwiazdy w li-
nii produktów Apple. @

Mac Pro 
 Wymiary:  51,1 × 20,6 × 47,5 cm (wys. × szer. × głęb.)

 Waga: 18,7 kg

 Procesor:  2 × Intel Xeon 6-core „Westmere” 2,93 GHz

 GPU: ATI Radeon HD 5870

 Pamięć: 12 GB RAM

 SSD: 512 GB

 HDD: 2 TB SATA 7200 rpm

 Cena brutto: Mac Pro 2 × 6-core 2.93GHz – 24 999 PLN
   (dopłata do 12 GB RAM: 1 987 PLN, dopłata do SSD 

512 GB: 5.521 PLN, dopłata do HDD 2 TB: 1 328 PLN)

 Ocena iMagazine: 
     

   Wytłumaczenie oce ny:  Jako że cena tej maszyny jest w zasadzie 
abstrakcyjna dla „domowych” i typowych 
użytkowników, zupełnie nie brałem jej pod uwagę. 
To tak jak narzekać na cenę opon w Ferrari 458 Italia. 
Jak ktoś decyduje się na taki zakup, to wie, co robi.

 Dla montażystów najistotniejsza będzie 
możliwość odtwarzania czterech strumieni 
nieskompresowanego 10-bitowego materiału 
HD z trzech SSD w RAID 0, gdzie HDD pozwalają 
tylko na jeden.



Samsung Omnia 7 11/2010 59SPRZĘT

 Trochę o początkach Windows Phone 7 
Microsoft, na początku tego roku, podczas MWC (Mobile Word Congress) 
w Hiszpanii, zaprezentował swoją koncepcję Windows Phone 7. Całkowi-
cie zerwali z przeszłością oraz swoim wieloletnim sloganem towarzyszącym 
Windows Mobile 6.x, że „telefony powinny odwzorowywać nasz styl pracy 
z PC-ta.” System został, podobnie jak Android, zbudowany od podstaw i nie 
jest kompatybilny w żaden sposób z Windows Mobile 6.x. Porzuconych zo-
stało bardzo wielu użytkowników, którzy przede wszystkim cenili możliwo-
ści „grzebania” w nim. Microsoft ze swoim zamkniętym modelem, wzoro-
wanym po części na Apple, zdecydowanie poluje na tych samych klientów 
co firma z Cupertino.

Producenci telefonów dostali do rąk dosyć restrykcyjne ograniczenia co 
do najniższej specyfikacji sprzętowej Windows Phone 7 (WP7 w skrócie). Dla 
kontrastu, Google ze swoim Androidem pozostawia znacznie szersze pole 
popisu. Na dzień dzisiejszy, Microsoft również nie zezwala producentom na 
tak głęboką ingerencję w oprogramowanie telefonów, która powinna ograni-
czyć fragmentaryzację – odwieczny problem Androida.

Wymagania Microsoftu względem hardware’u przedstawiają się obecnie 
następująco:
>  touchscreen o rozdzielczości 800 × 480 WVGA w technologii pojem noś-

ciowej,
>  pięć przycisków o predefiniowanych funkcjach: start, wstecz, szukaj, ka-

mera i on/off – aplikacje nie mogą zmieniać funkcjonalności tych przyci-
sków; telefony mogą mieć więcej, ale te 5 jest wymagane,

 iPhone 4 być może wygląda dla 
niektórych bardziej szlachetnie ze 
względu na wszechobecne szkło 
i stal, ale Omnia 7 jest bez wątpienia 
lepiej wykonana od modelu 3GS, 
a przynajmniej takie sprawia 
wrażenie leżąc w ręce.

Samsunga Omnię 7 otrzymaliśmy do testów 
od Polkomtel S.A (lepiej znany jako Plus). Har-
dware’owo telefon reprezentuje model pro-
dukcyjny – dokładnie takiego możecie się 
spodziewać w listopadzie, kiedy to ma tra-
fić do oferty operatora. Od strony WP7 jeste-
śmy zobowiązani wspomnieć, że NIE jest to 
wersja finalna. Aplikacje dostarczone przez 
Samsunga również mogą nie być ostatecznie 
dopracowane.

Idealnie 
dobrana para?

Samsung Omnia 7 
i Windows Phone 7

tekst i foto: Wojtek Pietrusiewicz
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>  capacitive multitouch ze wsparciem minimum czterech 
punktów dotykowych,

>  procesor Qualcomm Snapdragon ze wsparciem DirectX 9 do 
grafiki – w przyszłości możliwe rozszerzenie na inne CPU,

>  256 MB RAM lub więcej,
>  8 GB wewnętrznej pamięci flash lub więcej,
>  brak wsparcia dla kart microSD,
>  WiFi,
>  AGPS (assisted GPS),
>  akcelerometr,
>  radio FM,
>  5-megapikselowa kamera (lub więcej) z flashem.

 Samsung Omnia 7 
Zdecydowanie jeden z najlepszych debiutujących na rynku te-
lefonów z Windows Phone 7, wyposażony został w 4” ekran 
wykonany w technologii Super AMOLED. Wykonany niemal 
w całości z metalu, jedynie górna i dolna część jest obita two-
rzywem sztucznym – zapewne to tam mieszczą się zabudo-
wane anteny GSM, GPS i Wi-Fi. Procesor to Qualcomm Snap-
dragon taktowany częstotliwością 1 GHz, bateria ma 1500 mAh, 
a dostępna pamięć dla aplikacji to 8 GB. Do tego dochodzi ma-
tryca 5-megapikselowa z flashem LED oraz pięcioma przyciska-
mi sprzętowymi – wszystko zgodnie z wymaganiami. 

Pomimo że Samsung nie wyskakuje przed szereg specyfika-
cją techniczną, to całość jest wykonana bardzo solidnie. Nic nie 
skrzypi, nie wygina się, klapka od baterii przylega prawidłowo. 
iPhone 4 być może wygląda dla niektórych bardziej szlachetnie 
ze względu na wszechobecne szkło i stal, ale Omnia 7 jest bez 
wątpienia lepiej wykonana od modelu 3GS – a przynajmniej ta-
kie sprawia wrażenie leżąc w ręce.

Gęstość ekranu nie jest na takim samym poziomie jak iPho-
ne 4, jednak wrażenia z jego użytkowania są jak najbardziej 
pozytywne. W szczególności zachwyca czerń, niczym smoła, 
zupełnie niezmącona jakimkolwiek blaskiem podświetlenia. 
Widoczność w słońcu ustępuje ekranom LCD, ale nie miałem 
sytuacji, gdzie musiałem chować ekran w cieniu, chociaż z dru-
giej strony słońce przesadnie nie rozpieszczało nas w okre-
sie testów. Implementacja multitouchu oraz oprogramowania 

do jego obsługi jest bez zastrzeżeń. Całość zachowuje się bar-
dzo responsywnie i reaguje na każdy nasz gest. Jedyna różnica 
względem iPhone’a to brak przyśpieszania scrollowania ekra-
nu w pionie przy bardzo długich oknach – ten w urządzeniu 
Apple charakteryzuje się, że im mocniej „machniemy” palcem, 
tym szybciej się przewija. Nie traktowałbym tego jako wady, 
raczej jako moją obserwację.

Najsłabszym elementem jest niewątpliwie aparat. Szybko się 
włącza, nie trzeba czekać długo na zrobienie zdjęcia, ale nieste-
ty ustępują one jakością zdjęciom spod matrycy iPhone 4. Fil-
my wykazują mniejsze różnice, jednak nadal nie można ich po-
równać do tego ostatniego. Jednak jako, że software (WP7) nie 
był finalną wersją, to wszystko może jeszcze ulec zmianie, dla-
tego też nie skupiałem się na ich szczegółowej analizie.

Omnia posiada, jak już wspominałem, pięć przycisków na 
obudowie. Główny, wyglądający niczym przycisk Home na 
iPhone’ie, spełnia dokładnie taką samą funkcję i zapewnia 
identyczne wrażenia czuciowe – bez wątpienia widać, na kim 
wzorowali się inżynierowie Samsunga. Po bokach znajdziemy 
już dotykowe i podświetlane Wstecz oraz Szukaj wyposażone 
w tak zwany haptic feedback – cały telefon minimalnie wibru-
je gdy ich dotkniemy. Na bocznej ściance jest dodatkowo przy-
cisk On/Off + Sleep/Wake oraz spust migawki od aparatu, za-
chowujący się tradycyjnie: delikatne przyciśnięcie do złapania 
ostrości oraz mocniejsze, aby zrobić zdjęcie.

Telefon sam w sobie nie ma czego się wstydzić. Zachwy-
cił mnie swoimi rozmiarami na tyle, że chciałbym zobaczyć 4” 
ekran również w iPhone. Budowa jest bardzo solidna, świetnie 
leży w ręce, a reszta już jest w geście gustu konkretnego użyt-
kownika. Czytając recenzje konkurencyjnych telefonów debiu-
tujących z systemem WP7, miałem wyjątkowe szczęście, że tra-
fiłem akurat na ten model – wszędzie jest chwalony i zdaje się 
być obecnie jedną z najlepszych propozycji dostępnych na ryn-
ku w momencie debiutu.
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 Windows Phone 7 – Interfejs użytkownika 
Jest to całkowicie nowatorskie podejście w stosunku do Win-
dows Mobile 6 (nazwany Windows Phone 6 pod oprogramo-
waniem Zune) pod paroma względami. Koniec z przyciskiem 
Start. Koniec z multitaskingiem. Przede wszystkim – koniec 
z Task Managerem! Zniknęły również wszelkie checkbok-
sy, okienka i rozwijane menu. Windows Phone 7 nie ma też 
nic wspólnego pod względem UI z Windows 7. Kropka. Jak 
już wspominałem, sam system nie jest jeszcze w swojej final-
nej wersji, więc ma kilka niedociągnięć, które zwyczajnie po-
minę – wiem, że są zaimplementowane w nowszych wersjach 
systemu.

Nowy Start, czyli zablokowany ekran jest podobny do tego 
znanego z iPhone’a, jednak poza datą, godziną oraz stanem 
baterii oferuje dodatkową funkcjonalność w postaci nadcho-
dzących wydarzeń w kalendarzu, nieodebranych połączeń itp. 
Tego mi właśnie obecnie brakuje i zupełnie nie rozumiem dla-
czego Apple tego po prostu nie wprowadzi. Odblokowuje się 
go w podobny sposób, z tą różnicą, że „odsłania” się ekran do-
mowy „machnięciem” do góry.

Inspiracją UI Windows Phone 7 był bez wątpienia Zune HD, 
który zawsze mi się podobał. Sam Windows Phone 7 ma obec-
nie dwa motywy: biały tekst na czarnym tle lub czarny tekst na 

białym. Do wyboru są dodatkowo kolory akcentów: czerwony, 
pomarańczowy, niebieski, zielony i kilka innych – każdy coś so-
bie dobierze.

Główne menu składa się z „płytek”, które są cały czas ani-
mowane i przedstawiają rzeczywiste zdjęcia, kontakty i inne 
informacje z wszelkich hubów. Można je oczywiście dowolnie 
przesuwać, układać i usuwać. Przesunięcie ekranu w lewo od-
słania listę wszystkich zainstalowanych aplikacji. To jest chyba 
obecnie najsłabszy punkt całości i mam wrażenie, że twórcom 
UI zwyczajnie zabrakło pomysłu, jak to zrobić zgodnie z filozo-
fią całości, czyli nowatorsko.

 Niestety, w tym roku nie doczekamy się 
ani języka polskiego, ani polskich znaków na 
klawiaturze.
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 Za późno? 
Jakby nie patrzeć, WP7 jest trzy lata spóźniony w stosunku do 
konkurencji i o ile pod kilkoma względami trafili w dziesiątkę, 
to nadal brakuje kilku funkcji, które są zapowiadane na począ-
tek przyszłego roku (np. kopiuj i wklej). Prace nad rozbudową 
OS jednak cały czas trwają, więc wystarczy chwila cierpliwości. 
Ważniejszy jest brak możliwości rozdzielenia przeglądania kon-
taktów na te w telefonie, Facebookowe i jeszcze inne. Najwięk-
szą jednak obawę mam przed brakiem implementacji aplikacji 
trzecich w genialnych w swojej prostocie hubs – jeśli Microsoft 
nie będzie podążał tą nowatorską ścieżką, to Windows Pho-
ne 7 będzie tylko kolejnym, podobnym do konkurencji syste-
mem operacyjnym, skupiającym się na aplikacjach zamiast na 
dostarczaniu informacji użytkownikowi w maksymalnie szyb-
ki i prosty sposób.

Na koniec jeszcze wspomnę, że WP7 będzie dostępny już 
w listopadzie w Polsce u operatorów na kilku debiutujących te-
lefonach. W tym roku niestety nie doczekamy się ani języka 
polskiego, ani polskich znaków na klawiaturze.

Zatem nadal czekamy. @

Samsung Omnia 7 
 Ekran: 4” SuperAMOLED, 800 × 480 px

 Wymiary: 122,4 × 64,2 × 11 mm

 Waga: 138,2 g

 Ocena iMagazine: 
     

 Plusy:  Ekran SuperAMOLED, Multitouch
 Bateria wytrzymywała mi średnio przez cały dzień 
z zapasem ok. 20% przed snem.

 Minusy:  Przycisk włączania i wyłączania: zdarzyło mi się 
dwukrotnie wyłączyć telefon w kieszeni bez mojej 
wiedzy.
 Słaba jakość zdjęć z aparatu (która może wynikać 
z beta wersji WP7).

 Hubs 
Najciekawszym nowym elementem Windows Phone 7 są hubs 
– zbiory różnych podobnych tematycznie aplikacji. Ciekawym 
podejściem jest poziome scrollowanie ekranów oraz w pełni in-
teraktywne treści, jak już wspominałem, zmieniające się na bie-
żąco. Przykładowo jeden z ekranów People Hub będzie zmie-
niał się w zależności od aktywności naszych znajomych i ich 
statusów, podobnie do feedu dostępnego z poziomu Facebo-
ok. Niestety na dzień dzisiejszy tylko ten jeden serwis społecz-
nościowy jest zaimplementowany w systemie, ale nietrudno 
wyobrazić sobie tam dodatkowo wszelkie statusy z Twittera, 
Foursquare i innych podobnych społecznościówek.

