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App Store. Genialny ruch Apple. Po pierwsze, prezentacja pro-
duktu. Po drugie – uruchomienie sklepu, dostępnego zarówno 
z „produktu”, jak i poprzez zewnętrzną aplikację. Po trzecie, zbu-
dowanie wokół tego społeczności – zarówno użytkowników, jak 
i – a może przede wszystkim – deweloperów, którzy piszą fan-
tastyczne programy. I na koniec, już tylko dodawanie kolejnych 
produktów, kompatybilnych z ekosystemem. Genialne. Niby pro-
ste, ale jakoś nikt inny nie potrafi skutecznie odtworzyć tego po-
sunięcia. Próbują wszyscy. A jednak tylko App Store ma już po-
nad 500.000 aplikacji, z czego prawie 400.000 dostępnych dla 
wszystkich użytkowników.

W tym numerze dzielimy się z Wami naszymi doświadczenia-
mi dotyczącymi App Store. A w myśl zasady, że najlepsze jest 
polecenie przez znajomego – zasada ta sprawdza się w każdej 
dziedzinie życia – polecamy Wam aplikacje, z których sami ko-

Steve Wozniak
Z mojego ekranu głównego, 
usunąłem aplikację Stock. 
Zdecydowanie nie jest 
ona częścią mojego stylu 
życia, w którym staram 
się utrzymywać niski poziom 
stresu.

Wojtek Pietrusiewicz
MacBook Air to nie 
netbook, ale nie jest to też 
alternatywa dla iPada. Na 
rybkę i akwarium będziecie 
musieli poczekać...

Norbert Cała
Wersja biała miała być 
dostępna w miesiąc po 
czarnej. Z tego miesiąca 
zrobiły się trzy, a następnie 
pół roku.

Kinga Ochendowska
Kiedy wracamy z pracy do 
domu, by tam pracować, 
otaczamy się kolejnymi 
gadżetami, mającymi 
za zadanie tylko jedno – 
upchać w każdej jednostce 
czasu jeszcze więcej 
czynności do wykonania.

Sławomir Durasiewicz
To naprawdę znakomity 
pomysł, aby zajrzeć 
ludziom do iPhonika. Nie 
dlatego, że „mój iPhonik 
świadczy o mnie”, tylko aby 
dowiedzieć się, do czego 
ludzkości służy jeszcze 
telefon.

Witamy,
rzystamy. Specjalnie dla Was swoje aplikacje opisał sam Steve 
Wozniak – współtwórca Apple! Co więcej, swoje aplikacje po-
lecają także Ula Dudziak, Adam Sztaba oraz Zbyszek Urbański.

App Store to nie tylko Apple. App Store to przede wszystkim 
niezależni developerzy, bez których sama idea sklepu z aplika-
cjami, nie osiągnęłaby takiego sukcesu. Prezentujemy więc Wam 
aplikacje naszych rodzimych, polskich developerów – staraliśmy 
się stworzyć coś na wzór polskiego katalogu programów.

A na deser jak zwykle fajne konkursy – gry The Tiny Bang  Story 
oraz pisaki do iPada, Wacom Bamboo Stylus.

Zapraszamy!

Dominik Łada
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W majowym iMagazine, odbyły się dwa konkursy. 

 Konkurs „Roth Charlie”

Firma Rafko, dystrybutor produktów firmy Roth Audio, 
ufundowała dla naszych czytelników wyjątkową nagro-
dę – zestaw głośników Roth Charlie 2.1.

Aby go wygrać należało poprawnie odpowiedzieć na py-
tania konkursowe: 

1. Proszę wymienić co najmniej 2 inne urządzenia 
w ofercie Roth Audio, które współpracują 
z produktami Apple.

Odpowiedź – np. RothDock, Alfie

2. Czy Roth Audio posiada w ofercie bezprzewodową 
stację dokującą do produktów Apple? Jeśli tak proszę 
podać jej nazwę.

Odpowiedź – Tak, jest to RothDock

3. Proszę wymienić co najmniej 3 funkcje urządzenia 
Roth Audio Alfie.

Odpowiedź – np. odtwarzacz DVD, budzik, radio, sta-
cja dokująca dla iPodów/iPhonów
Jest nam ogromnie miło poinformować, że zwycięzcą 
w konkursie jest Mateusz Zalewski z Gdańska

 Konkurs „Disk Drill”

Firma Cleverfiles, ufundowała dla naszych czytelników 2 
licencje na program Disk Drill.

Aby wygrać jedną z nich należało poprawnie odpowie-
dzieć na pytanie konkursowe: 

1. Na jakim formacie partycji Finder (domyślny 
menedżer plików MAC OS X) nie jest w stanie 
zapisywać danych:
A) FAT 32
B) NTFS
C) Mac OS Extended (Journaled)

2. Jak nazywa się technologia ochrony danych 
używany przez program DiskDrill
A) Secure Data
B) Safe Data
C) Recovery Vault

3. Skąd pochodzi firma, która stworzyła program 
DiskDrill
A) Polska
B) Stany Zjednoczone
C) Wielka Brytania

Poprawna odpowiedź: B, C, B.

Licencje na program Disk Drill wygrali:
– Kamil Kuraszkiewicz
– Sebastian Szwarc

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do 
uczestniczenia w konkursach zamieszczonych w bieżą-
cym numerze. Do wygrania mamy jak zwykle atrakcyj-
ne nagrody!
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tekst: Wojtek Pietrusiewicz

Przedstawiamy nasz własny benchmark

Tym artykułem chciałbym zainaugurować nasz własny bench-
mark, pod nazwą MacMark. Odsłona będzie oczywiście w wer-
sji 1.0 i z czasem będzie rosnąć.

W odróżnieniu od benchmarków dostępnych na rynku, Mac-
Mark polega na obliczaniu czasu wykonania typowych dla nas 
wszystkich operacji w iPhoto, Finderze, iMovie i innych. Jedyną 
specjalistyczną aplikacją jest Adobe Lightroom, ze względu na 
fakt, że jest to narzędzie łatwo dostępne w wersji trial, nie zajmu-
je dużo miejsca, a sporo osób z niego korzysta. Niektórzy z Was 
zapewne chcieliby zobaczyć Aperture, ale Apple wycofał wer-
sję trial, dlatego zrezygnowaliśmy z niego zupełnie. Sam bardzo 
chciałbym zobaczyć w przyszłości udział Final Cut Pro w Mac-
Mark, ale podejrzewam, że nie będzie to możliwe. Pominęliśmy 
również ripowanie CD oraz kodowanie plików, na przykład do 
formatu Apple Lossless, ze względu na fakt, że iTunes na razie nie 
jest 64-bitowy, ani nie wykorzystuje wielu rdzeni – podobne ob-
ciążenie (jeśli nie większe) wykonuje Lightroom w teście eksportu.

Wszystkie pliki, konieczne do przeprowadzenia własnych te-
stów, będą niedługo do pobrania na odpowiednim serwerze, aby-
ście mogli sobie w domu przeprowadzić własne testy. Postaramy 
się również uruchomić odpowiednią stronę na iMagazine.pl, na 
której będzie lista oficjalnych wyników wykonanych przez nas, 
oraz być może nieoficjalnych, wykonanych przez Was.

Wzór wyliczenia Macmark 1.0

Końcowy MacMark wyliczany jest na podstawie wzoru:

MacMark = (1 ÷ (suma testów w sekundach)) × 100 000

Procedura MacMark 1.0 

1.  Adobe Lightroom 3.4 (I) – czas importu 98 zdjęć (z aparatu 
Fuji X100), z których połowa to JPG, a pozostałe to pliki RAW. 
Pliki znajdują się na dysku systemowym, w oknie importu 
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wywiad: Norbert Cała

Moje aplikacje z AppStore 6/2011 63PROGRAMY

Używam zazwyczaj dwóch lub trzech iPhone’ów, z zainstalowa-
nym tym samym zestawem aplikacji. Zdarzają się drobne różnice, 
ponieważ jedno z urządzeń znajduje się w sieci Verizon. Z kolei 
na moich iPadach mam zupełnie inny zestaw programów. Sta-
ram się mieć te same aplikacje na moich iPodach, ale nie wszyst-
kie programy dają się zainstalować na starszych urządzeniach.

Na iPhone’ach, organizuję moje aplikacje na mniejszej ilości 
ekranów, niż w przypadku iPadów. Czasami myślę, że standar-
dowa, alfabetyczna organizacja jest dużo lepsza, jednak na iPho-
ne’ach staram się zachować kompaktowość. Czasem trudno od-
naleźć aplikację, której nie używałem od dłuższego czasu, ale ten 
problem pojawia się zarówno w przypadku folderów, jak i pła-
skiej organizacji aplikacji.

Regularnie używam praktycznie wszystkich aplikacji dostar-
czanych przez Apple. Kiedy uczyłem się obsługiwać iUrządzenia, 
starałem się wyciągnąć jak najwięcej z wbudowanych aplikacji, 
zamiast posiłkować się programami firm trzecich. Aplikacje Ap-
ple są tak dobre, że nawet gdy próbuję zastąpić je innymi pro-
gramami, w końcu okazuje się, że te dostarczane przez Apple, są 
po prostu lepsze. Oczywiście, ułatwia to dzielenie się sprzętem. 
Mogę pożyczyć komuś mojego  iPhone’a i bez problemu może 
on używać go jak swojego własnego – i vice versa. Aplikacje do-
starczane przez Apple zachowuję na swoim iPhone’ie w mniej 
więcej tej samej kolejności, w jakiej dostarczane są oryginalnie.

I usually have 2 or 3 iPhones, all with the same apps. On 
occasion they might differ slightly, due to one being Veri-
zon. I have a very different set of apps on my iPads. I try 
to keep the same apps on my iPods (old, new) but not all 
apps will mount on an iPod.

I organize my iPhone apps into fewer home screens on 
my iPads. Sometimes I think keeping all my apps in default 
alphabetic order on home screen after home screen feels ni-
cer, but I try to compact things on my iPhones. The trouble 
is sometimes finding an app you haven’t used for a while, 
but that comes up with a flat (no groups) approach as well.

I use almost all of the Apple apps on a  regular basis. 
When I taught, I tried to get the most out of built-in apps, 
rather than downloading a lot of 3rd party ones. The Ap-
ple apps are so good that even when I try a third party ver-
sion with more features, I prefer the Apple ones in the end. 
Of course, this makes it easy to share iPhones. I can hand 
mine to someone else and they can use it since it’s like the-
irs, and vice versa. I keep the Apple apps in pretty much 
the order the iPhone ships with.

Aplikacje 
Steve’a Wozniaka
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Jak czytać iMagazine?
iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF 
daje nam kilka możliwości interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest 
klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić w interesujące nas miejsca.

iMagazine można czytać na komputerach dzięki systemowemu „Podglądowi” lub programowi  Acrobat 
Reader. Na iPadach lub iPhone’ie/iPodzie Touch, iMagazine jest możliwy do przeglądania poprzez apli-
kację iBooks lub eGazety Reader. W przypadku iBooks każdy numer iMagazine trzeba ręcznie wrzucić 
na urządzenie przenośnie poprzez iTunes.

W przypadku eGazety Readera trzeba być zarejestrowanym w systemie eGazety. W tym przypadku, 
każdorazowo, gdy będzie pojawiało się nowe wydanie iMagazine, informacja o tym pojawi się wewnątrz 
aplikacji i magazyn będzie można pobrać bezpłatnie przez Internet. @

Strona tytułowa zawiera 
linki do promowanych 
w danym wydaniu 
artykułów.

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

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

W każdym 
miejscu 
magazynu, 
klikając w logo 
iMagazine 
w prawym 
górnym rogu, 
automatycznie 
przechodzimy 
do spisu treści.
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iFlesz
 Nowy design strony iMagazine.pl

Wystartowała nowa odsłona graficzna iMagazine! Stoi teraz na 
profesjonalnym frameworku, a za design, layout i grafikę odpo-
wiedzialny jest nasz własny i jedyny, Marek Wojtaszek! Mamy 
nadzieję, że nowy design Wam się spodoba.

 Assassin’s Creed: Brotherhood na Mac

Osoby, które nie mają dostępu do PS3 ani XBoxa, mogą teraz 
cieszyć się najnowszą edycją Assassina pod OS X. Przez Mac 
Game Store dostępne są dwie wersje — zwykła oraz Deluxe, 
z kilkoma dodatkami. Pierwsza kosztuje ok. 50 dolarów, a dru-
ga ok. 60 dolarów. Jeśli graliście w pierwszą część, to warto dla 
zachęty dodać, że druga jest o lata świetlne lepsza. Brotherho-
od z kolei rozszerza dwójkę o kilkaset nowych funkcji i moż-
liwości — jest zdecydowanie najlepsza, a różnica w miodno-
ści ogromna.

 Czerwcowy numer magazynu Stuff

W kioskach znajdziecie już najnowszy, czerwcowy numer ma-
gazynu Stuff. Jak zwykle dużo gadżetów, piękne dziewczyny… 
oraz tekst Norberta Cały. Tym razem o prezentacji Final Cut X.

Zapraszamy do kiosków.

 Bug w Skype 5 pozwala przejąć kon-
trolę nad Makiem

Gordon Madern, australijski konsultant ds. bezpieczeństwa, 
odkrył sporą lukę w Skype’ie, która pozwala hackerom przejąć 
całkowitą kontrolę nad naszym komputerem – wystarczy wy-
słać nam chata z odpowiednim attachmentem.

Łatka jest już dostępna, od blisko miesiąca, ale nie jest – we-
dług Skype’a – krytycznym uaktualnieniem, więc musicie ręcz-
nie z menu wybrać Check for available updates. Problem doty-
czy wszystkich wersji Skype’a przed 5.1.0.922.

 Aktualizacje

Od ostatniego wydania, ukazały się następujące aktualizacje 
dla komputerów Apple: 
•	 Snow Leopard Font Update, 3,77 MB
•	 Boot Camp 3.2 Update for iMac (early 2011), 638 kB
•	 iOS 4.3.3 Software Update
•	 MacBook Pro EFI Update 2.1, 3,06 MB
•	 MacBook Pro Software Update 1.4, 132,69 MB
•	 Mac OS X 10.6.7 Update for iMac (early 2011) 1.0, 382,56 MB
•	 iMac EFI Update 1.6, 6,1 MB
•	 iPhoto 9.1.3, 106,29 MB
•	 Digital Camera RAW Compatibility Update 3.7, 6,62 MB
•	 ProKit 7.0 (Snow Leopard 10.6.6 and later), 15,7 MB
•	 Logic Pro 9.1.4, 192,48 MB
•	 Logic Express 9.1.4, 138,74 MB
•	 Apple TV 4.2.2
Użyteczna rada. Pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją 
naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić back-up danych.

Nowość Iomegi 
w ofercie iSource
Iomega – międzynarodowy lider w dziedzinie ochrony danych – wprowa-
dziła do sprzedaży nową serię macierzy Iomega® StorCenter™ PX Series, 
najbardziej zaawansowanych urządzeń stworzonych z myślą o zapewnie-
niu wysokiej wydajności pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach 
oraz w korporacjach z wieloma oddziałami.

Cztero i sześciodyskowe macierze desktopowe i czterodyskowe ma-
cierze rackowe StorCenter PX Series, dostępne w skalowalnych konfigu-
racjach, wykorzystują światowej sławy technologię firmy EMC®. Przed-
siębiorstwa ucieszy na pewno możliwość wykorzystania dysków SSD, 
systemów RAID z możliwością wymiany dysków bez konieczności wyłą-
czania urządzenia, obsługa UPS, replikacje urządzenie-urządzenie i cer-
tyfikaty dla większości środowisk wirtualizacyjnych.

Nowe napędy NAS Iomega StorCenter PX Series zaprojektowane przez 
EMC oferują wydajność klasy biznesowej dla małych i średnich przedsię-
biorstw oraz korporacji z wieloma oddziałami: 
•  Dyski Solid State, procesor Intel Dual Core
•  Certyfikowane przez VMware, Citrix, Windows Server
•  Konfiguracje pełne, częściowe i bezdyskowe
•  Wbudowana, bezpłatna technologia Iomega Personal Cloud
•  Do 18TB w obudowie desktop i do 12TB w obudowie rackowej

Desktop StorCenter px4-300d i px6-300d
Nowa seria urządzeń StorCenter PX zawiera dwa modele desktop 
w różnych konfiguracjach dyskowych. Iomega® StorCenter™ px4-300d 
może pomieścić cztery dyski o łącznej pojemności do 12 TB, a Iomega® 
StorCenter™ px6-300d mieści do sześciu dysków o pojemności do 18 TB. 
Puste kieszenie mogą być wypełnione dyskami twardymi wielkości 2,5 
lub 3,5 lub dyskami SSD.

Rackmount StorCenter px4-300r  
Network Storage Array
Iomega® StorCenter™ px4-300r Network Storage Array zawiera cztery 
zatoki na dyski i może pomieścić do 12 GB przestrzeni dyskowej. Macierz 
px4-300r sprzedawana jest w formie szuflad o wysokości 1U z dyskami 
lub bez. Ponadto, px4-300r charakteryzuje się tymi sami cechami, co fla-
gowy model Iomega® StorCenter™ ix12-300r Network Storage, łącznie 
z redundantnym zasilaniem.

http://www.purehacking.com/blogs/gordon-maddern/skype-0day-vulnerabilitiy-discovered-by-pure-hacking


6/2011 10NEWSY

Firma Logitech zaprezentowała no-
wą linię akcesoriów dla urządzeń 
iPad i  tabletów, opartych na syste-
mie Android. Pozwoli ona wykorzy-
stać pełnię ich możliwości w każdych 
warunkach.

– Ludzie kochają swoje tablety – ta 
kategoria rośnie bardzo dynamicznie 
i zagościła na dobre w naszych domach 
– mówi Azmat Ali, Senior Director 
w dziale Tablet Products w Logitech. – 
Stworzyliśmy znakomitą linię produk-
tów przeznaczonych dla użytkowni-
ków tabletów, a to dopiero początek. 
W nadchodzących miesiącach możemy 
się spodziewać kolejnych urządzeń Lo-
gitech przeznaczonych dla iPadów i ta-
bletów opartych na systemie Andro-
id, które pozwolą ich użytkownikom 

na wygodną komunikację i  rozrywkę 
– dodaje.

Nowa linia urządzeń peryferyjnych 
Logitech dla tabletów obejmie szereg 
produktów – od klawiatur, po głośniki, 
które pomogą stworzyć idealne środo-
wisko dla Twojego tabletu. Bez względu 
na to, czy używasz go do korzystania 
z Facebooka, wrzucania notek na blo-
ga czy do słuchania ulubionej muzyki 
– Logitech ma coś dla Ciebie.

Informacje na temat produktów kom-
patybilnych z iPadem i innymi tableta-
mi można znaleźć w specjalnej sekcji na 
stronie Logitech. Znajdują się tam infor-
macje na temat podstawek, głośników, 
słuchawek, klawiatur oraz myszy.

Najnowsza linia produktów Logitech 
dla tabletów obejmuje: 

Nowa linia  
akcesoriów  
do tabletów  
od Logitech

Logitech Keyboard Case
Logitech Keyboard Case – stworzony wspólnie z firmą ZAGG® – to lśniąca kon-
strukcja z miękką wyściółką, która chroni ekran i krawędzie iPada2. Klawiatura łą-
czy się z tabletem poprzez Bluetooth®, dzięki czemu parowanie urządzeń jest pro-
ste i szybkie. Logitech Keyboard Case otrzymał intuicyjny układ klawiatury oraz 
komfortowe w użyciu klawisze. Specjalna wnęka za klawiaturą pozwala na wy-
godne zamocowanie tabletu zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Logitech Wireless Speaker
Logitech® Wireless Speaker to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy 
chcą na głos posłuchać swojej ulubionej muzyki. Głośnik jest bezprzewodowy, więc 
możemy go ustawić w dowolnym miejscu, nawet 15 metrów od źródła dźwięku. 
Dwa dwucalowe przetworniki zapewnią solidną porcję soczystego dźwięku, na-
wet z drugiego końca pokoju. Wbudowany akumulator głośnika, w zależności od 
ustawień, wystarcza nawet na 10 godzin nieprzerwanego grania. Można więc go 
zabrać ze sobą niemalże wszędzie. Dzięki łączności Bluetooth, połączenie głośni-
ka do tabletu nie może być już prostsze.

Logitech Tablet Keyboard
Logitech® Tablet Keyboard to połączenie klawiatury z podstawką pod tablet, któ-
re zapewni komfort pracy z urządzeniem zarówno przy biurku, jak i na kanapie 
czy też w łóżku. Łączność Bluetooth – w zależności od konkretnych warunków – 
ma zasięg do 10 metrów.

Logitech Keyboard Case będzie dostępny w Europie, w tym w Polsce, w suge-
rowanej cenie detalicznej 399,99 zł. Logitech Wireless Speakers będzie również 
kosztować 399,99 zł, a Logitech Tablet Keyboard – 239,99 zł. Premierę wszystkich 
trzech urządzeń zaplanowano na początek czerwca br.
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Oprogramowanie Adobe Digital Publishing Suite  
jest już dostępne w wersji Professional

Aplikacje Adobe Photoshop Touch na iPad
W sklepie internetowym Apple App Store są już dostępne aplikacje Adobe Photoshop Touch 
na tablet Apple iPad — Adobe Color Lava, Adobe Eazel i Adobe Nav. Aplikacje zostały opra-
cowane za pomocą pakietu dla programistów Photoshop Touch Software Development Kit 
(SDK), aby zademonstrować możliwości nowej, interaktywnej komunikacji pomiędzy opro-
gramowaniem Photoshop i tabletami.

Aplikacje Adobe Color Lava for Photoshop, Adobe Eazel for Photoshop i Adobe Nav for 
Photoshop łączą w całość atrakcyjną, interaktywną obsługę urządzeń dotykowych oraz wy-
dajność i precyzję oprogramowania Photoshop. Umożliwiają użytkownikom tworzenie nie-
standardowych próbek kolorów, bezpośrednie malowanie na ekranie oraz sterowanie po-
pularnymi narzędziami Photoshopa z tabletów. Aplikacje, wykorzystując ekran dotykowy 
iPada, umożliwiają pełne realizowanie zdolności twórczych w podróży. Ponadto, zwiększa-
ją obecność firmy Adobe na rynku urządzeń mobilnych i tabletów zapoczątkowaną wpro-
wadzeniem takich produktów, jak Photoshop Express, Adobe Ideas i Adobe Connect Mobile.

Konkurs 
Bamboo
Bamboo  Europe  zaprasza  do 
udziału w konkursie, w którym 
można wygrać tablet iPad oraz 
piórka Bamboo Stylus. Wystarczy 
w twórczy sposób rozwinąć zda-
nie, będące tematem konkursu 
„I AM STYLISH”. Co oznacza bycie 
stylowym? iPad oraz Bamboo Sty-
lus czekają na tych, którzy narysu-
ją, napiszą, namalują swoją defini-
cję. Więcej informacji na: 

http://on.fb.me/lJjsdl

Zrób Hackintosha  
z Mac Pro (early–2009)
Ars Technica opublikowała artykuł o tym, jak hackiem EFI zapewnić so-
bie upgrade Maka Pro z 2009 roku do specyfikacji z 2010. Różnica w spe-
cyfikacji technicznej jest dosyć duża — modele z 2010 roku mają przede 
wszystkim nowe sześciordzeniowe Xeony z serii Westmere, ale również 
audio po MDP i wyższą częstotliwość taktowania RAMu.

Nawet jeśli nie macie w planach wymiany procesora na nowsze Xeony, 
to można przynajmniej skorzystać z 1333 MHz dla pamięci zamiast 1066 
— różnica pewnie nie będzie duża, ale jeśli w planach macie rozszerzenie 
RAM-u, to dlaczego nie zainwestować od razu ciut więcej?

W dużym skrócie, nowy firmware powoduje, że Mac Pro podaje się 
jako MacPro5,1 zamiast 4,1. Ponieważ chipset i sockety są takie same, to 
podzespoły stają się kompatybilne. Własnoręczna wymiana procesorów 
oczywiście anuluje gwarancję, więc sprawdźcie, czy jeszcze macie Apple 
Care / ORO. Płyty instalacyjne z modelu 2009 roku nie będą niestety dzia-
łały, jeśli stanie się najgorsze i będziecie potrzebowali przeprowadzić re-
instalację — warto poszukać płyt z zeszłorocznej edycji lub zapewnić so-
bie dobry obraz, z którego możecie restore’a zrobić.

Aplikacje mobilne  
w 12 lekcjach Adobe
Firma Adobe, z okazji wprowadzenia do sprzedaży 
nowego pakietu Adobe CS 5.5, przygotowała bez-
płatne szkolenie dotyczące przygotowywania apli-
kacji mobilnych. Pod adresem www.mobiliusz.pl 
znalazło się 12 wideo-lekcji, m.in. na temat two-
rzenia stron www na smartfony i tablety, tworze-
nia aplikacji na urządzenia przenośne, przenosze-
nia aplikacji flash na smartfony.

Bezpłatne szkolenia, dostępne pod adresem 
www.mobiliusz.pl, przygotowali eksperci specja-
lizujący się w dziedzinach związanych z  rozwią-
zaniami na urządzenia przenośne działające pod 
kontrolą Android, iOS i Blackberry Tablet OS: Piotr 
Walczyszyn z Adobe, Grzegorz Róg z EduWeb.pl 
oraz Robert Podgórski z Black Moon Design. Może 
je obejrzeć każdy, dostęp jest możliwy po prostej 
rejestracji.

Firma Adobe poinformowała o wprowadzeniu na rynek wersji 
 Professional Edition oprogramowania Adobe Digital Publishing 
 Suite. Jest to zestaw gotowych usług udostępnianych w hostin-
gu oraz technologii przeglądania, które umożliwiają wydaw-
com ekonomiczne publikowanie treści na tabletach z systemem 
 Android oraz urządzeniach BlackBerry PlayBook i Apple iPad. Wer-
sja  Professional Edition, opracowana z myślą o domach wydaw-

niczych, wydawcach czasopism biznesowych oraz instytucjach 
edukacyjnych, którym jest potrzebne gotowe rozwiązanie do two-
rzenia publikacji na tablety, spotkała się z dużym zainteresowaniem 
w różnych branżach, takich jak handel detaliczny, bankowość, usłu-
gi finansowe, ochrona zdrowia i edukacja. Wiele firm i marek chce 
tworzyć nowe, atrakcyjne publikacje na tablety, w ramach strate-
gii mobilnego marketingu z wykorzystaniem treści cyfrowych. @

http://www.apple.com/ipad/from-the-app-store/
http://www.adobe.com/devnet/photoshop.html
http://www.photoshop.com/tools
http://www.adobe.com/products/adobeideas/
http://blogs.adobe.com/adobeconnect/2011/03/adobe-connect-mobile-1-5-for-android-now-available-tablet-optimization-two-way-video-and-more.html
http://www.makoweabc.pl/2010/07/mac-pro-12-core-mid-2010/
http://www.mobiliusz.pl
http://www.mobiliusz.pl
http://on.fb.me/lJjsdl
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iPADowe 
odLOTy

LOT 
Business 
Lounge 
POLOnez

wywiad: Norbert Cała
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Od 22 grudnia 2011 roku, pasażerowie Polskich Linii Lotniczych 
LOT oraz linii zrzeszonych w Star Alliance, mogą korzystać z LOT 
Business Lounge Polonez, nowego salonu otwartego przez Pol-
skie Linie Lotnicze LOT we współpracy z Portami Lotniczymi.

Częścią jego wyposażenia jest 30 iPadów, umożliwiających do-
stęp do światowej prasy codziennej. Jest to chyba pierwsza tego 
typu inicjatywa na europejskich lotniskach. Na temat szczegółów 
rozmawiamy z Emilią Łuczak z Polskich Linii Lotniczych LOT oraz 
Maciejem Kotarskim z Lotniska Chopina w Warszawie.

 Spotykamy się dlatego, że LOT wraz z Lotniskiem Chopina 
udostępniają iPady jako czytniki prasy dla gości LOT Business 
Lounge Polonez. Skąd pomysł na takie zastosowanie?
maciej kotarski: Zastosowanie prasy elektronicznej w LOT  Business 

Lounge było podyktowane głównie dwoma aspektami. Pierw-
szy z nich to cena prasy zagranicznej, a drugi to jej dostęp-
ność. Nasze salony na lotnisku są otwarte 24 h na dobę, klien-
ci oczekują rano najnowszych wydań prasy, a dostarczenie 
jej jest utrudnione. Codzienną papierową gazetę zagranicz-
ną trzeba najpierw dostarczyć do Polski, potem musi przejść 
procedury celne, a następnie być dowieziona do naszych sa-
lonów. Jest to bardzo czasochłonne. Gazeta elektroniczna nie 

ma takich wad, jest dostępna praktycznie od ręki i jest przy 
tym dużo tańsza niż papierowy odpowiednik. Testowaliśmy 
kilka rozwiązań dostarczania prasy w formie elektronicznej. 
Jednak to, co zobaczyliśmy w postaci aplikacji z AppStore dla 
iPada spowodowało, że ze zdumienia „otworzyliśmy buzie” 
i wiedzieliśmy, że to musi być to. Trzeba też dodać, że kla-
syczna gazeta przeczytana przez kilka osób nie wygląda es-
tetycznie zaś na iPadzie zawsze prezentuje się doskonale.

 Na iPadach jest dostępna tylko prasa zagraniczna. Dlacze-
go, mimo że są polskie wydawnictwa prasowe dla iPada, to nie 
są dostępne w Waszych urządzeniach?
emilia łuczak: Polską prasę zdecydowaliśmy pozostawić w wer-

sji papierowej, gdyż ta klasyczna forma jest chętniej wybie-
rana przez naszych Klientów. Pasażerowie cenią sobie gaze-
tę drukowaną, ponieważ można ją wziąć ze sobą i poczytać 
podczas dalszej podróży. Jeśli więc możemy taki standard 
zapewnić, to staramy się to robić. Z polską prasą nie mamy 
problemów dostaw na wczesne godziny poranne, a koszty jej 
zakupu nie są wygórowane. LOT zamawia polską prasę papie-
rową w bardzo dużych ilościach przede wszystkim na pokła-
dy samolotów, a tylko część jej trafia do salonów na lotnisku.

mk: Argumentem przeciw polskiej prasie jest też mała dostępność 
polskich wydań dzienników w formie aplikacji dla iPada.