Pictures Hub zachowuje się bardzo podobnie, tyle że sku-
pia się na wyświetlaniu naszych zdjęć w telefonie, albumów 
z Facebooka i Windows Live. Podobnie widziałbym tutaj imple-
mentację takich aplikacji jak Instagram (opisywany w tym nu-
merze) czy portali fotograficznych typu Flickr. Z założeń Mi-
crosoftu wynika również fakt, że to tutaj powinny pojawiać się 
nowe aplikacje na przykład do edycji zdjęć, w formie opcji po 
kliknięciu w wybrane. Niestety w momencie, gdy zwracałem 
telefon, Marketplace (odpowiednik AppStore) był jeszcze w fa-
zie testów i dostępna była jedynie garstka wolnostojących pro-
gramów, które niekoniecznie integrowały się tak, jak to sobie 
wyobrażałem.

Powyższy model zbierania wspólnie aplikacji pod względem 
tematu jest widoczny w całym systemie w pozostałych hubach 
– Office, Music i Xbox Live (gry). Co więcej – jest to model, któ-
ry mi się bardzo podoba. Model bardzo, ale to bardzo intuicyj-
ny! Genialny wręcz! Na obecną chwilę, wygląda na to, że de-
veloperzy skupiają się na wypuszczaniu niezintegrowanych 
z hubami aplikacji. Oficjalny klient Twittera być może jest naj-
genialniejszy pod słońcem, ale ja chciałbym mieć możliwość 
wyławiać statusy spomiędzy tych od znajomych z Facebooka. 
Możliwość przeglądania tylko jednych lub drugich nie powinna 
być trudna w implementacji.

 Powyższy model 
zbierania wspólnie aplikacji 
pod względem tematu jest 
widoczne w całym systemie 
(...) Model bardzo, ale to 
bardzo intuicyjny! Genialny 
wręcz!
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Rzut ok na pudełko wystarczył, aby utwierdzić się tym przeko-
naniu. Pudełko nierozpakowane wylądowało w szafie. Jednak 
życie się zmienia i gdy w czasie przeprowadzki natknąłem się 
ponownie na JBL On Time Micro wiedziałem, że właśnie znala-
złem dla niego superzastosowanie. Stacja będzie idealnie pa-
sowała do właśnie urządzanego pokoju dla dziecka. Szcze-
gólnie, że pokoik będzie miał białe meble, a stacja w wersji, 
którą otrzymałem do testów jest właśnie biało-srebrna. Wystę-
puje również w kolorze czarnym, ale taka bardziej pasuje do 
pokoju nastolatka Emo niż noworodka!

JBL On Time Micro ma kształt półkuli ze odciętą przed-
nią częścią. To właśnie na tej, wykonanej z plastiku części, 
umieszczono duży wyświetlacz otoczony aż dziewięcioma 
przyciskami sterującymi. W tym jednym naprawdę ogrom-
nym do włączania drzemki w budziku. Przyznacie, ten przy-
cisk musi być duży. Kolejne dwa przyciski do sterowania siłą 

Wielokrotnie testowałem najróżniejsze głośniki 
z stacją dokującą dla iPodów i naprawdę nic nie 
jest w stanie mnie zaskoczyć. Dlatego zazwyczaj 
do testów podobnych urządzeń podchodzę z pewną 
dozą... znudzenia. Co może być ciekawego w małym 
głośniku z radiem i miejscem na iPoda? Nawet jeśli 
jest tak, jak w tym przypadku, to produkt firmy JBL 
i tak prawdopodobnie będzie, łagodnie mówiąc, mało 
interesujący. 

JBL On Time Micro 

Poranny grajek

tekst: Norbert Cała

dźwięku znalazły się po prawej i lewej stronie złącza dokują-
cego dla iPhone’a lub iPoda. Cała reszta kuli pokryta jest srebr-
ną lub czarną, perforowaną blachą. Wygląd stacji i układ ste-
rowania nią jest bardzo typowy dla JBL i jeśli mieliście kiedyś 
do czynienia z produktami tej marki, to na pewno zauważycie 
podobieństwa. 

Z tyłu stacji znajdziemy złącze do podłączenia zasilacza, ze-
wnętrznego źródła dźwięku w postaci laptopa lub np iPoda 
shuffle. Miejsce tam mają także złącza anteny do odbioru ra-
dia. Skoro jesteśmy przy radiu, to warto poświęcić chwilę na 
opisanie wszystkich możliwości tego urządzenia. 

Tuner radiowy odbiera popularne fale FM, ale także, co dla 
niektórych ważne, odbiera fale AM. Na wspomnianym, du-
żym, matrycowym wyświetlaczu będziemy widzieli zazwy-
czaj godzinę oraz np częstotliwość na której odbieramy akurat 
radio. Zobaczymy tam także ustawienia aż siedmiu osobnych 
budzików. To wystarczy naprawdę każdemu śpiochowi. Oczy-
wiście ten JBL potrafi także odtwarzać muzykę z  iPoda oraz 
naładuje w nocy naszego iPhone’a. Jeśli przypadkowo spoj-
rzeliście na spodnią cześć tego radiobudzika, to z pewnością 
dostrzegliście tam pojemnik na trzy baterie AAA. Jednak niech 
to Was nie zwiedzie, ten model nie potrafi grać z tych bate-
ryjek, służą one jedynie podtrzymaniu tak tak ważnych funk-
cji jak ustawienia zegara i budzika. Jeśli więc Waszą wymówką 
w pracy czy też w szkole jest zdanie „była awaria prądu, skaso-
wał mi się budzik”, to lepiej nie przyznawać się, że mamy JBL 
On Time Micro.  Fajny wygląd urządzenia zmienia się nieste-
ty po zapadnięciu ciemności. Czujnik oświetlania wyłapuje to 
i podświetla przyciski oraz wyświetlacz na jaskrawo niebieski 
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kolor. Może nawet wygląda to znośnie, ale uwierzcie mi, na-
wet przy jasności ustawionej na minimum, ciągle przeszkadza 
w spaniu. Ciemny wcześniej pokój, przy włączonym do prądu 
JBL, zamienia się w upiorny pokój przesłuchań z amerykań-
skich filmów. Rozwiązanie tego problemu jest jedno – wtycz-
ka z gniazdka. To spora wpadka jak na sprzęt przeznaczony do 
sypialni. Mimo, że dość brutalnie nazwałem tą stację „radio-
budzikiem”, to jednak posiada ona dwa niespełna 5 cm głośni-
ki, które pewnie wydają z siebie jakieś dźwięki. Zasilane są 
one za pomocą wzmacniacza o maksymalnej mocy 
2 × 6 W i posiadają pasmo przenoszenia: 70Hz 
– 20kHz. 

Po załączeniu muzyki z iPoda następuje chwila kon-
sternacji. Jak to fajnie i ciekawie gra, jaki kompletny jest 
dźwięk! Oczywiście nie mówię tu o głębokich basach, ich rzecz 
jasna nie ma prawa być i nie ma, ale mamy bardzo ładny me-
lodyczny środek i bardzo ładnie odwzorowaną górę. Zaskakuje 
też brak sztucznego podbicia basów tak charakterystycznego 
dla tego segmentu. Producent uznał, że nie ma się co wygłu-
piać i dźwięk ma być bardziej czysty niż wyrazisty. Tej stacji 
wyszło to zdecydowanie na dobre. Czysty dźwięk będzie nam 
towarzyszył, aż do około 80% pełnego wzmocnienia. To do-
bry wynik – do porannego słuchania wiadomości lub chillout 
przed snem powinno wystarczyć. 

Test ten dowodzi, że w przypadku wyboru małych głośni-
ków, które mają zadanie stać obok  łóżka w sypialni lub po-
koju dziecka, najważniejsze, co się liczy, to pasujący do resz-
ty pokoju wygląd. To właśnie on powoduje, że dany produkt 
kupimy, a innego – nie. Jeśli dodatkowo dźwięk będzie po-
prawny, to dodatkowy plus – nie oszukujmy się jednak, nikt 
wybierając tego typu głośniki nie testuje ich godzinami w poko-
jach odsłuchowych. 

JBL do pokoju Maksa pasuje jak ulał. @ 

JBL On Time Micro 
 Wymiary:  203 × 116 × 203 mm

 Waga:  0,8 kg

 Moc:  2 × 6 W

 Pasmo przen.: 70 Hz – 20 kHz

 Ocena iMagazine: 
     

 Plusy: ciekawy wygląd, dobra jakość dźwięku

 Minusy: zbyt jasny wyświetlacz

 JBL On Time 
Micro potrafi 
także odtwarzać 
muzykę z  iPoda 
oraz naładuje 
w nocy naszego 
iPhone’a
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 Z punktu widzenia użytkownika ciekawszy jest lewy głośnik. Po pierw-
sze, na jego szczycie umieszczono złącze dokujące, akceptujące  iPhone’y 
oraz iPody, po drugie zaś, głośnik ten kryje w sobie wszystkie elementy ste-
rujące oraz wzmacniacz. W tym miejscu znowu możemy się przekonać 
o amerykańskości głośnika. Z przodu, jak już wspomniałem, są śliczne mem-
brany głośników, a z tyłu panel, którego nie powstydziłby się radziecki my-
śliwiec z czasów zimnej wojny.

 Na srebrnej blaszanej płycie przykręconej wieloma czarnymi śrubami, 
mamy nieskładną mieszaninę różnych przycisków, złączy, napisów i pokrę-
teł. Najwięcej miejsca zajmuje tam dziura bas refleksu, a tuż obok niej – złą-
cze wyjścia dźwięku na prawy głośnik. 
Transmisja sygnału na prawo odbywa 
się za pomocą bardzo solidnego kabla 
ze złączem duży Jack mono. Wpraw-
ne oko zauważy tam też wejścia dźwię-
ku w formie złącz chinch oraz mini jack. 
Znajdziemy też port USB do synchroniza-
cji iPoda umieszczonego w złączu dock, 
port do podłączenia zewnętrznego sub-
woofera oraz wyjście S-Video. Z elemen-
tów sterujących mamy potencjometr 
siły dźwięku, przycisk włącznika oraz 
mikroskopijny przycisk wyboru źródła 
dźwięku. 

Więcej możliwości sterowania, 
 czyli kontrolę podbicia basów oraz 

tekst: Norbert Cała

Earthquake IQ-52

Po amerykańsku

Nie będę ukrywał, że jestem fanem 
dobrych zestawów głośnikowych 
2+1. Uważam, że taki zestaw dwóch 
dwudrożnych głośników plus ewentualnie 
subwoofer to idealny setup na biurko. 
Jeśli taki zestaw ma dobre właściwości 
muzyczne, to używa się wobec niego 
określenia „Monitorki studyjne”. Może 
zdradzę swoje nastawienie już na początku 
testu, ale nie mogę się powstrzymać. 
Earthquake IQ-52 zasługują na takie 
określenie w 100%.

Firma Earthquake Sound, mająca swoją siedzibę 
w Kalifornii, do tej pory kojarzyła mi się tylko z sa-
mochodowym sprzętem audio. Jednak po lektu-
rze strony WWW okazało się, że ma dużo szerszy 
asortyment. Niestety do tej pory był on kiepsko 
dostępny w Polsce. Na szczęście to się zmienia 
i do naszej redakcji, za sprawą nowego dystrybu-
tora OPTIMAAUDIO, trafił właśnie wyżej wspo-
mniany sprzęt.

 Głośniki muszą dobrze wyglądać 
Kształt głośników jest po amerykańsku prosty. 
Są to prostopadłościany o wymiarach: wysokość 
272,5 mm, szerokość 185 mm, głębokość 201 mm 
i słuszna waga kompletu – 10 kg. Wykonane są 
z bliżej niezidentyfikowanego tworzywa, pokry-
tego wieloma warstwami lakieru fortepianowego. 
Lakier ten może być w kolorze czarnym i białym, 
to jest w takim, w jakim miałem je do testów. 
Przy czym uważam, że biały wygląda zdecydo-
wanie lepiej, poza jednym małym elementem. 
Jest nim okienko odbiornika podczerwieni i lamp-
ki sygnalizacyjnej, które jest dość dużych rozmia-
rów i jest, o zgrozo, czarne. Wygląda to trochę nie 
na miejscu, jednakże jest bardzo amerykańskie. 
Patrząc na nie, poczułem się trochę jak w amery-
kańskim samochodzie, który z zewnątrz wyglą-
da niesamowicie sportowo, a pod spodem kryje 
małe niedoróbki. Oprócz tego małego akcen-
tu psującego wgląd, wszytko inne z przodu jest 
idealne. Wszystko, czyli jedwabna kopułka gło-
śnika wysokotonowego oraz przepiękna, wyko-
nana z przeplatanych czarnych i białych włókien 
węglowych, membrana średniotonowego woofe-
ra. Cała kolumna wygląda dzięki temu niesamo-
wicie gustownie.
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 tonów wysokich, znajdziemy na pilocie zdalnego sterowa-
nia. Na jego temat można byłoby zresztą napisać podręcznik 
„Jak nie należy projektować pilotów zdalnego sterowania”. 
W trzech słowach: JEST DO BANI.  Dla fanów wysokich napięć, 
tylna ścianka kryje bezpiecznik, przełącznik z 110 na 230 volt 
i piękną wielką naklejkę CAUTION.

 Powinny też dobrze grać 
Za dźwięk wydobywający się z głośników w dużej mierze od-
powiedzialny jest ukryty w lewej kolumnie wzmacniacz. Ma on 
prawdziwą moc 200 wat (RMS). Wzmacniacz zasila średnioto-
nowe głośniki w rozmiarze 13,3 cm. Jak wspomniałem wyżej, 
mają one membrany zbudowane z włókien węglowych. Za 
tony wysokie odpowiadają 20 mm gwizdki z silikonową kopuł-
ką. Cały zestaw ma bardzo dobre pasmo przenoszenia 45 Hz 
– 20 kHz.

 W praktyce wygląda to tak, że nawet zestaw bez opcjo-
nalnego subwoofera potrafi wyprodukować świetny dźwięk. 
Jest on niesłychanie precyzyjny w każdym zakresie. Tony wy-
sokie są bardzo dynamiczne, a jednocześnie nie są męczą-
ce, czego można było się spodziewać po firmie wywodzącej 
się z Car Audio, w którym do dźwięku podchodzi się trochę 
inaczej. Tony średnie są wyjątkowo dobrze słyszalne i pre-
cyzyjnie rysują scenę muzyczną. Jest ona nad wyraz pełna 
i szczegółowa.

 Tego jednak można było się spodziewać po tej solidnej kon-
strukcji. Dla mnie największym zaskoczeniem są jednak tony 
niskie. Konstrukcja przystosowana do pracy z zewnętrznym 

subwooferem nie obiecywała wiele. Okazuje się jednak, że jest 
zupełnie inaczej. Basy są bardzo głębokie i brzmią niesłycha-
nie „mięsiście”. Oczywiście praca na maksymalnym wzmoc-
nieniu ujawnia mały fizyczny rozmiar głośników i zaczyna się 
lekkie charczenie. Jeśli jednak głośniki nie będą Wam służyły 
do nagłośnienia dużego salonu, to nie powinniście mieć z tym 
problemów. W innym przypadku będziecie po prostu musieli 
zaopatrzyć się w zewnętrzny głośnik basowy. 

 Dla kogo są przeznaczone 
Cena 1500 zł stawia je na równi z podobnymi konstrukcjami 
innych producentów. Wybiją się na ich tle jednak bardzo po-
prawnym i uniwersalnym brzmieniem. Uważam, że przypad-
ną one do gustu nie tyko fanom popu czy rapu. Pełna scena 
muzyczna powinna spodobać się również odbiorcom muzy-
ki poważnej. Dodatkowo, na ich plus działa naprawdę świetny 
i uniwersalny wygląd. W kolorze czarnym spodobają się trady-
cjonalistom, w białym fanom iPodów i Maków. IQ-51 to sprzęt 
z kategorii określonej przez producenta jako Home Audio, 
choć uważam, że spokojnie może zostać wykorzystany na-
wet w zastosowaniach półprofesjonalnych. Jeśli więc prze-
milczeć pewne braki w ergonomii sterowania, to jest to pro-
dukt dla każdego. @

Earthquake IQ-52 
 Wymiary:  272,5 × 185 × 201 mm

 Waga:  10 kg

 Moc: 200 wat

 Pasmo przen.: 45 Hz – 20 kHz

 Ocena iMagazine: 
     

 Plusy: bardzo dobry wygląd, świetna jakość dźwięku

 Minusy: słaba ergonomia obsługi
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Jest to obecnie, wg producenta, naj-
mniejsza słuchawka dostępna na 
rynku. Faktycznie 9 gramów i gru-
bość około 8 mm daje do myślenia.

Plantronics M100 jest słuchawką 
działającą w technologii bluetooth. 
Niewątpliwym jej atutem jest to, że 
bardzo dobrze integruje się z iPho-
ne’em. Nie mówię tu o tym, że ofe-
ruje dobrą jakość połączenia, czy 
też bez problemu się paruje. Mam 
na myśli „ficzer”, którego nie spotka-
łem do tej pory u innych producen-
tów – po sparowaniu, obok wskaź-
nika naładowania baterii w naszym 
iPhone’ie, pojawia się drugi, po-
kazujący baterię naszej M100. Nie 
wiem, na jakiej zasadzie to działa, 
ale działa i pokazuje faktyczny stan 
naładowania.

 Co mamy w zestawie? 
Słuchawkę Plantronics M100 kupu-
jemy zapakowaną w przeźroczyste 
pudełko o obłych kształtach, któ-
re wg zapewnień producenta nadaje 
się w pełni do przetworzenia – plus 
za ekologię. Znajdziemy w nim kilka 
dodatkowych akcesoriów, które uła-
twią nam codzienne użytkowanie. 
Po pierwsze, mamy do wyboru kilka 
różnych rozmiarów dousznych koń-
cówek żelowych. Jest to o tyle waż-
ne, jako że każdy z nas ma różną 

 Po sparowaniu obok wskaźnika 
naładowania baterii w naszym 
iPhonie, pojawia się drugi, pokazujący 
baterię naszej M100.

Wiele osób uważa, że rozmiar 
ma znaczenie. Oczywiście, 
w różnych sytuacjach ma 
znaczenie różne. Zestaw 
słuchawkowy musi być mały 
i wygodny. Taka właśnie jest 
najnowsza słuchawka, którą 
wprowadza na nasz rynek 
firma Plantronics – model 
M100.

Plantronics M100

Rozmiar ma znaczenie

tekst: Dominik Łada

budowę ucha. Ja osobiście nigdy nie 
mogłem znaleźć odpowiednich słu-
chawek dla siebie. W przeważającej 
większości wypadały mi one z uszu, 
co było mocno denerwujące. Dzię-
ki dołączonym do zestawu różnym 
końcówkom, możemy dobrać od-
powiedni dla nas rozmiar, taki, któ-
ry nie będzie wypadał. A jeśli to się 
nie uda, w zestawie jest również za-
czep na ucho. Po doświadczeniach 
ze słuchawkami innych producen-
tów mogę powiedzieć, że wkłada-
nie jej bezpośrednio do ucha jest 
najwygodniejszym wyjściem. Teraz 
już wiem, że fakt, iż przy innych słu-
chawkach musiałem używać zacze-

pu, powodował u mnie ból głowy. 
W przypadku M100 i dopasowa-
nej końcówki żelowej nie mam tego 
problemu. Ostatnim, bardzo wy-
godnym dodatkiem, który znajdzie-
my w zestawie jest smycz, dzięki 
której będziemy mogli nosić M100 
na szyi, gdy jej nie używamy.

 Budowa słuchawki 
Jak wspominałem na początku, 
Plantronics M100 jest bardzo mała. 
Jej długość wynosi ok. 5 cm, szero-
kość mniej niż 2 cm, a grubość nie 
przekracza 8 mm. Dostępne kolo-
ry to antracyt, zieleń, niebieski i róż. 
Słuchawka ma wbudowane dwa mi-
krofony – jeden odpowiada za roz-
mowę, a drugi za redukcję szumów 
z otoczenia. W testach, które prze-
prowadzaliśmy, praktycznie nie było 
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słychać nawet dosyć silnego wiatru, ani wzmożonego ruchu 
ulicznego. Niestety, redukcja szumów powodowała w ekstre-
malnych warunkach, że głos nabierał trochę sztucznej barwy 
lub rozmówca miał wrażenie jakby głos był „ze studni”.

Słuchawka M100 ma dwa przyciski oraz przełącznik włą-
czania/wyłączania. Przesuwany włącznik/wyłącznik jest we-
dług mnie bardzo wygodnym rozwiązaniem. U innych produ-
centów nigdy nie wiedziałem, czy słuchawka jest włączona czy 
nie. W M100 widać to na pierwszy rzut oka, bo pod przesuwa-
nym przyciskiem jest czerwony kolor. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu jesteśmy w stanie bardzo szybko uruchomić i wyłączyć 
słuchawkę. Bardzo wygodną jest funkcja informowania gło-
sem o poziomie naładowania – informacja podawana jest za-
wsze, gdy włączamy słuchawkę. Gdy wyłączamy, miły kobiecy 
głos informuje nas o wyłączaniu zasilania. Ten sam głos infor-
muje nas też, gdy bateria jest bliska wyczerpania i należy pod-
łączyć słuchawkę do ładowania. Nie ukrywam – bardzo mi się 
to podoba.

Pozostałe przyciski – odbierania połączenia oraz odpowia-
dający za pogłaśnianie – w moim odczuciu nie są najwygod-
niejsze. Gdy ktoś dzwoni, zawsze mam problem z umiej-
scowieniem przycisku odbierania, bo nie odznacza się on 
na obudowie. Głośniej/ciszej w jednym przycisku wg 
mnie jest nieporozumieniem – aby robić głośniej, 
trzeba kilka razy w niego wciskać. To samo, gdy 
chcemy ściszyć.

Plantronics M100 
 Wymiary: 55 × 18,5 × 8,1 mm

 Waga: 9 g

 Czas pracy:  do 6 godzin, ok. 10 dni w trybie 
czuwania

 Ocena iMagazine: 
     

 Plusy:  mały rozmiar, akcesoria w zestawie 
(smycz, różne rozmiary dousznych 
końcówek żelowych, zaczep 
na ucho), technologia Multipoint

 Minusy:  niewygodny przycisk odbierania 
rozmowy, dosyć cicha, niewygodny 
przycisk głośniej/ciszej

Wbudowana bateria litowo-jonowo-polimero-
wa starcza na 6 godzin rozmów lub 10 dni czuwa-
nia. 30 minut ładowania daje nam 2 godziny roz-
mów. Aby baterię w pełni naładować, wystarczy 
90 minut.

Warto wspomnieć na koniec, że Plantronics 
M100 może współpracować z dwoma różnymi te-
lefonami dzięki funkcji Multipoint.

Po kilku dniach spędzonych z tą słuchawką 
śmiało mogę powiedzieć, że spełnia moje oczeki-
wania. Jest bardzo wygodna, mała i lekka. Oferu-
je bardzo dobrą jakość połączenia, ale za jego gło-
śność odejmuję jeden punkt. Poza tym polecam.

Plantronics M100 można kupić za 249 PLN. @

Dziękujemy firmie Kontel za udostępnienie słu-
chawki do testów.

 Plantronics M100 może 
współpracować z dwoma różnymi 
telefonami dzięki funkcji Multipoint.
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 Audioteka.pl  iPhone

Serwis audioteka.pl oferuje ponad 1200 au-
diobooków w języku polskim, z możliwością 
ich natychmiastowego pobrania bezpośred-
nio na telefon. Aplikacja umożliwia użyt-
kownikom serwisu dostęp do ich „wirtualnej 
półki” z zakupionymi w serwisie książkami, 
bezprzewodowe pobieranie książek oraz ich 
wygodne słuchanie. To wszystko działa zna-
komicie, pobieranie książek odbywa się we 
fragmentach, dzięki czemu nie musimy cze-
kać na pobranie całej książki przed rozpo-
częciem słuchania. Lektorzy mają przyjem-
ny głos, ale niestety są też wady. W sumie 

to jedna wada, ale bardzo duża. Zakupów 
książek musimy dokonać na stronie inter-
netowej. Tylko też na stronie internetowej 
możemy przejrzeć pełną ofertę tej księgar-
ni. Na pociechę zostaje możliwość odsłucha-
nia bezpłatnych fragmentów nowości oraz 
bestsellerów.

Ja osobiście mam nadzieję, że w najbliż-
szym czasie program zostanie zaktualizowa-
ny i będzie w nim możliwość zakupów.

Cena: 0 Euro

http://itunes.apple.com/pl/app/
audioteka-pl-audiobook-mobile/id383875611?mt=8

 Woblink  iPhone  iPad  
Woblink to polska odpowiedź na iBookSto-
re. W sklepie Apple, pozycji w naszym ojczy-
stym języku jest jak na lekarstwo, dlatego 
właśnie powstał Woblink. W chwili obec-
nej mamy możliwość pobrania tylko kilku 
darmowych pozycji, ale lada chwila ma się 
w programie pojawić możliwość zakupu bar-
dzo wielu książek wydawanych przez nasze 
lokalne wydawnictwa. Wtedy będziemy mo-
gli ocenić, czy program będzie skazany na 
sukces.

Od strony technicznej jest na to przygoto-
wany. Czytanie książek jest bardzo wygod-
ne. Pomaga w tym możliwość definiowania 

kroju czcionki, jej wielkości, koloru czcionki, 
a nawet koloru tła. Ciekawe jest przystoso-
wanie programu do czytania komiksów, bę-
dziemy mogli w nich powiększać wybraną 
ramkę. Mnie najbardziej podoba się definio-
wanie zakładek w interesujących nas miej-
scach oraz możliwość opublikowania cieka-
wego cytatu w serwisie Facebook. Ta funkcja 
może zrobić karierę.

Teraz czekamy tylko na wzbogacenie ofer-
ty o dużo ciekawych pozycji książkowych.

Cena: 0 Euro

http://itunes.apple.com/pl/app/
woblink/id397088621#

 AutoCad WS  iPhone  iPad

Program ten działa zarówno na iPadach jak 
i iPhonach i jest przeznaczony dla profesjo-
nalnych odbiorców. AutoCAD WS służy ona 
do wykonywania rysunków technicznych 
oraz architektonicznych i jest standardem na 
świecie w tego typu zastosowaniach. Wer-
sja tego programu na mobilne urządzenia, 
pracujące pod iOS, jest jednocześnie prze-
glądarką dokumentów w formacie tworzo-
nym przez AutoCAD’a (dwg), ale pozwala też 
na drobne modyfikacje tych dokumentów. 
Można dorysować linie, zmienić skalę, ob-
rócić obiekty oraz zmienić wymiarowanie. 
Według mnie, ten darmowy program może 
zrewolucjonizować pracę np. architektów 

na budowie. Będą mogli oni bezpośrednio 
na placu „boju” zmienić np. wymiarowanie 
obiektu w dokumencie, dostosowując go do 
rzeczywistych rozmiarów a następnie, prze-
słać z powrotem do architektów w biurze. 
Niestety jednak właśnie to przesyłanie do-
kumentów działa najgorzej. Wymiana odby-
wa się poprzez nie najlepiej działającą stronę 
WWW, a sam program nie umie otworzyć 
dokumentów przesłanych mailem. Jest co 
poprawiać, ale i tak to jeden z bardziej pro-
duktywnych programów dla iPada.