  Testowaliśmy kilka rozwiązań dostarczania 
prasy w formie elektronicznej. Jednak to, 
co zobaczyliśmy w postaci aplikacji 
z AppStore dla iPada spowodowało, 
że ze zdumienia „otworzyliśmy buzie” 
i wiedzieliśmy, że to musi być to.
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 Skoro wspomniała Pani o samolotach, proszę powiedzieć, 
czy przewidują Państwo zastąpienie prasy iPadami, również na 
pokładzie samolotów?
eł:  iPady raczej nie będą dostępne na pokładach samolotów, by-

łoby to dość trudne logistycznie. Prasę na iPadach trzeba ak-
tualizować przez Internet, więc trzeba by to robić poza samo-
lotem. Planujemy natomiast udostępnić prasę elektroniczną 
na pokładach naszych najnowszych samolotów. W kwietniu 
przyszłego roku przylatują do nas najnowocześniejsze samo-
loty świata Boeingi 787 Dreamliner. Obecnie pracujemy nad 
przygotowaniem dla naszych Pasażerów interesującej oferty 
tzw. In-flight Entertiment (IFE) w oparciu o nowoczesne tech-
nologicznie rozwiązania dostępne na pokładzie. W ramach tej 
oferty prawdopodobnie znajdzie się również prasa w wersji 
elektronicznej.

 Zostańmy jednak przy iPadach. Ile sztuk iPadów jest do-
stępnych w salonie, czy nie ma problemów z tym, że jest ich 
za mało lub, że klienci nie potrafią ich obsługiwać?
mk: Aktualnie mamy dostępne trzydzieści iPadów pierwszej ge-

neracji w fabrycznych etui. Każdy klient wchodząc do nasze-
go salonu jest informowany o możliwości przejrzenia prasy 
zagranicznej na iPadzie. Nie mieliśmy jeszcze sytuacji, żeby 
zabrakło iPadów. Nie zdarzają się też problemy z ich obsłu-
gą. Jeśli już ktoś wypożycza iPada, to zazwyczaj wie jak się 
nim posługiwać, poza tym dostęp do aplikacji danej gazety, 
dostępnej na ekranie, jest dziecinnie prosty.

eł:  To dlatego, że iPadami są zainteresowani głównie ludzie mło-
dzi, dla których nowoczesne technologie nie stanowią barie-
ry i którzy nie mają „uprzedzeń” do prasy w wersji elektro-
nicznej. Oni też często mają swojego iPada, więc nie muszą 
go od nas wypożyczać. Na terenie salonu działa sieć Wi-Fi, 
więc w każdej chwili można pobrać materiał na swoje włas-
ne urządzenie.

 No właśnie, kto może wejść do salonu?
eł:  Z LOT Business Lounge Polonez mogą korzystać pasażerowie 

LOT-u oraz pozostałych przewoźników Star Alliance podróżu-
jący w klasie biznes lub posiadający kartę Star Alliance Gold, 

  Prawdopodobna wymiana na nowe modele 
nastąpi wtedy, gdy Apple przestanie 
wspierać od strony programowej pierwszą 
generację iPada lub gdy wersja trzecia 
stanie się taką rewolucją, jak przepowiadają 
to plotki
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a także osoby posiadające status Silver w programie Miles & 
More oraz posiadacze kart PPL Dobry Start. 

 Wspomniał Pan, że w saloniku są iPady pierwszej genera-
cji. W tak nowoczesnym salonie ładniej by wyglądały „dwójki”.
eł:  Nie planujemy jakiejś globalnej wymiany iPadów na kolejną 

generację, nam bardziej zależy na usłudze dostarczania prasy, 
niż na samym gadżecie. Prawdopodobna wymiana na nowe 
modele nastąpi wtedy, gdy Apple przestanie wspierać od stro-
ny programowej pierwszą generację iPada lub gdy wersja trze-
cia stanie się taką rewolucją, jak przepowiadają to plotki.

 Widzę, że na iPadach jest wyłączony dostęp np. do przeglą-
darki Internetu – Sarafi.
mk: Tak, strony www są zablokowane za pomocą systemowej 

funkcji Ograniczeń.
eł:  Zdecydowaliśmy się na to, gdyż iPada traktujemy jako czyt-

nik prasy, a nie jako narzędzie do komunikowania się przez 
Internet. Gazetę przeczytamy i odkładamy, gdyby Internet był 
dostępny na iPadzie to zdecydowanie przedłużyłby się czas 
każdorazowego wypożyczenia.

 Na koniec chciałbym zapytać, czy udało się już komuś przez 
przypadek lub celowo wynieść iPada z salonu?
mk: Nie, jeszcze nie mieliśmy takiego przypadku. Na wszelki wy-

padek są one jednak zabezpieczone bezprzewodowym sys-
temem antykradzieżowym, jeśli iPad zostanie wyniesiony za 
drzwi salonu to rozlegnie się alarm. Muszę zaznaczyć jednak, 
że nie odnotowaliśmy jeszcze takiego zdarzenia.

 Dziękuję za rozmowę i samolotom LOT-u życzę tyle samo 
startów, co lądowań. @

Tytuły prasy zagranicznej na iPadach w salonie LOT:
Le Monde (Francja),  La Stampa, La Republica (Włochy), International 
Herald Tribune, The Sun, The Times, Financial Times, The Daily Telegraph 
(Wlk. Brytania), El Pais (Hiszpania), Daily News, The Wall Street Journal, 
The New York Times, USA Today (USA), Die Welt, Die Zeit (Niemcy), 
Konsomolskaja Prawda (Rosja), China Daily (Chiny)
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Niebezpiecznie zielona
Jakiś czas temu, nieopatrznie wyra-
ziłam swoją opinię na temat wyda-
rzeń w elektrowni Fukushima oraz 
pozyskiwania energii atomowej. 
 Natychmiast zostałam odsądzona od 
czci i wiary, nazwana pseudoekolo-
giem i udowodniono mi, że naturalne 
sposoby pozyskiwania energii z wia-
tru, słońca i wody są, nie dość, że nie-
efektywne, to jeszcze dużo bardziej 
szkodliwe dla środowiska, niż takie 
promieniotwórcze atomy. A odpady, 
to się zakopie w ziemi. Głęboko.

 Kinga Joanna Ochendowska 

W telewizji pokazywali ostatnio dokument, 
w którym opisywano bunkier budowany 
na Islandii, mający stać się składowiskiem 
promieniotwórczych odpadów. Głęboko 
w ziemi. Na granicy bunkra mają stanąć 
stosowne, piktograficzne ostrzeżenia dla 
przyszłych pokoleń, że ten teren nie na-
daje się do zamieszkania i należy się od 
niego trzymać z daleka. Dlaczego pikto-
graficzne, a nie jakieś uniwersalne, np. po 
angielsku? A kto wie, jakim językiem bę-
dzie posługiwała się ludzkość za setki lat, 
o ile przetrwa własne, idiotyczne pomysły?

Możemy się zgodzić, że energia ato-
mowa jest relatywnie tania i łatwo dostęp-
na. Ale koszt uzyskania tej energii nie za-
wsze liczy się w obowiązującej walucie. 
To jest również koszt, jaki pozostawiamy 
przyszłym pokoleniom, w postaci promie-
niotwórczych odpadów. To koszt błędów 
konstrukcyjnych, koszt czynnika ludzkie-
go, który powoduje, że jeśli chodzi o pie-
niądze, to wszystkie chwyty są dozwolone.

Nagle okazuje się, że promieniowanie 
nie jest niebezpieczne, o czym zapewniają 
wszyscy najwyższej klasy eksperci i przeko-
nują, że stanie w radioaktywnej wodzie nie 
dość, że nie powoduje poparzeń, to jeszcze 
nie ma wpływu na środowisko, bo „się ro-
zejdzie”. Ludzie mogą tam sobie mieszkać, 
bo raka, chorób układu oddechowego i mu-
tacji nie ma co się bać. Były, są i będą. Na-
wet w starożytnym Egipcie. A oni przecież 
nie używali elektrowni atomowej.

Dalej, powiedzcie to Marii Skłodowskiej-
-Curie, której prywatne rzeczy są nadal na-
promieniowane do takiego stopnia, że 
chętni do ich przeglądania muszą zakładać 
specjalne kombinezony!

A poszło tak naprawdę o panele słonecz-
ne. Dowiedziałam się między innymi, że 
prąd będę miała w zimie przez dwie godzi-
ny, a koszty produkcji i utylizacji akumula-
torów i przetworników będą zgubne dla 
mojej kieszeni i dla środowiska też. Może 
i stare panele potrzebowały bezpośredniej 
operacji słonecznej, ale nowoczesne ładu-
ją się nawet w pochmurny dzień. Do tego, 
są tanie jak barszcz. Pamiętam jak przed kli-
ku laty, wszelkie ładowarki słoneczne miały 
ceny zbliżone do poziomu absurdu, w od-
niesieniu do zarobków przeciętnego zjada-
cza chleba. Dzisiaj, moja córka, za swoją ty-
godniówkę, może kupić nie tylko ładowarkę 
słoneczną do telefonu, ale jeszcze paczkę 
gumy do żucia. Zestaw turystyczny, skła-
dający się z paneli słonecznych i przetwor-
nika można kupić, przy dobrych wiatrach, 
za jakieś 150 funtów. Słoneczne ładowarki 
do laptopów i bardziej żernych urządzeń to 
koszt 40–50 funtów. Dużo czy mało?

Dyskusja się skończyła i została prawie 
zapomniana. Prawie, bo jakiś czas potem 
wpadła mi przez wrzutkę w drzwiach ulot-
ka, nakłaniająca mnie grzecznie do monta-
żu paneli słonecznych. Producent zapewnia, 
że panele ładują się w każdą pogodę. Zgod-
nie z programem rządowym, jeśli zdecydu-
ję się na założenie paneli, dostanę zwrot po-
datku na sumę kilku tysięcy funtów, przez 
najbliższe 20 lat. Dodatkowo, za każdy ki-
lowat oddany do sieci zapłacą mi jakieś pie-
niądze. Małe, ale zawsze. Oczywiście, koszt 
paneli mających dostarczać energię dla ca-
łego domu nie jest mały, bo wynosi oko-
ło 12 tys. funtów. W przeliczeniu na kosz-
ty realne, będzie to roczna, kiepska pensja 
albo nowy, mały Peugeot prosto z salonu. 
Dobra, nie jest to mało. Ale patrząc z dru-
giej strony, koszt kupienia domu – średniej 
klasy, w średnim regionie, to około 200 tys. 
funtów. Dodatkowe 12 tys. robi małą róż-
nicę, bo instalacja elektryczna i  tak musi 
być. Poza tym, odpadają rachunki za prąd 
– około tysiąca funtów rocznie, zależnie od 
powierzchni domu. Dochodzi koszt utrzy-
mania instalacji. Ale zwykłą instalację, też 
trzeba konserwować. Analizując wszystkie 
za i przeciw okazuje się, że koszt instalacji 
słonecznej nie jest taki wysoki i nie ukrywaj-
my, w ciągu następnych kilku lat będzie suk-
cesywnie malał.

Czy jestem więc niebezpiecznie zielo-
na, optując za energią słoneczną, w prze-
ciwieństwie do entuzjastów energii atomo-

wej, którzy zamkną oczy na błędy czynnika 
ludzkiego, pieniądze krążące w wielkich kor-
poracjach i  ludzkie tragedie, rozgrywające 
się na tyle daleko, by nie dotykały nasze-
go sumienia?

Owszem, energia atomowa jest tania 
i  łatwo pozyskiwana. Jednak jej produkty 
uboczne będą towarzyszyć nam, naszym 
dzieciom i wnukom przez setki lat. Liczba 
ludzi na ziemi ciągle się zwiększa, a ta nie 
ma nieograniczonej powierzchni. W natural-
ny sposób, poszukujemy miejsc, które na-
dają się do zamieszkania. Z drugiej strony, 
budujemy bunkry, w których grzebiemy cy-
wilizacyjne odpadki, nie przejmując się zbyt-
nio tym, z czym zmierzyć się będą musiały 
przyszłe pokolenia. Bo przecież nie będzie 
to problem naszych czasów.

Nie jestem i nigdy nie byłam wrogiem 
technologicznego postępu. Wręcz przeciw-
nie, zawsze dostrzegałam pozytywne jego 
strony, ułatwienia, dzięki którym żyje się 
nam lepiej i łatwiej. Jednak nie możemy po-
zwolić, żeby w imię bycia „nowoczesnym” 
zostawiać przyszłym pokoleniom spadek, 
którego sami nie chcielibyśmy otrzymać.

Fakt pozostanie faktem. Nie chcę, by ta-
kie tragedie, jak ta, która rozegrała się dla 
tysięcy ludzi w Fukushimie, odbywały się 
w moim imieniu i za moim pozwoleniem. 
Nie oznacza to, że przeniosę się do wio-
ski Amishów, gdzieś w Ohio, oddam ko-
mórkę, komputer i zaprzęgnę konika do 
bryczki. Jednak konsekwentnie, w miarę 
własnych możliwości, zamierzam zrobić 
wszystko, by moje wnuki nie musiały za-
kładać specjalnego obuwia, spacerując po 
napromieniowanej od odpadków trawie. 
Nie jest to syndrom wojującej pseudoeko-
logicznej wariatki, ale zwykły zdrowy rozsą-
dek. Każdy w życiu musi dokonywać wła-
snych wyborów.

Zapewniam, że już niedługo błyszczące 
dachy domów staną się codziennym wido-
kiem, dokładnie tak samo, jak elektryczne 
samochody, poruszające się dzięki bate-
riom słonecznym. Może za 10, może za 
15 lat. Może nie będą demonami prędko-
ści, będą za to poruszały się zgodnie z na-
turalnym pulsem planety, na której żyjemy.

Czy to naprawdę takie niezwykłe, ta-
kie groźne i buntownicze, by przejmować 
się losem przyszłych pokoleń? Czy to ob-
jaw fanaberii, chcieć spacerować wśród la-
sów, czystych rzek i  oddychać świeżym 
powietrzem?

Dla mnie to najnormalniejsza rzecz na 
świecie, bez względu na to, czy nazwą mnie 
„niebezpiecznie zieloną” czy też nie. @



6/2011 17FELIETONY

Technologia otwiera okna 
i zamyka drzwi
Technologia otwiera okna na świat. 
Trudno temu zaprzeczyć. Dzięki 
zdobyczom nowoczesnej techniki, 
informacja obiega cały glob w kilka 
minut, otrzymujemy narzędzia ko-
munikacyjne, które pozwalają nam 
sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga. 
Jednocześnie jednak technologia 
zatrzaskuje za nami drzwi, sprawia-
jąc, że połączeni z globalną siecią, 
stajemy się odcięci od rzeczywisto-
ści, rozciągającej się tuż za naszymi 
zwykłymi, zupełnie nie wirtualny-
mi, oknami.

 Kinga Joanna Ochendowska 

To już nawet nie Internet, nie komputery 
i nie wszechobecne sieci społecznościo-
we. Władzę nad nami przejmuje nawet tak 
proste urządzenie, jak precyzyjnie mierzą-
cy czas, zegarek elektroniczny. A przecież 
nie został wymyślony po to, by przejmo-
wać kontrolę nad naszym życiem, tylko 
po to, by lepiej mierzyć upływ czasu, wy-
znaczany kiedyś przez wschody i zachody 
słońca, fazy księżyca i pory roku. Potem 
pojawiły się inne metody mierzenia cza-
su – zegary słoneczne, wodne, klepsydry. 
Następnie, zegary sprężynowe, wskazów-
ki minutowe i  sekundowe, aż w końcu, 
będące w powszechnym użyciu, zegarki 
elektroniczne, którym podporządkowu-
jemy rytm swojego życia. Zegarki, które 
zmuszają nas do ciągłego biegu, by nie 
spóźnić się o minutę, by dokładnie za-
planować posiadany czas, rozciągnąć go 
maksymalnie i efektywnie, produktywnie 
upchnąć w nim wszystkie czynności, któ-
rych wykonania oczekuje od nas świat ze-
wnętrzny. Zwykłe zegarki, z klasycznym 
cyferblatem, nie nakładają na nas tak ol-
brzymiej presji. Ot, wskazówka wychy-
la się odrobinę poza magiczną cyfrę „12”. 
O  ile? O  troszkę. Inaczej ma się sprawa 
z elektronicznym wyświetlaczem. O ile się 
spóźniliśmy? O DWIE minuty. Dwie minu-
ty dziennie, to 10 minut w ciągu tygodnia 

pracy i 40 minut w miesiącu. O  tyle się 
spóźniamy. A ile rzeczy można wykonać 
w 40 minut? Mnóstwo, oczywiście. Wie 
to każdy szef. Więc pędzimy, pędzimy, pę-
dzimy, gnani zmieniającymi się cyferkami 
na elektronicznych wyświetlaczach. Gna-
my nie wiadomo dokąd i po co. Wstajemy 
i kładziemy się na rozkaz, bez względu na 
to, czy chcemy spać czy nie. Jemy o wy-
znaczonych porach, lub nie jemy – z bra-
ku czasu. Wszystko wbrew naturalnym 
potrzebom naszego organizmu.

Jakby tego było mało, otaczamy się 
sprzętem, który jeszcze bardziej przyśpie-
sza tempo naszego życia – komputera-
mi, telefonami i tabletami. Sprawiamy, że 
będąc zawsze dostępni, stajemy się nie-
wolnikami elektroniki, która w założeniu 
miała nam pomagać, nie zaś ograniczać.

Pierwsze komputery, a jakże, Apple, po-
jawiły się na rynku wyposażone w arku-
sze kalkulacyjne, mające ułatwić firmom 
i przedsiębiorstwom wykonywanie róż-
nych operacji obliczeniowych – księgowo-
ści, inwentaryzacji, planowania budżetu. 
Z czasem, zaczęliśmy powierzać kompu-
terom coraz większą część pracy, ale nie 
zyskaliśmy w związku z tym większej ilo-
ści wolnego czasu. Po prostu, w tym sa-
mym czasie musimy teraz zrobić coraz 
więcej i więcej. Nauczyliśmy się nosić kom-
putery ze sobą, by móc w każdych oko-
licznościach pogrążyć się w naszym ulu-
bionym zajęciu, czyli pracy. Przy biurku, 
w samolocie czy w łóżku. Kiedyś, z pro-
stego przymusu, pracę wykonywało się 
w „miejscu pracy”. Teraz miejsce pracy 
znajduje się wszędzie – pracujemy więc 
wszędzie, nie zastanawiając się, czy to dla 
nas dobrze czy nie.

Albo linie telefoniczne. Kiedyś, nie 
wszyscy mieli w  domu telefon. Jeśli 

chciało się coś załatwić, trzeba było wyjść 
z domu i udać się we wskazane miejsce 
– czy to do urzędu, czy to do rodziny lub 
znajomych. Dzisiaj – wszyscy noszą ze 
sobą telefony – aparaty komórkowe, któ-
re umożliwiają kontakt z każdym i o każ-
dej porze – czy to tekstowy czy głoso-
wy. Jeśli ominie nas ważny telefon, czyha 
już na nas poczta głosowa, która odbie-
rze wiadomość i w ten sposób zmusi nas 
do oddzwonienia. Im prędzej, tym lepiej. 
W przeciwnym razie rozmówca może się 
obrazić, klient rozmyśleć a  szef – sami 
wiecie, co może zrobić szef!

Ale to wciąż za mało. Kiedy wraca-
my z pracy do domu, by tam pracować, 
otaczamy się kolejnymi gadżetami, ma-
jącymi za zadanie tylko jedno – upchać 
w każdej jednostce czasu jeszcze więcej 
czynności do wykonania. Siadamy więc 
przed komputerem, włączamy komuni-
katory, pocztę, RSS-y i błyskawicznie za-
czynamy napychać nasz biedny mózg in-
formacjami, które najczęściej wcale nie są 
nam potrzebne. Możemy też, oczywiście 
znów w  ramach rozrywki, włączyć kon-
solę do gier, ze specjalnym sterownikiem 
rozpoznającym nasze ruchy, i wraz z ro-
dziną pograć w wirtualnego tenisa. I cią-
gle nie mamy czasu, bo albo ktoś właśnie 
zadzwonił, albo napisał, albo odezwał się 
na którymś z komunikatorów. 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu, niczym Super-
market, upychamy na półkach naszego 
mózgu więcej i więcej i więcej. Od chwili, 
kiedy otwieramy oczy do chwili, gdy za-
mykamy je wieczorem, rządzi nami tech-
nologia i elektronika, zmuszając nas do 
życia szybciej, w biegu, w ciągłym strachu 
przed upływającym czasem.

Jednocześnie, substytuując kontakt 
z  innymi ludźmi poprzez telefony, kom-
putery i aplikacje, nie mamy wiele czasu 
na normalną rozmowę z osobą, znajdu-
jącą się w tym samym pokoju. Nie mamy 
czasu na spotkanie z przyjaciółmi, leniwy 
wieczór spędzony na rozmowach o czymś 
innym, niż najnowsze elektroniczne ga-

 Jeśli w tym czasie nastąpi 
koniec świata, dowiemy się 
o nim i bez udziału telewizji, 
komunikatorów i Internetu



6/2011 18FELIETONY

dżety. Media i  reklamy przekonują nas, 
że nawet jeśli nie masz zastosowania 
dla technicznych nowości, powinieneś je 
znaleźć samodzielnie a następnie, konse-
kwentnie się mu podporządkować. Prze-
cież FaceTime jest taki świetny i tak real-
nie zastępuje kontakt z rodziną. Możesz 
sobie pooglądać swoje dziecko, wędru-
jąc po świecie. A  to prawie, jakbyś tam 
był. Nawet lepiej! A skoro już możesz, to 
nie musisz być w domu – możesz wyko-
nać telefon, korzystając z hotelowej sie-
ci WiFi. I problem kontaktu z rodziną roz-
wiązany. Ze znajomymi można pogadać 
na czacie – godzinkę przed snem. Wca-
le nie trzeba ich widzieć na oczy. Spędza-
nie bezproduktywnego czasu na kontak-
tach z jakąś hałastrą, ogranicza poważnie 
czas, który możesz poświęcić na produk-
tywną pracę. Nawet więcej – produkcję. 
Masową produkcję tego, czego zażyczy 
sobie otoczenie.

I kto nas pogania? Technologia. Media 
– telewizja, radio, prasa. Komputery, po-
zwalające robić nam więcej i szybciej. Te-
lefony, dzięki którym jesteśmy zawsze do-
stępni. Aplikacje i narzędzia.

A wiecie co stanie się, gdy nagle za-
braknie prądu? Wtedy okaże się, że ma-
cie bardzo dużo wolnego czasu, z którym 
nie bardzo wiadomo, co robić. Bo kiedy 

w domu zapłoną świece, zamiast energo-
oszczędnych żarówek, czas nagle płynie 
wolniej, wbrew wszystkim elektronicznym 
licznikom. Okazuje się, że w ciągu godzi-
ny bez prądu, bez telewizora grającego 
w  tle, możemy znaleźć czas na zwykłą-
-niezwykłą rozmowę, z dziećmi, z rodzi-
ną. Nawet z sąsiadami, gdy wszyscy wy-
legną sprawdzić, jaka jest przyczyna braku 
prądu. I wtedy, przez krótką chwilę, staje-
my się samoświadomi własnych uzależ-

nień. Tylko ciągle nie mamy pomysłu, co 
z tą wszechogarniającą techniką zrobić.

Przede wszystkim, powinniśmy przejąć 
kontrolę nad własnym życiem, nie podda-
jąc się dominacji elektronicznych gadże-
tów. Zostały one stworzone, by ułatwiać 
nam życie, nie zaś utrudniać. Używaj-
my ich zatem wtedy, kiedy są nam po-

trzebne, nie po to, by zabić przepływają-
cy obok nas czas. Raz dziennie znajdźmy 
chwilę, gdy będziemy mogli pobyć sami 
ze sobą – nie zmuszając naszego mózgu 
do ciągłej absorbcji bodźców. Wyłączmy 
się z pędu i poświęćmy samym sobie pół 
godziny. Następną godzinę, poświęćmy 
naszej rodzinie. Zamknijmy klapę kom-
putera, wyłączmy telefon i nie dajmy się 
sprowokować. Dla niektórych odcięcie się 
od technologii może okazać się trudnym 
zadaniem, jednak zapewniam, że warto 
– to jak detox organizmu.

Zastanówmy się również, czy musimy 
pracować w każdej wolnej chwili, w świę-
ta i weekendy. Wyłączenie komputera nie 
sprawi, że ominie nas coś niezwykle waż-
nego, co zmieni nasze życie.

A jeśli w tym czasie nastąpi koniec świa-
ta, dowiemy się o nim i bez udziału tele-
wizji, komunikatorów i Internetu.

Mając już szeroko otwarte okna na 
świat, otwórzmy również drzwi i wpuść-
my odrobinę świeżego powietrza, ode-
tchnijmy pełną piersią. Znajdźmy czas dla 
siebie, rodziny i znajomych. A potem mą-
drze korzystajmy z technologii, która nas 
otacza. Bo to my mamy nad nią władzę, 
nie odwrotnie.

Używajmy więc jej, lecz nie pozwólmy, 
by ona używała nas. @

 Kiedy wracamy z pracy 
do domu, by tam pracować, 
otaczamy się kolejnymi 
gadżetami, mającymi za 
zadanie tylko jedno – upchać 
w każdej jednostce czasu 
jeszcze więcej czynności do 
wykonania

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

Co wyjdzie z miksu Justina Biebera, 
blondynki i Maka?  
MACDEFENDER.

Zadzwoniła do mnie koleżanka i mówi: 
„Ratuj, mam wirusa, trojana i  inne. Na 
Maku. Co robić?”.

Ja do niej, że „Nie ma wirusów na 
Maka. No OK, jest takie jedno coś, ale wy-
maga podania hasła administratora. Poda-
wałaś hasło gdzieś?”.

Blondynka: „No, nie podawałam.”
Ja: „Hmmm. To niemożliwe. Muszę to 

zobaczyć. Nie ma opcji.”
Ona: „Naprawdę. Mam wirusa. Podeślę 

Ci za chwilę MMS-a.”
Ja: „Faktycznie… Ale ja znam takie 

okno. Naprawdę nie podawałaś nigdzie 
hasła administratora?”

Ona: „No kliknęłam w  jakiś link 
w  Google. Wyskoczyło mi okno z antywi-
rusa, że jest niebezpieczeństwo i że trze-
ba podać hasło.”

Ja: „No to jednak podałaś hasło.”
Ona: „No tak, ale to był program 

antywirusowy.”
Ja: „A instalowałaś go wcześniej? Mia-

łaś na komputerze jakiś program antywi-
rusowy?” (pytanie podchwytliwe – przyp. 
aut.).

Ona: „No nie miałam, ale jak pojawił 
się program antywirusowy, to podałam 
hasło.”

Ja: „No to sama jesteś sobie winna. Nie 
podaje się hasła administratora, gdzie po-
padnie, tym bardziej, jak nie wiesz, dlacze-
go jesteś o niego pytana. A tak z ciekawo-
ści, co to za link kliknęłaś w Googlach?”

Ona: „A wiesz… pierwszy lepszy o... 
Justinie Bieberze… ale ja tylko chciałam 
sprawdzić, kto to jest, że o nim wszyscy 
gadają…”

Ja: „Taaaa, na pewno… LOL”
Pamiętajcie, standardowych wirusów na 
Maki nie ma. Jest faktycznie MACDefen-
der, który właśnie udając program antywi-
rusowy, pyta o hasło administratora i ma-
jąc wtedy pełny dostęp, instaluje się. Ale 

w  ten sposób można napisać dowolny 
skrypt, np. kasujący cały dysk, uruchomić 
go i wcisnąć ENTER. Efekt będzie podobny.

W dziale Tips&Tricks znajdziecie prze-
pis, w  jaki sposób usunąć MacDefende-
ra ze swojego systemu, jeśli go macie. 
Polecam przeczytać ten opis, ponieważ 
– według najświeższych danych – oko-
ło 50 proc. zgłoszeń do Apple Care do-
tyczy problemów związanych właśnie 
z MacDefenderem.

Nie mogłem się powstrzymać. Napraw-
dę. Bardzo się starałem, ale nie mogłem. 
Zbieżność z faktami i osobami w pełni za-
mierzona. Ku przestrodze. @

obserwuj nas

imagazinepl.blip.pl

Bardzo Lubimy 
Informować Przyjaciół 
o tym co się dzieje w 
iMagazine

htttp://www.dailytech.pl
http://imagazinepl.blip.pl


http://www.equitymagazine.pl
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POKA
MAKA

Moim świadomym wyborem jest praca w domu. Domowe biu-
ro jest moim oczkiem w głowie i bardzo często mam wiele po-
mysłów, jak jeszcze bardziej mogę je zoptymalizować.

Tutaj przedstawiam moje biurko w obecnej, najnowszej for-
mie. Jestem Mac-userem od dwóch i pół roku, kiedy to drogą 
kupna nabyłem mojego pierwszego Macbook Air’a  (pierwsza 
generacja) – był to pierwszy komputer, na którego widok za-
cząłem się po prostu – mówiąc bardzo kolokwialnie – „ślinić” 
i zakochałem się w sprzęcie, jak to geek może się w gadżecie za-
kochać. Ta miłość zaowocowała przejściem na Maka.

Obecnie na moim biurku siedzi najnowsza generacja Macbook 
Air’a 13 cali w wersji najmocniejszej i jest moim głównym kom-
puterem do pracy. Jest to rewelacyjna i super szybka maszyna. 
Dla kogoś takiego jak ja, jest to idealne narzędzie do pracy. Nie 
używam zewnętrznej klawiatury, ale korzystam z tej wbudo-
wanej. Mój Macbook Air połączony jest jednym portem USB do 
huba USB, przy którym jest karta sieciowa, zewnętrzny napęd 
slim DVD Samsunga, mysz Logitech VX Nano i inne peryferia. 
Wprawdzie mam Magic-mouse oraz oryginalny DVD  Apple’a, 
ale jakoś te inne sprzęty działają mi fajniej... bardzo często ko-
rzystam z wbudowanego gładzika Air’a.

Także do Air’a podłączyłem zewnętrzny monitor  Gateway’a 21" 
– jest to już dosyć leciwy model sprzed trzech lat, ale działa 
świetnie i jego pivot (czyli możliwość obrotu na pion) bardzo mi 
pomaga w pracy. Przeważnie mam go w pionie, chyba że pra-
cuję w iMovie, kiedy za pomocą krótkiego skryptu i mechanicz-
nego obrotu, powracam do pracy w poziomie.

Moim domowym komputerem sieciowym jest czarny  Thinkpad 
IBM/Lenovo X60 TabletPC – komputer, z którego przesiadłem się 
na Maka. Pomimo czterech lat na karku, ciągle świetnie sobie ra-
dzi jako domowy serwer i do tego całkiem przyjemnie obsługu-
je się go za pomocą rysika Wacom’a. Obok niego stoi  drukarka/

skaner wielofunkcyjny – laserowy Brother DCP-7045N, który pod-
łączony za pomocą karty sieciowej, świetnie się sprawuje jako 
drukarka i skaner sieciowy. Działa super i na Maku, i na PC, więc 
po podłączeniu go do mojej Time Capsule, mam do drukarki 
dostęp z każdego miejsca w domu. Time Capsule nie widać, bo 
jest w przedpokoju, aby osiągnąć najlepszy zasięg Wifi w domu.

Mówiąc o tabletach, chętnie używam mojego iPada pierw-
szej generacji. Ostatnio dostałem od kolegi klawiaturę/obudo-
wę Zaggmate i właśnie ją testuję. Sprawdza się świetnie i pew-
nie zacznę korzystać z iPada dużo więcej, niż do tej pory (do 
czego ciągle przekonuje mnie Dominik) – obecnie głównie uży-
wałem go do „konsumowania” mediów, ale może teraz zacznę 
więcej na nim pisać i tworzyć.

Telefony komórkowe mam dwa – główny  to oczywiście 
 iPhone 4, w którym jest moja podstawowa karta SIM. Jako tele-
fon dodatkowy, do testów aplikacji Nozbe na Androida, używam 
Nexusa S. Prawie jak iPhone 4... ale prawie robi dużą różnicę. 
Niemniej jednak, fajna zabawka. Przy okazji dobrze się oriento-
wać jak działa „ten drugi” system mobilny. Oprócz tego, mamy 
z żoną trzy iPody nano (każdy innej generacji), których używa-
my do puszczania muzyki w innych pokojach oraz do biegania.

Największym wyzwaniem w moim biurze domowym było 
spięcie tych wszystkich urządzeń w całość i ogarnięcie kabli. 
Wszystko jest pod biurkiem ładnie ułożone i dzięki temu na biur-
ku jest czysto i przejrzyście. Zachęcam wszystkich, którzy „zarzą-
dzanie kablami” odkładają sobie na potem, aby znaleźli chwilkę 
czasu na uporanie się z tym problemem. U mnie pod biurkiem są 
wszystkie ładowarki, switch gigabitowy, do którego podłączone 
są wszystkie komputery przez LAN, a który z kolei podłączony 
jest jednym kablem do Time Capsule w przedpokoju. Wystarczy 
kilka listew z prądem, kilka plastikowych obejm i można szyb-
ko ogarnąć temat kabli i więcej się o nie potykać. Polecam. @

Michał Śliwiński
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Jolanta Moczydłowska, była mo-
delka drugoipółligowych pokazów 
mody, niespełniona prezenterka 
MTV i  trzykrotnie spełniona mał-
żonka z rozsądku, nie lubiła swoje-
go nosa. Raz był za mały, raz był za 
duży, a  raz nie na tym miejscu, co 
trzeba. Wszystko zależało od pory 
dnia, samopoczucia i  liczby luster 
w zasięgu wzroku.

 Niżej Podpisany 

Było wczesne przedpołudnie. W pięknej 
willi czwartego męża słońce zaglądało ra-
dośnie do sypialni Jolanty, która chcąc nie 
chcąc musiała wstać, bo po pierwsze nie 
lubiła spać ze słońcem plątającym się po 
jej twarzy (mogą być bąble), a po drugie 
musiała iść do kosmetyczki (by nie było 
bąbli). Wstawała pół godziny (czyli półto-
rej godziny), zjadła lekkie śniadanie i zo-
rientowała się, że tego dnia nie będzie lu-
biła wypukłości lewego nozdrza.

– Znowu zmarnowany dzień – powie-
działa eks-modelka do swojego odbicia 
w ekranie olbrzymiego telewizora i włą-
czyła kanał dla kobiet:

– Opracowano nową, rewelacyjną me-
todę chirurgii plastycznej, pozwalającą 
na dokonywanie operacji jednego orga-
nu praktycznie nieskończoną liczbę razy. 
Co więcej, czas między jednym a drugim 
zabiegiem zostanie skrócony do trzech 
dni, co dla wymagających współczesnych 
kobiet jest zapewne dobrą wiadomością.

Potem pokazano wywiad z doktorem 
la Bergiem ze Szwajncarii, który otwo-
rzył pierwszą na świecie klinikę stosującą 
nową, rewolucyjną metodę jego imienia. 
Polegała ona na nakładaniu na ranę syn-
tetycznie generowanej tkanki tłuszczowej 
cielęcia alpejskiego i zalewaniu blizny pre-
paratem z osocza wielopolimerowego, co 
pozwalało na gojenie się rany w tempie za-
uważalnym gołym okiem.

Jolanta szybko wybrała numer męża:
– Kochanie, chciałbyś, abym była two-

ją Kassandrą Lubbock?
Przyszła Kassandra poleciała do La Berg 

Clinique dwa dni później, a wróciła dopie-

Nos numer 32
ro po tygodniu, bo musiała jeszcze zrobić 
drobne zakupy.

– No, jak?
– Moja ty, Kassandro – powiedział od 

niechcenia Czwarty Mąż, szanowany ad-
wokat broniący skompromitowanych po-
lityków, a więc pracy miał dużo i nie zwra-
cał uwagi na rzeczy nieistotne.

Jola zmarszczyła czoło (znowu będzie 
wizyta u kosmetyczki):

– Nie Kassandra, tylko Damonna, ta 
piosenkarka. Zmieniłam zdanie, a ty po-
winieneś to zauważyć, skoro wydałeś na 
to 150 tysięcy dolarów.

– No tak, rzeczywiście, ta piosenkarka.
By poprawić sobie samopoczucie, Jola 

poleciała do Szwajncarii na kolejny zabieg.
– A  teraz jak? – spytała męża po 

powrocie.
– Cudnie, fantastycznie. Tylko nie pytaj 

mnie, ale chyba ta piękność, która ma naj-
piękniejszy nos na świecie, wiesz ta, no… 
– Czwarty Mąż udawał, że szuka imienia 
w pamięci.

– Księżniczka Macaonaco! – krzyk-
nęła Jola, która przez trzy następne dni 
czuła się przynajmniej tak wspaniale, jak 
księżniczka o najpiękniejszym nosie na 
świecie.

Szczęście się skończyło, gdy na babskim 
spotkaniu w fitness clubie wszystkie zna-
jome zwracały uwagę na wydatny nos 
(ļ la Depardieu) tej nowej żony Pawelca, 
a  jej delikatny nosek przeszedł zupełnie 
bez echa.

Znowu lot do Szwajncarii. Tym razem 
Jolanta przygotowała się lepiej. W zagra-
nicznych pismach przeczytała, że tego 
sezonu będą modne nosy wydatne (ale 
już nie tak jak męskie) i zadarte do góry, 
i że żona prezydenta Rumumbii zamówi-
ła sobie z katalogu La Berg nos o nazwie 
La Berg Shilouette 14.

– Rewelacja. Masz nosa! – podziwiały 
jej nowy nabytek znajome z kawiarni Café 
Ciudad, a Sylwia dodała: – Ja też chcę taki.

Pojechały we dwójkę. Sylwia po La Berg 
Shilouette 14, a Jola dla towarzystwa.

– No i jak? – spytała Czwartego Męża 
po powrocie z kliniki. – Wiesz, nowy mo-
del, La Berg Paco Rabanne.

– Jak zwykle wyjątkowy, tylko mam 
prośbę, żebyś się wstrzymała, bo właśnie 
wyszedł nowy model Orsche.

Zdenerwowało to Jolantę na tyle, że 
poprosiła swojego Trzeciego Męża, który 
wciąż ją kochał, by zafundował jej mie-
sięczny pobyt w La Berg. Tak też się stało, 
a Jolanta zmieniała nosy co dwa dni, bo 
nie mogła się zdecydować. Za każdym ra-
zem wysyłała zdjęcia swoim koleżankom 
do oceny. Oceniających było zbyt dużo, 
ocen i rad w związku z tym też i Jolanta 
popadła w depresję. W końcu sam dok-
tor la Berg powiedział jej, że nos nr 32 jest 
najlepszy.

Trochę podreperowana psychicznie 
wróciła do kraju z nadzieją, że jej czteroty-
godniowe wysiłki zostaną przez kogoś do-
cenione. Czwarty Mąż oczywiście nic nie 
powiedział – do czasu, gdy cudownie wy-
profilowany nosek o opływowych kształ-
tach i fantastycznie odstających skrzydeł-
kach nozdrzy nie spadł na ziemię:

– No to problem z  głowy – powie-
dział, dodając – jak chcesz sobie posie-
dzieć w Orsche, to dam ci kluczyki. @

………………………………
Opowiadania pochodzą z książki „ Hasło 

niepoprawne”. Link: http://www.feedbo-
oks.com/book/3126

…………………………………

passwordincorrect.com           

Ana lost her way.        

"Oh, it's easy.   
Go two Facebook Places straight,      

then one Gowalla to the left            

and you'll see a huge   

Foursquare 
check-in sign."      

http://www.feedbooks.com/book/3126
http://www.feedbooks.com/book/3126
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Szybkie i sprawne notowanie
na konferencjach dzięki aplikacjom
tekst: Michał Śliwiński

Ostatnio miałem okazję uczestniczyć w bardzo ciekawej 
konferencji, poświęconej „Użyteczności” („usability”), 
która odbyła się w Lizbonie (UXLX). Pojechałem tam, aby 
nauczyć czegoś nowego i zmotywować się do uczynienia 
mojej aplikacji internetowej jeszcze bardziej przyjaz ną 
użytkownikowi.

W ciągu jednego dnia konferencji wystąpiło dziewięciu mówców 
– trzy bloki i trzech mówców w każdym bloku. Prawie wszyscy 
byli rewelacyjni. Było więc co notować… na szczęście mam świet-
ne notatki, dzięki moim narzędziom do notowania. I właśnie mój 
arsenał do notowania przedstawię w tym artykule.

 Macbook Air = Evernote + Safari + Dropbox + Skitch 
Mój najnowszy Macbook Air pracuje na baterii bardzo długo – 
teoretycznie ponad siedem godzin. Szczególnie na konferencji 
mogę przydymić jego ekran prawie do zera i ciągle wszystko bar-
dzo ładnie widać (sala konferencji jest przyciemniona). Do tego 
włączam tylko Wifi i potem wszystkie programy mam wyłączo-
ne, poza Evernote, w którym notuję, Safari, w którym sprawdzam 
rzeczy oraz Dropbox, który mi synchronizuje pliki (o tym za chwi-
lę). W pogotowiu mam też program Skitch, do wycinania screen-
shotów z ekranu – za chwilę wytłumaczę jak z tego korzystam. 
Przyciemniony ekran, tyko kilka programów włączonych oraz 
włączone Wifi i mój komputer jest w stanie przeciągnąć prawie 
10 godzin – więc całą konferencję – bez ładowania. Ładowarkę 
zostawiłem w hotelu. Nie była mi potrzebna.

 iPhone 4 = QuickPix + Dropbox + Twitter 
Moim drugim narzędziem, był oczywiście iPhone 4 z zainstalo-
wanymi aplikacjami, takimi jak QuickPix (zamiast domyślnego 
applowskiego aparatu fotograficznego), Dropbox, do wrzucania 
zdjęć przez Wifi oraz Twitter, do wrzucania komentarzy na temat 
konferencji do tych, którzy śledzili tag #uxlx. Mając iPhone’a na-
ładowanego i gotowego do akcji, mogłem brać się za notowanie.

 Szybkie i sprawne notowanie 
Evernote to moje główne narzędzie do notatek, przemyśleń, tek-
stów. Każda prelekcja to osobna notatka. Pierwsza rzecz, jaką zro-
biłem, to wrzuciłem stronę z grafikiem konferencji do Evernote, 
za pomocą web-clippera Evernote w Safari. Zaczęła się pierwsza 
prelekcja, stworzyłem nową notatkę i nadałem jej tytuł w forma-
cie prelegent+tytuł prelekcji i zabrałem się za słuchanie  speakera 
ze zrozumieniem.

Notowałem wszystko dzielnie w Evernote i jak tylko był slajd, 
który wyraźnie do mnie przemawiał lub lepiej oddawał treść pre-
lekcji, brałem do ręki iPhone’a  i  szybko strzelałem fotkę. Dzię-
ki QuickPix fotka była błyskawiczna i kilka razy udało mi się ją 
strzelić, zanim prelegent zmienił slajdy. Zwykłą, „aparatową” 
 appką iPhone’a bym nie zdążył. QuickPix to rewelacja do trza-
skania szybkich fotek.

Po każdej prelekcji miałem fotki na iPhone’ie oraz notatki na 
komputerze w Evernote. W krótkiej, 5-minutowej przerwie między 
prelekcjami, szybko odpalałem Drobpox’a na iPhone’ie i wrzuca-
łem wybrane fotki z prelekcji do Dropbox’a. Za chwilę magicznie 
były już zsynchronizowane na moim Macbook’u. Mogłem wtedy 
szybko fotki wrzucić w odpowiednie miejsca w notatce w Ever-
note. Robiłem to za pomocą programu Skitch – po prostu odpa-
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lałem zdjęcie, potem za pomocą Skitch’a zaznaczałem element 
zdjęcia, który chciałem “wyciąć”, czasami nawet w  Skitch’u strzał-
kami lub kolorem podkreślałem elementy na zdjęciu i wtedy, za 

pomocą przeciągnij i upuść, umieszczałem tak obrobione zdję-
cie w notatce. Proste, sprawne i skuteczne.

 I tak dalej i tak do końca… 
I taki proces miałem do końca konferencji – notatki mam nie tyl-
ko bardzo merytoryczne, ale wzbogacone fotkami i moimi ko-
lorowymi komentarzami. Tempo prelekcji było niezłe, ale dzięki 
mojemu iPhone’owi i Air’owi wszystko się udało.

Kilka prelekcji przebiegło tak szybko, że w  przerwach nie 
zdążyłem podpiąć zdjęć do notatek. Dzięki jednak temu, że 
były już na moim Dropbox’ie, to w samolocie powrotnym do 
domu nadrobiłem zaległości i uzupełniłem notatki. Teraz tyl-
ko nauczyć się tych wszystkich nowych rzeczy i mam nadzieję, 
jeszcze bardziej usprawnić użyteczność mojej aplikacjii w nie-
długim czasie.

Poza Dropbox’em i QuickPix’em polecam też inne programy 
na iPhone’a i iPad’a, w dalszej części tego numeru iMagazine. @

http://www.nozbe.com
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Seagate GoFlex Satellite:
zewnętrzny dysk dla iOS

tekst: Dominik Łada

Z prezentacji i kilkuminutowej możliwości pobawienia się nowym 
dyskiem, wygląda na to, że będzie to idealny kompan dla naszego 
iPada, ale też dla iPhona, jednakże zdecydowanie większy ekran 
tabletu powoduje, że będzie wygodniej z niego korzystało się.

Dysk GoFlex Satellite będzie dostępny w jednej wersji 500 GB. 
Ma możliwość podpięcia do komputera poprzez złącze USB 2.0 
oraz 3.0 (to drugie póki co nas, macuserów nie interesuje). Dysk 
działa na zasadzie routera WiFi, w standardzie „n” („b” i „g” też), 
do którego jednocześnie możemy podłączyć 3 urządzenia. Do 
korzystania z dysku wystarczy nowoczesna przeglądarka www 
(HTML5 oraz CSS3), także w obecnym momencie możemy do 
niego podpiąć większość dostępnych na rynku produktów – od 
komputerów, po tablety, a kończąc na telefonach.

Przy większej licz-
bie urządzeń podłą-
czonych do hotspota 
zdarza się, że pliki wi-
deo nie wyświetlają 
się płynnie, a  często 
towarzyszy im efekt 
pikselizacji. Zamiast 
polegać na buforowa-
nym strumieniu od ope-
ratora, GoFlex Satellite przesyła treści multimedialne jako local 
attached storage (LAS) nawet do trzech urządzeń równocześnie.

Oczywiście najwygodniejsza jest obsługa z  poziomu iOS. 
Seagate udostępnia za darmo w App Store aplikację – GoFlex 
Media. Jest to centrum zarządzania naszym dyskiem. Możemy 
poprzez tą aplikację wygodnie korzystać z zapisanych na nim da-
nych (filmów, zdjęć, muzyki, dokumentów), możemy je dowol-
nie kasować, możemy je pobierać na nasze urządzenie. Może-
my też z poziomu aplikacji aktualizować oprogramowanie dysku. 
Z tego co patrzyłem po pozostałych uczestnikach prezentacji, to 
tylko osoby mające iPada lub iPhone bez przeszkód i w pełni mo-
gły wykorzystać możliwości GoFlex Satellite. Oprogramowanie 
dla Androida i via przeglądarka jednak jest uboższe w funkcje.

Póki co korzystanie z dysku GoFlex Satellite uniemożliwia nam 
korzystania jednoczesnego z internetu. Jednakże z rozmów z pra-
cownikami Seagate dowiedziałem się, że najprawdopodobniej już 
w dniu europejskiej premiery będzie udostępniona aktualizacja 
oprogramowania dysku umożliwiająca podpięcie jego do lokal-
nej siecie WiFi i łączenie się poprzez niego z internetem.

GoFlex Satellite działa na baterii przez 5 godzin ciurkiem lub 
przez 25 godzin w trybie czuwania. Dodatkowo został wyposa-
żony w samochodową oraz tradycyjną ładowarkę baterii. Aby 
przedłużyć czas pracy baterii, bezpłatna aplikacja GoFlex Media™ 
umożliwia opcję progresywnego pobierania plików, polegającą 
na tymczasowym umieszczeniu klipu wideo na urządzeniu iOS, 
co pozwala dyskowi na przejście do trybu stand-by.

Dysk wejdzie do sprzedaży w Europie, w tym w Polsce, naj-
prawdopodobniej w sierpniu. Cena jeszcze nie jest ustalona, ale 
z naszej rozmowy z pracownikami Seagate wynika, że będzie 
oscylowała na poziomie 170–190 euro.

Na pocieszenie, w momencie oczekiwania na polską premie-
rę w sklepach, możemy dodać, że prezentacja w Warszawie od-
była się przed prezentacją w Paryżu i Mediolanie. @

Nasza redakcja miała okazję być na prezentacji 
najnowszego produkty firmy Seagate – dysku GoFlex 
Satellite.
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Piórko Wacoma dla iPada

Bamboo Stylus
tekst: Dominik Łada

Firma Wacom, największy na świecie producent tabletów 
dla grafików, zdecydował się na ciekawy ruch. Wszyscy 
wypuszczają jakieś produkty lub oprogramowanie, które 
działa z iOS – iPhonami, iPadami, iPodami Touch.

Zamieszanie na rynku jest ogromne i wydaje się, że Wacom też 
chciałby w nim uczestniczyć. Dlatego zdecydował się na wprowa-
dzenie… piórka służącego do pisania lub rysowania na iPadzie.

Ciekawe co na to Steve Jobs, który przekonuje wszędzie do-
okoła, że powinniśmy używać w urządzeniach Apple swoich pal-
ców, a nie wg niego zbędnych akcesoriów dodatkowych.

O ile używanie różnych aplikacji niewymagających odręcznego 
pisania lub rysowania w pełni uważam za wygodne przy użyciu 
palca, to już podpisanie się, lub narysowanie czegokolwiek np. 
w ArtStudio jest kłopotliwe. Dzięki piórku Bamboo  Stylus staje 
się zdecydowanie wygodniejsze. Pióro umożliwia intuicyjne i na-
turalne robienie notatek, rysowanie, szkicowanie oraz inne for-
my kreatywnej ekspresji. Wbudowany klips ułatwia jego przeno-
szenie – zarówno w torbie, przy iPadzie jak i w kieszeni koszuli 
czy marynarki.

Właściwości i zalety pióra:
– Zwiększa atrakcyjność aplikacji do szkicowania
–  Gustowna czarno-srebrna kolorystyka i elegancki metal o sa-

tynowej teksturze
–  Końcówka o 25% cieńsza niż w przypadku konkurencji (6 mm 

vs. 8 mm)
– Zbalansowana waga pióra
– Gładka i miękka końcówka
–  Kompatybilne ze wszystkim użądzeniami wykorzystujący-

mi taką samą pojemnościową technologię dotykową co iPad
– Wymienna końcówka pióra
– Średnica pióra: 9 mm
– Długość pióra: 120 mm
– Waga pióra: 20 g

Wady:
– Mogłoby mieć wbudowany długopis
– Dostępność i cena Bamboo Stylus

Pióro będzie dostępne od połowy maja, w cenie 119 PLN (cena 
zawiera VAT). @

http://www.wacom.eu/index2.asp?lang=pl
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Firma Wacom ufundowała dla naszych czytelników wy-
jątkową nagrodę – dwa pisaki do iPada –  Bamboo Stylus. 
Aby wygrać jeden z nich należy poprawnie odpowiedzieć na 
pytanie konkursowe:

Czy Bamboo Stylus jest kompatybilny z iPad2?

Konkurs 

„Wacom Bamboo Stylus”

1. ORGANIZATOR

•	 	Organizatorem	Konkursu	jest	Mac	Solutions	–	Domi-

nik Łada z siedzibą w Warszawie.

•	 	Konkurs	„Wacom	Bamboo	Stylus”	prowadzony	 jest	

przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i trwa do 19 czerwca 2011 r.

•	 	Konkurs	jest	prowadzony	na	stronach	internetowych	

Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

•	 	Konkurs	ma	charakter	otwarty,	a udział	w nim	jest	

bezpłatny.

•	 	Udział	w Konkursie	i podanie	związanych	z udziałem	

danych jest całkowicie dobrowolne.

•	 	Aby	wziąć	udział	w konkursie	należy	zaakceptować	

warunki regulaminu.

3. ZASADY

Konkurs polega na rozlosowaniu 2 pisaków Wacom Bam-

boo Stylus, ufundowanych przez firmę Wacom, wśród 

osób, które nadeślą e-mailem zatytułowanym “Wacom 

Bamboo Stylus”, poprawną odpowiedź na pytanie, na 

adres konkurs@imagazine.pl.

Pytanie konkursowe: 

Czy Bamboo Stylus jest kompatybilny z iPad2?

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować ni-

niejszy regulamin oraz podać swoje dane kontaktowe. 

W emailu koniecznie zamieść informację: „Oświadczam, 

że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu ‚Wa-

com Bamboo Stylus’ oraz akceptuję jego warunki i posta-

nowienia”. Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informa-

cji nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz: 

•	 	nadsyłanie	odpowiedzi:	do	19	czerwca	2011 r.

•	 	zwycięzcy	zostaną	poinformowani	o wygranej	drogą	

mailową

•	 	ogłoszenie	wyników:	na	łamach	wakacyjnego	nume-

ru iMagazine 7–8/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 

ufundowane przez firmę iQ Publishing: 

2 pisaki Wacom Bamboo Stylus

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie okre-

ślonym przez Organizatora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organiza-

tora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni 

od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie 

odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn 

niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym termi-
nie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wy-
rażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 
Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie 
będą ujawniane w  toku Konkursu i w związku z  jego 
przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) 
Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkur-
su, iż ich dane osobowe będą przechowywane i prze-
twarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wy-
rażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody 
wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień ni-
niejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczest-
nikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych 
akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizo-
wanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik 
ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich popra-
wiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych 
danych na stronach internetowych iMagazine.pl i we-
wnątrz magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie 
jednym ze zwycięzców.

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do 19 czerwca 2011 roku wysłać e-mail na adres  konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „Wacom Bamboo Stylus”. W treści maila oprócz odpowiedzi na pytanie, należy podać swoje 
dane kontaktowe oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

życzymy powodzenia!

mailto:konkurs@mojejabluszko.pl
mailto:konkurs@imagazine.pl
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tekst: Norbert Cała

iPad stał się tak popularnym urządzeniem, że coraz wię-
cej firm posiada stacje dokujące przeznaczone specjal-
nie dla niego. JBL ObBeat jest już drugą, którą w ostat-
nim czasie testujemy w naszym magazynie (poprzednia 
to Altec Lansing MP450 w iMagazine 2/2011).

 W stylu Weave 
Stację OnBeat wykonano według projektu JBL Weave. W przypad-
ku tej stacji znaczy to tyle, że przybrała ona kształt jakby dwóch 
nachodzących na siebie owali. Wewnątrz każdego z tych owali 
ukryto małe głośniki o mocy 7,5 W każdy. Głośniki są przykryte 
czarną lub białą maskującą siatką aluminiową. Jedyne dwa przy-
ciski – głośniej i ciszej – umieszczono na jednym z boków sta-
cji i wykończono srebrnym błyszczącym plastikiem, podobnie 
zresztą jak całą resztę ozdobników. Z tyłu obudowy znajdziecie 
wyjście wideo, port USB do synchronizacji zadokowanego urzą-
dzenia z iTunes oraz gniazdo 3,5 mm mini-jack, umożliwiające 
podłączanie dowolnego urządzenia grającego.

Najciekawsze zostawiłem na koniec. Jest nim gniazdo dokują-
ce, umieszczone jakby na przecięciu wspomnianych owali. Jest 
ono bardzo sprytnie pomyślane i pozwoli na umieszczenie za-
równo iPoda, jaki i iPhone’a oraz oczywiście iPada. Wszystko to 
za sprawą dołączanych uchwytów, podtrzymujących te różnej 
przecież wielkości urządzenia. Co więcej, gniazdo można obró-
cić tak, aby nasz iPhone był nie w pozycji pionowej, tylko pozio-
mej, dzięki czemu wygodniej będzie oglądać np. filmy. Natural-
nym odruchem jest też próba umieszczenia iPada w poziomie. 
Prawie połamałem uchwyt, chcąc go przekręcić. Dopiero po 
chwili zdałem sobie sprawę, że się nie da, bo byłoby to bez sen-
su. Konstrukcja stacji jest taka, że i w pionie, i w poziomie, moż-
na było umieścić albo iPada, albo iPhone’a. JBL zdecydowała się 
postawić na iPhone’a, choć ten ruch nie jest dla mnie zrozumia-
ły. Niestety, mimo że stacja jest nowym produktem, to nie jest 
przystosowana do iPada 2. Uchwyt dostarczony przez producen-
ta jest na niego po prostu za duży. Rozwiązania są dwa – moż-
na kupić na stronie firmy uchwyt dla „dwójki” w cenie 10 dola-
rów, lub używać iPada z założonym SmartCover, wtedy idealnie 
pasuje do uchwytu.

 Brzmienie Phoenixa 
Pryz opisie wyglądu stacji wspomniałem, że zastosowano w niej 
dwa głośniki o  łącznej mocy 15 W. Firma nazywa te głośniki 
Phoenix SE full-range. Mają one – przynajmniej w teorii – gene-
rować dobre dźwięki w pełnym zakresie. Pomaga im w tym pro-
cesor DSP. My przecież jednak wiemy, że nie ma czegoś takiego 
jak pojedyncze, dobrze grające w całym paśmie głośniki.

W przypadku JBL OnBeat będziemy musieli zrewidować swój 
pogląd. Stacja gra naprawdę lepiej niż przyzwoicie. Czasem mia-
łem wrażenie, że słucham dużo większego zestawu. Tony wyso-
kie są odrobinę zbyt metaliczne, ale to nie jest szczególną wadą 
jeśli słuchamy muzyki POP. Najsilniejszą stroną dźwięku jest śro-
dek, dobrze brzmią zarówno partie wokalne, jak i instrumental-
ne, a procesor DSP dba o to, aby scena była dużo szersza niż się 
spodziewamy po takim urządzeniu. Nawet bas brzmi przyzwo-
icie, choć oczywiście na trzęsienie ziemi nie mamy co liczyć. Ale 
nie oszukujmy się, nie tego oczekiwaliśmy po tym produkcie. 

Ogólnie styl OnBeat jest bardzo charakterystyczny dla JBL i od 
razu wiadomo, że to produkt tej firmy. Jest też – jak każdy pro-
dukt JBL – bardzo dobrze wykonany, a co najważniejsze gra na-
prawdę przyzwoicie. Ten dobry obraz całości burzy brak możli-
wości obrócenia iPada do poziomu. Jeśli to – oraz wydane około 
700 zł – Wam nie przeszkadza, to śmiało możecie brać tego JBL 
i wsłuchiwać się w mocne beaty. @

JBL OnBeat

  Ogólnie styl OnBeat jest bardzo 
charakterystyczny dla JBL i od razu 
wiadomo, że to produkt tej firmy

JBL OnBeat 
 Głośniki: 2 × JBL Phoenix SE full-range

 Moc: 7,5 W × 2

 Wejścia: dock 30-pin, 3,5mm mini-jack

 Wymiary (wys. × szer. × głęb.):  146 mm × 275 mm × 135 mm

 Waga: 0,88 kg

 Ocena iMagazine  
 (za brzydki subwoofer):      
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Biały iPhone 4

Biały kruk tekst: Norbert Cała

Wersja biała jest znacznie ładniejsza, ale wybiorą ją 
pewnie głównie kobiety oraz zagorzali fani Apple.