Cena: 0 Euro

http://itunes.apple.com/pl/app/
autocad-ws/id393149734?mt=8#

Gry i programy z AppStore Wybrał: Norbert Cała 

http://itunes.apple.com/pl/app/audioteka-pl-audiobook-mobile/id383875611?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/woblink/id397088621#
http://itunes.apple.com/pl/app/autocad-ws/id393149734?mt=8#
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 Newsweek PL  iPad

iPadowe wydanie tygodnika Newsweek to pozycja, na którą bardzo dłu-
go czekałem i bardzo się z niej cieszę. Może sam tytuł to nie jest mój ulu-
biony tygodnik opinii, ale na pewno jest pierwszym polskim w AppStore. 
Pierwsze wydanie pojawiło się kilka tygodni temu i było darmowe. Kolejne 
są płatne 3 zł, a redakcja obiecuje ciekawe rozwiązanie prenumeraty. Wyda-
nie jakie pobieramy na iPada jest dokładnie tym samym, które możemy ku-
pić w kioskach. To ważne bo mamy aktualny numer, a nie wydany tydzień 
czy dwa temu. Dodatkowo oczywiście treść jest wzbogacona o wkładki mul-
timedialne, czyli filmy, aktywne zdjęcia itp. Podobnie jak inne tego typu ga-
zety zagraniczne, Newsweek Polska ma dwa układy przeglądania, piono-
wy i poziomy. Brakuje mi niestety wyszukiwania w treści oraz przeszkadza 
mi szeryfowa czcionka główna artykułów. Jednak te dwie małe wady nie 
są w stanie umniejszyć ważności tej pozycji. Mam nadzieję, że za Newswe-
ekem podobną drogą pójdą inne polskie magazyny.

Cena: 0 Euro

http://itunes.apple.com/pl/app/newsweek-pl/id392277213?mt=8

 FarmVille  iPhone  iPad

No dobra ja tej gry nie rozumiem, ale wiem, że są ludzie uzależnieni od niej, 
a także tacy, którzy mogą zabić dla niej. To wcale nie żart. Mowa tutaj o Far-
mVille, czyli symulatorze gospodarstwa rolnego. Hodujemy różnego rodzaju 
krowy i inne ustrojstwa, niby nic ciekawego, ale połączenie z Facebookiem 
spowodowało, że gra osiągnęła ogromny sukces. Zresztą grę pewnie znacie, 
lub przynajmniej o niej słyszeliście. Teraz firma ją produkująca wypuściła de-
dykowaną wersję dla iPada (wersja dla iPhone’a) była już wcześniej. Pewnie 
większy, więc wygodniejszy ekran iPada (niż w iPhone) oraz możliwość gra-
nia w dowolnym momencie spowoduje, że jeszcze więcej osób uzależni się 
od tej gry. No cóż, całe szczęście, że jest bezpłatna.

Cena: 0 Euro

http://itunes.apple.com/pl/app/farmville-by-zynga/id375562663?mt=8

 Reckless Racing  iPhone  iPad

Gra ta, muszę to powiedzieć, zrobiła na mnie duże wrażenie i na długo przy-
ciągnęła zarówno do ekranu iPada jak iPhone’a. W grze ścigamy się małymi 
samochodami po torach przypominających te do znanego u nas Rally Cros-
su. W grze widzimy samochody z góry pod ciekawym kontem i mamy bar-
dzo ciekawe sterowanie. Możemy wybrać kilka jego rodzajów, tak więc każ-
dy znajdzie coś co mu odpowiada. Warto chwilę poświęcić na testy, a gra 
potem się zrewanżuje niesamowitą grywaloniścią. Samochód prowadzimy 
w nieustannym poślizgu, co daje maksimum frajdy. Nasze postępy w grze 
są odzwierciedlane przez Brązowe, Srebrne i Złote poziomy rozgrywki. Ca-
łość jest zbudowana w oparciu o fajna komiksową grafikę i pasującą do tego 
oprawę muzyczną. Jeśli już znudzi się nam konkurowanie z wirtualnymi 
przeciwnikami, to możecie zacząć rozgrywkę przez internet. Granie w sie-
ci z żywymi przeciwnikami może dać jeszcze więcej zabawy. Zdecydowanie 
polecam tę grę.

Cena: iPhone  2,39 Euro, iPad  3,99 Euro

iPhone  http://itunes.apple.com/pl/app/reckless-racing/id386239081?mt=8

iPad  http://itunes.apple.com/pl/app/reckless-racing-hd/id386239683?mt=8
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 Instagram 
Instagram to zarówno program, jak i serwis dostępny niemal wyłącznie z po-
ziomu iPhone’a. Aplikacja pozwala nam na robienie zdjęć, a następnie po-
traktowanie ich jednym z kilkunastu dostępnych filtrów i podzielenie się nim 
z innymi użytkownikami tej fotograficznej społeczności oraz wysłanie mi-
niatury zdjęcia na Flickra, Facebooka, Twittera czy Foursquare. Filtry dostęp-
ne w Instagramie pozwolą zamienić nawet prozaiczne wtyczki i ładowarki 
do iPhone’a w coś ciekawego. Mamy też możliwość przeglądania, ocenia-
nia i komentowania zdjęć innych użytkowników z całego świata, oraz – jak 
przystało na serwis społecznościowy – tworzenia kręgu swoich własnych 
znajomych.

Cena: 0 Euro

http://itunes.apple.com/pl/app/instagram/id389801252?mt=8

 Phototreats 
Phototreats to aplikacja będąca klientem kolejnego serwisu społecznościo-
wego dla fotografujących za pomocą iPhone’a, o nazwie Steply. Podobnie 
jak w przypadku Instagram, do dyspozycji mamy kolekcję różnych filtrów, 
mamy też możliwość dokupienia kolejnych. Phototreats ma jedną istotną 
przewagę nad wspomnianym wyżej programem Instagram, pozwala na za-
pisanie zdjęcia w bibliotece zanim wyślemy je w świat. Możemy więc po-
traktować je filtrami dowolną ilość razy zanim uznamy, że nasze dzieło jest 
idealne. Także i tu możemy dodać lokalizację, opis zdjęcia czy powiadomić 
o nim naszych znajomych na Twitterze czy Facebooku.

Cena: 0 Euro

http://itunes.apple.com/pl/app/phototreats/id389084011?mt=8

 Best Camera 
Bestcamera, stworzony przez profesjonalnego fotografa Chase’a Jarvisa, po-
dobnie jak Instagram i Phototreats pozwala na poddanie zdjęć obróbce za 
pomocą wybranych filtrów. Tych jest zdecydowanie więcej niż w poprzed-
nich dwóch programach i są mniej efekciarskie, pozostawiając pole do popi-
su dla naszej kreatywności. Sama obróbka fotografii jest też o wiele bardziej 
wygodna. Wystarczy wybrać filtr, stuknąć w przycisk „Apply” i dodać kolej-
ny, choćby ten sam. Program daje nam możliwość ustawiania kolejności wy-
branych filtrów lub usuwania już dodanych. Możemy więc próbować róż-
nych wariantów i kombinacji filtrów, zanim ostatecznie zapiszemy zdjęcie 
czy wyślemy je do dedykowanego serwisu thebestcamera.com, na Facebo-
oka, Flickra, Twittera czy po prostu e-mailem.

Cena: 2,39 Euro

http://itunes.apple.com/pl/app/best-camera/id329800600?mt=8

Fotografia 
społecznościowa 

na iPhone’ie

Dylematy, czy iPhone lub inna komórka to aparat 
fotograficzny, czy tylko zabawka, towarzyszą nam 
właściwie od czasu, kiedy matryce w tych urządzeniach 
przekroczyły barierę rozdzielczości jednego lub dwóch 
megapikseli. Dla jednych fotografowanie iPhone’em to 
profanacja, dla innych świetny sposób na uwiecznianie 
miłych chwil lub po prostu aparat, który zawsze mają pod 
ręką (nie każdy wychodzi z lustrzanką do sklepu po mleko). 
Od niedawna fotografowanie iPhone’em przeżywa swój 
złoty wiek, wszystko za sprawą aplikacji fotograficznych 
i powiązanych z nimi serwisów społecznościowych, które 
pozwalają nam każde ze zdjęć szybko obrobić i wysłać 
w świat. Przyjrzyjmy się bliżej trzem z nich.

Wybrał: Krystian Kozerawski



11/2010 72PROGRAMY

starczy zostawić konwersję filmu i bez konieczności ręczne-
go publikowania wideo na serwer, pojawi się on automatycznie 
na naszym kanale. Gdybyśmy przypadkiem mieli obawy co do 
umieszczenia na stronie www obrazów w formacie MOV, m4v 
czy Windows Media Player, to zawsze możemy skorzystać z eks-
portu do Flasha. Twórcy witryn powinni docenić tę możliwość.

Najnowsza wersja programu ScreenFlow kontynuuje swój 
marsz po palmę zwycięstwa wśród aplikacji do tworzenia scre-
encastów. Wciąż mamy ten sam prosty i intuicyjny interfejs, 
jednak znajduje się w nim coraz więcej narzędzi, które dodają 
prawdziwej mocy produkcyjnej tej aplikacji. To już nie jest na-
rzędzie do suchego przechwytu ekranu. Nowe opcje edycji na 
linii czasu umożliwiają stworzenie mocnych projekcji bez ko-
nieczności korzystania z programów firm trzecich. ScreenFlow 
jest prawdziwym kombajnem, który od „A” do „Z” poradzi so-
bie z nagraniem wysokiej jakości materiału wideo. @

Czas biegnie bardzo szybko. Wydaje mi się, że tak niedaw-
no na łamach czasopisma przedstawiałem pierwszą wersję 
programu ScrennFlow, a już od dłuższego czasu możemy ko-
rzystać z dobrodziejstw jakie niesie druga odsłona tego wy-
śmienitego produktu. Wszyscy, którzy potrzebują narzędzia 
do tworzenia filmów szkoleniowych, prezentacji, czy screen-
castów, powinni zainteresować się niezwłocznie tym progra-
mem. A co ta odsłona ScreenFlow niesie nowego?

W sferze interfejsu i sposobu nagrywania nie wprowadzo-
no wielu zmian. Jednak trudno sobie wyobrazić łatwiejszy spo-
sób pracy z wideo, jeśli nie przechwyt całego ekranu jednym 
przyciskiem myszy i edycję tego materiału w późniejszym eta-
pie montażu. Jeśli na dodatek sama płynność pracy programu 
na tym nie cierpi, to zbędne jest psucie dobrze funkcjonujące-
go mechanizmu. Dodano jednak ważny element podczas na-
grywania filmów – pauza. Niby drobny szczegół, ale bardzo 
ułatwiający nagrywanie wideo. Teraz definiując skrót do funkcji 
wstrzymania zapisu, możemy swobodnie odetchnąć i po prze-
rwie kontynuować tworzenie filmu.

Zaglądając pod maskę panelu edycji w nowym ScreenFlow, 
widzimy, że wiele się tu zmieniło. Wciąż mamy świetne na-
rzędzia do przybliżania fragmentów obrazu, obrotu, moni-
tu o kliknięciach oraz łatwy sposób na dodanie tekstu. Auto-
rzy programu dostrzegli potencjał, który nie był w poprzedniej 
wersji dostatecznie zagospodarowany i z powodzeniem doda-
ją nowe funkcje do ScreenFlow 2. Pierwszą zmianą jaką dostrze-
żemy, jest możliwość korekcji barw poprzez zmianę nasycenia, 
jasności i kontrastu. Kierując poszukiwania nowych możliwo-
ści w stronę linii czasu, odkryjemy trzy bardzo ciekawe dodatki. 
Od teraz ScreenFlow obsługuje animowane przejścia, które 
znamy z filmów wideo. Dzięki temu łatwo i efektownie od-
dzielimy od siebie rozdziały filmów, bądź myśli, które chcemy 
przekazać w filmie. ScreenFlow staje się powoli nie tylko narzę-
dziem zapisu tego, co dzieje się na ekranie, ale zaczyna dzier-
żyć narzędzia, dzięki którym prezentacje mogą mieć wyjątkowy 
wygląd. Zmierzając ku temu, dodano funkcję kontroli szybkości 
wyświetlania klatek. Gdy na chwilę postanowimy zwrócić uwa-
gę naszych słuchaczy na wybrany fragment filmu, możemy za-
mrozić klatkę na odpowiednio długi czas. W tym momencie 
lektor będzie mógł szczegółowo opisać widoczny problem.

Teraz wysyłanie filmów do serwisu YouTube jest bezpro-
blemowe. Wykonamy to przy pomocy jednego kliknięcia. Wy-

Screencasty 
bez kompromisów

ScreenFlow 2 
 Producent: Telestream

 Cena: 99 $

 Ocena iMagazine: 
     

 Plusy:  Doskonałe możliwości zapisu wideo.
Obsługa animowanych przejść.
Prosty i intuicyjny interfejs.
Bogate możliwości edycji wideo.

 Minusy:  Duże obciążenie procesora podczas konwersji. 

 Witryna:  http://www.telestream.net/screen-flow/

tekst: Przemysław Marczyński

ScreenFlow 2

ScreenFlow2
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FTP / SFTP, co większość z nas powinno zadowolić. Jednak po-
dobnie jak w kwestii wyglądu, tak również i tutaj, autorzy od-
dają środowisko programowania, które umożliwi stworzenie 
nowych wtyczek do tej aplikacji. W taki właśnie sposób może-
my cieszyć się przesyłaniem danych na CloudApp oraz Twit-
Pic. Ta otwarta architektura daje ogromne możliwości i otwie-
ra drogę dla wsparcia nowych programów. Na plus programu 
w kwestii funkcjonalności należy wskazać również bezpośredni 
dostęp do wysyłania plików, tuż pod prawym klawiszem my-
szy. Zaznaczamy dokumenty i z podręcznego menu możemy 
wybrać wcześniej zdefiniowane miejsca wysyłki. Prosto z Fin-
dera, tam gdzie chcemy.