Gdy w  czerwcu ubiegłego roku, Steve Jobs prezentował 
 iPhone’a 4, dziennikarze zobaczyli dwie wersje kolorystyczne 
tego telefonu, czarną i białą. Wersja biała miała być dostępna 
w miesiąc po czarnej. Z miesiąca zrobiły się trzy, a następnie pół 
roku. Wersja czarna nadal sprzedawała się znakomicie, ale me-
dia i środowiska związane z Apple ciągle zadawały pytania „Co 
z białym?”. Za każdym razem odpowiedź była jedna: „Będzie”. 
W międzyczasie, tu i ówdzie, pojawiały się białe modele, które 

powstawały chałupniczą metodą podmiany czarnych części na 
białe i osiągały spore ceny na aukcjach internetowych. Sam mia-
łem takiego iPhone’a i naprawdę wzbudzał wielkie zaintereso-
wanie. Wielokrotnie byłem pytany, skąd go mam. Zawsze odpo-
wiadałem, że od Steva.

Gdy od premiery „czwórki” minął blisko rok, większość osób 
już zapomniała o białej wersji. Więcej rozmawiało się o następ-
cy obecnego modelu, który zgodnie z wyznawaną przez Apple 
zasadą (aktualizacja produktu co rok) powinien pojawić się lada 
chwila. Tymczasem, bez większego rozgłosu, Apple wprowadziło 
wreszcie do sprzedaży biały model. Wszystkie media podchwy-
ciły oczywiście temat i znowu iPhone znalazł się na czołówkach 
serwisów związanych, bardziej lub mniej, z elektroniką.

Dlaczego zwlekano tak długo z premierą wersji białej? Oficjal-
nie firma twierdzi, że pracowali nad dopracowaniem przeźroczy-
stości materiału użytego w budowie białej wersji, nad doskona-
łością koloru białego i nad działaniem czujnika zbliżeniowego. 
Ten drugi, faktycznie został wymieniony, w stosunku do wersji 
pokazanej rok temu.

Prawdopodobna przyczyna tak znacznych opóźnień jest, moim 
zdaniem, jednak trochę inna. Coś się wydarzyło, w ciągu minione-
go roku, co zmusiło firmę do nagłej zmiany „Pit-Stopów” i przenie-
sienia premiery kolejnej generacji modelu iPhone’a na późniejszy 
termin. Może być to wrzesień, czyli zwyczajowa data prezentacji 
nowych modeli iPodów. iPody powoli odchodzą w zapomnienie 
i przygotowywanie dużej imprezy specjalnie dla nich mija się z ce-
lem. Łącząc pokaz nowych iPodów z iPhone’em, Apple zreduku-
je jedną imprezę i przesunie premierę telefonu na gorący okres 
zakupów przedświątecznych. Wprowadzenie do sprzedaży wer-
sji białej właśnie teraz, pozwoliło odświeżyć zainteresowanie ku-
pujących i podnieść sprzedaż przez te dodatkowe kilka miesięcy.

Technicznie, biała wersja iPhone 4 jest prawie identyczna, jak 
wersja czarna. Są jedynie dwie kosmetyczne zmiany. Pierwsza 
z nich to wspomniany nowy czujnik zbliżeniowy, a druga – to 
delikatnie przebudowany obiektyw tylnej kamery. W żaden spo-
sób nie wpływa to na funkcjonalność telefonu, a nowy czujnik 
zbliżeniowy wcale nie działa lepiej. Zmian nie doczekała się kon-
strukcja anteny, a tego właśnie oczekiwało wielu użytkowników.

Osobiście uważam, że wersja biała jest znacznie ładniejsza, 
ale wybiorą ją pewnie głównie kobiety oraz zagorzali fani  Apple, 
którym produkty tej firmy nadal kojarzą się właśnie z białym 
kolorem. @

  Wersja biała miała być dostępna w miesiąc 
po czarnej. Z tego miesiąca zrobiły się trzy, 
a następnie pół roku
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Kilka lat temu, na targach Audio Show w Warszawie, po raz 
pierwszy widziałem wzmacniacz marki Fatman. Zrobił na mnie 
niesamowite wrażenie. Dopracowany „dizajnersko”, połyskujący 
czerwonym światłem lamp, a do tego ze złączem dokującym dla 
iPoda. Pamiętam, że byłem nim wtedy zachwycony jak dziecko 
i pragnąłem go mieć tak bardzo, że nie musiałem wcale go słu-
chać. Wystarczyły mi wrażenia wizualne.

Od tamtego czasu minęło już pewnie ponad pięć lat. W tym 
czasie przetestowałem sporo ciekawych wzmacniaczy współ-
pracujących z iPodami, w tym bardzo podobnych do Fatmana, 
ale samego Fatmana nie wiedzieć czemu jeszcze nie testowa-
łem. W tym miesiącu nadarzyła się ku temu okazja i – chciał nie 
chciał – muszę się zmierzyć z legendą.

 Fatman iTube MK II – czyli co? 
Sprzęt, który testowałem, to Fatman iTube MK II. Jest to nowa 
wersja wielokrotnie nagradzanego wzmacniacza lampowego iTu-
be (między innymi produkt roku w audiofilskim magazynie What 
Hi-Fi). To najtańszy, przeznaczony na najszerszy rynek, lampowy 
wzmacniacz w ofercie tego producenta. Inne modele Fatmana 
bywają i pięciokrotnie droższe. Cena 1600 zł za iTube MK II jest 
ciągle do przyjęcia dla wielu osób kupujących iPody. Pytanie, czy 
jest to dobrze wydane 1600 zł. Chcąc to sprawdzić, musiałem wy-
kasować wyidealizowany obraz Fatmana jaki miałem w głowie.

Fatman iTube MK II to w zasadzie nie tyle sam wzmacniacz 
ze stacją dokującą do iPoda, a dwa oddzielne urządzenia – 

wzmacniacz plus stacja dokująca. Oba urządzenia wykonane 
są bardzo podobnie, główne materiały użyte do budowy to 
aluminiowa, połyskująca blacha z wygrawerowanymi lasero-
wo motywami kwiatowymi oraz czarne, pokryte lakierem for-
tepianowym boczki.

Stacja dokująca wykonana jest w sposób pozwalający na 
umieszczenie w niej każdego iPoda ze złączem docka. Aby każ-
dy model iPoda – niezależnie od grubości – był umieszczony 
w stacji bardzo pewnie, zastosowano śmieszną przesuwaną pod-
pórkę. Podpórka jest blokowana w miejscu za pomocą pojedyn-
czej śruby, której solidność wykonania zawstydziłaby nie jeden 
zespół F1, mający problem z przykręcaniem kół. Aby iPod w sta-
cji był jeszcze bezpieczniejszy jest on chroniony metalowym pa-
łąkiem przeciwkapotażowym. Całość wygląda naprawdę ładnie, 
aż do czasu włączenia. Wtedy zaczynają się świecić dwie jaskra-
wo niebiskie diody. Moim zdaniem, efekt byłby zdecydowanie 
lepszy, gdyby diody te były czerwone.

Stację ze wzmacniaczem łączymy za pomocą analogowych 
złączy RCA (chinch). Niestety, ich zastosowanie powoduje, że 
dźwięk będzie tracił na jakości w czasie przesyłania go, fabrycz-
nie dostarczonym, długim, nie najlepszej jakości kablem.

Fatman iTube MK II 

Czas zmierzyć się 
z legendą tekst: Norbert Cała

  Cena 1600 zł za iTube MK II jest ciągle do 
przyjęcia dla wielu osób kupujących iPody, 
pytanie czy jest to dobrze wydane 1600 zł?
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Wzmacniacz wygląda z zasady podobnie do stacji dokującej 
i tworzy z nią zgrabną całość. Jest jednak dwa razy większy i dużo 
(to dobrze) cięższy – waży aż 4,3 kg. Na wierzchu wzmacniacza 
mamy czarną skrzynię, przypominającą sarkofag w Czarnobylu, 
pod nim skrywany jest transformator. Tuż obok sarkofagu zna-
lazły swoje miejsce trzy lampy, otoczone metalowym pałąkiem 
podobnie jak iPod w stacji dokującej. Dwie, to świecące ładnym, 
pomarańczowym światłem ECC85. Trzecia, umieszczona trochę 
z tyłu to EM87, zwana też magicznym okiem – jest to próżnio-
wa lampa elektronowa, której zadaniem jest sygnalizowanie po-
ziomu napięcia. Całość razem wygląda to naprawdę efektownie. 
Prawie tak ładnie jak na pudełku.

Niestety, wzmacniacz posiada też płytę czołową, a ona wyglą-
da tak, jakby była robiona z resztek zapasów magazynowych. 
Mamy na niej tanie, plastikowe pokrętło wzmocnienia, mamy 
jeszcze tańszy przełącznik źródła dźwięku oraz coś, co się nor-
malnie w p… głowie nie mieści, czyli przełącznik Power, który na-
wet w sprzęcie za 50 zł byłby ukryty gdzieś z tyłu – tak tandet-
nie wygląda. Doprawdy, nie wiem dlaczego, ktoś na siłę chciał 
popsuć tak ładnie wyglądający sprzęt.

Na szczęście, nie do końca mu się to udało, zresztą wzmac-
niacz ma grać, a nie tylko wyglądać. 

 Fatman iTube MK II – czyli jak? 
Aby Fatman mógł grać, musi w jakiś sposób otrzymywać sygnał 
z zewnątrz. W tym modelu mamy do dyspozycji wspomniane 
złącza RCA oraz USB. Wybór ograniczający mocno zastosowanie 
wzmacniacza. Jeśli podłączymy stację dokującą za pomocą RCA, 
to już nie możemy podłączyć np. telewizora czy też odtwarzacza 
DVD/BL. No chyba, że zastosujemy jakieś rozgałęziacze „czinczy”, 
ale to zawsze odbija się na jakości dźwięku. Wcześniej dostępna 
wersja MKI miała dwie pary złączy RCA co moim zdaniem było 
rozwiązaniem lepszym i bardziej funkcjonalnym.

Walcząc z podłączeniem zestawu, oczywiście najpierw pod-
łączyłem stację dokującą z iPodem. Sterowanie odtwarzaniem 
muzyki z iPoda jest bardzo wygodne, dzięki całkiem fajnie wy-
glądającemu – choć plastikowemu – pilotowi. Możemy dzięki 
niemu poruszać się po menu iPoda, możemy zmieniać utwory, 
no i oczywiście sterować poziomem wzmocnienia oraz podbi-
ciem basów i tonów wysokich. Potem podłączyłem do wzmac-

niacza telewizor i zauważyłem, że bateria w pilocie się wyładowa-
ła. Szybko więc do pobliskiego supermarketu i już dwie godziny 
później jestem z baterią, sam tylko nie wiem, dlaczego łączny 
rachunek ze sklepu to sporo ponad 200 zł. Jednak po wymianie 
baterii pilot nie działa nadal – po chwili zorientowałem się, że 
to, co dla mnie oczywiste wcale oczywiste nie jest. Pilot, a co za 
tym idzie sterowanie barwą dźwięku, działa tylko przy odtwa-
rzaniu z iPoda. Strasznie to dziwne.

Pora chyba coś napisać o samym dźwięku. Do testów używa-
łem głośników Roth Audio Oli 1, które bardzo lubię za bardzo 
neutralną charakterystykę.

Najbardziej, z dźwięków produkowanych przez wzmacniacz, 
podobają mi się basy. Mają takie fajne lampowe brzmienie, scho-
dzą naprawdę nisko i bas jest bardzo miękki, a zarazem pojedyn-
cze uderzenia są czyste. Bas to zdecydowanie najlepsza część 
brzmienia tego Fatmana. Trochę gorzej jest ze środkiem. O ile wo-
kale brzmią bardzo ładnie, czysto i wyraźnie, to już niektóre instru-
menty środka zdają się czasem zlewać w jedną całości i momenta-
mi ciężko wyłapać poszczególne dźwięki. Najgorzej, ale wcale nie 
źle prezentuje się góra. Jest ona jak dla mnie za ostra i często nie 
daje się tego skorygować. Zupełnie inaczej wyobrażałem sobie górę 
w tym wzmacniaczu. Ogólnie jednak, Fatman gra bardzo popraw-
nie i tak, jak powinien grać sprzęt za półtora tysiąca złotych. O ile 
nie jesteście purystami dźwiękowymi, to będziecie zadowoleni.

Rozprawianie się z legendą było dla mnie momentami bole-
sne. Nigdy wcześniej temu wzmacniaczowi nie przyglądałem się 
tak dokładnie. Wspomniany przycisk włącznika dosłownie ściął 
mnie z nóg, jednak chwilę potem rzut oka na zielonkawo świe-
cące wskaźniki wzmocnienia na „magicznym oku” spowodował, 
że znowu Fatman zaczął do mnie pozytywnie przemawiać. Jak 
już się przyzwyczaimy do niektórych elementów wyglądu i za-
słuchamy w lampowym brzmieniu, to nie będziemy chcieli inne-
go wzmacniacza (w tej cenie). Uwierzcie mi, Fatman iTube MK II 
brzmi inaczej niż zwykły, nie lampowy wzmacniacz w tej samej 
cenie. Mnie się to bardzo podoba, ale to rzecz gustu.

Legenda przetrwała. Ma jednak sporo rys na wizerunku, 
a ja się nie mogę doczekać testów wyższych modeli iTube 202 
i iTube 302. Mam nadzieję, że otrzymamy je podobnie jak iTuba 
od firmy RAFKO. @

Fatman iTube MK II 
 Wejścia: RCA, USB

 Moc: 2 × 25 W

 Zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz (± 1,5 dB)

 Odstęp od szumów: 86 dB

 Czułość wejściowa: 350 mV

 Zniekształcenie: ≤ 0,5%

 Impedancja wejściowa: 100 kΩ

 Użyte lampy:  2 x 6N1 (ECC85 – triody) oraz  
1 × 6E2 (EM87 –magiczne oko)

 Impedancja: 4 Ω / 8 Ω

 Wymiary: 260 mm × 145 mm × 130 mm; 4,3 kg

 Ocena iMagazine  
 (gdyby nie przycisk Power byłoby 5/6): 

     



Fuji X100 6/2011 33SPRZĘT

W dniu, w którym Fuji zaprezentowało model X100, fotogra-
fowie odkryli, że da się stworzyć coś nowego i sprawić, by pra-
gnienie posiadania tej rzeczy stało się wszechogarniające. A do 
tego wzorowanego na klasycznych dalmierzach, w tym kulto-
wej Leice! Informacje o nowej zabawce obiegły świat i zaskoczy-
ły samego producenta. Nie spodziewał się on bowiem, że apa-
rat będzie cieszył się takim zainteresowaniem. Widać jednak, że 
udało się osiągnąć to, co skutecznie robi Apple – wygenerować 
chęć posiadania.

Moje pierwsze wrażenia związane z tym aparatem nie były naj-
szczęśliwsze. Impreza, tłok, ciemno... nie było czasu na studiowa-
nie instrukcji, ani zgłębianie tajników menu, więc ustawiłem to, 
co istotne (ISO na 2000, przysłonę na f/2 i czas z automatu) i za-
cząłem strzelać. Nieostre. Kolejne też. Punkt ostrości również za 
trzecim razem trafił w nieskończoność. No to już wiem, w jakich 
warunkach ten aparat nie zdaje egzaminu! Problem w tym, że 
ojciec zawsze uczył mnie: RTFM. Fuji przestawiony w tryb „szpie-
ga” po prostu nie pomagał sobie lampką.

Niedługo później, dotarła sztuka testowa i z początku zniechę-
cony, z każdym dniem nabierałem co raz to większej chęci pod-
noszenia go do oka.

 Hardware 
Jakość wykonania X100 stoi na najwyższym poziomie, przynaj-
mniej jeśli chodzi o jego główne elementy. Sam korpus jest nie-
naganny, ale ma trzy słabe punkty, do których przejdę za chwilę.

Fuji zastosował po raz pierwszy na świecie hybrydowy wizjer, 
przypominający ten w dalmierzach, ale znacznie się od nich róż-
niący. Może pracować w dwóch trybach: jako OVF i EVF (optycz-
ny i elektroniczny wizjer). W tym pierwszym patrzymy jak przez 
szkiełko, obok obiektywu z nałożonymi elektronicznymi wspo-
magaczami: ramka do kadrowania, siatka 3×3, wirtualny horyzont 
oraz typowe informacje typu ISO, czas i przysłona. Zdecydowa-
nie najciekawszą funkcją OVF jest możliwość zobaczenia tego, co 
znajduje się poza kadrem, na przykład nadchodzącego człowie-
ka. Z czasem można nauczyć się to wykorzystywać – na pewno 
łatwiej, niż metoda przewidywania stosowana w lustrzankach, 
w połączeniu z odrywaniem oka lub korzystaniu z obu jednocze-
śnie. Magiczną gałką możemy włączyć elektroniczny wizjer, któ-
ry często spotykamy w kamerach czy kompaktach. Teoretycznie 
działa on jak w tych ostatnich, chociaż technika do rzucenia ob-
razu na szkło jest znacznie bardziej zaawansowana. Oczywiście, 
przy zbyt bliskim ogniskowaniu występuje błąd paralaksy i dla-
tego tryb makro dostępny jest tylko i wyłącznie z EVF.

Fuji 
X100

tekst: Wojtek Pietrusiewicz

  Fuji X100 jest zbiorem spełnień 
i sprzeczności. Z jednej strony, aparat 
przeznaczony przede wszystkim do 
reporterki i street photography, a z drugiej 
– brak używalnego, ręcznego ustawiania 
ostrości. Genialny jasny obiektyw, ale 
konieczność ręcznego przełączenia się 
w tryb makro
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Górna oraz dolna płytka, jak i większość przełączników, wykonane są 
z solidnego metalu, a reszta obita jest skóropodobnym tworzywem, które 
sprawia bardzo dobre wrażenie. Skóra do takich zastosowań się zwyczaj-
nie nie nadaje – nie dość, że się wyciąga, to bardzo szybko się przeciera. Na 
tylnej ściance z kolei znajdziemy ekran LCD, którego nie udało mi się pory-
sować (jeszcze), pomimo że obijał się o zamek mojej bluzy przez dobrą go-
dzinę, jeśli nie dwie. Jego otoczka i przyciski obok wykonane są z bardzo 
przyjemnego w dotyku plastiku, który pomimo swojej gładkości, sprawia 
świetne wrażenie.

Niestety świat byłby zbyt idealny, gdyby Fuji postanowiło do X100 wy-
produkować dedykowany przełącznik pod prawy kciuk oraz kółko do ob-
sługi menu i wyboru punktu ostrości. Te użyte pochodzą najprawdopodob-
niej z najtańszego kompaktu, jaki oferują, i o ile użyteczność tego drugiego 
została poprawiona, to mam większą pewność, że pijaczek nic sobie nie 
zrobi spadając ze schodów, niż że wcisnąłem go w odpowiednim kierun-
ku. Przycisk pod kciukiem służy (w moim przypadku), przede wszystkim, 
do ręcznego poprawiania ostrości w trybie MF i przypomina wystający pla-
stik do sterowania zoomem w kamerach. Wielu osobom prawdopodobnie 
to nie będzie przeszkadzało w podjęciu ostatecznej decyzji. Reszta z kolei, 
pewnie zupełnie nie zwróci na to uwagi. Dla mnie jednak takie rzeczy są 
zwyczajnie niedopuszczalne. To jak kupić S-klasę i postawić ją na blasza-
kach bez kołpaków. To jakby Apple Wireless Keyboard miał dwa przyciski 
przejęte z najtańszej klawiatury, kosztującej mniej niż piwo. Kontrast jest 
tym większy, że cała reszta jest naprawdę genialna.

W komplecie nie dostajemy niestety możliwości przykręcenia filtrów do 
obiektywu, z bardzo prozaicznego powodu: nie ma gwintu. Taka możli-
wość kosztuje kolejne trzy stówki ze sporym hakiem!

Na koniec, jeszcze jedno słówko o ładowarce, która wygląda prawie jak 
każda inna dostępna na rynku. Z tą różnicą, że posiada plastikowy element 
służący do blokowania baterii na miejscu. Element, który się nie zatrzaskuje 
i wypada przy każdej możliwej okazji. Radzę ostro kombinować, jak go nie 
zgubić w podróży, bo zamiennik pewnie będzie miał ograniczoną dostępność 
(o ile w ogóle będzie oferowany), a ładowarka zapewne też nie jest tania.

 Software 
Pomimo, że skrytykowałem przyciski, to niestety w menu jest jeszcze go-
rzej. Z kilku względów. Najważniejsze jednak, że mamy przyzwoity dobór 
kolorów i czcionek, dzięki czemu można się bez większych problemów po-
ruszać po nim, nie błądząc dłużej niż 3 sekundy. Chyba, że jest się mną.

Pierwsza rzecz, którą zawsze ustawiam w lustrzance, to deaktywacja au-
tofocusa pod spustem migawki i przeniesienie jego wyzwalania pod kciuk. 
Lubię mieć osobną kontrolę nad AF i dzięki temu często można ustawić 
go wcześniej, a potem już tylko strzelać zdjęcia. To właśnie tej funkcji nie 
mogłem znaleźć. Okazało się jednak, że w trybie MF, to właśnie ten wspo-
mniany badyl pod kciukiem automatycznie przejmuje tę rolę, wraz z przy-
ciskiem blokady AE. Przy okazji odkryłem, że ręczne ustawianie ostrości 
graniczy z cudem, ale o tym za chwilę.

Słowa krytyki należą się także osobie tłumaczącej menu. Ba! Wszystkim 
tłumaczącym jakiekolwiek menu w aparatach. Przes. bal. bieli? Wyb ustaw. 
spec? Ed/zap ust. spec? Najbardziej rozbawiło mnie Prz. Blok. AE/AF. Potra-

  Najgorsze jest to, że o ile jeszcze niedawno 
zarzekałem się, że nigdy go nie kupię,  
to z każdym dniem mam coraz większą ochotę 
na kolejne obciążenie karty kredytowej



Fuji X100 6/2011 35SPRZĘT

Fujifilm FinePix X100 
 Matryca: APS-C 23,6 mm × 15,8 mm; 12,3 megapikseli

 Obiektyw:  Fujinon 23 mm (odpowiednik 35 mm na pełnej klatce);  
f/2 – f/16

 ISO: 200–6400 (rozszerzone opcjonalnie do 100–12800)

 Pamięć: karta SD/HC/XC

 Zdjęcia: RAW, JPEG

 Wideo: h.264 (mov), 1280 × 720 24 fps (720/24 p)

 LCD: 2,8”

 Waga: ~445 g z baterią i kartą pamięci

 Bateria: wystarcza na ~300 zdjęć

fię się domyślić, co to oznacza, ale wiele osób będzie zwyczajnie 
drapało się w głowę, zastanawiając się, co autor miał na myśli.

Największym problemem jest jednak fakt, że aparat po wyłą-
czeniu nie zapamiętuje niektórych ustawień, jak chociażby po-
wierzchni pola AF, które możemy zmieniać. Nie ma też jak tego 
zapisać do ustaw. spec. (ustawień specjalnych). Zdecydowanie 
największym dla mnie problemem był jednak fakt, że funkcja 
AutoISO, z której korzystam regularnie w Nikonie, ze względu 
na jej genialną implementację, jest ukryta głęboko w menu i nie 
jest widoczna w menu ISO, który przypisałem do przycisku funk-
cyjnego. Ostatnie pretensje skieruję do wbudowanych symulacji 
filmu – powinny być łatwiej dostępne, bo efekty są na tyle cie-
kawe, że chciałoby się do nich mieć szybki dostęp.

Obudowa ma też jeden przycisk, który jest zupełnie zbytecz-
ny. Nie wiem, czy to spisek producentów, ale Canon od zawsze 
ma dedykowany przycisk do drukowania, umieszczony na tyl-
nej ściance. Podobnie w X100, przycisk RAW powinien zostać na-
tychmiast zamieniony w drugi przycisk funkcyjny, który mógłby 
dawać dostęp do wspomnianych symulacji filmów. Przeciętny 
klient tego aparatu wie, czy zdecydować się na pliki RAW, JPG czy 
RAW+JPG, opcja, która jest na dodatek dobrze dostępna w menu.

Bardzo denerwująca jest konieczność ręcznego uruchamiania 
trybu makro. Skoro wszystko jest elektroniczne, włącznie ze stero-
waniem AF, to dlaczego nie można tego zautomatyzować? Ogólny 
zamysł jest taki, że zdjęcia z odległości mniejszej niż 80 cm, mu-
szą być robione za pomocą LCD lub EVF, aby uniknąć błędu para-
laksy. Ale aparat wie, kiedy „ostrzy” na mniejszą odległość, zatem, 
czy takie trudne jest w tym momencie automatyczne przełącze-
nie się w tryb makro i przełączenie wizjera w tryb elektroniczny? 
To są kolejne cenne sekundy! Podobnie sprawa wygląda z wbudo-
wanym filtrem ND – zdecydowanie powinna być opcja automa-
tycznego uruchomienia, jeśli czasy nie są wystarczająco krótkie.

Na szczęście są to wszystko wady, które mogą być poprawio-
ne nowszym firmwarem i mam szczerą nadzieję, że inżyniero-
wie ostro zabiorą się do roboty.

 Funkcjonalność 
Tytułowa miłość i nienawiść spotyka się właśnie w tej kategorii. Fuji 
X100 jest zbiorem spełnień i sprzeczności. Z jednej strony, aparat 
przeznaczony jest przede wszystkim do reporterki i street photo-
graphy. Z drugiej – brakuje mu używalnego, ręcznego ustawiania 
ostrości. Genialny jasny obiektyw, ale konieczność ręcznego przełą-
czenia się w tryb makro. Na ulicy liczy się przede wszystkim pręd-
kość, liczy się uchwycenie chwili, która może się nigdy nie powtó-
rzyć, a aparat powinien w tym pomagać. Autofocus działa bardzo, 
bardzo sprawnie, jak na rodzaj używany w kompaktach – jest szyb-
ki i rzadko się myli... ale zdarza się, że potwierdza ostrość, która 
w rzeczywistości jest zupełnie gdzie indziej. Być może to kwestia 
przyzwyczajenia, w końcu kilka godzin z aparatem nie pozwala 
go poznać na wylot, jednak taka sytuacja zdarzyła się kilkukrotnie.

Nie leży mi też kombinacja klawiszy, potrzebna do przesta-
wiania punktu ostrości – trzeba przytrzymać „AF” z lewej strony 
LCD i kółkiem w prawej wybrać odpowiednie pole. System joysti-
kowy użyty w Nikonie i Canonie zdecydowanie zwiększa precy-
zję i szybkość jego przestawiania. Koniec końców poddałem się 
i wróciłem do środkowego punktu oraz metody „focus & recom-
pose”, czyli złapania ostrości na interesujący mnie obiekt i odpo-
wiedniego przekadrowania.

Jeśli śledzicie moje komentarze na temat tego aparatu przez 
ostatnie tygodnie, to wiecie, że z początku byłem nim zachwy-
cony, później rozczarowany i zrezygnowany. Najgorsze jest to, że 
o ile jeszcze niedawno zarzekałem się, że nigdy go nie kupię, to 
z każdym dniem mam coraz większą ochotę na kolejne obcią-
żenie karty kredytowej. To ta magia i nostalgia, która pozwala 
zapomnieć o niedoróbkach i powoli zakochać się w jego małych 
rozmiarach, jasnym obiektywie i epickiej mobilności przy zacho-
waniu dobrej jakości zdjęć.

Osoby, czytające stronę internetową iMagazine, zapewne wi-
działy już sample z tego aparatu, które opublikowałem. Byłem na 
tyle bezczelny, że porównałem go do pełnoklatkowego Nikona, 
ze zbliżonym obiektywem. Na dzisiaj full frame pozostanie kró-
lem w małym obrazku, ale nie da się ukryć, że matryca rozmia-
rów tych z Nikona D7000 czy Canona 60D w takim maleństwie, 
to coś niesamowitego. Gdybym wybierał pomiędzy Fuji, a wio-
dącymi lustrzankami z poprzedniego zdania, to dzisiaj zdecydo-
wałbym się na ten pierwszy. Zdecydowanie zdecydował! Tym 
bardziej, że Fuji oferuje jedną z lepszych jakości zdjęć w segmen-
cie APS-C, a na pewno górującą nad 60D.

Starość i lenistwo u mnie biorą górę nad uniwersalnością i cię-
żarem lustrzanki. Nawet nie przeszkadza mi fakt, że ISO powyżej 
1600 są generowane software’owo – liczy się efekt końcowy, a ten 
jest do zaakceptowania w tak zwanym „low light”. Kartą przetar-
gową dla Was, drodzy gadżeciarze, pozostaje teraz tylko, czy po-
traficie zaakceptować zoom w nogach zamiast w palcach? @

  Kartą przetargową dla Was, drodzy 
gadżeciarze, pozostaje teraz tylko, czy 
potraficie zaakceptować zoom w nogach 
zamiast w palcach?
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Seagate GoFlex Slim
tekst: Wojtek Pietrusiewicz

  Jestem przekonany, że [Seagate] rozwinąłby 
skrzydła pod kontrolą portu nowszej 
generacji i pokonał konkurencję jadąc 
na wstecznym
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Seagate GoFlex Slim 
320 GB, 7200 rpm

WD MyPassport Studio 
320 GB, FireWire 800

Seagate 640 GB, 
5400 rpm

AJA System Test

320 GB, 7200 rpm i interfejs USB 3

Pomimo tego, że korzystam z zewnętrznych dysków Seagate’a od 
roku, na co dzień nie śledzę ich oferty. Tym większe było więc 
moje zdziwienie, kiedy do testów dotarł najcieńszy dysk na USB, 
jaki w życiu widziałem. Nie byle jakie USB, bo zakończone nume-
rem 3, w jednej jedynej dostępnej pojemności: 320 GB.

Od kilku lat, za archiwum robi mój prywatny WD MyPassport 
na FireWire, który powinien raczej mieć coś z książki w nazwie. 
Rok później dołączył do niego Seagate o pojemności 640 MB, 
który jest o połowę cieńszy. Jeśli najnowszego Slima położymy 
obok, to jest znowu blisko dwa razy cieńszy. W zestawieniu z tym 
pierwszym, różnica jest porażająca.

Zewnętrzne HDD, zazwyczaj napędzane są wolnymi dyskami, 
pracującymi z prędkością 5400 obrotów na minutę. Nie ma to ge-
neralnie większego znaczenia, bo przecież wąskim gardłem i tak 
jest złącze – USB 2 lub FireWire 800. Większość Macuserów do 
dzisiaj musi się zadowolić tymi standardami, chociaż na wypo-
sażeniu mamy już Thunderbolt – pierwsze urządzenia zapowia-
dane są dopiero na lato. Seagate SlimGo Flex ma jednak interfejs 
USB 3, co daje mu znaczną przewagę prędkościową nad starszy-
mi technologiami. Pod warunkiem, że mamy odpowiedniego 
PC-ta lub Maka Pro z dodatkową kartą. W moim przypadku, nie 
miałem zupełnie możliwości przetestowania jego zwiększonych 
możliwości, więc skończyło się na testach wydajnościowych, po-
równujących go do wolniejszego brata na USB 2 (5400 rpm) oraz 
konkurencyjnego FireWire (też 5400 rpm).
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 Software 

Seagate załącza fajną aplikację na Maka, która pozwala, zaraz 
po podłączeniu, w prosty sposób zdecydować, czy dysk będzie 
używany tylko z Makami, czy również z innymi systemami ope-
racyjnymi. Po zatwierdzeniu odpowiednich, opcji dysk jest for-
matowany odpowiednio jako NTFS, FAT lub HFS+. Dużym plu-
sem jest to, że aplikacja się nie instaluje i nie śmieci.

Ewidentnie widać, że przeszkodą jest USB 2.0. Model FireWire 
potrafi wyciągnąć sporo więcej z interfejsu, pomimo że dysk jest 

z gatunku ślimakowatych. Jestem przekonany, że rozwinąłby 
skrzydła pod kontrolą portu nowszej generacji i pokonał konku-
rencję jadąc na wstecznym*.

Największym ograniczeniem SeaFlexa GoGate Slim jest jedna 
dostępna pojemność, ale zaleta w postaci grubości, porówny-
walnej z ołówkiem, dla niektórych może być znacznie ważniej-
sza. Jeśli dodamy do tego komputer z portem USB 3, to w zasa-
dzie pozostaje jedynie przełknięcie tego jednego ograniczenia. @

Seagate GoFlex Slim 
 Pojemność: 320 GB

 Prędkość: 7200 rpm

 Interfejs: USB 2.0 i 3.0

 Ocena iMagazine  
 (szóstej gwiazdki zabrakło  
 ze względu  na jedną  
 dostępną pojemność): 

     

* Ewentualnie obracając talerzami w przeciwnym kierunku.

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.imagazine.pl/
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MacBook Air 11,6”
tekst: Wojtek Pietrusiewicz

  MacBook Air to nie netbook, ale nie jest 
to też alternatywa dla iPada. Na rybkę 
i akwarium będziecie musieli poczekać...

Duży iPad? Mały MacBook Pro? Nie do końca...

Po bardzo miłych testach z MacBookiem Air 13,3” doszedłem do 
wniosku, że muszę koniecznie go mieć w ręku – pomimo tego, 
że mniejszy 11-calowy brat był już testowany przez naszą redak-
cję. Z czystą premedytacją czekałem, aż nadejdzie lepsza pogo-
da. Komputer ultramobilny zasługuje bowiem na sprawdzian 
w terenie. Jednocześnie, jest to bodaj najtrudniejszy orzech do 
zgryzienia przy otaczającej go konkurencji w postaci – o połowę 
tańszego – iPada i ciut droższego Aira 13” oraz Pro 13”.

Przypominam, że na pojemność dysku i ilość RAM trzeba się 
zdecydować już przy zakupie – kości pamięci są wlutowane 
w płytę główną, a wymiana dysku jest możliwa na zamienniki 
dochodzące nawet do 480 GB, ale kosztowna.

 Hardware 
Najmniejszy Air przyszedł w konfiguracji prawie podstawowej. Do 
dyspozycji mamy Intel Core 2 Duo taktowany 1,4 GHz, 2 GB nie-
wymienialnego RAM i większy 128 GB SSD. RAM taktowany jest 
niższą częstotliwością niż u większego brata – 800 vs. 1066 MHz. 
Nasze oczy natrafiają na jedyny w ofercie mobilnej Apple ekran 
o stosunku 16:9, przekątnej 11,6” i rozdzielczości 1366 × 768.

Bateria zajmująca znaczną większość przestrzeni „pod maską” 
– według uaktualnionych benchmarków Apple’a – zapewnia 
5 godzin pracy. Mogę śmiało potwierdzić, że jest to wynik jak naj-
bardziej możliwy do osiągnięcia. Na deser dostajemy jeszcze dwa 
porty USB, gniazdko MagSafe do ładowarki i Mini DisplayPort.

Pozostała funkcjonalność to już tradycyjnie znane elemen-
ty z  innych Maków, jak chociażby kamera FaceTime, 802.11n, 
 Bluetooth 2.1 i konstrukcja unibody. Sztywność tego maleństwa 
jest nieprawdopodobna – regularnie przenoszę go, chwytając za 
sam róg obudowy, która nie ugina się nawet na milimetr. Jej wy-
miary również są nie z tej ziemi: od 0,3 cm w najcieńszym miej-
scu do najgrubszego wynoszącego 1,7 cm.

Wyprzedzając pytanie: 2 GB RAM w zupełności wystarcza dzię-
ki bardzo szybkiemu SSD. Wersję z 4 GB polecam tylko, jeśli chce-
cie częściej korzystać z ambitniejszych aplikacji.

 Wydajność 
Plagą poprzedniej generacji Airów był znaczny spadek wydaj-
ności – dochodziło do niego, gdy tylko komputer zaczynał lek-
ko się grzać. Ten feler tutaj zupełnie nie występuje – piszę ten 
artykuł, siedząc w pełnym słońcu, na patelni tak gorącej, że pa-
sek od spodni i zegarek parzą moją skórę (pasek i zegarek mu-
siałem zdjąć przed zakończeniem pisania, bo groziły mi popa-
rzenia III stopnia). Na takim skwarze, że mój stareńki Thinkpad 
wyłącza się z powodu zbyt wysokiej temperatury. A 11” Air na-
dal pracuje bez żadnych problemów! Wiatraki co prawda szu-
mią na pełnych obrotach, ale przy włączonej muzyce i hałasie 
z fontanny nie zwracam na nie uwagi. Aby je uspokoić wystar-
czy udać się do cienia...

Kiedy pierwszy raz zobaczyłem częstotliwość taktowania ze-
gara tego maleństwa, pomyślałem sobie, że dobrze nie będzie. 
Największym zaskoczeniem jest jednak fakt, że można spokoj-
nie pracować, nawet w takich aplikacjach jak Adobe Lightroom 
– oczywiście nie będzie tak szybko jak na nowych MacBookach 
Pro czy stacjonarnej linii Apple, ale w terenie do wstępnej ob-
róbki zdjęć nada się jak najbardziej.

Dzięki szybkiemu SSD wszelkie operacje dyskowe są znacz-
nie szybsze niż nawet na Makach Pro (z HDD). Dopiero w mo-
mencie, kiedy dużą rolę zaczyna odgrywać procesor, niektóre 
czynności spowalniają. Pełny restart komputera, dla przykładu, 
zajmuje 15 sekund.

Nie ma też żadnych problemów z otwartymi programami 
– regularnie mam uruchomione Safari, Chrome (w każdym po 
kilka kart), Mail, Twitter, Reeder i inne, a Air nadal „zawija w te 
swoje sreberka”. Filmy w 1080 p odtwarzane są oczywiście bez 
zająknięcia, a Flash... o dziwo działa prawidłowo.

W odróżnieniu od innych Maków, mam wrażenie że od czasu 
do czasu przyda się go zrestartować. Dzisiaj to zrobiłem pierw-
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szy raz od ponad tygodnia i mam subiektywne wrażenie, że 
nieznacznie przyśpieszył. Prawdopodobnie jest to spowodowa-
ne przeciekami pamięci w kilku programach, które testuję, więc 
nie przywiązujcie do tego specjalnej wagi.

 Klawiatura i trackpad 
Jak zwykle idealna, przynajmniej jeśli nie weźmiemy pod uwa-
gę górnego paska klawiszy od F1 do F12. Te są węższe i mniej-
sze – sprawiają mniej naturalne wrażenie niż te znane z innych 
klawiatur Apple’a. Nie jest to duży problem, bo w sumie rzadko 
się z nich korzysta, niemniej jednak wymagają przyzwyczajenia. 
Znacznie bardziej irytujący, podobnie jak w 13” Airze, jest przy-
cisk On/Off w górnym prawym rogu klawiatury. Jest to trady-
cyjny klawisz jak reszta F-ów i niestety mylę się – pamięć w rę-
kach wie, że zwiększenie głośności to drugi klawisz od prawej 
a nie trzeci. Ponownie – da się przyzwyczaić.

Trackpad ma mniejsze wymiary niż te w serii Pro, ale pod każ-
dym innym względem jest identyczny. Praca na touchpadach 
w innych laptopach to zwyczajne tortury w porównaniu z roz-
wiązaniem Apple.

 Ekran 
To właśnie tutaj mam zdecydowanie największe zastrzeżenia! 
Ekran sam w sobie oczywiście nie dorównuje iMakom, Apple 
Cinema Display czy chociażbym modelom wkładanym do Mac-
Booków Pro, ale jest bardzo dobry... pod pewnymi warunka-
mi. Jednym z nich jest światło – matryca to już w tradycji Ap-
ple model glossy, chociaż bez przedniej szyby jak w modelach 
Pro. Jej brak zdecydowanie zmniejsza ilość odbitego światła, 
ale wolałbym mieć matową, którą uważam za znacznie lepszą 
opcję, biorąc pod uwagę zmienne warunki oświetleniowe oraz 
potencjalnie częstą pracę w terenie i na dodatek w słońcu. Se-
rio Apple – skoro już się upieracie przy glossy to przynajmniej 
udostępnijcie jako opcję wersję matt jak w modelach 15 i 17”. Po-
mimo tego mankamentu, da się pracować w pełnym słońcu...

Drugą wadą jest znikoma ilość pikseli w pionie (768) oraz sto-
sunek 16:9. Niestety zmusza to do korzystania z takich wynalaz-
ków jak Glims dla Safari (umożliwia włączenie trybu pełnoekra-
nowego) oraz zmusza do często przewijania czytanych stron. 
Gdyby poszli w matrycę 16:10, jak w modelu 13,3”, i zwiększyli 
przekątną do około 12”, pozostawiając identyczną szerokość to 
byłoby znacznie wygodniej. Głębokość, owszem wzrosłaby nie-
znacznie, ale to znacznie mniejszy kompromis niż braki w ilości 
pionowych pikseli. Potencjalne 1366 × 854 to jednak sporo wię-
cej niż 1366 × 768. Zalecam też włączenie automatyczne ukry-
wanie Docka lub przeniesienie go na bok ekranu...

 iPad to nie Air, a Air to nie netbook 
Definicji netbooków jest sporo, ale sam wyznaję zasadę, że defi-
niują go mniejsza niż pełnowymiarowa klawiatura oraz procesor 
z serii zabawkowych: Intel Atom i podobne. Airowi nawet w 11” 
daleko do netbooka – jest to naprawdę pełnoprawny laptop. Po-
dejrzewam, że sporo osób byłoby w stanie go wykorzystać jako 
jedyny komputer, tym bardziej, że można go przecież podłączyć 
pod zewnętrzny monitor (do 30” i 2560 × 1600 px). Model 13,3” 
na pewno lepiej zda egzamin, ale jest spora grupa osób, któ-
ra dużo podróżuje i dla nich każdy gram jest na wagę złota. To 
właśnie tutaj Air króluje ze swoją jednym jedynym kilogramem 
z groszami – nie zauważam nawet jego obecności w mojej tor-
bie na ramię przeznaczonej dla iPada. Tak... nie pomyliłem się... 
torbie na iPada. Głębokość Aira wynosi dokładnie tyle samo co 
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LR 3.4 import 98 zdjęć 0:24

LR 3.4 import 98 zdjęć i generowanie podglądów 1:1 8:29

LR 3.4 export 49 RAWów do TIFF 5:09

iPhoto import 49 zdjęć 0:13

iPhoto export 49 zdjęć 0:38

Kompresja 98 zdjęć do zipa 3:21

Duplikacja zipa (1,19 GB) 0:12

iMovie – detekcja twarzy 2:23

iMovie – export do profilu Mobile (iPhone) 3:05

Handbrake – konwersja filmu 720p 8:16

  MacBook Air, owszem, da radę pociągnąć 
Angry Birds, ale to nie to samo. O Starcraft 2 
możecie zapomnieć, chyba że potraficie 
grać podczas pokazu slajdów na mapach 
większych niż 2 na 2
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szerokość iPada trzymanego w orientacji portretowej i pomimo 
że jest dłuższy o kilka centymetrów, to bez problemów mieści 
się do mojego kompaktowego STM Scout XS. W odróżnieniu od 
13-tki, jestem go również w stanie wcisnąć do plecaka foto (Lo-
wepro Mini Trekker).

Pomimo podobieństw to nie jest to alternatywa dla iPada, 
przynajmniej nie dla mnie. W moim przypadku iPad to ultra- 
-super-duper-mobilny komputer, służący głównie do czytania, 
ale również do tworzenia treści. W tej pierwszej kategorii bije Aira 
na łeb, a w drugiej sromotnie przegrywa, chyba że wyposażymy 
go w bezprzewodową klawiaturę. Nadal jednak wymaga biur-
ka w odróżnienia od MBA, które swobodnie spoczywa na kola-
nach, jednocześnie nie grzejąc klejnotów rodzinnych – nie uda-
ło mi się jeszcze w żadnej sposób rozgrzać obudowy do wartości 
ciepłych, a co dopiero parzących.

iPad z kolei to idealna konsola do lightowego grania. MacBook 
Air owszem da radę pociągnąć Angry Birds, ale to nie to samo. 
O Starcraft 2 możecie zapomnieć, chyba że potraficie grać pod-
czas pokazu slajdów na mapach większych niż 2 na 2.

 Podsumowanie 
Air w  rozmiarze 11” najczęściej pozostanie drugim lub trzecim 
komputerem w domu, przy czym ma potencjał na jedyny pod 
warunkiem, że do zastosowań mailowo-biurowo-internetowych. 
SSD zapewnia jednak wystarczająco dużą wydajność i zaskakują-

co nadrabia braki w mocy procesora, chociażby w takich aplika-
cjach jak iPhoto czy Lightroom. Jak się uprzecie to nawet w iMovie 
da się zmontować film z wakacji, z tym że trzeba będzie chwilę 
poczekać na jego rendering.

MacBook Air to nie netbook, ale nie jest to też alternatywa dla 
iPada. Na rybkę i akwarium będziecie musieli poczekać... Seria Air 
to też dla mnie ciężki orzech do zgryzienia – gdybym dzisiaj miał 
kupić to nie wiem, na który model zdecydowałbym się: mniej-
szy, znacznie bardziej mobilny... czy większy z ciut większą wy-
dajnością i ekranem. @

  Dzięki szybkiemu SSD wszelkie operacje 
dyskowe są znacznie szybsze niż nawet 
na Makach Pro (z HDD)

MacBook Air 11,6” 
 Procesor: Intel Core 2 Duo 1,4 GHz

 Dysk:  SSD 128 GB

 Ekran:  1366 × 768 px; 11,6”

 Bateria:  5 godzin

 Plusy:    + mobilność i waga 
+ ekran 
+ SSD 
+ stosunkowo duża wydajność 
+ obudowa nie nagrzewa się

 Minusy:    – rozdzielczość ekranu 
– „tylko” 5 godzin na baterii względem 7 godzin 
    w MBA 13,3” 
– brak FireWire 
– brak podświetlanej klawiatury (od którego 
    przyzwyczaiłem się na tyle, że mi  
    nie przeszkadza)

 Ocena iMagazine: 
     

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.imagazine.pl/drukuj-kalendarz
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iMac 21,5”
(mid-2011)

tekst: Wojtek Pietrusiewicz

  Najnowszy i jednocześnie najtańszy 
iMac w żadnym momencie rozgrywki 
w StarCraft II nie spadł poniżej 25–30 fps 
przy wysokich detalach

Cała procedura podłączenia i uruchomienia iMaka zajęła 
mi 5 minut. Dosłownie!

Z dużą dozą niepewności siadałem do testowania najnowszego 
iMaka od Apple. Z jednej strony obawiałem się, że nie dotrzyma 
obietnic i będzie powolny. Z drugiej jednak kiełkował mi w gło-
wie zarodek niepewności – a co będzie, jeśli okaże się szybszy 
od mojej i7-ki z 2009 roku?

Seria iMac na 2011 rok zewnętrznie nie zmieniła się praktycznie 
wcale – dodano czujnik światła obok nowej kamery FaceTime, 
która ma teraz przydomek HD. Z tyłu pojawił się natomiast Thun-
derbolt, wyglądem identyczny z poprzednim Mini DisplayPort. 
Całości oczywiście dopełnia logo błyskawicy nad tym ostatnim.

Wewnętrznie natomiast, to całkiem inna bajka – mamy nową 
serię procesorów Intela z serii Sandy Bridge, nowe karty graficz-
ne AMD i  inne podstawowe konfiguracje. Testowany egzem-
plarz był najtańszym obecnie dostępnym, z 2,5 GHz czterordze-
niowym Core i5, 4 GB RAMu i 500-gigowym dyskiem. Po karcie 
graficznej, oznaczonej jako AMD Radeon HD 6750M, wiele się nie 
spodziewałem. Tym bardziej że droższe modele oferują szybsze 
HD 6750M i HD 6970M.

Uwaga dla osób chcących zamówić inne opcje. Do najtańsze-
go iMaka nie można nic zamówić, ani SSD, ani lepszej karty gra-
ficznej. Te zabawki są dostępne dopiero dla wyższych modeli.

 iMac vs. PC 
Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która uderzyła mnie 
dopiero parę godzin po odebraniu komputera od kuriera: cała 
procedura podłączenia i uruchomienia iMaka zajęła mi 5 minut. 
Dosłownie! Wyjąłem z pudełka, postawiłem na stole i podłączy-
łem kabel zasilający. Następnie wyciągnąłem myszkę, klawia-
turę i włączyłem przycisk zasilający. Fakt, że tę czynność wy-
konuje się tylko raz, ale pamiętam czasy PC-towe, kiedy zakup 
nowych części do obudowy kończył się na całym dniu spędzo-

nym na szukaniu przyczyn konfliktów przerwań, działających 
driverów i wiele więcej.

 StarCraft II 
Testy postanowiłem rozpocząć od jedynej gry, w  jaką gram – 
StarCraft II. Mam przede wszystkim porównania do swojego 
komputera (iMac 27” i7 quad 2,8 GHz, ATI Radeon HD 4850), któ-
ry znam na wylot. Pomimo że mógłbym grać w pełnej rozdziel-
czości (2560 × 1400), to decyduję się na niższą (1920 × 1080), 
ze względu na temperaturę komputera. Różnica w fps pomię-
dzy nimi jest niezauważalna (nie więcej niż kilka procent), ale 
w tej wyższej wiatraki rozkręcają się na 3000 rpm, podczas gdy 
w niższej pracują bezgłośnie. Hałas mnie bardziej drażni, a iMac 
świetnie sobie radzi ze skalowaniem grafiki. Detale w grze mam 
ustawione na tryb „High” (zalecane) i na największej mapie (Dys-
trykt 10) normalnie mam średnio 55 fps, które nie spada poniżej 
22–25 fps przy końcowej mega walce (200/200 razy ośmiu gra-
czy). Na innych mapach, nawet przy olbrzymich armiach, gra nie 
spada poniżej 40–50 fps.

iMac 21,5” kompletnie mnie zaskoczył w tym aspekcie. Wie-
czór rozpocząłem od średnich detali, ponieważ gra nie potrafiła 
wykryć „zalecanych” ustawień. Rozdzielczość natywna oczywi-
ście (1920 × 1080). Mecz był krótki, ale treściwy – moje zerglingi 
zrobiły sieczkę z SCV-ek wroga, a partnerzy dokończyli Marine-
sami i Zealotami. Po 6 minutach było już po wszystkim. Przed 
kolejną walką przestawiłem detale na „High”, a na Skypie zalo-
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LR 3.4 import 98 zdjęć 0:20

LR 3.4 import 98 zdjęć i generowanie podglądów 1:1 2:41

LR 3.4 export 49 RAWów do TIFF 1:24

iPhoto import 49 zdjęć 0:06

iPhoto export 49 zdjęć 0:14

Kompresja 98 zdjęć do zipa 1:25

Duplikacja zipa (1,19 GB) 0:17

iMovie – detekcja twarzy 0:48

iMovie – export do profilu Mobile (iPhone) 1:07

Handbrake – konwersja filmu 720p 1:38
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gowała się czwarta osoba do drużyny. Zaczęliśmy wyszukiwanie 
przeciwników – po cichu miałem nadzieję, że trafimy na wspo-
mniany Dystrykt 10, aby dać komputerowi prawdziwy wycisk. Al-
gorytmy mi sprzyjały... zaraz miał się rozpocząć mecz, decydują-
cy o wydajności nowego iMaka.

W drużynie mieliśmy dwóch Terran, jednego Protossa, a ja do-
pełniałem różnorodność grając Zergami. Zdecydowaliśmy się na 
pełne ryzyko, czyli szybki expand, kontrolę złóż i zróżnicowanie 
jednostek. Terranie zdecydowali się na ciężki sprzęt: Kruch po-
szedł w Thory, a Drastic tradycyjnie budował Battlecruisery. Ipkiss, 
grając Protossem, zdecydował się na Collossusy i Immortale, aby 
opanować naziemne inspiracje przeciwników. Mi pozostała par-
tyzantka i wsparcie powietrzne dla Protossa – poszedłem w Mu-
taliski. Dystrykt 10 sprawia problemy dopiero jak wartości armii 
zbliżają się do limitów nałożonych odgórnie – po prostu rendero-
wanie kilkuset jednostek na tak dużej mapie nie jest prostą czyn-
nością. Jak już wszyscy wyprodukowali tyle jednostek, ile legal-
nie się da, postanowiliśmy zaatakować!

Starcie było doprawdy epickie. Całość dopełniły Carriery wro-
giego Protossa, które na starszych iMakach (Core i3) powodują 
(na tej mapie), włączenie trybu „slideshow” – 5–10 fps to mak-
simum tego, na co można liczyć. Najnowszy i jednocześnie naj-
tańszy iMac w żadnym momencie nie spadł poniżej 25–30 fps 
przy wysokich detalach. Tak, wiem, że to żadne osiągnięcie dla 
PC-tów, ale to w końcu all-in-one, który ma znacznie większe 
ograniczenia, niż składak. Patrząc na wydajność, tylko w tej jed-
nej, jedynej grze i zdanie egzaminu na medal, bałem się co bę-
dzie w debiucie MacMarka 1.0...

 Wydajność 
Jako że iMac jest taki sam, jak poprzednie modele, zdecydowa-
łem się skupić na tym, co nowe zamiast wymieniać zalety posia-
dania komputera typu „wszystko-w-jednym” – koniecznie prze-
czytajcie recenzję iMaka 27” i5 z archiwalnego numeru (12/2010 

– dostępny na www.iMagazine.pl), jeśli interesuje Was funkcjo-
nalność takiego rozwiązania.

Jak już wspominałem, trochę obawiałem się, że nowy, czte-
rordzeniowy i5 rozniesie w pył moją i7-kę. W testach Geekbench 
ma ponad 1,000 punktów mniej, ale to MacMark miał za zada-
nie porównanie jego wydajności w codziennych czynnościach. 
Okazało się jednak, że wyniki są bardzo zbliżone.

Najbardziej obciążające testy, to import zdjęć do Lightroom 
wraz z wygenerowaniem podglądów 1:1, gdzie różnica jednej se-
kundy pomiędzy komputerami jest do pominięcia. Drugim, nie-
wątpliwie jest eksport do TIFF, w którym iMac 21,5” okazał się 10% 
szybszy (czyli o 9 sekund). i7-ka zdecydowaną przewagę dopie-
ro pokazała w teście Handbrake’a, który wykorzystuje wszyst-
kie rdzenie w procesorach – iMac 21,5” był o 24% wolniejszy od 
i7-ki z 2009 roku (98 sek. vs. 79 sek.).

Uwaga: OS X na moim sprzęcie ma już 3 lata i jest mocno za-
ładowany śmieciami – nie zdecydowałem się na czystą insta-
lację systemu do tego jednego testu, z oczywistych powodów. 
Podejrzewam, że mógłby jeszcze zyskać kilka procent w niektó-
rych testach.

 Podsumowanie 
Jeśli szukacie komputera, o praktycznie takiej samej wydajno-
ści (z jednocześnie szybszą kartą graficzną), jak topowy iMac 27” 
z 2009 roku, ale mającego znacznie korzystniejszą cenę, to ten 
model jest dla Was. Różnice w codziennej pracy są znikome, raz 
na korzyść starszej maszyny, raz nowszej. W grach, gdzie waż-
ną rolę odgrywa karta graficzna, nowszy model ma już więk-
szą przewagę.

Strach się bać, co będą oferowały droższe modele! @

  Jeśli szukacie komputera o praktycznie 
takiej samej wydajności (z szybszą kartą 
graficzną) jak topowy iMac 27” z 2009 roku, 
ale mającego znacznie korzystniejszą cenę, 
to ten model jest dla Was

iMac 21,5” 
 Wymiary:  45,1 × 52,8 × 18,85 cm (wys. × szer. × głęb.)

 Waga:  9,3 kg

 Procesor:  Intel Core i5 Quad-Core 2,5 GHz

 GPU:  AMD Radeon HD 6750M, 512 MB GDDR5

 Pamięć:  4 GB RAM

 HDD:  500 MB SATA, 7200 rpm

 MacMark 1.0:  167 punktów

http://www.iMagazine.pl
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tekst: Wojtek Pietrusiewicz

Przedstawiamy nasz własny benchmark

Tym artykułem chciałbym zainaugurować nasz własny bench-
mark, pod nazwą MacMark. Odsłona będzie oczywiście w wer-
sji 1.0 i z czasem będzie rosnąć.

W odróżnieniu od benchmarków dostępnych na rynku, Mac-
Mark polega na obliczaniu czasu wykonania typowych dla nas 
wszystkich operacji w iPhoto, Finderze, iMovie i innych. Jedyną 
specjalistyczną aplikacją jest Adobe Lightroom, ze względu na 
fakt, że jest to narzędzie łatwo dostępne w wersji trial, nie zajmu-
je dużo miejsca, a sporo osób z niego korzysta. Niektórzy z Was 
zapewne chcieliby zobaczyć Aperture, ale Apple wycofał wer-
sję trial, dlatego zrezygnowaliśmy z niego zupełnie. Sam bardzo 
chciałbym zobaczyć w przyszłości udział Final Cut Pro w Mac-
Mark, ale podejrzewam, że nie będzie to możliwe. Pominęliśmy 
również ripowanie CD oraz kodowanie plików, na przykład do 
formatu Apple Lossless, ze względu na fakt, że iTunes na razie nie 
jest 64-bitowy, ani nie wykorzystuje wielu rdzeni – podobne ob-
ciążenie (jeśli nie większe) wykonuje Lightroom w teście eksportu.

Wszystkie pliki, konieczne do przeprowadzenia własnych te-
stów, będą niedługo do pobrania na odpowiednim serwerze, aby-
ście mogli sobie w domu przeprowadzić własne testy. Postaramy 
się również uruchomić odpowiednią stronę na iMagazine.pl, na 
której będzie lista oficjalnych wyników wykonanych przez nas, 
oraz być może nieoficjalnych, wykonanych przez Was.

Wzór wyliczenia Macmark 1.0

Końcowy MacMark wyliczany jest na podstawie wzoru:

MacMark = (1 ÷ (suma testów w sekundach)) × 100 000

Procedura MacMark 1.0 
 
1.  Adobe Lightroom 3.4 (I) – czas importu 98 zdjęć (z aparatu 

Fuji X100), z których połowa to JPG, a pozostałe to pliki RAW. 
Pliki znajdują się na dysku systemowym, w oknie importu 
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ustawiona jest funkcja „Copy” (nie „Move”!!!). Czas jest zatrzy-
many po pojawieniu się napisu „Task completed”.

2.  Adobe Lightroom 3.4 (II) – czas importu 98 zdjęć (jak wy-
żej) wraz z generowaniem podglądów 1:1 (odpowiednia opcja 
w oknie importu). Czas jest zatrzymany po pojawieniu się na-
pisu „Task completed”.

3.  Adobe Lightroom 3.4 (III) – czas eksportu 49 RAWów (z punk-
tu nr 2) do TIFF (bez kompresji, 16-bit, sRGB).

4.  iPhoto (I) – import 49 zdjęć JPG z dysku systemowego (pliki 
są kopiowane do biblioteki iPhoto). Czas jest zatrzymany po 
zniknięciu okna importu.

5.  iPhoto (II) – eksport 49 zdjęć JPG (z punktu nr 4) na biurko. 
Ustawienia: JPG, jakość Medium, rozmiar custom 800px. Czas 
jest zatrzymany po zniknięciu okna eksportu.

6.  Finder – kompresja 98 zdjęć (49 JPG i 49 RAW z Fuji X100) do 
pliku ZIP – ZIP (I). Funkcja kompresji wywoływana jest z menu 
kontekstowego, po zaznaczeniu wszystkich zdjęć.

7.  Finder – duplikacja ZIPa (z punktu nr 6) za pomocą funkcji 
„Duplikuj” w menu kontekstowym Findera – ZIP (II). W punk-
tach 6 i 7 czas jest zatrzymywany po zniknięciu okna postępu.

8.  iMovie (I) – po zaimportowaniu filmu 720p (pochodzącego 
z Fuji X100), uruchomiona zostaje „Detekcja Twarzy” z menu. 
Czas jest zatrzymany po zniknięciu okna postępu.

9.  iMovie (II) – film z punktu nr 8 jest przeniesiony na timeline 
i bez żadnych dodatkowych efektów, filtrów czy szablonów, 
jest eksportowany za pomocą komendy E (menu Share -> 
Export Movie) do szablony „Mobile 480×272”, który dotyczy 
iPhone’a i iPada.