Jedno jest pewne, gdy Realmac Software robi aplikację, to 
trzeba się nad nią zatrzymać. Mamy przecież wiele narzędzi, 
które potrafią wysyłać pliki w gąszcz sieciowej głuszy, a jednak 
Courier wyróżnia się mocno spośród nich. Nie jest to przecież 
wielce rozbudowane narzędzie, a jednak jego prostota obsłu-
gi i intuicyjność sprawia, że praca z Courierem to czysta przy-
jemność.. @

Lubimy się dzielić z bliskimi tym, z czego jesteśmy 
dumni. W dobie internetu nie tak trudno sięgnąć 
po aparat i zrobić kilka cyfrowych ujęć, aby później 
przesłać je znajomym. Sieć daje nam ogromne 
możliwości pokazania się z tej najlepszej strony. 
Witryny takie jak Facebook, Twitter, Flickr czy 
YouTube tylko czekają na Twoje obrazki, filmy i myśli. 
A my przecież mamy coraz więcej do pokazania. 
Problem się pojawia, gdy dane chcemy przesłać 
w kilka miejsc jednocześnie, bo przecież każdy z nas 
ma swój ulubiony portal społecznościowy. Nie ma co 
łamać sobie głowy, należy zatrudnić Couriera.

Kolejny raz Realmac Software udowadnia, że potrafi robić prze-
piękne programy, a przy tym o tak wielkiej prostocie, że można 
w pierwszej chwili poczuć się zakłopotanym. Przecież nie jeste-
śmy na poczcie, a siedzimy przed ekranem komputera. Obsłu-
ga programu jest tak banalna, jak naklejenie znaczka na list. 
Wystarczy zaadresować i wysłać. Każdy znaczek reprezentu-
je inną usługę. Co jednak odróżnia naszą elektroniczną skrzyn-
kę, to możliwość wysłania jednego listu w wiele miejsc. Wybie-
ramy kierunek, oblepiamy kopertę i gotowe. Teraz pozostaje 
nam jedynie przeciągnąć pliki na ikonę listu, aby powędrowa-
ły pod wskazane adresy. Wszystko opatrzone słodkim interfej-
sem, który może być edytowany. Jeśli macie w sobie żyłkę gra-
fika, to twórcy Couriera udostępniają specjalne szablony do 
tworzenia listów (Theme SDK). Czarę zauroczenia przelewa ani-
macja przekazywania listu wpierana przez geolokację (widzimy 
na mapie skąd i gdzie pędzi nasza przesyłka).

Courier przybywa do nas z możliwością przesyłania da-
nych na Flickr, Facebook, Vimeo, YouTube, Amazon S3, Ember, 

 Realmac Software 
udowadnia, że potrafi 
robić przepiękne 
programy.

Courier 
 Producent: Realmac Software

 Cena: 24,95 $ (trwa promocja 19,95 $)

 Ocena iMagazine: 
     

 Plusy:  Piękny interfejs.
Intuicyjna obsługa.
Szybki dostęp do podręcznego menu findera.
Otwarta architektura wtyczek.

 Minusy:  Ergonomia przy większej ilości doręczeń.
Nie najprostsza konfiguracja klienta FTP. 

 Witryna:  http://www.realmacsoftware.com/courier/

Ekspresowe przesyłki… 
plików

tekst: Przemysław Marczyński

Courier

Courier
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 Giddy Up 
to przeglądarka skierowana do szkół oraz rodziców, którzy 
są przeczuleni na punkcie swoich pociech. Giddy Up pozwa-
la na restrykcyjny dostęp do stron internetowych, dodatkowo 
umożliwia kontrolę pobieranych plików. Przeglądarka zbudo-
wana jest na silniku WebKit, więc nie powinno być najmniej-
szych problemów z obsługą stron internetowych. Najnowsza 
wersja przeglądarki została załatana pod względem wykrytych 
dziur, poprawiono wpisywanie w pasku adresu oraz współpra-
cę z wtyczką Flash.

Cena: 40 USD

http://www.app4mac.com/software/product_details.php?item_id=12

 Jump 
pochodzi z tej samej stajni programistycznej co Giddy Up. Apli-
kacja jest alternatywą dla często przepełnionego systemowe-
go docka. Pozwala grupować elementy na gry, programy oraz 
wiele innych kombinacji. Wszystko przy użyciu technologi drag 
& drop. Ponadto aplikacja obsługuje skróty klawiaturowe, aby 
jeszcze szybciej współpracować z użytkownikiem.

Cena: 19 Euro

http://www.app4mac.com/software/product_details.php?item_id=7

 Projector 
służy do zarządzania budowanymi przez nas projektami. Naj-
nowsza wersja aplikacji została przepisana do 64 bitowego śro-
dowiska, została dodatkowo zoptymalizowana oraz zostały 
usunięte ograniczenia związane z wielkością projektu. Interfejs 
programu jest bardzo intuicyjny, aplikacja pozwala na eksport 
danych do iCal, JPEGa, PDFa, CSV. Ostatnimi czasy producent 
wypuścił wersję dla iPada i od tamtego momentu aplikacje po-
trafią ze sobą współpracować.

Cena: 99 Euro

http://www.app4mac.com/software/product_details.php?item_id=5

 FlexTeam 
to ostatni z przedstawianych dzisiaj programów. Nie przypad-
kowo wybrałem cztery aplikacje tego samego producenta. 
 App4Mac jest bardzo dobrze zapowiadającym się producen-
tem, z dość dużym dorobkiem aplikacji i uznałem, że warto 
przybliżyć Wam ich twórczość. FlexTeam pozwala na zarządza-
nie czasem naszym i naszych pracowników. Aplikacja jest bar-
dzo rozbudowana, umożliwia nam dokładne rozłożenie czasu 
tak, aby wykorzystać go jak najefektywniej.

Cena: 99 Euro

http://www.app4mac.com/software/product_details.php?item_id=4 ¤

Przydatne programy Wybrał: Mateusz Suski
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kawe i efektowne – tym bardziej, że program daje nam możli-
wość ich łączenia, a także edycji.

Inkscape nie miał problemu z otwieraniem podstawowych 
formatów graficznych (jpg, tiff, gif, bmp, png). Program nieste-
ty nie czyta formatu cdr – teoretycznie jest dostępna wtyczka, 
dająca ponoć taką możliwość.

Inkscape nie jest programem pozbawionym wad, chwila-
mi miałem wrażenie, że nie do końca jest w stanie wykorzy-
stać potencjał mojej karty graficznej, niemniej biorąc pod uwa-
gę możliwości tej aplikacji, jej dostępność w języku polskim 
i wreszcie fakt, iż jest darmowa, sprawia, że warto znaleźć dla 
niej miejsce na naszym Mac-owym dysku. @

Ostatnia dostępna wersja 0.48.0 – dedykowana na OS X 10.6 
bazuje na X11 (implementacji systemu X Window w naszym 
OS X). Program jest udostępniany na licencji GNU – General Pu-
blic License.

Jeśli ktoś z Was miał okazję pracować na Corel Draw, już na 
pierwszy rzut oka zauważy tutaj podobieństwo – praktycznie 
tożsamy interfejs graficzny – układ, ikony czy wreszcie paleta 
jednoznacznie przypominają poczciwego Corela.

Po lewej stronie mamy kolejno do dyspozycji – Wskaźnik 
(zaznaczanie), Edycje węzłów, Ulepszanie za pomocą malowa-
nia lub rzeźbienia, Zoom, Tworzenie prostokątów i kwadra-
tów, Tworzenie obiektów 3D, Tworzenie okręgów, elips i łuków, 
Tworzenie spiral, Ręczne rysowanie krzywych, Rysowanie linii 
prostych, Tworzenie linii kaligraficznych, Tekst i modyfikowa-
nie obiektów tekstowych, Natryskiwanie obiektów za pomo-
cą rzeźbienia lub malowania, Gumkę, Wypełnienie, Gradient, 
Próbnik koloru, Łącznik.

Górne menu programu zawiera między innymi Edycję, Roz-
budowane opcje widoku, Warstwy, Edycję ścieżek, Edycję dla 
tekstu i czcionek, Filtry i Efekty. Na końcu menu, w Pomocy, 
mamy dostępny polskojęzyczny Poradnik.

Podczas pracy z krzywymi, Inkscape działa szybko i stabil-
nie, a przy edycji krzywych doskonale sprawdził się gładzik, da-
jąc precyzyjną kontrolę nad węzłami. Nieznaczne spowolnienie 
dało się odczuć dopiero przy nadawaniu Efektów i Filtrów, któ-
rych to program ma dość sporo – niektóre z nich są bardzo cie-

Darmowe aplikacje na Maca

Inkscape
rozbudowana aplikacja 
do rysunku wektorowego

tekst: Edward Jan Stanisz
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Rewolucja 
w pakiecie
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Koniec z koniecznością instalacji oddzielnego słownika i po-
noszenia dodatkowych kosztów. Od teraz, pakiet Office jest 
kompleksowym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników 
platformy OSX.

Pakiet Microsoft Office 2011 występuje tym razem w dwóch 
rodzajach:
>  Pakiet dla uczniów i użytkowników domowych, zawierają-

cy najpopularniejsze narzędzia (Word, Excel i PowerPoint) – 
399 PLN.

>  Pakiet dla użytkowników domowych i małych firm (obok 
Worda, Excela i PowerPointa, zawiera udoskonalony, naj-
bardziej rozbudowany na rynku program do obsługi poczty, 
kontaktów i terminów – Microsoft Outlook) – 899 PLN.
Mieliśmy okazję testować przedpremierową wersję pakie-

tu i muszę przyznać, że jesteśmy pod wrażeniem – zarówno 
funkcjonalności, jak również implementacji oraz dopasowania 
do specyficznych wymagań platformy OSX. W bieżącym wy-
daniu iMagazine będziecie mieli okazję przeczytać o najważ-
niejszych nowościach oraz funkcjonalności poszczególnych ele-
mentów pakietu. Pokażemy Wam również, jak wygląda nowy 
interfejs w naszej narodowej wersji.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z ekskluzywną recen-
zją najbardziej znanego pakietu biurowego na świecie: Micro-
soft Office 2011 dla komputerów Mac. @

Dotychczas użytkownicy komputerów Mac nie mogli cieszyć 
się pełną funkcjonalnością pakietu biurowego na platformę 
OSX. W ciągu kilku ostatnich lat doczekaliśmy się niewielu ak-
tualizacji, a te które otrzymaliśmy, nie gwarantowały pełnej 
kompatybilności z odpowiednikiem znanym z platformy Win-
dows. Tym razem, mamy powody do zadowolenia. Firma Mi-
crosoft wprowadza na rynek pakiet Microsoft Office 2011 for 
Mac, wzbogacony o niebagatelną funkcjonalność, z poprawio-
ną kompatybilnością oraz możliwością pracy w chmurze. Roz-
wiązania tego typu funkcjonują już na rynku, jednak Microsoft 
podszedł do swojej oferty z pełnym profesjonalizmem i oferu-
je najbardziej kompleksowe rozwiązania, zarówno dla firm, jak 
i użytkowników prywatnych.

Znane, jednak całkowicie odświeżone elementy pakietu – 
Word, Excel, PowerPoint i Outlook – prezentują zupełnie nowe 
twarze: programów przyjaznych dla użytkownika, nowocze-
snych i odpowiadających najbardziej wysublimowanym potrze-
bom rynkowym.

Co jednak najważniejsze, nowa odsłona ma całkowicie spo-
lszczony interfejs, oraz zawiera wbudowany polski słownik. 

W końcu doczekaliśmy się aktualizacji 
najpopularniejszego pakietu biurowego – Microsoft 
Office 2011, w odsłonie dla komputerów Mac.

tekst: Kinga Joanna Ochendowska
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tekstem. Wszystkie informacje o współtwórcach mamy wy-
świetlone na dolnej belce okna. Bezpośrednio z edytora może-
my nawiązać rozmowę z osobą tworzącą dokument (wymaga-
ny MS Messenger), co może być nieocenione podczas ustalania 
szczegółów projektu. Aplikacja pozwala także na zapis plików 
na dyskach usługi SkyDrive (wymagane konto w darmowej 
usłudze Windows Live), skąd każda osoba, która zostanie przez 
nas upoważniona, może go edytować na swoim stacjonarnym 
komputerze lub w aplikacji internetowej Word Web App. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu dostęp do dokumentów mamy praktycz-
nie z każdego miejsca na świecie.

Microsoft zapowiada, że wszystkie pliki stworzone w Wor-
dzie dla Mac będą bezproblemowo odtwarzane również na 
komputerach PC. Poświęcono temu wiele zabiegów i starań, 
chcąc wykluczyć problemy jakie pojawiały się przy poprzedniej 
wersji. Mamy więc nadzieję, że obietnicy Microsoft dotrzymał 
i wymiana dokumentów, nie będzie już stanowić problemu.

Obok kompatybilności wersji dokumentów, dużo mówi-
ło się o integracji z samym Mac OS X. Dzięki tak postawionym 
wytycznym, możemy korzystać z technologii wyszukiwania 
Spotlight w plikach Worda oraz umieszczać pliki multime-
dialne w dokumentach zapisane w bibliotekach iPhoto oraz 
iTunes. @

Pierwszą zmiana jaką zauważamy, jest nowe menu o nazwie 
Ribbon. Inteligentna belka zmienia wyświetlane narzędzia 
w zależności od wskazanego elementu w dokumencie. Dzięki 
temu mamy łatwy dostęp do opcji, które będą nam potrzebne 
w chwili edycji grafiki, tekstu bądź zawartości tabeli.

Word został wzbogacony w pakiet szablonów, które w każ-
dej chwili mogą zostać przez nas użyte podczas tworzenia do-
kumentów. Domyślnie znajduje się tu ponad 50 wzorów, z któ-
rych każdy posiada wiele możliwości dostosowania schematu 
koloru i czcionek. Dodajmy do tego bazę szablonów dostęp-
nych w internecie i już będziemy mieli pewność, że każdy znaj-
dzie szablon odpowiedni dla swoich potrzeb. Doskonale wy-
glądający kalendarz, wizytówka, ulotka, broszura? Stworzymy 
je bez większych problemów.

Edytor został wyposażony w nowe narzędzia do kontro-
li stylów tekstu. Funkcja Quick Styles pozwala nam w szybki 
sposób wybrać dowolny styl dokumentu, a dzięki kolorowym 
zakładkom Visual Styles, będziemy mogli zlokalizować w pre-
cyzyjny sposób, gdzie dany wzór tekstu został użyty. Nowością 
w Wordzie jest narzędzie, które ma skutecznie przykuć uwagę 
czytelnika. Text effects to podręczny przybornik, dzięki które-
mu stworzymy efektownie wyglądający tekst. Dodawanie cie-
ni, rozmyć i refleksów to zaledwie dwa kliknięcia.