10.  Handbrake – konwersja filmu 720p nagranego za pomocą 
Fuji X100 do presetu „Apple iPad”, wybieranego z prawego, 
wysuwanego menu.

Uwagi dotyczące procedury testowej 

Czas liczony jest stoperem.
Lightroom:
–  w preferencjach trzeba ustawić opcję, aby traktował pliki JPG 

jako osobne, względem plików RAW;
–  czas na stoperze jest zatrzymywany po pojawieniu się napisu 

„Task completed” w pasku postępu w górnym lewym rogu;
–  pierwsze i drugi test jest liczony równocześnie – generacja pod-

glądów zaczyna się dopiero po zakończeniu importu i w tym 
celu na stoperze korzysta się z funkcji „lap”.

iPhoto:
–  czas zatrzymywany jest po zniknięciu z ekranu paska postępu, 

odliczającego ile zdjęć pozostało do zaimportowania.

Wersje:
–  Lightroom 3.4 w trybie 64-bitowym
–  iPhoto 9.1.2
–  OS X 10.6.7
–  iMovie 9.0.2
–  Handbrake 0.9.5 64-bitowy

Bludot – sprzęt dla wymagających i nowoczesnych

Bludot.pl to sklep internetowy ze sprzętem dedykowanym użytkownikom iPad, iPod, iPhone i komputerów, poszuku-
jących rozwiązań nowatorskich, ceniących jakość i wygodę użytkowania. 

Bludot.pl to stacje dokujące do iPodów, akcesoria do iPhone/iPad, kable dokujące do iPod/iPhone, przejściówki do 
komputerów PC i Mac, przenośne i stacjonarne dyski Iomega,  czytniki książek Be-Book, kamery Sanyo, tunery tele-
wizyjne Elgato, kieszonkowe projektory Philips. Wszystkie te produkty są w zasięgu myszy przez 24 godziny na dobę.

Zapraszamy do zakupów!  www.bludot.pl

http://www.bludot.pl
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Telewizja cyfrowa na Maku, 
czyli test tunera 
AVerTV Hybrid Volar M

tekst: Paweł Iwaniuk

Część z Was jest już zapewne użytkownikami naziemnej telewizji 
cyfrowej, która powoli, ale jednak, jest wdrażana na terenie nasze-
go nadwiślańskiego kraju. W ostatnich miesiącach na terenie, na 
którym mieszkam pojawił się sygnał DVB-T, dlatego postanowiłem 
przyjrzeć się bliżej różnym rozwiązaniom, które umożliwią odbiór 
sygnału telewizji cyfrowej przy użyciu komputera z jabłuszkiem.

Jednym z takich rozwiązań jest tuner AVerTV Hybrid Volar M, 
który trafił na testy do redakcji iMagazine. Jest to stosunkowo 
małe urządzenie, które podłączamy do portu USB w naszym 
komputerze. Warto również zaznaczyć, że tuner, jak sama nazwa 
wskazuje, jest rozwiązaniem hybrydowym. Co to oznacza? Otóż 
umożliwia on jednoczesny odbiór sygnałów cyfrowych i analo-
gowych (w tym również radio FM). Dodatkowo, Volar M posiada 
również analogowy interfejs AV przy użyciu, którego możemy 
podłączyć do tunera każde urządzenie posiadające złącze RCA 
(zwykłe chinche) lub S-Video.

Volar M jest więc wypasiony, niczym kot rzeźnika. W poniż-
szym teście skupię wyłącznie na telewizji cyfrowej. W trakcie te-
stów, szybko odkryłem pewną przypadłość Volar M. Otóż tuner 
posiada jakiś dziwny problem, w efekcie którego podczas oglą-
dania programów z nadajnika MUX-3 (TVP), po kilkunastu se-
kundach zawiesza się aplikacja AVerTV. Czasem dochodzi na-
wet do całkowitego zawieszenia systemu. Co ciekawe, problem 
ten w ogóle nie występuje w przypadku MUX-2 (stacje komercyj-
ne). Programy Polsatu, TVN, TV4 i Pulsu działają bez zająknięcia.

Nie jestem jednak w stanie określić źródła problemu. Nie wiem, 
czy dotyczy on samego tunera, aplikacji AVerTV czy może mo-
jego MacBooka. Nie posiadałem jednak pod ręką drugiego kom-
putera, z którym mógłbym zweryfikować poprawność działania 
tunera, dlatego pytanie o problem pozostało bez odpowiedzi.

Jak już wspomniałem, w przypadku sygnału z MUX-2 wszystko 
jest ok. Volar M posiada bardzo dobrą funkcję nagrywania oglą-
danych programów. Po zatrzymaniu nagrania otrzymujemy plik 
mp4, który możemy wypalić jako film na płycie DVD, przy użyciu 
iDVD lub edytować, przy użyciu iMovie. Możemy również zapro-

gramować nagranie z wyprzedzeniem przy użyciu przewodnika 
EPG. W opcjach harmonogramu możemy nawet nakazać nasze-
mu Makowi, aby tuż po nagraniu wyłączył się. Natomiast, żeby 
nagranie rozpoczęło się, komputer musi być tylko włączony. Apli-
kacja AVerTV uruchomi się o czasie samodzielnie.

Wróćmy jednak do samych nagrań. Jeśli liczycie na możliwość 
odtwarzania nagranych plików w iPodach oraz innych urządze-
niach z „i”, to prawdopodobnie konieczna będzie dodatkowa kon-
wersja. W zależności od kanału, z którego nagrywamy, zmieniają 
się parametry kompresji (głównie bitrate wideo), stąd też, rów-
nież wielkość nagrań jest dynamiczna. Nagrania pod względem 
jakości są według mnie bardzo dobre. Powiedziałbym nawet, że 
jest to 1:1 z tym, co oglądamy podczas transmisji.

Podsumowując. Mam nadzieję, że problem dotyczący sygna-
łu z MUX-3 okaże się wyłącznie kwestią oprogramowania i zo-
stanie wyeliminowany w jego aktualizacji. Jeśli tak się stanie, to 
z czystym sumieniem będę mógł polecić Volar M wszystkim po-
siadaczom Maków. Nie jest on co prawda najtańszym rozwiąza-
niem, ale trzeba pamiętać, że płacimy nie tylko za tuner cyfro-
wy, ale również za jego dodatkowe funkcje. @
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15 września 2010 roku miała miejsce premiera kontrolera rucho-
wego PlayStation Move. To nazwa całego zestawu, w skład któ-
rego wchodzą: kontroler główny, kamerka PlayStation Eye i kon-
troler nawigacyjny, tudzież DualShock 3. Te dwa ostatnie spełniają 
tę samą funkcję. Różnica leży w upodobaniach gracza – czy pre-
feruje wygodny kontroler, który dobrze leży w dłoni, czy jednak 
jedną ręką woli trzymać DS3.

Podłączenie całości jest bardzo proste i sprowadza się do syn-
chronizacji kontrolera z konsolą przez kabel USB. Jedna konso-
la jest w stanie obsłużyć maksymalnie cztery kontrolery Move, 
bądź dwa kontrolery nawigacyjne „Navi” i dwie różdżki w tym 
samym momencie. Ładowanie odbywa się tak samo jak w przy-
padku DS3 – wystarczy podłączyć do kabla USB i bezpośrednio 
do konsoli lub komputera. Bateria wytrzymuje średnio o 8–10 go-
dzin zabawy Movem i 30 godzin Navi.

Główny kontroler wyposażony jest w żyroskop i akcelerometr, 
więc jego ruchy śledzone są na wszystkich płaszczyznach. Praca 
opiera się na śledzeniu kolorowej sfery kontrolera przez kamerkę 
PS Eye. Odbywa się to bardzo szybko i z ogromną precyzją. Ruch 
oddany jest w skali 1:1. To robi wrażenie. Śledzenie przez kame-
rę ruchów, kolorowej w trakcie gry sfery, w całym tym systemie 
odgrywa kluczową rolę. Sama konstrukcja jest dobrze przemy-
ślana i warto to zaznaczyć. Całość dobrze leży w dłoni i przyci-
ski są odpowiednio rozlokowane. Spust, przycisk „T”, dostęp-
ny jest pod palcem wskazującym. Natomiast kwadrat, trójkąt, 
X i kółko rozmieszczone przy głównym przycisku „Move”. Pod 
nimi z kolei znajduje się PS Button. Wklęsły, w przeciwieństwie 

do tego na DualShocku 3., Select i Start znajdują się na obu bo-
kach kontrolera.

W momencie, gdy Move jest wyłączony, sfera jest biała. Przy-
pomina ona przyklejoną piłeczkę i dla wielu była celem szyderstw. 
Dla niektórych może to wyglądać śmiesznie. Kiedy jednak zaczy-
namy grać, całkowicie zapominamy o tym jak wygląda, a nasze 
skupienie i uwagę przyciąga funkcjonalność. Sama ta sfera jest 
pusta w środku i podświetlana od zewnątrz trzema diodami, 
które nadają jej przeróżne kolory. Można ją ścisnąć, bez obaw 
o uszkodzenie. Tym samym, gdy kogoś przypadkowo uderzy-
my podczas grania, nie stanie mu się krzywda.

 Navi 
Kontroler nawigacyjny, to opcjonalne i uzupełniające komplet, ak-
cesorium. Posiadanie go nie jest konieczne, gdyż wszystkie jego 
funkcje może spełnić DS3. Problem polega jednak na tym, że trzy-
manie go w jednej ręce jest mało komfortowe i wielu osobom 
może się nie podobać. Wtedy do akcji wkracza kontroler nawi-
gacyjny (nazywany potocznie przez graczy: Navi). Jest mniejszy 
od Mova i równie wygodnie się go trzyma. Zawiera jeden trigger 
(L2) i przycisk L1, analog, d-pad (czyli po prostu krzyżak), przycisk 
x, kółko i PS Button. Cechuje się największą wytrzymałością ba-
terii ze wszystkich kontrolerów do PS3.

 PlayStation Eye 
Kamera PlayStation Eye to rzecz wymagana do prawidłowego 
działania systemu. Bez niej możliwe byłoby tylko przeglądanie 

I like to Move it
tekst: Wojtek Rajpert
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 Immersja jak nigdy wcześniej 
Na rynku dostępnych jest już kilka innych przystawek, tańszych 
od Sharp Shootera nawet o 50 proc. To jednak historia podobna, 
jak z DualShockiem 3 i innymi padami do PS3 od firm trzecich. 
Niby zastosowanie to samo, ale wrażenia inne. Precyzja, dzięki 
zamontowanemu w nim PlayStation Move, jest niesamowita, 
a w rękach trzyma się go wyśmienicie.

To, co przemawia zdecydowanie na korzyść SS, to jakość jego 
wykonania. Solidna konstrukcja, dobrze rozmieszczone przyci-
ski i kontrolery, a także wygoda w jego trzymaniu. Główny kon-
troler ruchu PlayStation Move ulokowany jest w lufie karabinu. 
Dzięki portowi mini-USB, możliwe jest przeniesienie przycisków 
z kontrolera w bardziej dogodne miejsca na samym Sharp Sho-
oterze, blisko palca wskazującego, co jest bardzo wygodnym roz-
wiązaniem. Jednak prawdę powiedziawszy, bez przeniesienia, nie 
wyobrażam sobie innego używania przycisków, poza kółkiem, 
d-padem i iksem, które to ulokowane są na Navi. Nad spustem, 
z obu stron, znajdują się kwadrat i trójkąt, do których dostęp jest 
błyskawiczny. Pod nim – przycisk Move. Istnieje jednak możli-
wość jego zablokowania, by w trakcie rozgrywki nie został przy-
padkowo wciśnięty. Blokada ulokowana jest na rękojeści. Nad 
nim jest jeszcze przełącznik trybu ognia (ciągły, seriami i poje-
dynczymi kulami). Największą bolączką jest jednak rozmiesz-
czenie przycisków SELECT i START, które położenia nie zmieniły, 
są tam gdzie Move i dostęp do nich jest naprawdę niewygodny. 
Warto odnotować również fakt rozsuwanej kolby, którą można 
zablokować na trzech różnych długościach, w zależności od pre-
ferencji osoby grającej.

menu i  tych gier, które wykorzystują żyroskop i akcelerometr 
umieszczony w Move. Cechuje się wbudowanym mikrofonem, 
umieszczonym na samej górze i  dużą szybkością. Przy roz-
dzielczości 640x480 zgrywa obraz w 60 klatkach na sekundę. 
W 320x240 – już w 120 klatkach. Rozdzielczość może nie jest im-
ponująca, ale prędkość już tak. W sposób manualny gracz musi 
ustawić kąt widzenia kamery. Wiele gier do PS Move wymaga 
ustawienia „na niebieską kropkę”, czyli na kąt 75°. Ustawiając na 
czerwoną, zmniejszamy do 54° i powiększamy zoom.

 Odstraszająca cena? 
Cały zestaw jest bardzo solidny, lecz odstraszyć może cena. 
Za podstawowy zestaw startowy będziemy musieli zapłacić 
ok. 220–250 zł, w zależności od sklepu. Jeżeli będziemy chcieli 
do zestawu dodać Navi, aby zwiększyć wygodę grania, to musi-
my ponieść dodatkowy koszt w wysokości 90–110 zł. Niektóre 
gry wykorzystują 2 kontrolery Move, więc cena znów rośnie. Po-
jedynczy główny kontroler to kolejne 130–150 zł. I tak cena stale 
rośnie i rośnie… Nie możemy zapomnieć również o tym, że je-
den Move + jeden Navi, to zestaw dla jednego gracza. Gdy jest 
dwóch chętnych przed konsolą, koszty są dwa razy większe.

To zdecydowanie największa wada PlayStation Move. Całość 
sprawuje się świetnie, działa z chirurgiczną precyzją i system jest 
w stanie rozpoznać najdrobniejsze ruchy. Przygotowanym trze-
ba być jednak, na odpowiednie dostosowanie pokoju, tudzież 
salonu. 3 metry odległości od kamerki to maksimum, półtorej – 
minimum. Trzeba wziąć również pod uwagę to, by swobodnie 
móc wymachiwać na boki.

 Biblioteka gier 
Biblioteka gier wspierających Move stale rośnie i  już dzisiaj za-
opatrzona jest w świetne tytuły. Najmocniejsza pozycją jest Kill-
zone 3. Kolejna – która ukaże się już jesienią – to 
Resistance 3, z identycznym wsparciem tego 
kontrolera. Top Spin 4, który miał premie-
rę w marcu, choć nie oddaje ruchu w skali 
1:1, to sprawuje się bardzo dobrze. Navi/DS3 
odpowiada za poruszanie się graczem i ce-
lowanie, natomiast Move – za siłę uderzeń. 
W  tej skali oddany jest ping-pong w Sport 
Champions, który był jednym z tytułów star-
towych Move. Obowiązkowa pozycja dla fanów 
tego sportu. Granie bardziej rodzinne również 
jest wspierane ze strony Sony i zostało wydanych 
wiele tego typu gier, jak np. Start the Party czy TV 
Superstars. Wartym polecenia jest rewelacyjny Ey-
ePet, którego uwielbiają najmłodsze dzieci.

Wraz z premierą KIllzone 3, która miała miejsce 23 lutego br., 
chłopaki z Guerilla Games głowili się jak sprawić, by poza im-
plementacją w grze stereoskopowego 3D spowodować, by do-
znania z rozgrywki były jeszcze intensywniejsze. Wraz z ekipą 
Zipper, odpowiedzialną za SOCOM 4: US Navy SEALs zapowie-
dzianą na kwiecień 2011, zaprojektowali dedykowane akcesorium 
do PlayStation Move – Sharp Shooter. Jest to przystawka w for-
mie karabinu, dzięki której wrażenia z gry w najpopularniejsze 
w branży strzelanki, są jeszcze większe!
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który wynosi ok 2,7 metra) i oprzeć łokcie o kolana. Gwarantuje 
to zarówno wygodę, zachowanie precyzji, jak i szybkości reakcji.

 Werdykt 
Rozgrywka dzięki PlayStation Move i nakładce w postaci Sharp 
Shootera gwarantuje intensywne doznania i potęguje wrażenia 
z gry. Zachowując pełną kontrolę, mając większą szybkość reak-
cji na to, co dzieje się na ekranie, Sharp Shooter w gatunku FPS 
staje się tym, czym kierownica w racerach. To dedykowane ak-
cesorium zapewnia niespotykaną immersję i co tu dużo mówić 
– kapitalną wczówę. Akcesorium godne polecenia. @

Implementacja Mova jest prosta. Wystarczy zwolnić blokadę 
trzymającą osłonkę, wsunąć główny kontroler Move w port mini 
USB i zatrzasnąć. Podobnie jest z Navi. Odsłonić pokrywkę, wsa-
dzić w uchwyt, zatrzasnąć i voila. Gotowe.

Sharp Shooter pozwala na immersję gracza tak głęboką, ja-
kiej nigdy wcześniej w FPS-ach nie było. Dzięki precyzji PS Move, 
o żadnym opóźnieniu mowy być nie może. Co prawda, potrze-
ba czasu, by się do tego przyzwyczaić, po chwili jednak wszyst-
ko staje się naturalne i poniekąd oczywiste. Przeładowanie bro-
ni może odbywać się na trzy różne sposoby. Możemy przechylić 
kontroler na bok, wcisnąć przycisk przeładowania znajdujący 
się u nasady uchwytu, bądź niczym w shotgunie, użyć funkcji 
pump-action i przeciągnąć do siebie uchwyt, w którym trzyma-
my Navi, co jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Bar-
dzo ważnym faktem jest dostosowanie odpowiednich parame-
trów w menu gry, bo każdy może czerpać przyjemność z trochę 
odmiennych ustawień, a każda różnica jest wyraźnie odczuwal-
na, np. w grze Killzone 3.

Problematyczna pozostaje jeszcze kwestia pozycji podczas gra-
nia Sharp Shooterem. Na ratunek zmęczonym rękom, wyciągnię-
tym jednak cały czas do przodu, przychodzi możliwość wysunię-
cia kolby i oparcia jej o bark. Pozwala to na dłuższą grę w takiej 
pozycji. Należy wziąć pod uwagę długość rozgrywki. Jeżeli sesja 
jest krótka, to nic nie stoi na przeszkodzie. Mając jednak w pla-
nach kilkugodzinną rozgrywkę, sugerowałbym usiąść na kana-
pie w odpowiedniej odległości (nie zapominając o limicie Move, 

PlayStation Move 
 Cena:  Starter Pack – 220 zł 
  Kontroler główny – 150 zł 
  Kontroler nawigacyjny – 110 zł 
  PS Eye – 90 zł 
  Sharp Shooter – 160 zł

 Plusy: + niesamowita precyzja 
  + wsparcie dla wielu typów gier 
  + jakość wykonania i wygoda w użytkowaniu

 Minusy: –  wysoka i zmienna cena w zależności od 
wymagań

 Ocena iMagazine: 
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 Little Ears – Sounds for Toddlers 

Aplikacja Little Ears, ma na celu rozwijanie znajomości dźwięków u malu-
chów, i jest skierowana do tych naprawdę najmłodszych brzdąców – między 
2 a 3 latka. Dziecko słyszy dźwięk – np. ziewanie – i musi wskazać właści-

wy obrazek spośród trzech zaprezentowanych na  iPhonie/iPadzie. Do dyspozycji są prze-
różne zestawy tematyczne: pojazdy, narzędzia, odgłosy kuchni czy pogoda itd. Wszystkie 
ilustracje zostały stworzone przez profesjonalnego dziecięcego ilustratora specjalnie na po-
trzeby naszej aplikacji.
Producent: Mobiler Kategoria: Education
Cena: 0,79 euro …» http://bit.ly/kNI7fe

 SpeedAlarm 

SpeedAlarm to „CB Radio w komórce” – multiplatformowa aplikacja dla 
kierowców, dzięki której ostrzegają się wzajemnie o kontrolach drogowych, 
wypadkach i innych zagrożeniach na drodze.

Producent: BinarTech Kategoria: Navigation
 Cena: darmowa (przez 30 dni w pełnym zakresie dla nowego użytkownika, potem przez 
1h na dobę. Jeżeli ktoś potrzebuje dłuższego czasu, może wykupić abonament na stronie 
http://bit.ly/m5HgQX lub przez in-app purchase) …» http://bit.ly/dhaArW

 Sleep like a child 

Niektórzy rodzice mają szczęście – dla nich powiedzenie „śpi jak niemow-
lę” jest prawdziwe. Cała reszta z nas wie, że to tylko powiedzenie. Na po-
moc przychodzi prosta aplikacja, odtwarzająca na naszym iPod/iPhone od-

powiednie dźwięki, pomagające maluchowi zasnąć. Szum morza, odgłosy burzy, a może 
odkurzacz? Każdy maluch znajdzie coś dla „siebie”.
Producent: Artur Kaszak Kategoria: Utilities
Cena: 0,99 dol./0,79 euro …» http://bit.ly/iVgTcx

 Virtualo 

Aplikacja Virtualo umożliwia czytanie e-booków w formatach PDF i EPUB 
zabezpieczonych systemem Adobe DRM, jak również  e-booków niezabez-
pieczonych. Aplikacja umożliwia dostęp do największej oferty e-booków na 

polskim rynku liczącej 7 500 produktów z 90 wydawnictw. Virtualo jest już dostępna nie 
tylko na iPada, ale również na iPhona.
Producent: ????? Kategoria: Books
Cena: Bezpłatna iPad http://bit.ly/ktRuWR iPhone http://bit.ly/iobplC  
 Mini-site app http://bit.ly/mvI6BT

Katalog polskich aplikacji

Przedstawiamy Wam pierwszy, polski katalog aplikacji. 
Na nasz apel do developerów aplikacji iOS otrzymaliśmy 
kilkadziesiąt zgłoszeń. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
nie udało nam się dotrzeć do wszystkich. Liczymy jednak 

na to, że będzie to początek tworzenia szerszego kata-
logu, który będzie stanowił kompendium wiedzy o pol-
skim rynku iOS.

http://bit.ly/kNI7fe
http://bit.ly/m5HgQX
http://bit.ly/dhaArW
http://bit.ly/iVgTcx
http://bit.ly/ktRuWR
http://bit.ly/iobplC
http://bit.ly/mvI6BT
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 Bord 

Aplikacja zmieni Twoje urządzenie w szkolną tablicę. Możesz tworzyć ry-
sunki korzystając z sześciu kolorów i trzech grubości realistycznie wygląda-
jącej kredy, a naturalnie działająca gąbka pozostawia delikatne ślady kredy. 

Zapisane prace można wczytać z różną prędkością, przesłać na adres e-mail lub opubliko-
wać na Facebooku.
Producent: Pixle Kategoria: Entertainment
Cena: 0,99 dol.  …» http://bit.ly/iKI30l 
 Strona aplikacji: http://bit.ly/9nczlF

 Fortis 

Klasyczna strzelanina oparta na starym sprawdzonym schemacie Aste-
roids ale zrealizowana w zupełnie nowym, wypełnionym efektami spe-
cjalnymi, otoczeniu 3D. Gracz kierując zwrotnym pojazdem latającym 

musi przejść 36 zróżnicowanych poziomów. 4 rodzaje broni, osłona, wspomaganie ce-
lowania, wiele rodzajów wrogich pojazdów, 4 trójwymiarowe scenerie, sklep z bronią 
i amunicją, różne bonusy do zdobycia, wspaniała oprawa graficzna i dźwiękowa, pol-
ska wersja językowa... Aplikacja uniwersalna dla iPhone, iPod Touch, iPad; w MacApp-
Store dostępna wersja dla MacOSX. Więcej informacji o grze, opis, screenshoty, trailer: 
http://bit.ly/ettxSu.
Producent: Mariusz Włodarczyk Kategoria: Games/Action
Cena: 0,99 dol. / 0,79 euro  …» http://bit.ly/frZ1DM

 
 Ewidencja Przebiegu Pojazdu 

Program dla przedsiębiorców. Szybkie wprowadzanie przejazdów wg stanu 
licznika lub wcześniej zdefiniowanych wzorców, rejestrowanie poniesionych 
wydatków i generowanie raportów przejazdów, kosztów i zestawień goto-

wych do wydruku po przesłaniu mailem. Co to jest Ewidencja przebiegu pojazdu i kto po-
winien ją prowadzić? Ogólnie EPP daje możliwość ujęcia kosztów (w części lub całości) użyt-
kowania prywatnego samochodu osobowego w kosztach działalności firmy.
Producent: QART Serwis Jaromir Kopp Kategoria: Biznes
Cena: bezpłatna / 5,99 euro  pro …» http://bit.ly/iRf85r lite …» http://bit.ly/iH3CJi

Strona aplikacji: http://bit.ly/lRjoGb

 
 

 Waluty NBP 

Dostęp do bieżących i archiwalnych notowań kursów walut NBP bez uży-
wania przeglądarki. Program w szybki i oszczędny (mała ilość pobieranych 
danych) sposób zapewnia dostęp do tabel A, B i C notowań kursów walut 

Narodowego Banku Polskiego.
Producent: QART Serwis Jaromir Kopp Kategoria: Finanse
Cena: 0,79 euro  …» http://bit.ly/ihzeoL

http://bit.ly/iKI30l
http://bit.ly/9nczlF
http://bit.ly/ettxSu
http://bit.ly/frZ1DM
http://bit.ly/iRf85r
http://bit.ly/iH3CJi
http://bit.ly/lRjoGb
http://bit.ly/ihzeoL
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 iBlissymbols 

Pierwszy program na iOS przeznaczony dla osób używających symboli 
 Blissa. Program jest kierowany do terapeutów i sympatyków języka Blissym-
bol oraz dla osób niepełnosprawnych używającychsymboli Blissa do komu-

nikacji. W programie zawarta jest pełna, oficjalna biblioteka symboli Blissa zatwierdzona 
przez BCI (obecnie 4496 symboli) z opisami po polsku, angielsku, szwedzku (3040 opi sów), 
norwesku (3010 opisów) i rosyjsku (2270 opisów).
Producent: QART Serwis Jaromir Kopp Kategoria: Edukacja
Cena: 14,99 euro  pro …» http://bit.ly/mjGSOi lite …» http://bit.ly/mjGSOi 
 Strona aplikacji: http://bit.ly/lGXr7c

 
 Słońce: Bajka z lektorem dla dzieci 

Bajka jest przeznaczona dla dzieci od 3 do 6 lat, ale starsze dzieci i dorosłe 
osoby też będą miały sporo zabawy. Niepowtarzalne ręcznie malowane 
oryginalną techniką na płótnie jutowym ilustracje. Polski lektor (dwa głosy 

do wyboru) i niespodzianki na każdej z trzynastu plansz.
Producent: QART Serwis Jaromir Kopp Kategoria: Książki
Cena: 0,79 euro …» http://bit.ly/mPjJhV 
 Strona aplikacji: http://bit.ly/mFibpt

 
 Sarenka: Bajka z lektorem i układanką 

Bajka dla dzieci (od 3 do 6 lat) z układanką puzzle, która ucieszy również 
dorosłych. Niepowtarzalne ręcznie malowane ilustracje. Polski i angielski 
lektor. Dziesięć ręcznie malowanych (akwarele i olej) oryginalnych ilustra-

cji. Układanka puzzle o czterech stopniach trudności do każdej z plansz.
Producent: QART Serwis Jaromir Kopp Kategoria: Książki
Cena: 0,79 euro …» http://bit.ly/leVQAB 
 Strona aplikacji: http://bit.ly/mhyHba

 (Lu) Art Puzzle seria 6 aplikacji 

Ponad sto niepowtarzalnych ręcznie malowanych akwarel i obrazów olej-
nych do podziwiania (slideshow), układania (puzzle) i używania we wła-
snych kompozycjach do wydruku lub wysłania mailem w każdym z progra-
mów. Pięć stopni trudności układania. Kompozycje możesz wysłać mailem, 
prosto z programu umieścić w albumie na Facebooku, wydrukować (Air-
Print) lub zapisać w zdjęciach. Każda z udekorowanych przez Ciebie ilustra-
cji może być niepowtarzalnym zaproszeniem, życzeniami, podziękowaniem 
lub kartką pocztową.