W nowej odsłonie Worda położono duży nacisk na pracę 
w grupie. Autorzy mogą równocześnie pracować nad jednym 

Microsoft Word 2011 for Mac
Najbardziej znany edytor tekstu na świecie pojawia 
się w najnowszej odsłonie na platformie Mac OS 
X. Microsoft Word 2011 to całkowicie odmieniony 
produkt, zawierający wiele udogodnień podczas pracy 
z tekstem, jak również podczas tworzenia: broszur, 
ulotek i innych dokumentów zawierających bogate 
elementy graficzne.

tekst: Przemysław Marczyński
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Microsoft Power Point to prawdziwa konkurencja 
dla Keynote. Uż ytkownicy komputerów Mac zostali 
potraktowani poważ nie przez Microsoft, a korzystanie 
z Office dla Mac nie musi już  wynikać  tylko z presji 
ś rodowiska, w jakim pracujemy, ale również  
z atrakcyjnoś ci samego pakietu.

Od dawna pokutuje przekonanie, że pod względem wygody 
użytkowania i wyglądu, produkty z Redmond nie dorównu-
ją tym z Cupertino. W większości przypadków jest to prawda 
– inaczej pewnie korzystałbym na co dzień ze zwykłego pece-
ta z systemem Windows. Częstym przykładem tych różnic na 
korzyść Apple, jest zestawienie aplikacji do tworzenia prezen-
tacji z pakietów biurowych: Keynote’a i PowerPointa. Micro-
soft PowerPoint 2011 for Mac burzy moim zdaniem ten utrwa-
lony porządek. Nowa wersja tego programu przynosi bardzo 
dużo zmian. Widać wyraźnie, że twórcy całego pakietu Offi-
ce 2011 for Mac odrobili lekcję i wyciągnęli wnioski z tego, jak 
pewne rzeczy robi się w Cupertino. PowerPoint 2011 for Mac 
wita nas – podobnie jak Keynote – galerią dostępnych szablo-
nów prezentacji. Zanim rozpoczniemy właściwą pracę mamy 
możliwość dostosowania wybranego z nich do swoich potrzeb, 
zmiany kolorów, domyślnej czcionki, podglądając na bieżąco 
wprowadzane zmiany.

W założeniu twórców PowerPoint ma być przejrzysty, użyt-
kownik ma skupiać się tylko na samej prezentacji, a nie na szu-
kaniu funkcji programu. Służyć ma temu nowy interfejs oparty 
na tzw. wstążkach (ribbons). Niemal wszystkie funkcje dostęp-
ne są teraz z jednego miejsca nad obszarem roboczym. Power-
Point przełącza się automatycznie na wybraną wstążkę w za-
leżności od tego nad jakim elementem prezentacji pracujemy 
w danej chwili. Muszę przyznać, że jest to bardzo wygodne. 
Tworzenie prezentacji jest proste i przyjemne. Aplikacja wy-
posażona została w nowe, trójwymiarowe efekty przejścia 

– rzecz, której brak często wytykany był przy porównaniach 
z Keynote. Bez problemu w prezentacji osadzimy też film czy 
zdjęcie, dodając do niego odpowiednią ramkę, odbicie i inne 
efekty. W przypadku obrazów do dyspozycji mamy zestaw na-
rzędzi, dzięki którym możemy dokonać prostej ich edycji, bez 
potrzeby korzystania z programów graficznych. Są to między 
innymi różne filtry artystyczne i narzędzie do usuwania tła.

Elementy składowe każdego ze slajdów rozmieszczone są na 
warstwach, którymi zarządzamy w widoku 3D – tak jakbyśmy 
dany slajd oglądali nie od frontu, a z boku. Program zyskał też 
dodatkowy widok dla prowadzącego prezentację – coś co do-
skonale znamy właśnie z Keynote. Jeśli więc wysyłamy naszą 
prezentację na rzutnik, na ekranie komputera możemy na bie-
żąco podglądać nie tylko to, co zdarzy się w dalszej jej części, 
ale także notatki dotyczące samego jej prowadzenia. Te ostatnie 
możemy uzupełniać na bieżąco, np. o pytania od publiczności.

Najciekawszymi moim zdaniem nowymi funkcjami Power-
Pointa są te związane z udostępnianiem prezentacji przez sieć. 
Mamy między innymi możliwość nadawania jej przez internet 
do 50 różnych komputerów. Wystarczy wybrać funkcję nada-
wania i przesłać link do prezentacji zainteresowanym osobom. 
Testowałem to rozwiązanie zarówno na pecetach z Windows, 
Makach, jak i na iPadzie. Wszędzie slajdy wyświetlały się bez 
problemu, choć pozbawione były efektów przejścia, nie można 
było też otworzyć osadzonych w nich filmów, które zamienio-
ne zostały na obrazki.

PowerPoint 2011 for Mac umożliwia nam także zapis doku-
mentów na sieciowym dysku udostępnianym przez Microsoft 
w usłudze SkyDrive, oraz edycji ich w przeglądarce internetowej.

Cieszy mnie, że wreszcie użytkownicy komputerów Mac 
zostali potraktowani poważnie przez Microsoft, a korzysta-
nie z Office dla Mac nie musi już wynikać tylko z presji środo-
wiska w jakim pracujemy, ale również z atrakcyjności samego 
pakietu. @

Microsoft PowerPoint 2011 for Mac

tekst: Krystian Kozerawski
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 Podobnie jak w pozosta-
łych elementach pakietu, 
zniknęły pływające palety 
i pojawiła się tzw. wstążka 
(ang. Ribbon).

 Microsoft, projektując najnowszy arkusz 
kalkulacyjny, postawił na kompatybilność 
ze światem pecetowym oraz na możliwości 
współpracy pomiędzy użytkownikami.

ko i nie widzimy denerwującej piłki plażowej. Tutaj ogromny 
plus, choć pakiet nie jest napisany w pełni w Cocoa, ani nie jest 
64-bitowy.

W naszej ocenie, dla samego Excela warto wymienić nasz 
stary pakiet biurowy na zupełnie nowy Office 2011. Jeśli jeszcze 
nie masz Office, to teraz już nie ma ku temu specjalnych prze-
ciwwskazań. Nareszcie mamy możliwość korzystania z wszyst-
kich funkcji używanych na pecetach, bez potrzeby posiadania 
peceta. Znów pakiet jest szybki, a wrażenie jakie to daje moż-
na porównać z zakupem nowego komputera. Excel, jak i cała 
reszta pakietu, jest po polsku i do tego z polskim słownikiem. 
Na koniec ostatni argument, cena – 399PLN za wersję domową 
i 899PLN za wersję z licencją do wykorzystania w firmach – jest 
wg mnie trudny do obalenia. Cena jest praktycznie identyczna 
z tą znaną ze świata pecetowego – różnice są minimalne. Tak-
że reasumując, warto mieć nowego Excela. Polecamy. @

Ostatni bastion pecetowy w applowych firmach padł. 
Teraz nie będziecie już musieli instalować Windowsa 
poprzez Bootcamp czy wirtualizację, aby otworzyć 
bardziej skomplikowane arkusze kalkulacyjne – Excel 
2011 znów wspiera makra i tabele przestawne.

Nowy Excel z pakietu Microsoft Office 2011 for Mac, wprowa-
dza z powrotem te funkcje, które zniknęły w poprzedniej edy-
cji – obsługę makr poprzez Visual Basic, większych tabel itd. 
Zmian jest na prawdę bardzo dużo i zdecydowanie na lepsze.

Wizualnie Excel 2011 różni się znacznie od swojego poprzed-
nika. Podobnie jak w pozostałych elementach pakietu, zniknę-
ły pływające palety i pojawiła się tzw. wstążka (ang. Ribbon), 
czyli inteligentna belka narzędziowa, która zmienia się w za-
leżności od tego, co w danym momencie robimy. Dzięki niej od 
razu mamy dostęp do najczęściej używanych funkcji.

Kolejną nowością w wyglądzie są tzw. Sparklines. Są to mi-
niaturowe wykresy i inne elementy graficzne, które miesz-
czą się w ramach jednej komórki – są one dużo wygodniejsze 
i szybsze w pracy doraźnej niż tradycyjne wykresy.

Najważniejszą chyba „nowością” jest ponowne wprowa-
dzenie do makowej wersji pakietu Office obsługi makr. Mia-
łem możliwość testowania tej funkcji na plikach, które dosta-
łem przesłane z pecetów. Wszystkie formuły i funkcje wreszcie 
działają. Dane są poprawnie interpretowane. W drugą stronę, 
tworząc pliki na maku i wysyłając na peceta z Office 2010, też 
nie napotkałem żadnych problemów.

Microsoft, projektując najnowszy arkusz kalkulacyjny, posta-
wił na kompatybilność ze światem pecetowym oraz na możli-
wości współpracy pomiędzy użytkownikami. Współpraca jest 
możliwa dzięki opcji współdzielenia ich w ramach SkyDrive – 
jest to funkcja podobna do iWork.com czy Google Docs – usłu-
ga „w chmurze”. W ramach SkyDrive wiele osób jednocześnie 
może edytować nasz arkusz kalkulacyjny, bądź mieć do niego 
dostęp przez webową wersję Excela.

Prędkość Excela 2011 jest wg mnie fenomenalna. Naresz-
cie uruchamia się szybko i praktycznie od razu mamy dostęp 
do naszego arkusza kalkulacyjnego. Nawet bardziej rozbudo-
wane arkusze, zawierające dużo rekordów, otwierają się szyb-

Microsoft Excel 2011 for Mac

tekst: Dominik Łada
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Microsoft Outlook 2011 for Mac
Po latach, do pakietu Microsoft Office dla komputerów 
Mac powraca Outlook – wzbogacony o nowe funkcje 
i kompatybilny ze swoim odpowiednikiem, znanym 
z platformy Windows.

W zasadzie, obecność Microsoft Outlook w pakiecie dla kom-
puterów Mac jest nowością samą w sobie. Przez całe lata, 
użytkownicy systemu OSX musieli godzić się z jego nieobec-
nością i co za tym idzie, nauczyć się kompensować braki funk-
cjonalności lub zainstalować Windows z pakietem biurowym 
przeznaczonym dla tej platformy. Po nieudanych eksperymen-
tach z wprowadzeniem oddzielnego klienta poczty i jednocze-
śnie managera terminów o nazwie Entourage, który nie gwa-
rantował pełnej kompatybilności z plikami generowanymi 
przez Outlook dla Windows, możemy w końcu cieszyć się peł-
ną funkcjonalnością pakietu.

Trzeba przyznać, że firma Microsoft wyposażyła Outlooka 
we wszelkie niezbędne funkcje, poczynając od ogólnej skrzyn-
ki, w której możemy przeglądać wiadomości ze wszystkich 
kont, poprzez niezwykle przydatne wątkowanie, na nowym, 
inteligentnym menu Wstążki (Ribbon) skończywszy. Przy tym 
ostatnim należy zatrzymać się na dłużej. Wstążka, w zależno-
ści od wykonywanych operacji, wyświetla różne zestawy na-
rzędzi i dzięki temu, za każdym razem mamy dostęp do naj-
bardziej przydatnych funkcji. Jeśli nie jesteśmy zainteresowani 
tą funkcjonalnością, wstążkę można wyłączyć na stałe lub 
tymczasowo ukryć, co pozwala na uzyskanie bardziej „mako-
wego” wyglądu klienta oraz zapobiega niepotrzebnemu roz-
praszaniu uwagi.

Na uwagę zasługuje też prostota importu poczty z progra-
mu Apple Mail, który dokonuje się za pomocą jednego kliknię-
cia. Można importować dowolną ilość kont, a Outlook automa-
tycznie integruje się z systemem.

Jednak Outlook to nie tylko klient poczty – to również roz-
budowany manager zadań i kontaktów. Nowa, ulepszona wer-
sja pozwala na zawarcie harmonogramu w zaproszeniu na 
spotkanie oraz zarządzanie kontaktami i kalendarzem bez 
otwierania samego programu. Zaimplementowana została 
również funkcja szybkiego podglądu załączników, dzięki której 
oszczędzamy czas konieczny na znalezienie właściwego pliku. 
Wszystkie pliki możemy również zarchiwizować przy pomocy 
Time Machine, co zabezpiecza nasze dane przed przypadko-
wą utratą.

Jak zapewnia Microsoft, nie będzie również problemów 
związanych z przesiadką na nowy komputer – Outlook gene-
ruje plik .pst, który może zostać w prosty sposób zaimporto-
wany i w ten sposób przenoszenie danych z jednego kompute-
ra na drugi staje się zupełnie bezproblemowe.

Obecność Microsoft Outlook w pakiecie docenią przede 
wszystkim użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą, 
których praca wymaga prowadzenia rozbudowanego termina-
rza spotkań i szerokiej korespondencji. Dzięki niemu zarządza-
nie czasem i informacjami staje się tak proste, jak nigdy dotąd. 
Nie bez znaczenia jest również kompatybilność pomiędzy ma-
kową i windowsową wersją klientów. Producent zapewnia, że 
w korespondencji pomiędzy firmami nie jest możliwe rozróż-
nienie, czy pliki zostały wygenerowane na systemie OSX czy 
Windows.

Na to właśnie czekało wielu użytkowników, którzy w ra-
mach kontaktów biznesowych zmuszeni byli do wymia-
ny informacji z alternatywnymi platformami. Przywrócenie 
Microsoft Outlook do pakietu Office jest wartością nie do prze-
cenienia i zdecydowanym krokiem w kierunku oczekiwań 
użytkowników komputerów Mac. @

tekst: Kinga Joanna Ochendowska

 Obecność Microsoft Outlook 
w pakiecie docenią przede wszystkim 
użytkownicy prowadzący działalność 
gospodarczą, których praca wymaga 
prowadzenia rozbudowanego terminarza 
spotkań i szerokiej korespondencji.
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Firma Microsoft Polska ufundowała dla naszych czytelników 
4 pakiety Office 2011 for Mac. Aby wygrać jeden z nich, nale-
ży poprawnie odpowiedzieć na pytania konkursowe:

1.  W którym roku firma Microsoft wprowadziła na 
rynek pakiet biurowy MS Office na komputery 
Macintosh?

2.  Miejsce której aplikacji w pakiecie Office dla Mac 
2011 zajmie Outlook dla Mac 2011?

3.  Która wersja pakietu Office dla Mac została 
w pełni spolonizowana?

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do dnia 20 listopa-
da 2010 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „Office”. W treści maila oprócz odpowiedzi 
na pytanie, należy podać swoje dane kontaktowe oraz wpisać 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia ano-
nimowe będą odrzucane.

Życzymy powodzenia!

Konkurs „Office”

1. ORGANIZATOR

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

 Konkurs „Office” prowadzony jest przez Organizato-
ra na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do dnia 
20 listopada 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 4 pakietów Micro-
soft Office 2008 for Mac, ufundowanych przez firmę Mi-
crosoft Polska, spośród osób, które nadeślą e-mailem 
poprawną odpowiedzi na pytania, na adres konkurs@
imagazine.pl, w tytule wpisując „Office”.

Pytania konkursowe:

1.  W którym roku firma Microsoft wprowadziła na rynek 
pakiet biurowy MS Office na komputery Macintosh?

2.  Miejsce której aplikacji w pakiecie Office dla Mac 2011 
zajmie Outlook dla Mac 2011?

3.  Która wersja pakietu Office dla Mac została w pełni 
spolonizowana?

 Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować 
niniejszy regulamin oraz podać swoje dane kontaktowe. 
W e-mailu koniecznie zamieść informację: „Oświadczam, 
że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu „Offi-
ce” oraz akceptuję jego warunki i postanowienia”.

 Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji nie 
wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz:
•  nadsyłanie odpowiedzi: do 20 listopada 2010 r. zwy-

cięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 
mailową

•  ogłoszenie wyników: na łamach grudniowego nume-
ru iMagazine 12/2010

4. NAGRODY

 W Konkursie zostaną przyznane następujące nagro-
dy ufundowane przez firmę Microsoft Polska: 4 pakie-
ty Microsoft Office 2011 for Mac

 Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie 
określonym przez Organizatora. Jury zastrzega sobie 
prawo do innego podziału nagród.

 Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Orga-
nizatora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 
dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca 
nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przy-
czyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym 
terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu 
ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 
wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

 Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wy-
rażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 
Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie 
będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego 
przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) Or-
ganizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż 
ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarza-
ne w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej 
dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącz-
nie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 
Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom ma-
teriałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach 
i konkursach oraz badań ankietowych organizowanych 
przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma pra-
wo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 
Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych danych na 
stronach internetowych iMagazine.pl i wewnątrz maga-
zynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie jednym ze 
zwycięzców.



http://www.officedlamac.pl
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 Poszukiwanie inspiracji 

1  Gdy opieram wygląd mojej pracy na jakimś kierunku ar-
tystycznym, zawsze sięgam po więcej informacji. Wszyst-

kim znane stereotypy lub milowe prace nie są wystarczającym 
źródłem wiedzy, szczególnie gdy chcemy stworzyć coś nowe-
go, a nie powielać historię. Dlatego przejrzałam kilka albumów 
i stron poświęconych kubizmie w poszukiwaniu ciekawostek 
i mniej znanych prac, które jednak potrafią mnie natychmiast 
zainspirować. Najbardziej interesujący wydaje mi się obraz 
z kobietą przy lustrze, na nim więc będę się głównie opierać.

 Pierwsze szkice 

2  Obraz ma przedstawiać jakąś scenę z panną i panem mło-
dym, co wydaje się tematem bardzo prostym i oklepa-

nym. Wykonuję kilka małych szkiców, w których ogólnikowo 
przedstawiam idee i dbam o kompozycję – w trakcie rysowa-
nia staram się zamienić zwykły obraz z sesji ślubnej na coś bar-
dziej skomplikowanego. Ostatecznie pozostaję przy pomyśle 
uciekającej panny młodej. Aby ułatwić sobie późniejszy szkic 
na komputerze rysuję też powiększona wersję samej postaci.

Co by wynikło z połączenia pięknego 
i romantycznego momentu ze 
stylistyką pełną kanciastych 
obiektów i deformacji? Czy uroda 
przedstawianej chwili pozostałyby czy 
znikła przytłoczona burymi kolorami? 
Spróbuję odpowiedzieć na te pytania 
tworząc kompilację dwóch bardzo 
niepasujących do siebie tematów – 
wesela i kubizmu. Połączę je starając 
się nie kopiować dokonań dawnych 
artystów; będą one dla mnie jedynie 
wskazówką, w którym kierunku 
zmierzać.

Kanciasta panna młoda
Obraz inspirowany kubizmem tekst: Aleksandra „Adelaida” Chabros 

Program: Photoshop CS4
Poziom: średni
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 Szkic komputerowy 

3  Kiedy najważniejsze aspekty pracy zostały 
określone na kartce papieru, czas przenieść 

je na komputer. Tworzę nowy obraz [Ctrl]+[N] 
o wymiarach A6 i wklejam do niego mój szkic 
i rysunek postaci. Zmieniam kolor tła na bardziej 
neutralny, a warstwy ze szkicami przełączam na 
tryb Mnożenie (Multiply). Następnie wpasowuję 
rysunek postaci w szkic całości kompozycji, uży-
wając gumki [E] wycieram pierwotny szkic postaci 
na głównym rysunku i scalam obydwie warstwy 
[Ctrl]+[E]. Zapisuję pracę – zawsze pamiętaj o czę-
stym zapisywaniu!

 Wprowadzenie większej ilości linii 

4  Tworzę nową warstwę ponad już widoczny-
mi i używając jakiegokolwiek pędzla [B] do-

kańczam szkic. Podczas tego etapu pracy nie 
używam żadnego określonego rodzaju pędzla; 
wybieram ten, który aktualnie najbardziej mi od-
powiada do szybkiego rysowania. Kończąc szkic 
staram się ukazać przestrzeń na obrazie i zawrzeć 
najważniejsze detale, o których nie powinnam za-
pomnieć w czasie realizacji. Ponieważ inspiruję 
się konkretną pracą, ciągle na nią zerkam, aby nie 
zatracić charakteru tej stylizacji. Używam mięk-
kich i płynnych linii, deformuję postać i dodaję kil-
ka kwadratów, aby podkreślić geometryczność 
kompozycji. W trakcie rysowania często odbijam 
obraz w poziomie Obraz>Obróć Obraz>Odbij Ob-
raz w Poziomie (Image>Image Rotation>Flip Ca-
nvas Horizontal), bo choć jest on zdeformowany, 
to mimo wszystko powinien wyglądać odpowied-
nio dobrze również w odbiciu lustrzanym.

 Podstawowe kolory 

5  Gdy szkic jest już wystarczająco czytelny, czas 
nanieść na niego kolory. Chociaż prace kubi-

styczne utrzymane są w szaro-brązowej tonacji ja 
decyduję się na bardziej soczyste kolory. Mój ob-
raz nie jest kopią prac kubistów - jedynie stylizuję 
się na ich twórczości, dlatego mogę wybrać i sto-
sować najbardziej interesujące mnie triki i cechy, 
odrzucając te, które nie do końca mi odpowiadają. 
Tworzę nową warstwę i umieszczam ją pomiędzy 
warstwami szkiców. Używając własnego pędzla 
o nierównej krawędzi nanoszę najważniejsze kolo-
ry. Staram się nie zmniejszać rozmiaru narzędzia, 
aby nie wdawać się w nieistotne na razie szczegó-
ły. Po nałożeniu barw zwiększam rozmiar obrazu, 
Obraz>Rozmiar obrazu (Image>Image Size...); na-
dal nie jest docelowej wielkości, ale pozwala na 
lepsze skoncentrowanie się na detalach.
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 Tworzenie kontrastu 

6  Praca, na której się wzoruję ukazuje duży 
kontrast pomiędzy konturem, a wypełnie-

niem. Sprawia to, że kontur staje się najważniej-
szym elementem obrazu. Postanawiam uzyskać 
podobny efekt, dlatego na warstwie szkicu za-
ciemniam niektóre miejsca. Najbardziej wyraźny 
kontur oraz najwięcej ciemnych plam pojawia się 
na pierwszym planie. Aby stworzyć płynne przej-
ście pomiędzy planami, natężenie konturu zmniej-
sza się i staje się on mniej istotny. Tworząc elemen-
ty, które tak obciążają kompozycję nie zapominam 
o odbiciu obrazu w poziomie, Obraz>Obróć Obra-
z>Odbij Obraz w Poziomie (Image>Image Rotatio-
n>Flip Canvas Horizontal), aby sprawdzić czy nie 
zachwiały równowagi całego obrazu.

 Dopasowanie koloru do konturu 

7  Stworzony kontur wygląda na zbyt ciem-
ny w porównaniu z jasnymi kolorami uży-

tymi w pracy. Naprawiam to dwoma prostymi 
krokami: po pierwsze – tworzę więcej kontu-
ru. Na nowej warstwie ustawionej na tryb Mno-
żenie (Multiply) o zmniejszonym Kryciu (Opacity) 
rysuję detale konturu. Używam również pędzla 
w formie nierównych prostokątów, który pomaga 
zapełnić przestrzeń i ułatwi dalszą prace nad de-
talami otoczenia. Drugim krokiem jest stworzenie 
Warstwy Dopasowania (Adjustment Layer) War-
stwa>Nowa Warstwa Dopasowania (Layer>New 
Adjustment Layer), gdzie poprawiam Poziomy 
(Levels). Barwy stają się bardziej soczyste i tra-
cą swoją pastelową nutę, a co za tym idzie – le-
piej współgrają z konturem. Pamiętaj, aby umie-
ścić Warstwę Dopasowania nad warstwami, które 
chcesz zmienić; w tym wypadku Warstwa Dopa-
sowania znajduje się pod warstwą szkicu, aby ta 
nie stała się jeszcze ciemniejsza.
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 Zmiana kolorów 

8  Chociaż kolory i kontur zaczynają tworzyć 
jedną całość, dobrze jest przed kolejnym kro-

kiem – pracą nad detalami – ostatecznie poprawić 
kolorystykę. Najprostszym sposobem jest stworze-
nie kolejnej Warstwy Dopasowania (Adjustment 
Layer) Warstwa>Nowa Warstwa Dopasowania 
(Layer>New Adjustment Layer), w której tym ra-
zem koncentruję się na Balansie Kolorów (Color Ba-
lance). Podczas pracy nad obrazem często tracimy 
zaplanowany w szkicu kontrast i nasycenie, dla-
tego na tym etapie ustawiam je na zbyt jaskrawe. 
Chcę, aby kontur i barwy tworzyły zupełnie różne 
wartości, a współgrały ze sobą poprzez kompozy-
cję. Ponownie powiększam rozmiar obrazu Obra-
z>Rozmiar obrazu... (Image>Image Size...).

 Malowanie 

9  Używając pędzla o nierównych krawędziach 
rozpoczynam malowanie na nowej war-

stwie. Malować można pędzlem Twardym Okrą-
głym (Hard Round) albo Aerografem (Aerograph), 
jednak chropowaty pędzel zapełnia przestrzeń 
w bardziej interesujący sposób od razu tworząc 
ciekawą teksturę. Malowanie na tym etapie pole-
ga głównie na poprawianiu szkicu kolorystyczne-
go; na dokładniejszym nakładaniu wcześniej wy-
branych barw. Zazwyczaj zaczynam malować 
rozpoczynając od najbardziej odległego elemen-
tu na obrazie i kończę na najbliższym, w tym wy-
padku na pannie młodej. W trakcie zakrywam 
część linii, a fragmenty innego „bałaganu” zosta-
wiam odsłonięte – fragmenty szkicu przezierają-
ce przez ostateczna warstwę obrazu często do-
dają smaczku. Ten etap pracy trwa najdłużej więc 
staram się zapisywać postęp [Ctrl]+[S] jak najczę-
ściej w trakcie.

 Nowe linie 

10  Gdy cała przestrzeń obrazu jest już na 
nowo zamalowana czas poprawić kontur, 

przy okazji tworząc z niego konkretne i wystylizo-
wane linie o prostych krawędziach. Grubość linii 
zmienia się w zależności od ich miejsca w kom-
pozycji odpowiednio dodając ciężaru lub nadając 
lekkości. Również kolor konturu jest różny. Podej-
mując decyzje co do ich wyglądu często odbijam 
obraz w poziomie Obraz>Obróć Obraz>Odbij Ob-
raz w Poziomie (Image>Image Rotation>Flip Ca-
nvas Horizontal), aby upewnić się o ich słuszności.
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 Detale tła 

11  Jedynymi szczegółami, które występu-
ją na dalszych planach obrazu są tekstu-

ry i kontur. Ponieważ ciemny i wyraźny kontur 
przypisany jest pierwszemu planowi, na dal-
szych zastosowałam linie cieńsze, delikatniejsze 
i w odcieniach samego tła – zielonym, błękitnym 
i brązowym. W ten sposób tworzę kilka kwadra-
tów na drzewach i na trawie. Staram się, aby te 
elementy nie były bardzo widoczne, a jedynie do-
pełniały kompozycji.

 Poprawa kolorystyki 

12  Aby móc w pełni ocenić co jeszcze na-
leży poprawić, zmienić lub domalo-

wać w pracy po raz kolejny, dopasowuję kolory. 
Tworzę Warstwę Dopasowania (Adjustment Lay-
er) Warstwa>Nowa Warstwa Dopasowania (Lay-
er>New Adjustment Layer), i kolejno poprawiam 
Poziomy (Levels), Balans Kolorów (Color Balance) 
oraz Barwę/Nasycenie (Hue/Saturation). Zamie-
niam barwy tła na zimniejsze, natomiast postać 
na pierwszym planie staje się jaśniejsza i cieplej-
sza. Przez to zróżnicowanie praca nabiera wię-
cej głębi.