Producent: QART Serwis Jaromir Kopp Kategoria: Rozrywka
Cena (za każdy): 0,79 euro  (Lu) Art Puzzle: Abstrakcje I …» http://bit.ly/k7IDdw

 (Lu) Art Puzzle: Abstrakcje II …» http://bit.ly/kljBXl
 (Lu) Art Puzzle: Marynistyka …» http://bit.ly/kuESz0
 (Lu) Art Puzzle: Impresje …» http://bit.ly/jN9gBY
 (Lu) Art Puzzle: Less real …» http://bit.ly/jvSi6x
 (Lu) Art Puzzle: More real …» http://bit.ly/jDXKYA

 Strona aplikacji: http://bit.ly/j4l7H2

http://bit.ly/mjGSOi
http://bit.ly/mjGSOi
http://bit.ly/lGXr7c
http://bit.ly/mPjJhV
http://bit.ly/mFibpt
http://bit.ly/leVQAB
http://bit.ly/mhyHba
http://bit.ly/k7IDdw
http://bit.ly/kljBXl
http://bit.ly/kuESz0
http://bit.ly/jN9gBY
http://bit.ly/jvSi6x
http://bit.ly/jDXKYA
http://bit.ly/j4l7H2
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 Naucz się angielskiego na krzyżówkach 

Nowa, uniwersalna aplikacja „Naucz się angielskiego na krzyżówkach” 
gwarantuje o wiele więcej zabawy w nauce języka angielskiego. Zawie-
ra ponad 3000 angielskich słów wykorzystanych do rozwiązywania po-

nad 1000 krzyżówek.
Producent: Jourist Verlags GmbH Kategoria: Education
Cena: 3,99 euro …» http://bit.ly/l1LuzC

 Tłumacz Podróżny 

„Tłumacz podróżny” jest ilustrowanym, dźwiękowym przewodnikiem ję-
zykowym przekładającym polskie słówka i wyrażenia na 25 języków. Pro-
gram, dzięki funkcji wypowiadania zapisanych zdań, daje wyjątkową możli-

wość komunikacji za granicą nawet bez znajomości lokalnego języka. Komunikację ułatwiają 
dodatkowo łatwe do zrozumienia ilustracje. W każdym z języków dostępnych jest łącznie 
2100 użytecznych słówek i  zwrotów podzielonych na kategorie oraz udźwiękowionych 
przez profesjonalnych lektorów.
Producent: Jourist Verlags GmbH Kategoria: Travel
Cena: 7,99 euro …» http://bit.ly/bbDxOe

 Trener Słownictwa Jourist 

„Trener Słownictwa Jourist” z liczbą około 10 tys. słów do-
stępnych w każdym kierunku danego języka pozwoli Ci 
wkrótce osiągnąć wspaniałe rezultaty I znaleźć się na dro-
dze do opanowania wybranego języka obcego. Nasza me-
toda nauczania oparta jest na koncepcji ćwiczeń z kartami 
planszowymi. Poprzez serię zajmujących ćwiczeń starasz 
się osiągnąć najwyższy poziom biegłości czyli „Bardzo do-
bry”. „Trener Słownictwa Jourist” zawiera ponad 10 tys. słó-

wek w każdym języku udźwiękowionych przez profesjonalnych lektorów.
Producent: Jourist Verlags GmbH Kategoria: Education
Cena (za każdy): 7,99 euro  
 Trener Słownictwa Jourist. Europa Zachodnia …» http://bit.ly/ei4QyH 

 Trener Słownictwa Jourist. Europa Północna …» http://bit.ly/ktQEA8
 Trener Słownictwa Jourist. Europa Południowa i Wschodnia …» http://bit.ly/mceIlj
 Trener Słownictwa Jourist. Ameryka …» http://bit.ly/jTR2X2
 Trener Słownictwa Jourist. Azja …» http://bit.ly/kA6Xps

 Trening Językowy 

Ucz się efektywnie aż 25 języków obcych za pomocą jednej aplikacji na two-
jego  iPhone’a, iPod’a touch lub iPad’a. Z „Treningiem językowym”, szybko 
osiągniesz świetne rezultaty na ścieżce nauki wybranego języka obcego, 

dzięki naszej unikalnej metodzie nauczania łączącej wizualne i akustyczne treningi języków 
obcych. Do każdego z ponad 2100 słów i zwrotów w każdym języku została dołączona ilu-
stracja oraz udźwiękowienie przez profesjonalnych lektorów. „Trening językowy” jest ideal-
ny dla każdego, kto chce się nauczyć kilku słówek i zwrotów przydatnych na wakacjach, jak 
również dla tych, którzy chcą poprawić swoje umiejętności językowe.
Producent: Jourist Verlags GmbH Kategoria: Education
Cena: 7,99 euro …» http://bit.ly/m5RdhO

http://itunes.apple.com/pl/app/id433399928?mt=8&ls=1
http://itunes.apple.com/pl/app/id419620811?mt=8&ls=1
http://bit.ly/l1LuzC
http://bit.ly/bbDxOe
http://bit.ly/ktQEA8
http://bit.ly/mceIlj
http://bit.ly/jTR2X2
http://bit.ly/kA6Xps
http://bit.ly/m5RdhO
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 PongWar 

Połączenie klasycznego Ponga ze strzelanką. Odbijaj piłkę i  strzelaj do 
przeciwnika.

Producent: Orion Lukasz Gonerski Kategoria: Games
Cena: 0,79 euro …» http://bit.ly/jKFUbB

 
 
 
 
 

 FakeLowBattery 

Prosta aplikacja symulująca rozładowany akumulator iPhone’a.
Producent: Orion Lukasz Gonerski Kategoria: Utilities
Cena: 0,79 euro …» http://bit.ly/kgt0ad

 
 

 CzasOpis 

CzasOpis to pierwsza polska aplikacja-zegarek pokazująca aktualny czas 
słowami. Aplikacja posiada opcję TIMERA odliczającego słowami czas do 
wskazanej godziny. W programie można zmieniać tła i czcionki.

Producent: Orion Lukasz Gonerski Kategoria: Entertainment
Cena: 0,79 euro …» http://bit.ly/mTPmKd

 
 
 

  ATP/WTA Live 

„ATP/WTA Live” – oficjalna aplikacja organizacji tenisowych – ATP World 
Tour i WTA. Umożliwia m.in. śledzenie wyników, planów gier, statystyk me-
czowych na 115 turniejach w 43 krajach.

Producent: EDH Tennis Limited Kategoria: Sport
Cena: bezpłatna …» http://bit.ly/kg2lFS

 
 

 Neuroshima Hex 

Neuroshima Hex to dynamiczna gra taktyczna, w którą może grać od 1 do 
4 graczy. Rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez 
mutantów i bezwględne maszyny Molocha. Każdy z graczy dowodzi jedną 

z czterech armii, na którą składają się jednostki, moduły i akcje, które wykłada się na hek-
sagonalnej planszy pola bitwy.
Producent: Big Daddy’s  Kategoria: Sport
Cena: 3,99 euro …» http://bit.ly/iIArCS

http://bit.ly/jKFUbB
http://bit.ly/kgt0ad
http://bit.ly/mTPmKd
http://bit.ly/kg2lFS
http://bit.ly/iIArCS
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 Neuroshima Hex Puzzle 

Neuroshima Hex Puzzle to kampania dla pojedynczego gracza umiejscowio-
na w świecie Neuroshimy Hex. Użyj swoich umiejętności strategicznych do 
poprowadzenia swoich wojsk do zwycięstwa i wydostania się ze 100 pozor-

nie beznadziejnych sytuacji bitewnych. Bez sztucznej inteligencji. Bez losowości. Bez liczenia 
na szczęście. Tylko ty, twoi wrogowie i mnóstwo taktycznego planowania.
Producent: Big Daddy’s Kategoria: Games
Cena: 2,39 euro …» http://bit.ly/joxNet

 iGotuję 

iGotuję jest podręczną, elektroniczną książką kucharską, zawierającą 60 au-
torskich przepisów Ewy Wachowicz. W aplikacji “iGotuję” możemy znaleźć 
między innymi 15 filmów, w których krok po kroku Ewa Wachowicz prezentu-

je swoje ulubione potrawy, łącznie blisko godzinę materiału wideo, zrealizowanego w zaska-
kujący sposób... Aplikacja pomoże przeliczyć miary i wagi, rozebrać tuszkę i odmierzyć czas 
pieczenia lub gotowania, ponieważ zawiera bardzo użyteczny pomocnik oraz listę zakupów.
Producent: Alternative Studio Kategoria: Lifestyle
Cena: 2,99 euro …» http://bit.ly/isFbiF

 Speeq 

Zapamiętywanie słówek to zazwyczaj mało przyjemne zajęcie. Polscy twór-
cy aplikacji Speeq firmy Linnova postanowili trwale to zmienić wypuszcza-
jąc na rynek innowacyjne narzędzie przyspieszające naukę. Aplikacja jest 

dostępna w wersji darmowej. Speeq Free zawiera 160 kart tj. 320 słów i fraz ze wszystkich 
poziomów i dodatkowy bonus 110 kart z czasownikami nieregularnymi. Razem za darmo 
dostaniemy 650 słów i fraz oraz ponad 1000 nagrań dźwiękowych.
Producent: Linnova Kategoria: Edukacja
Cena: 7,99 euro …»  
 free …» http://bit.ly/iqxNFy

 
 
 

 VISA CZ 

Aplikacja to nie tylko narzędzie ułatwiające udział w loterii organizowanej 
przez VISA, ale także funkcjonalny moduł listy zakupowej, który na pewno 
przyda się w trakcie codziennych zakupów przez cały rok.

Producent: ???????? Kategoria: Finance
Cena: bezpłatna …» Aplikacja w trakcie prezentacji

http://bit.ly/joxNet
http://bit.ly/isFbiF
http://bit.ly/iqxNFy
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 Shoot&Score Free 

Shoot&Score to aplikacja dla strzelców skoncentrowana na zapisywaniu wy-
niku ostatecznego (wskazanie pozycji trafienia na celu) i warunków w ja-
kich wykonany był strzał. Jest to notatnik strzelca. Możliwe jest dodawa-

nie nowych pozycji, przeglądanie ich.
Producent: Tomasz Adamowicz Kategoria: Sports
Cena: darmowa  …» http://bit.ly/k49hTK

 
 Shoot&Score 

Shoot&Score to aplikacja dla strzelców skoncentrowana na zapisywaniu wy-
niku ostatecznego (wskazanie pozycji trafienia na celu) i warunków w ja-
kich wykonany był strzał. Jest to notatnik strzelca. Możliwe jest dodawa-

nie nowych pozycji, edycja zapisanych wyników, przeglądanie ich i generowanie raportów/
eksportów danych.
Producent: Tomasz Adamowicz Kategoria: Sports
Cena: 1,59 euro  …» http://bit.ly/jFrtIb

 
 

 
 Health Diary Free 

Health Diary to pamiętnik dla wszystkich wydarzeń związanych ze zdro-
wiem. Wersja darmowa różni się od płatnej tym, że do dyspozycji jest ogra-

niczona liczba typów wpisów, jedna osoba, której dotyczą wpisy oraz brak diagramów.
Producent: Tomasz Adamowicz Kategoria: Health&Fitness
Cena: darmowa  …» http://bit.ly/kZePQd

 
 Health Diary 

Health Diary to pamiętnik dla wszystkich wydarzeń związanych ze zdro-
wiem. Możliwe jest definiowanie własnych kategorii oraz wielu osób któ-
rych zdarzenia dotyczą. Od nowej wersji dostępne będą diagramy na któ-

rych będzie można wskazać miejsca na ciele lub ząb w którym występuje ból lub rana. 
Możliwe jest wygenerowanie podsumowania w postaci raportu html.
Producent: Tomasz Adamowicz Kategoria: Health&Fitness
Cena: 0,79 euro  …» http://bit.ly/mLwrgy

 ZłapTaxi 

ZłapTaxi to nowy sposób zamawiania taksówek gdziekolwiek jesteś. Lo-
kalizując Twoje aktualne położenie aplikacja wyświetli listę korpora-
cji z tego miasta. Dostaniesz aktualne numery posortowane wg najniż-

szej ceny. Na obecną chwilę baza danych liczy niemalże 400 korporacji w 70 miastach 
Polski. Nowa funkcjonalność umożliwia zamawianie taksówki bez dzwonienia (aktual-
nie w Warszawie).
Producent: Przemyslaw Cackowski Kategoria: Travel
Cena: 0,79 euro  …» http://bit.ly/iCk0JS

http://bit.ly/k49hTK
http://bit.ly/jFrtIb
http://bit.ly/kZePQd
http://bit.ly/mLwrgy
http://bit.ly/iCk0JS
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 Kaloriopedia 

Prosta podręczna tabelka kaloryczności najróżniejszych produktów spożyw-
czych i potraw. W bazie znajduje się blisko 600 pozycji podzielonych na ka-
tegorie, które można w prosty sposób przeszukiwać.

Producent: Ajfek Software Kategoria: Health&Fitness
Cena: 1 dol. / 0,79 euro  …» http://bit.ly/kT1EFW

 
 iDean 

Aplikacja do nauki języka angielskiego metodą Deana Mouschera – Ame-
rykanina, który nauczył się języka polskiego i wykładał angielski na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Zawiera 150 lekcji (3 bezpłatne) oraz 11 ciekawostek 

językowych. Ciekawą promocją jest fakt, że gdy ktoś zakupi cały kurs w na telefon, będzie 
mógł otrzymać za darmo fizyczny podręcznik, płytę cd oraz dwie płyty dvd z kursem.
Producent: KLL CONSULTING Kategoria: Education
Cena: darmowa (lekcje po 1 dol. / 0,79 euro)  …» http://bit.ly/j9m9c0

 Blisk 

Masz czasem wrażenie, że coś jest tuż obok Ciebie, ale nie możesz tego 
znaleźć? Z aplikacją blisk zobaczysz to co niewidoczne wokół Ciebie, dzię-
ki zastosowanej Augmented Reality (rozszerzonej rzeczywistości) i odnaj-

dziesz miejsce, którego szukasz. Przyjazna i funkcjonalna prezentacja informacji umożliwi 
Ci łatwo dojść do celu. Dzięki automatycznemu aktualizowaniu Twojego położenia w każ-
dej chwili wyświetli Ci się najbliższe kino, bankomat czy restauracja.
Producent: Polidea Kategoria: Travel
Cena: darmowa …» http://bit.ly/mI8raJ 

 SMS Gateway 

SMS Gateway to aplikacja która rozwiązuje problem korzystania z  internetowych bra-
mek SMS, z poziomu iPod/iPhone oraz iPad. Aplikacja została stworzona z myślą o użyt-
kownikach iPod Touch oraz iPhone. Dzięki tej aplikacji można wysyłać wiadomości SMS 
bezpośrednio ze swojego iPoda/iPhone’a  na telefon komórkowy. Program łączy się 
z  internetową bramką SMS i  za jej pomocą wysyła wiadomość do odbiorcy. Program 
współpracuje w bramkami udostępnianymi przez wszystkich operatorów sieci telefo-
nii komórkowej w Polsce (Orange, Era, Plus, Play, GSM Service). Obsługiwane są zarów-
no darmowe jak i płatne bramki. Idealnie sprawdza się podczas pobytów za granicą.
Producent: HAKORE Kategoria: Social Networking
Cena: 2,39 euro  …» http://bit.ly/9aGXIk
 Strona aplikacji: http://bit.ly/ksuUqa

http://bit.ly/kT1EFW
http://bit.ly/j9m9c0
http://bit.ly/mI8raJ
http://bit.ly/9aGXIk
http://bit.ly/ksuUqa
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 Twoje minuty 

Aplikacja pozwala na szybkie sprawdzenie (na ten moment sieć T-Mobile 
i Orange) stanu konta jak i zużytych megabajtów. Wyświetlane są również 
dane dotyczące pakietów minut/danych.

Producent: Michal Majchrowicz Kategoria: Utilities
Cena: 0,99 dol. / 0,79 euro  …» http://bit.ly/jHApiz

 SHOOTME 

Od 17 stycznia 2011 roku znajdziemy w Appstore aplikację SHOOTME Photo-
graphers, która proponuje szereg rozwiązań umożliwiających śledzenie ak-
tywności fotografów oraz przedsięwzięć agencji, w łatwy i przystępny spo-

sób. Dzięki synchronizacji z e-mailem, możemy bezpośrednio z poziomu aplikacji przesłać 
wiadomość z dowolnym zdjęciem znajdującym się w portfolio fotografa lub wybrać któreś 
ze stworzonej przez nas kolekcji ukrytej pod zakładką Favourite. Istotnym udogodnieniem 
jest synchronizacja opcji Live z Facebookiem, na którym to znajduje się wiele dodatkowych 
informacji oraz komentarzy odnośnie najnowszej działalności agencji.
Producent: Michal Majewski  Kategoria: Photography
Cena: bezpłatna …» http://bit.ly/lxyD34

 Life Board 

Life Board jest aplikacją, która umożliwia użytkownikowi iPadaczytanie in-
teresujących go treści pochodzących z  różnych serwisów internetowych 
w jednym miejscu. Life Board dodatkowo agreguje szereg funkcjonalności, 

takich jak kalendarz, terminarz, prognoza pogody, imieniny i święta. Jeszcze w czerwcu do 
listy funkcjonalności osadzonych w Life Board dołączy integracja z Facebook.
Producent: INFOR IT Sp. z o.o. Kategoria: Lifestyle
Cena: bezpłatna …» http://bit.ly/lJ6IXm

 
 Słówka 

Słówka to łatwa i przyjemna gra przeznaczona dla każdego użytkownika 
iPhone oraz iPod Touch. Zasady gry są bardzo proste:

– Znajdź w jak najkrótszym czasie na planszy jak największą ilość wyrazów.
– Znalezione słówka, możesz zaznaczyć poprzez przeciągnięcie palcem po ekranie.
Z poziomu aplikacji masz możliwość dzielenia się swoimi wynikami na Facebook.
Producent: INFOR IT Sp. z o.o. Kategoria: Games
Cena: bezpłatna …» http://bit.ly/l17b0e

 
 

 Krzyżówki 

Krzyżówki to pierwsza tego typu polskojęzyczna aplikacja stworzona dla 
użytkowników iPhone, iPod Touch oraz iPad. Krzyżówki to świetny spo-
sób na relaks zarówno w drodze do pracy, na uczelnię jak i po ciężkim dniu 

w biurze. Z poziomu aplikacji masz możliwość dzielenia się swoimi wynikami na Facebook.
Producent: INFOR IT Sp. z o.o. Kategoria: Games
Cena: bezpłatna …» Aplikacja w trakcie prezentacji

http://bit.ly/jHApiz
http://bit.ly/lxyD34
http://bit.ly/lJ6IXm
http://bit.ly/l17b0e
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 Dziennik Gazeta Prawna 

Dzięki aplikacji można przeczytać bieżące oraz archiwalne wydania „Dzien-
nika Gazety Prawnej” w każdym miejscu i o każdej porze za pośrednictwem 
iPada. Dla ułatwienia użytkownikom udostępniane są pełne strony gazeto-

we wraz z podziałem na grzbiety.
Funkcjonalności programu: dostęp do pełnych wydań DGP od początku 2011 roku; po-

dział na grzbiety zgodnie z formułą gazety; możliwość przeglądania stron również w wersji 
html; możliwość łatwego wysyłania e-maili z wybranymi artykułami; możliwość skalowa-
nia stron i regulacji rozmiaru czcionek; możliwość wyszukiwania interesujących artykułów; 
możliwość archiwizacji wydań.
Producent: INFOR IT Sp. z o.o. Kategoria: News
Cena: bezpłatna, płatny dostęp do kontentu …» Aplikacja w trakcie prezentacji

 Przekrój 

 „Przekrój” na iPada to znacznie więcej niż elektroniczna wersja papierowe-
go wydania. To nowa platforma multimedialna, a w niej:

– „Przekrój” – artykuły wzbogacone multimediami
– „Raczkowski i inni” – rysunki Marka Raczkowskiego i innych rysowników „Przekroju”
– „Seriale i film” – co tydzień nowe odcinki trzech seriali
– „Krzyżówka” – kultowa krzyżówka „Przekroju”
– „Sukces” – specjalne wydanie miesięcznika „Sukces”
– „Twój przekrój” – prace czytelników
Producent: Wydawnictwo Przekroj Sp. z o.o. Kategoria: News
Cena: bezpłatna, płatny dostęp do kontentu …» http://bit.ly/jafcLy

 
 Przewodnik turystyczny 

Aplikacja to rozbudowany przewodnik turystyczny po różnych miastach Europy w wersji na 
iPada oraz na iPhone. Aplikacja poza opisem atrakcji turystycznych posiada rozmówki, zdję-
cia, trasy turystyczne i mapy.
Producent: INFOR IT Sp. z o.o. Kategoria: News
Cena: płatna …» Aplikacja w trakcie realizacji, publikacja na początku czerwca

 
 

 Malemen 

iPadowa edycja lajfstajlowego magazynu dla mężczyzn. Zawartość wyda-
nia papierowego rozszerzona o filmy, wywiady i galerie zdjęć.
Producent: Macoscope Kategoria: Lifestyle

Cena: bezpłatna, podobnie, jak dwa pierwsze numery.  
Kolejne kosztują 2,99 dolarów. …» http://bit.ly/fYQHuV

http://bit.ly/jafcLy
http://bit.ly/fYQHuV
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 Eco-Drive 

Wirtualna szklanka z wodą, dzięki której nauczymy się jeździć oszczędnie, 
zbyt gwałtowne przyspieszanie lub hamowanie autem powoduje wylewa-
nie się wirtualnych kropli ze tej szklanki.

Producent: Orion Lukasz Gonerski Kategoria: Utilities
Cena: 0,79 euro …» http://bit.ly/kBRR51

 GDeliver 

Dzięki aplikacji można w bardzo prosty sposób wysyłać pliki do repozyto-
rium Google Docs(tm). Program w pełni integruje się z iOS 4.0, więc możli-
we jest wysyłanie plików wszędzie tam, gdzie dostępna jest opcja „Otwórz 

w..” (Mail, Safari, etc.). Jest to również wielkie ułatwienie w przypadku dokumentów ODF 
(http://bit.ly/vGFox), gdyż nie są one obsługiwane przez aplikacje na iOS, a Google Docs(tm) 
posiada pełne wsparcie w tym zakresie.
Producent: Michal Majchrowicz Kategoria: Utilities
Cena: 0,99 dol. / 0,79 euro  …» http://bit.ly/kt1HQV

 
 UM Meteo 

Aplikacja napisana w celu ułatwienia dostępu do meteogramów modelu 
UM generowanych przez ICM, a dostępnych pod znanym wszystkim Pola-
kom adresie new.meteo.pl. Aplikacja pobiera bieżacy meteogram dla wska-

zanego z listy miasta lub pozycji użytkownika (GPS lub wyliczonej dla hotspot WiFi).Dodat-
kowo pobierany jest bieżący komentarz synoptyka.
Producent: Tomasz Adamowicz Kategoria: Weather
Cena: darmowa …» http://bit.ly/lpQ7Ok

 
 UM Meteo + 

Aplikacja napisana w celu ułatwienia dostępu do meteogramów modelu UM 
oraz COAMPS generowanych przez ICM, a dostępnych pod znanym wszyst-
kim Polakom adresie new.meteo.pl. Możliwe jest zdefiniowanie wielu miast 

/ pozycji wskazanych na mapie. Dodatkowo pobierany jest bieżący komentarz synoptyka. 
Przechowywana jest historia meteogramów oraz komentarzy.
Producent: Tomasz Adamowicz Kategoria: Weather
Cena: darmowa …» http://bit.ly/mtGRRz

http://new.meteo.pl/
http://new.meteo.pl/
http://bit.ly/kBRR51
http://bit.ly/vGFox
http://bit.ly/kt1HQV
http://bit.ly/lpQ7Ok
http://bit.ly/mtGRRz
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Używam zazwyczaj dwóch lub trzech iPhone’ów, z zainstalowa-
nym tym samym zestawem aplikacji. Zdarzają się drobne różnice, 
ponieważ jedno z urządzeń znajduje się w sieci Verizon. Z kolei 
na moich iPadach mam zupełnie inny zestaw programów. Sta-
ram się mieć te same aplikacje na moich iPodach, ale nie wszyst-
kie programy dają się zainstalować na starszych urządzeniach.

Na iPhone’ach, organizuję moje aplikacje na mniejszej ilości 
ekranów, niż w przypadku iPadów. Czasami myślę, że standar-
dowa, alfabetyczna organizacja jest dużo lepsza, jednak na iPho-
ne’ach staram się zachować kompaktowość. Czasem trudno od-
naleźć aplikację, której nie używałem od dłuższego czasu, ale ten 
problem pojawia się zarówno w przypadku folderów, jak i pła-
skiej organizacji aplikacji.

Regularnie używam praktycznie wszystkich aplikacji dostar-
czanych przez Apple. Kiedy uczyłem się obsługiwać iUrządzenia, 
starałem się wyciągnąć jak najwięcej z wbudowanych aplikacji, 
zamiast posiłkować się programami firm trzecich. Aplikacje Ap-
ple są tak dobre, że nawet gdy próbuję zastąpić je innymi pro-
gramami, w końcu okazuje się, że te dostarczane przez Apple, są 
po prostu lepsze. Oczywiście, ułatwia to dzielenie się sprzętem. 
Mogę pożyczyć komuś mojego  iPhone’a i bez problemu może 
on używać go jak swojego własnego – i vice versa. Aplikacje do-
starczane przez Apple zachowuję na swoim iPhone’ie w mniej 
więcej tej samej kolejności, w jakiej dostarczane są oryginalnie.

I usually have 2 or 3 iPhones, all with the same apps. On 
occasion they might differ slightly, due to one being Veri-
zon. I have a very different set of apps on my iPads. I try 
to keep the same apps on my iPods (old, new) but not all 
apps will mount on an iPod.

I organize my iPhone apps into fewer home screens on 
my iPads. Sometimes I think keeping all my apps in default 
alphabetic order on home screen after home screen feels ni-
cer, but I try to compact things on my iPhones. The trouble 
is sometimes finding an app you haven’t used for a while, 
but that comes up with a flat (no groups) approach as well.

I use almost all of the Apple apps on a  regular basis. 
When I taught, I tried to get the most out of built-in apps, 
rather than downloading a lot of 3rd party ones. The Ap-
ple apps are so good that even when I try a third party ver-
sion with more features, I prefer the Apple ones in the end. 
Of course, this makes it easy to share iPhones. I can hand 
mine to someone else and they can use it since it’s like the-
irs, and vice versa. I keep the Apple apps in pretty much 
the order the iPhone ships with.

Aplikacje 
Steve’a Wozniaka



Moje aplikacje z AppStore 6/2011 64PROGRAMY

Ekran 1
Z mojego ekranu głównego usunąłem aplikację Stock. Zdecydo-
wanie nie jest ona częścią mojego stylu życia, w którym staram 
się utrzymywać niski poziom stresu. Przeniosłem również apli-
kację YouTube, ponieważ nie używam jej zbyt często. Nie mam 
wystarczająco dużo czasu, by używać aplikacji do celów „od-
krywczych”. A ponieważ przez kilkadziesiąt lat prowadziłem li-
stę z dowcipami, codziennie otrzymuję wiele świetnych linków 
do filmów na YouTube. Jestem pewien, że większość osób korzy-
sta z aplikacji Apple tak samo ja. Mam na myśli takie rzeczy, jak 
na przykład aplikację Weather, ustawioną, by pokazywała aktu-
alne warunki atmosferyczne w około 16 miastach.

Mój kalendarz synchronizuję z kalendarzem Google. Kiedyś 
synchronizowałem go z MobileMe. Mogłem zrobić zmiany ka-
lendarza w każdym z moich iPhone’ów, MobileMe, iCalu lub 
kalendarzu Google i pojawiłyby się one na wszystkich moich 
urządzeniach jednocześnie. Byłem bardzo zadowolony z tej funk-
cjonalności. To wspaniałe uczucie, gdy wszystko w Twoim kom-
puterze działa dokładnie tak, jak powinno. Ale MobileMe wpro-
wadziło zmiany i straciłem tą możliwość, więc teraz konfiguruję 
konto Exchange na Google, synchronizuję większość moich ka-
lendarzy i w ten sposób zmiany pojawiają się wszędzie, w tym 
w iCal oraz BusyCal na moim komputerze. Jestem tak zajęty, że 
polegam na kalendarzach we wszystkim, w tym również w za-
kresie nieoficjalnych, rodzinnych wydarzeń.

Zamontowałem mojego iPhone’a  również w samochodzie. 
Używam mocowania TomTom, z obsługą funkcji głośnomówią-
cej. Gdy słyszę piosenkę, która mi się podoba, na zamontowanym 
w samochodzie XM Radio, to często używam Notatek głosowych 
do zapamiętania piosenkarza i nazwy utworu, by potem zakupić 
ją w iTunes. Jeśli nie jadę sam, często przekazuję mojego iPhone-

Screen 1
On my home screen, I removed the stock app. It’s not a part 
of my low-stress lifestyle. I also moved YouTube out becau-
se I don’t use it much. I don’t have enough time to use any 
apps for ‚exploring’ purposes, and because I’ve run a joke 
list for a couple of decades, I constantly receive many gre-
at You Tube links every day. I’m pretty sure that most pe-
ople use the Apple apps the same way I do. I’m referring 
to things like having Weather set up for about 16 cities.

I sync my calendar to Google calendar. I used to sync it 
to MobileMe. I could make a calendar change in any of my 
iPhones, MobileMe, iCal or my  Google calendar and the 
change would ripple through to every calendar. I was in-
credibly happy with this. It’s like the feeling you get when 
something in computers actually works in a good way. But 
MobileMe changed and I lost this ability so now I set up an 
Exchange account per Google instructions and sync to most 
of my Google calendars, and all my events are everywhe-
re, including iCal (and BusyCal) on my computer. I am so 
busy that I rely on my calendar for all my important daily 
direction, including casual family events.

I mount my iPhones on dashboard mounts in my car. 
I use the TomTom mounts with hands-free use. When I hear 
a song I like on the car’s XM Radio, I’ll often use Voice Me-
mos to record the singer and song name, so that I can ob-
tain it later. If someone else is in the car, I’ll often hand 
them my iPhone and ask them to record it into Notes, or 

 1
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’a pasażerowi, by ten nagrał notatkę lub, używając swojego iPho-
ne’a, wysłał mi SMSem lub mailem informacje na temat utworu.

Prawie połowę swojego czasu spędzam w hotelach, więc jako 
budzika używam aplikacji Clock. Korzystam również z innych jej 
funkcji, by przypominała mi o umówionych rozmowach telefo-
nicznych – wywiadach lub rozmowach konferencyjnych.

Aby wyłączyć sieć WiFi, korzystam zazwyczaj z aplikacji Set-
tings. Bardzo często, gdy jestem w porcie lotniczym, moje in-
ternetowe aplikacje wyświetlają informacje o konieczności do-
konania stosownych opłat w przeglądarce Safari, zanim jeszcze 
zostanę połączony z siecią WiFi. To oczywiście niemożliwe i po-
wstaje błędne koło. Złapałem się tak wielokrotnie i dlatego sta-
ram się mieć wyłączone WiFi, nawet gdy znajduję się w domu. 
Oczywiście posiadam setup dla wszystkich moich iPhone’ów, iPo-
dów, iPadów, MacBooka Pro oraz urządzeń firm trzecich, zapa-
miętujący konfiguracje moich sieci bezprzewodowych. Obejmu-
je to domową Time Capsule, Verizon MiFi, Verizon MiFi LTE, kilka 
stacji AirPort, Express, udostępnione WiFi z MacBooka Pro oraz 
telefon Verizon Thunderbolt (LTE Mobile HotSpot). Poza sprawa-
mi sieciowymi, rzadko używam aplikacji Settings.

Ekran 2
Czasem zmieniam nazwę folderu Audio na Listen.

Śledzę wydarzenia koncertowe zarówno w domu, jak i w po-
dróży. Odnosi się to głównie do znanych mi artystów. Aplikacja 
Local Concerts używa bazy artystów na moim iPhone’ie, zaś 
iConcertCal synchronizuje się z wtyczką iConcertCal zainstalo-
waną w iTunes na MacBooku Pro. To pierwsze aplikacje, które 
uruchamiam, zaraz po wylądowaniu, gdzieś w odległym mieście 
lub państwie, w trakcie jazdy taksówką lub limuzyną do hotelu. 
Bardzo często zdarza się, że pomagają mi one upchnąć w moim 
harmonogramie koncerty czy wydarzenia muzyczne, które chciał-

to use their own iPhone (or whatever) to email or text me 
the song information.

I’m in a hotel at least half the time, and I use Clock as 
an alarm clock to awaken me. I also use the alarm clock to 
notify me when I have to be on a timed phone call, like an 
interview or conference call.

I mostly use Settings to turn off wifi. Too often I’m in 
an airport or somewhere and my online apps fail witho-
ut anything telling me that my iPhone is trying to connect 
to some wifi that needs account or billing information, in 
a browser, before I’m really connected. I’ve gotten trapped 
by that so many times that I usually have wifi off, even 
when I’m home. I do have wife set up on all my iPhones 
and iPads and iPods and MacBook Pro and even non-Ap-
ple equipment, to have memorized connection info for all 
my wifi scenarios. That includes my home (Time Capsule), 
Verizon mifi, Verizon LTE mifi, a couple of AirPort Expres-
ses, my MacBook Pro shared wifi network, and my Verizon 
Thunderbolt phone (LTE mobile hotspot). Aside from ne-
twork stuff, I rarely access Settings.

Screen 2
I sometimes name my Audio folder Listen.

I keep track of concerts at home and when travelling, 
particularly of artists I’m familiar with. Local Concerts uses 
the artists on my iPhone and iConcertCal links with the 
iConcertCal plugin that I have in iTunes on my MacBook 
Pro. As soon as I land in a distant city or country, one of 
these is the first app I run, in a taxi or limousine on the 
way to my hotel. There have been many occasions when 
they tipped me off to concerts I’d like to catch, depending 
on my schedule. At home I use iConcertCal, on my iPho-
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bym zobaczyć w czasie mojego pobytu. W domu, mniej więcej 
raz w tygodniu, używam iConcertCal na iPhone’ie lub w iTunes, 
aby znaleźć interesujące wydarzenia i zamówić bilety na koncerty.

Podoba mi się aplikacja BingMusic, ale nie używam jej zbyt 
często, po prostu ze względu na brak czasu.

Pandora Radio jest niebezpieczne. Jeśli je uruchomię, mogę 
spędzić kolejne 8 godzin na odkrywaniu muzyki, ciągłym ściąga-
niu piosenek z iTunes i kupowaniu CD z Amazona. To silna, po-
zytywna moc przyciągania muzyki sprawia, że przez większość 
czasu unikam uruchamiania tej aplikacji. Gdybym mógł po pro-
stu cieszyć się muzyką dostarczaną przez ten program, bez na-
tychmiastowej potrzeby posiadania tych wszystkich wspaniałych 
utworów, byłaby to wymarzona aplikacja dla mnie.

Często słucham SiriusXM, zwykle, na wbudowanym systemie 
samochodowym, ale kiedy wychodzę na spacer, np. wyprowa-
dzić moje psy, stacja gra na moim iPhone’ie, chociaż jest zwykle 
opóźniona o około 10 minut. Zasubskrybowałem SiriusXM on-
line (usługa płatna), głównie by używać go na iPhone’ie, w cza-
sie podróży, jednak równie często używam go również stacjo-
narnie, na MacBooku Pro.

TuneIn Radio używam, by być na bieżąco z imprezami spor-
towymi, głównie gdy Sling Box, z jakichś względów, nie działa. 
Byłem niedawno w Nowym Jorku i była to jedyna możliwość, 
dzięki której mogłem posłuchać transmisji z gry Sharks. Na szczę-
ście, hotel, w którym się zatrzymałem, zastąpił BET przy pomo-
cy Versus, dzięki czemu czekała mnie kolejna noc, wypełniona 
rozgrywkami!

Nie pamiętam dlaczego mam WunderRadio. Myślę, że moż-
na zakupić utwory, które lecą w stacji, bezpośrednio z  iTunes, 
ale mogę się mylić.

Nie używam OmniTuner często, ale kiedy znajdę trochę cza-
su na relaks gitarą, aplikacja ta jest niezastąpiona. Trzymam Sha-
zam pod ręką, ale używam go rzadko, nie mam takiej potrzeby. 
Może to właśnie ten program, który pozwala na zakup piosenek 
z iTunes. Myślałem, że mam też SoundHound, ale to program, 
który niejako duplikuje funkcjonalność Shazam.

Ekran 3
Uwielbiam bawić się systemami nawigacyjnymi. Mam osob-
ne, przenośne systemy nawigacji w moim samochodzie i więcej 
niż potrzebuję na iPhone’ie. Używam około sześciu uchwytów 
w samochodzie i często kilka urządzeń działa jednocześnie. Je-
śli chodzi o aplikacje na iPhone’a, moim ulubionym programem 
jest konsekwentnie Navigon. Mam około ośmiu innych, jak rów-
nież te, które zwykle nie są przechowywane na iPhone’ie. Po-
dróżuję do Europy wystarczająco często, by mieć zainstalowa-
ną 2 GB, europejską aplikację Navigona, w skutek czego zabrakło 
mi pamięci w aparacie. Jutro mam zamiar udać się do Austra-
lii, więc załadowałem tę 1 GB aplikację już dzisiaj, by być dobrze 
przygotowanym.

Po wypróbowaniu wielu aplikacji iPhone’a, przykro powiedzieć, 
zdecydowanie preferuje urządzenia dedykowane. Z moim Veri-
zon Thunderbolt, mogę po prostu powiedzieć: „Przejdź do Hote-
lu Marriott w San Diego” i zabierze mnie tam, to łatwe. Ale syste-
my nawigacji oparte o Androida nie posiadają wielu funkcji, które 

ne or in iTunes, to find concerts and order tickets maybe 
once a week.

I  like the content of BingMusic but don’t use it often, 
due to lack of time.

Pandora Radio is dangerous. If I run it, I might wind up 
spending the next 8 hours discovering music, constantly 
downloading songs on iTunes and purchasing CD’s from 
Amazon, as the music continues. It’s so strong a positive 
music force, that I avoid it most of the time, other than to 
show off. If I could just enjoy Pandora Radio without wan-
ting to own all the great songs, it would be an incredible 
music app for me.

I listen to SiriusXM often. I always listen to it on my bu-
ilt-in car music system but when I get out, maybe to walk 
my dogs, I’ll often keep the channel playing on my iPho-
ne, although it might be delayed 10 minutes. I subscribe to 
SiriusXM online (and pay) to have this work on my iPhone 
but when I travel I often bring up favorite channels on my 
MacBook Pro too.

TuneIn Radio I have used to find sports events that were 
not online in any form that I had success with, especially 
when I am travelling and my Sling Box is down for some 
reason. I was recently in New York and this as the only way 
I had to listen to a Sharks game. Fortunately, my hotel the-
re did the incredible thing of replacing BET with Versus, for 
the entire hotel, the next game night!

I forget why I have WunderRadio. I think you can order 
songs you hear on the radio, right from iTunes, but I co-
uld be wrong.

I don’t use OmniTuner often but when I get time to relax 
with my guitar, I definitely need it. I keep Shazam handy 
but rarely use it. I just don’t have much need. Maybe tha-
t’s the one that lets you order songs on iTunes. I thought 
I had Sound Hound on my iPhone as well, but it’s sort of 
duplicitous with Shazam there.

Screen 3
I love playing with Navigation Systems. I have stand-alone 
portable systems in my car and way more than I need on 
my iPhones. I have about 6 dash and windshield mounts 
in my car and often run a bunch simultaneously, but after 
a year of doing that I’m getting familiar with what works 
best. As for iPhone apps, Navigon has consistently been my 
favorite. I have about 8 others as well, which are not all kept 
on my iPhone. I travel to Europe enough that I keep the 2 GB 
Europe version of Navigon on my iPhone until I totally run 
out of memory (it’s happened). I’m about to go to Austra-
lia, tomorrow, so I loaded that 1 GB app today to be ready.

After trying many iPhone apps, I’m pretty much settling 
down to using other navigation systems, I’m sorry to say. 
With my Verizon Thunderbolt, I can just speak things like 
„Navigate to Marriott Hotel in San Diego” and it takes me 
there, that easy. But that Android navigation system do-
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cenie np. dodawanie pośrednich lokalizacji, punktów tymczaso-
wych lub restauracji, w których mogę się zatrzymać. Aktualnie, 
moim ulubionym urządzeniem, służącym do nawigacji, jest su-
per cienki Garmin. Ma najjaśniejszy ekran, doskonały do jazdy 
w słoneczne dni oraz najlepsze aktualne i rozszerzone informa-
cje. Posiada wszystkie funkcje, których oczekuję i nie jest przeła-
dowany dodatkami, dokładnie tak, jak jest to w przypadku roz-
wiązań stosowanych przez Apple. W trybie przenośnym, bateria 
trzyma bardzo długo. Większość sprzętu bazującego na systemie 
Android, nie będąc podłączonym do źródła zasilania, potrafi wy-
ładować baterię do zera w ciągu godziny, pracując w trybie nawi-
gacji. Czasem zdarza się to nawet wtedy, gdy podłączone są do 
gniazda. Mój wbudowany system nawigacji, Prius, ma kilka za-
let, zwłaszcza w zakresie łatwości wprowadzania punktów do-
celowych, jednak zbyt często myli trasę, więc zwykle wyłączam 
w nim dźwięk. Jeśli chodzi o Navigon, ten ma czasem proble-
my z nawigacją po mieście i identyfikacją punktów docelowych, 
zwłaszcza w przypadku zbieżnych nazw. Grrrr…

Ekran 4
Dużo podróżuję. Miałem co najmniej sześć aplikacji lotniczych 
na  iPhone’ie, ale zredukowałem je do dwóch: Lot Update i Tri-
pIt. Mówiąc prawdę, sam  TripIt posiada wszystkie potrzebne in-
formacje i rewelacyjny sposób prezentacji, w związku z tym to 
z niego korzystam. Jednak miałem okres, w którym nienawidzi-
łem TripIt. Gdy wylądowałem na lotnisku tranzytowym, chciałem 
zobaczyć np. z którego wejścia wychodzę i do którego mam się 
udać. W wielu przypadkach brakowało danych, czasem sprawę 
utrudniało włączone WiFi (o czym już mówiłem) a raz program 
wskazał nieprawidłowy terminal odlotu. Ponadto, po osiągnię-
ciu celu podróży, zdarzały się błędy dotyczące powtórzonego 

esn’t have a lot of features that I like, things such as adding 
interim destinations, such as a restaurant to stop at. My fa-
vorite portable navigation system is the new thin Garmin 
stand-alone. It has the brightest screen (for driving in sunli-
ght) and the clearest advance info and current info. It has all 
the right stuff and not a ton of extras, very much like good 
Apple style thinking. In portable mode, the battery lasts 
a long time. When not plugged in, all the Android phones 
I’ve used run the battery down in about an hour when na-
vigating, and even manage to run it down when plugged 
into [trickle?] charge. I find my built-in Prius navigation sys-
tem is very good at some things, particularly entering info 
as to where you want to go, but it misleads me too often 
with poorly timed directions, so I leave the volume off. As 
for Navigon, you sometimes have trouble entering points 
of interest, for example if you enter the city but the POI is 
listed under the mall name. Grrrr....

Screen 4
I  travel a  lot. I used to have at least 6 flight apps on my 
 iPhone but sort of boiled it down to 2, Flight Update and 
TripIt. To tell you the truth, TripIt alone seems to have all 
the right data and a good presentation of it, and I use the 
TripIt service. I had a period where I hated TripIt. When 
I  landed at an airport, for transit, while taxiing I wanted 
to see what gates I was arriving at and departing out of. 
Many times I’d have a lack of data (sometimes wifi as on, 
screwing me up) and once, I was being told to depart from 
the wrong terminal. Also, upon reaching my destination 
I’d seen the baggage claim number a couple of times and 
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numeru bagażu, ale niezbyt często. Teraz znów jestem zado-
wolony z TripIt.

W pierwszej lub drugiej kolejności, po dotarciu do punktu 
przeznaczenia, uruchamiam iTIP. W przeciwieństwie do dziesią-
tek lub setek aplikacji na iPhone’a i Androida, iTIP pokazuje za-
sady dawania napiwków w danym kraju. Sam interfejs użytko-
wika jest raczej kiepski i nie identyfikuje kraju, w którym jesteś, 
ale możesz przeczytać same zasady i  już wiesz, jaki napiwek 
powinieneś dać taksówkarzowi, podwożącemu Cię z  lotniska 
do hotelu!

Ekran 5
Czasami zmieniam nazwę folderu Video na Watch.

Sling Player jest moim dobrym przyjacielem od wieków, za-
równo na  iPhone’ie jak i na MacBooku Pro. Wraz z żoną, byliśmy 
kiedyś na koncercie, oglądając Academy Awards na moim iPho-
ne’ie, dzieląc się przy tym słuchawkami. Jeden z artystów, rezy-
gnując z Oscara dla jego show wspomniał o naszej obecności, ale 
nie mógł nas zobaczyć, stojących w tłumie, jakieś 10 metrów od 
sceny, oglądających show na ekranie iPhone’a. Sling Player może 
być również niezbędną aplikacją przy wydarzeniach sportowych, 
kiedy nie możesz być przed telewizorem.

Oglądałem filmy na Netflix i  zachowałem tam minimalne 
konta.

Zawsze używam Flixster, by znaleźć interesujące seanse fil-
mowe w lokalnych kinach. Kiedyś miałem około czterech takich 
aplikacji na iPhone’ie, ale to właśnie Flixster gwarantuje najwięk-
szą wygodę użytkowania. Aplikacje się zmieniają, więc ta, którą 
lubisz dzisiaj, nie musi być tą, którą będziesz lubił jutro.

came to expect it, but that’s something you rarely get. Now 
I’m happy with TripIt again.

The first or second app I run when I reach my destina-
tion is iTip. Unlike the dozens and hundreds of tipping apps 
on the iPhone and Android platforms, this is the only one 
I have found that tells you the tipping rules for the country 
you are in. The UI is a bit lousy and it doesn’t know whe-
re you are, but once you select your country you can read 
the rules and know how much to tip your taxi driver when 
you reach your hotel!

Screen 5
I sometimes label Video as Watch.

SlingPlayer has been a good friend, on my iPhone and 
MacBook Pro, for ages. My wife and I were once at a con-
cert watching the Academy Awards show on my iPhone, 
sharing the 2 earbuds. The singer made an announcement 
about us giving up the Oscars for his show but he didn’t 
see us, about 10 feet from the stage, watching on my iPho-
ne. SlingPlayer can also be essential for sports events when 
you can’t be at a TV.

I have watched movies on Netflix and keep a minimal 
account.

I always use Flixster to look up local movies to see in 
theaters. I used to keep about 4 such apps on my iPho-
ne, but came to get the best user experience, subjectively, 
from Flixter. Like all apps, they change how they work, so 
one you like today may not be the one you like tomorrow.

 4 5 
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Ekran 6
Twitter, Facebook i Foursquare to aplikacje domyślnie dla 
każdego. Regularnie melduję się na Four square, choć nie za-
wsze udostępniam te dane na Twitterze i Facebooku. Mam 
stopień burmistrza (Mayor) mojego domu, mojej ulubionej re-
stauracji meksykańskiej oraz klubu komediowego, a raz by-
łem nawet burmistrzem Hard Rock Cafe.

Testuję teraz Voxer, ale nie jestem najlepszy w testowaniu 
aplikacji społecznościowych. Nie mam wystarczająco dużo 
czasu, by sprawdzić ich wszystkie możliwości, albo używać 
ich regularnie.

Próbowałem wielu aplikacji, pozwalających zobaczyć na 
mapie, gdzie znajdują się moi przyjaciele i rodzina. Bez wiel-
kich sukcesów. Google Latitude był najlepszy i zawsze aktu-
alizował samoczynnie wszystkie dane, kiedy miałem przy so-
bie telefon z Androidem. Footprints to moje ostatnie odkrycie, 
lubię w nim ekran i ilość informacji dodatkowych, jakie mo-
żesz uzyskać o swoich znajomych, w tym jak szybko się w da-
nej chwili przemieszczają. Ale znowu, nie mam czasu, aby 
wykorzystać wszystkie funkcje aplikacji i robić to regularnie.

Translate jest najczęściej aplikacją pokazową, ale odkąd 
można sterować nim głosem i uzyskać głosowe tłumacze-
nie oraz zawiera tak wiele języków, w tym dialekt manda-
ryński, mam nadzieję zrobić z niego dobry użytek, w czasie 
moich podróży.

Miałem kilka aplikacji słownikowych, ale po zapoznaniu 
się z recenzjami, wybrałem Dictionary, który robi to, czego 
od niego oczekuję.

Używam Siri do wielu zadań. Do przywoływania taksówki 
oraz do zarezerwowania stolika w restauracji (chociaż to nie 
zawsze się udaje, restauracja musi obsługiwać system Open 
Table online). Najlepsze w Siri jest to, że mogę po prostu do 

Screen 6
Twitter and Facebook and Foursquare are kind of default apps 
for everyone. I regularly check-in with Foursquare although I do-
n’t always share my checkins on Twitter and Facebook. I am 
mayor of my home and my favorite Mexican restaurant and 
a comedy club and once was even mayor of a Hard Rock Cafe.

I’m trying Voxer now but I’m a poor case to test social apps. 
I haven’t enough time to use them for what they are capable 
of, or to use them all the time.

I have tried many apps to see on a map where my friends 
and family are. Each time it hasn’t stuck. Well, Google Latitu-
de has been the best, and it always updated automatically wi-
thout my doing anything, when I carried an Android phone. 
Footprints is my latest attempt and I like the display and how 
you can see a lot of interesting info about your close friends, 
including how fast they are going. But again, I don’t have time 
to use all these apps well.

Translate has so far been mostly a show-off app but sin-
ce you can speak to it and have it speak out, and it covers so 
many languages including Mandarin, I expect to get a lot of 
use from it in my travels.

I used to have a few dictionary apps, but after reading one 
review, this one called Dictionary (and thesaurus) has a small 
footprint and does what I want.

I use Siri all the time for a lot of things. I use it to hail taxis 
and to make dinner reservations (although that doesn’t always 
work unless the restaurant uses Open Table for online reserva-
tions). What’s best about Siri is that I speak what I want to it. 
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niego mówić. Mogę też robić rzeczy podobne do wyszukiwania 
w Google. Jeśli zapytam go: „Podaj 5 największych jezior w Ka-
lifornii?” – wskaże mi wyniki wyszukiwania w postaci listy. Je-
śli zapytam: „Jakie są liczby pierwsze większe niż 97?” również 
zwraca właściwą listę wyników. Obie te odpowiedzi pochodzą 
z wyszukiwania, obejmującego zapytania kierowane do wszyst-
kich dostępnych wyszukiwarek, w tym nawet do Wolfram Alfa.

Nie korzystam często z Google Mobile do wyszukiwania wy-
ników w   Google, ale lubię funkcję, pozwalającą na głosowe 
zapytania.

Raz na jakiś czas, w sklepie, używam RedLaser do skanowa-
nia kodów kreskowych. Po zeskanowaniu kodu, pokazuje on 
sklepy w pobliżu sprzedające ten sam produkt oraz ich ceny. 
Bardzo użyteczne.

Nie używałem zbyt często Dragon Dictation. Wiele razy dzien-
nie uruchamiam Google News, żeby poczytać ogólne wiadomo-
ści, pomimo tego, że czytuję tysiące nagłówków z RSS i w ten 
sposób wyłapuję wiele nowości.

Dropbox to istotna część mojego iPhone’owego życia. Głównie 
jest to miejsce, gdzie trzymam kilka ważnych rzeczy osobistych, 
by były pod ręką, w razie potrzeby. Są chwile, że potrzebuję in-
formacji, które normalnie składowane są na moim komputerze, 
a mogę je łatwo uzyskać dzięki Dropboxowi. To rozwiązanie po-
doba mi się bardziej, niż wysyłanie wiadomości E-mail do same-
go siebie, zwłaszcza, że na iPhone’ie nie mam dobrego miejsca, 
by je składować. Odnosi się to do takich rzeczy jak na przykład 
skan paszportu, na wypadek zgubienia oryginału.

Ekran 7
Używam Google Voice, gdy chcę, aby mój dziwny numer (888-
8888) przypisany do Google Voice, został wysłany jako moje ID, 
ale boję się go używać częściej, po kilku dziwnych przypadkach, 
jakie wydarzyły się na moim koncie, zaraz po wykorzystaniu tej 
funkcji. Line2 działa bardzo dobrze dla połączeń VoIP, działając 
jak prawdziwy telefon, z prawdziwym numer telefonu. Skype 
jest również niezły. Byłem na pokładzie kilku samolotów, któ-
re zdecydowały, że połączenia Skype powinny być blokowane, 
pozostawiając jednak dostęp do iChat. Na tą okoliczność pozo-
stawiłem kilka różnych aplikacji, by być przygotowanym na każ-
dą sytuację. Miałem kilka ciekawych połączeń wideo z przyja-
ciółmi, dzięki aplikacji Tango, nawet na telefonach pracujących 
pod Androidem. Każda z tych usług VoIP, może być istotna dla 
zagranicznych turystów. Chciałbym zauważyć jednak, że mogę 
z nich korzystać za pośrednictwem sieci 3G w skali międzynaro-
dowej, ze względu na nieograniczony roaming danych na dwóch 
moich iPhone’ach.

Bump ewoluował w świetnym kierunku, w porównaniu do 
pierwszych wersji programu. Używam go do wymiany kontak-
tów i zdjęć. Mogę to zrobić gdziekolwiek jestem.

Musiałem zapisać się do programu Square, chociaż tak na-
prawdę nie prowadzę obecnie żadnej firmy. Udało mi się jednak 
sprzedać kilka wskaźników laserowych znajomym, przyjmu-
jąc płatności z  ich kart kredytowych, dzięki adapterowi Squ-
are. Działa.

I might also do things similar to Google searches. If I ask 
„What are the 5 largest lakes in California?” it gets me a qu-
ick list. If I ask „What are prime numbers greater than 97” 
it also returns the correct list. Both of these answers come 
from Siri referencing even Wolfram Alpha.

I don’t often use Google Mobile for things like Google 
Goggles. But I like speaking my web searches into it.

Once in a while, in a store, I’ll use RedLaser to scan the 
barcode. It brings up a very useful display of nearby stores 
selling the same thing and their prices.

I haven’t had much use myself yet for Dragon Dictation. 
Many times a day I’ll tap Google News for general news of 
the day, although I read thousands of RSS headlines and 
catch a lot of news that way too.

Dropbox has been an essential part of my iphone life. 
Mainly, it’s the place I keep some important personal things 
for when I need them. There are times that I need info tha-
t’s normally on my computer, but I can get it on my iPho-
ne via Dropbox. I  like this better for things I might need, 
rather than some email that I have no good place to store 
on my iPhone. For example, my scanned passport in case 
I lose mine.

Screen 7
I use Google Voice when I want my odd (888-8888) Go-
ogle Voice number to be sent as my caller ID, but I’m sca-
red to use it after a couple of odd things went wrong with 
my whole Google Voice account right after using it. Line2 
works very nicely for VoIP calls, acting like a real phone with 
a real phone number. Skype is good too. I have been on 
planes using their wifi and found Skype to be blocked but 
not iChat, etc. so I like to keep some options. I’ve had some 
nice Tango video calls with friends, even on Android pho-
nes. Each of these VoIP services can be essential to a fore-
ign traveller. I should point out though that I can use them 
over 3G internationally due to having unlimited internatio-
nal data on 2 of my iPhones.

Bump has gotten much better than in the beginning, and 
I have used it to trade contact info and photos. You can be 
anywhere and have it come up.

I had to get in on Square, even though I don’t really do 
any business. I did sell a couple of laser pointers to friends 
in exchange for them paying with their credit cards in my 
Square adapter, and it worked.
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Pomimo, że lubię program MyWeather, po wypróbowaniu kil-
kunastu programów pogodowych, nie używam ich zbyt często. 
Nie jestem pogodowym świrem i aplikacja dostarczana natyw-
nie przez Apple wystarcza mi w zupełności. Lubię Urbanspoon, 
bo to świetny, zabawby sposób, aby wybrać restaurację. Jeszcze 
nie używałem  iBooks na moim iPhone’ie. Często używam apli-
kacji  Reeder do subskrypcji RSS, kiedy mój iPad lub komputer nie 
są poręcznym narzędziem.

PhotoCard Billa Atkinsona jest niesamowity. Zwykle zapo-
minam używać go częściej, a to z powodu braku wolnego cza-
su. Ale ta aplikacja umożliwia wysyłanie prawdziwych, papiero-
wych pocztówek bezpośrednio z iPhone’a. Możesz zrobić zdjęcie 
i skomponować kartkę, wraz ze znaczkami i kodami pocztowy-
mi i wysłać ją wprost z telefonu. Można też wysłać ją jako kart-
kę elektroniczną. Co za radość, otrzymać w tych czasach praw-
dziwą kartkę pocztową!

Ekran 8
Aplikacji na tym ekranie używam niezmiernie rzadko.

Although I like MyWeather, after trying a half dozen we-
ather apps, I rarely use it. I’m not a big weather nut and 
Apple’s is fine for me. I like Urbanspoon because it’s a fun 
way to pick a restaurant. I don’t use  iBooks on my iPhone 
yet. Reeder I often use for my RSS subscriptions, when my 
iPad or computer aren’t handy.

Bill Atkinson’s PhotoCard is amazing. I forget too often 
to use it because I’m usually quite busy and being grab-
bed by too many people to have my own free time. But 
this app lets you send real paper postcards right from your 
iPhone. You can take a picture and compose a card, com-
plete with legal stamps and bar codes and all and have it 
sent. Or you can send it as an electronic card. What a thrill 
to get a real post card these days!

Screen 8
I rarely use anything on this screen.
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Ekran 9
Od czasu do czasu, każdy potrzebuje latarki, ja używam Flat Lux. 
Blower rzekomo imituje prawdziwą świeczkę, ale nie próbowa-
łem go jeszcze. Dziś użyłem Squiggles, by odręcznie opisać zdję-
cie, potrzebne komuś do prezentacji. MirrorPaint jest równie pro-
sty, co zabawny i co najmniej jeden z moich znajomych świetnie 
się nim posługuje. Pozwala ono na rysowanie, a to co narysujesz 
jest na bieżąco odbijane lustrzanym odbiciem.

Ekran 10
Czasami gram w Bejeweled, całkiem często w Solitaire City, kie-
dy jestem na pokładzie wyjątkowo nudnego lotu a nie chce mi się 
oglądać filmu. Jednak z tej kolekcji, najbardziej lubię Angry Birds.

Ekran 11
Korzystam z natywnego kalkulatora, do wykonywania prostych 
obliczeń, jednak kiedy zajmuję się tym na poważnie, preferuję 
PCalc. Lubię wydruki, które otrzymujesz po każdej zakończonej 
sesji. Calcbot jest bardzo dobrą aplikacją. Możesz przenosić się 
pomiędzy podstawowymi funkcjami a klawiaturą naukową, ge-
stem od lewej do prawej.

Używam aplikacji Speedtest do sprawdzenia szybkości mojej 
sieci. W domu nie posiadam broadband (długa historia), więc kie-
dy dostaję nowe urządzenia, np. Verizon LTE hotspot mifi, mogę 
w prosty sposób zobaczyć, jaką prędkość otrzymuję.

(tłum. Kinga Joanna Ochendowska)

Screen 9
Everyone needs a flashlight on occasion, hence I use Fla-
tLux. Blower supposedly blows out a real candle but I ha-
ven’t tried it yet. I used Squiggles just today to make a qu-
ick hand-made sign for a photo that someone wanted for 
a project of theirs. MirrorPaint is so simple yet so fun and 
I have seen at least one friend get very accomplished with 
it. You draw and your drawing is mirrred as you do it.

Screen 10
I play Bejeweled sometimes and Solitaire City a lot, like 
on boring plane flights when I don’t want to watch a mo-
vie. Of this collection though, Angry Birds is my favorite.

Screen 11
I use the calculator for quick calculations, but PCalc is my 
favorite when I’m serious. I like the printouts that you can 
see of your work session. Calcbot is very nice too. You can 
swipe between the primary functions and scientific keybo-
ard, from left to right.

I use Speedtest to see my network speed. I don’t have 
broadband at my home (a long story) so when I get a new 
device, like the Verizon LTE hotspot mifi, I  can see what 
speeds I’m getting.

 9  10  11
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Moje ulubione aplikacje w moim iPhonie to Hipstamatic,  Sleep Cyc-
le, Shazam, Whats App, Skype, Around me, Turbo scan, Quotes.

Załączam też zdjęcie, które zrobiłam tydzień temu w warszaw-
skich Łazienkach.

Pozdrówka
Ula Dudziak

Pora na kilka słów o aplikacjach. Pokaż mi swoje dwa pierwsze 
ekrany, a powiem ci kim jesteś. Coś w tym jest, bo właśnie na 
dwóch pierwszych ekranach umieszczam najważniejsze dla mnie 
aplikacje. Co prawda patrząc na nie ktoś może pomyśleć, że je-
stem meteorologiem, ponieważ mam kilka aplikacji pogodowych, 
ale w moim wieku muszę wiedzieć, kiedy może mi „strzykać” 
w kolanie:) Chyba częściej używam tylko programu pocztowe-
go, przeglądarki internetowej i aplikacji newsowych. Kiedy jestem 
poza domem lubię wiedzieć co dzieje się w kraju i na świecie. 
Uważam, że właśnie dzięki aplikacjom iPhone to najgenialniej-
sza smycz 21. wieku. Strasznie uzależnia i trudno się z nim roz-
stać. Nawet na chwilę.

Urszula Dudziak

Zbyszek Urbański

Czy nie interesowało Was nigdy to, jakich aplikacji uży-
wają na swoich iPhone’ach lub  iPadach znani i sławni? 
Z czego korzystają na co dzień? Czasem są to zaskaku-
jące aplikacje. Czy wiecie, z czego korzysta sam Steve 
 Wozniak? Specjalnie dla