 Rozmiar obrazu 

13  Na tym etapie po raz ostatni powięk-
szam rozmiar obrazu Obraz>Rozmiar ob-

razu... (Image>Image Size...) do wielkości docelo-
wej. Zmiana wielkości rozmiaru obrazu w trakcie 
pracy nie jest konieczna, można zacząć szkico-
wać już na wielkiej powierzchni. Jednak jeśli kom-
puter, którego używasz jest słabszy, albo pędzle 
mają skomplikowaną strukturę, wtedy łatwiej jest 
pracować płynnie na mniejszym pliku powiększa-
jąc go, dopiero kiedy zaczynamy zajmować się 
detalami.

 Przestrzeń kubistyczna 

14  Obserwując prace kubistów 
bez problemu można do-

strzec wszechobecne figury geome-
tryczne przedstawione w sposób prze-
strzenny i skontrastowane z płaskimi 
plamami barwnymi. Chciałam zasto-
sować tą samą technikę, dlatego część 
z namalowanych kwadratów i prosto-
kątów zamieniłam w bardziej widocz-
ne figury przestrzenne. Dodatkowo 
namalowałam cienie na sukni panny 
młodej oraz na jej rękach.
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 Tworzenie cieni 

15  Nowo wydobyte figury przestrzenne za 
mało odcinają się od tła, postanawiam 

więc stworzyć kolejną warstwę ściemniającą. Na 
nowej warstwie jednolitym zimnym kolorem za-
malowuję miejsca, które chciałabym, aby były 
jeszcze ciemniejsze. Oprócz dodania głębszych 
cieni na figurach poprawiam też kontrast po-
między rękoma postaci a jej suknią oraz pomię-
dzy całym pierwszym planem a lasem. Gdy za-
kryłam już wszystkie wybrane miejsca zmieniam 
tryb warstwy na Mnożenie (Mutliply) i dopasowu-
ję Krycie (Opacity) oraz Przepływ (Fill). Cienie mają 
tylko trochę bardziej pogłębiać te już istniejące 
ciemne miejsca.

 Wybór tekstur 

16  Kubiści sprawili, że kolaż stał się jedną 
z rozpoznawalnych cech ich prac; bardzo 

często przyklejali do płócien gazety lub piasek, po 
których później malowali. Nie może więc zabrak-
nąć tego elementu również w mojej pracy. Wy-
bieram proste obrazy: zdjęcia odręcznego pisma, 
kawałek napisu, skan kawałka materiału. Tekstu-
ry w tej pracy nie mają górować nad rysunkiem 
panny młodej, ich zadaniem jest dopełnić tło.

 Dostosowanie tekstur 

17  Wybrane tekstury otwieram w pro-
gramie, zaznaczam [Ctrl]+[A], kopiuję 

 [Ctrl]+[C] i wklejam [Ctrl]+[V] w dokumencie za-
wierającym mój obraz. Od razu przenoszę je do 
nowego folderu, aby zachować względny porzą-
dek. Następnie każdą po kolei ustawiam i dopa-
sowuję do miejsca w którym chciałabym, aby się 
znalazła ostatecznie. Jeśli tekstury nie są waż-
nymi elementami, jak w tym przypadku, każdą 
z nich można użyć kilkakrotnie bez wrażenia po-
wielania. Gdy zdjęcie tekstury jest już nałożone 
w odpowiednim miejscu lekko zmniejszam jego 
Krycie (Opacity), aby zobaczyć obraz znajdujący 
się pod spodem. Przy użyciu Gumki [E] wycieram 
nadmiar zdjęcia zostawiając jedynie potrzebny mi 
fragment. Każdą z tekstur osobno dopasowuję 
do tła wypróbowując różne tryby warstw.
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 Zróżnicowanie planów 

18  Po krótkim namyśle stwierdzam, że jesz-
cze większe rozróżnienie pomiędzy 

pierwszym planem, panną młodą, a dalszym, la-
sem, pomogłoby w odbiorze pracy. Tworzę dwie 
nowe warstwy: na jednej na pomarańczowo za-
malowuję część pierwszego planu, a na drugiej 
na zielono zamalowuję tło. Następnie pierwszą 
z tych warstw Rozjaśniam (Lighten), drugą Ściem-
niam (Darken) i dopasowuję ich Krycie (Opacity).

 Ostatnie dopasowanie kolorów 

19  Praca wygląda na skończoną, więc po 
raz ostatni tworzę Warstwy Dopasowa-

nia (Adjustment Layer) Warstwa > Nowa War-
stwa Dopasowania (Layer > New Adjustment Lay-
er), gdzie tylko trochę poprawiam Poziomy (Levels) 
oraz Balans Kolorów (Color Balance). Nie są to 
fundamentalne zmiany, jednak poprawienie kon-
trastu pracy lub lekka zmiana barwy cienia lub 
światła często finalizuje projekt.

 Ostatni krok 

20  Nigdy nie zapomnij o podpisie! Trzeba się 
chwalić swoją pracą, bo jeśli nie warto 

się chwalić, to nie warto było jej robić. Skończoną 
pracę zapisuję w pliku graficznym i otwieram po-
nownie w Photoshopie, aby dodać wyostrzenie 
Wyostrz,  Filtry>Wyostrz>Wyostrz (Filter>Sharpe-
n>Sharpen). Teraz obraz jest gotowy, aby poka-
zać go znajomym.

Chociaż połączenie dwóch wybranych przeze 
mnie tematów wydawało się trudne do uchwy-
cenia i zgrania, poprzez dobór odpowiednich ele-
mentów udało się stworzyć z nich współgrają-
cą całość. Ważne, aby osobiście decydować co 
w naszych inspiracjach jest najważniejszymi war-
tościami, które chcemy zobaczyć w autorskich 
pracach. @

Wskazówka 1:
W miarę możliwości postaraj się zbierać swoją własną biblio-
tekę tekstur. Nie potrzeba w niej wiele elementów: skany po-
miętego i poplamionego papieru oraz starych gazet, zdjęcia 
ceglanych murów, popękanej ziemi i słojów drewna. Już kilka 
takich zdjęć wystarczy, aby urozmaicić tworzone prace i do-
dać im więcej życia.

Wskazówka 2:
Utrzymuj porządek w swoich pędzlach. Jeśli tworzysz własne 
pędzle albo znajdujesz i korzystasz z tych, które można zna-
leźć w internecie wielce prawdopodobne jest, że masz w nich 
bałagan. Przejrzyj po kolei każdy z pędzli jaki masz w Photo-
shopie i zdecyduj czy jest ci on naprawdę potrzebny. Nic nie 
spowalnia bardziej artystycznej furii niż długie poszukiwania 
pędzla, którym akurat chcesz malować.



Aleksandra „Adelaida” Chabros
Ilustratorka książek dziecięcych i twórca obrazów 
fantasy. Zajmuje się głównie czytaniem książek, 
piciem kawy i bezustannym szkicowaniem.



http://www.imagazine.pl/drukuj-fotoalbum
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Skrót ze spacją
Ciekawa sprawa, zaobserwowana zupełnie przez 
przypadek na iPadzie, a która działa też na iPho-
ne’ie. W zależności od tego iloma palcami jed-
nocześnie klikniemy w spacje na klawiaturze, 
tyle odstępów automatycznie nasz iPad/iPho-
ne zrobi. Nie musimy klikać np. dwukrotnie, aby 
skorzystać ze skrótu i mieć kropkę, wystarczy, że 
spację klikniemy raz, ale dwoma palcami. Mnie 
na spacji w iPadzie zmieściło się siedem palców 
i tyle odstępów zrobił edytor przy jednokrotnym 
kliknięciu..

Ciekawe, czy był to zamierzony „ficzer” czy nie?

Tips & Tricks

 Znaki specjalne 

Jeśli dosyć często korzystamy podczas pisania z różnych, dziwnych, niestan-
dardowych znaków, warto sobie ułatwić życie. Nie trzeba za każdym ra-
zem wyszukiwać mozolnie w fontach interesującego nas znaku, lub co gor-
sza wpisywać jego kodu. Wystarczy w Preferencjach Systemowych, w menu 
„Język i tekst”, w zakładce „Układy klawiatur” zaznaczyć ptaszek przy „Pod-
gląd znaków i klawiatury”, aby w górnym prawym rogu zaraz obok zegarka 
na belce systemowej pojawiła się nowa ikona. Od teraz klikając w nią mamy 
skrót do podglądu znaków specjalnych.

 Zoomowanie w Szybkim Podglądzie 

Jeśli oglądamy zdjęcia poprzez funkcję „Szyb-
ki Podgląd”, czyli wciskając spację gdy mamy za-
znaczony plik, możemy użyć zoomowania. Jest 
to o tyle przydatne, że czasem w zdjęciach w wy-
sokiej rozdzielczości potrzebujemy coś zoba-
czyć w detalu. Wystarczy, że gdy już jesteśmy 
w „Szybkim Podglądzie” wciśniemy Option/Alt 
i użyjemy kółka w myszce lub dwóch palców na 
gładziku. Kursor zmienia się wtedy na „lupkę” 
i mamy możliwość powiększania lub zmniejsza-
nia obrazu na podglądzie.

radzi Dominik Łada 

 FaceTime prosto z Safari 

Nie musimy uruchamiać FaceTime jeśli chcemy zadzwonić. Wystarczy, że w pa-
sku adresu przeglądarki (Safari, ale też Firefox po skonfigurowaniu) wpisze-
my: facetime://numertelefonu lub facetime://appleid lub facetime://email

Automatycznie zostanie wtedy w tle uruchomiona aplikacja FaceTime i na-
wiązane połączenie.
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Po lewej stronie mamy do wyboru jeden z ośmiu szablonów 
pokazu slajdów. Jeśli zaznaczymy opcję „Add selected items 
to new slideshow”, to wybrane zdjęcia zostaną automatycznie 
dodane do pokazu. W przypadku pozostawienia opcji jako nie 
zaznaczonej, program stworzy pusty projekt pokazu. Doda-
nie plików do pustego projektu z pokazem slajdów odbywa się 
metodą przeciągania wybranych zdjęć do projektu z pokazem.

Jeśli wszystko poszło OK, to w bibliotece pojawi się nam 
nowa ikonka z nazwą projektu.

Edycja pokazu jest banalnie prosta. Czytelny i bardzo intuicyjny 
interfejs pozwala szybko zorientować się co i jak tu działa.

1  Klikając w przycisk Theme możemy w dowolnym momencie 
zmienić szablon wykorzystywany do wyświetlania pokazu.

2  Podgląd sceny w pokazie slajdów. Klikając na zdjęcie w pod-
glądzie możemy ustawić kadr i przeskalować zdjęcie.

3  Do wyboru: Default Settings – ustawienia dotyczące całego 
pokazu slajdów. Możemy tu ustawić proporcje, tytuł i jego 
właściwości oraz zaznaczyć opcje zapętlania pokazu i muzy-
ki w tle.

4  Export – Klikając tu możemy łatwo udostępnić przygotowa-
ny pokaz. Możemy wybrać format, rozdzielczość czy rodzaj 
urządzenia do jakiego ma być przesłane.

5  Bardzo fajna opcja, pozwala dopasować czas trwanie poka-
zu do długości wybranego podkładu muzycznego.

6  Ikony wyboru, między opcjami pokazu slajdów a opcjami 
podkładu muzycznego. Wybierając opcje podkładu muzycz-
nego mamy dostęp do plików z naszego komputera, wystar-
czy wybrać utwór i przeciągnąć go na dolny pasek z podglą-
dem zdjęć.

7  Klikając w wybraną ikonę możemy zobaczyć pod-
gląd w obecnym oknie lub wyświetlić pokaz w trybie 
pełnoekranowym. @

Po zakończeniu edycji zdjęć przychodzi czas na 
zaprezentowanie naszej pracy. To w jakiej formie 
zostaną przedstawione nasze zdjęcia ma istotny wpływ 
na odbiór naszej twórczości. Możemy zaprezentować 
fotografie w postaci materialnej, jako zdjęcia, albumy, 
powiększenia. Możemy zaprezentować je również 
w formie elektronicznej jako galerie, pliki lub pokazy 
slajdów. I to właśnie tworzeniem pokazów slajdów 
zajmiemy się w tym samouczku.

Na wstępie chcę zaznaczyć, że Aperture nie jest typowym pro-
gramem do robienia pokazów slajdów. Tworzenie pokazów 
slajdów oparte jest o kilka gotowych szablonów, które może-
my delikatnie edytować. Mimo braku możliwości bardziej za-
awansowanej edycji, dodatek pozwalający w Aperture tworzyć 
pokazy slajdów to doskonała forma prezentacji zdjęć.

Tworzenie pokazu slajdów zaczynamy od wybrania zdjęć, 
które zostaną w nim umieszczone. Pamiętajmy, że zawsze mo-
żemy dodać lub usunąć zdjęcia z istniejącego już pokazu. Ko-
lejny krok to wybranie opcji Slideshow.

Po wybraniu opcji Slideshow pojawi się okno z kilkoma opcjami.

Wpisujemy tu nazwę dla naszego pokazu. Nazwa ta pojawia 
się jako nazwa projektu z pokazem oraz jako tytuł w pokazie. 

Aperture: Pokaz slajdów

tekst: Wojtek Równanek
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Ciasto 
jabłkowo-cynamonowe 

przepis: Małgorzata Łada

Jabłka obrać, pokroić na kawałki (nie bardzo drobne), wsypać 
do dużej miski. Na jabłka wsypywać warstwami kolejne składniki 
w takiej kolejności, jak podałam na początku. Odstawić w chłod-
ne miejsce na co najmniej 30 min. Piekarnik rozgrzać do tempera-
tury 200° C. Ciasto dokładnie wymieszać, żeby wszystkie składniki 
się dobrze połączyły. Przełożyć do wysmarowanej masłem i posy-
panej bułką tartą blachy do pieczenia. Piec 50–60 min. w tempe-
raturze 200° C.

Smacznego!

1,5 kg jabłek deserowych
20 dag rodzynek
2 szklanki cukru
3 szklanki mąki
4 łyżeczki cynamonu
4 łyżki kakao
6 jajek
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżki sody
1,5 szklanki oleju


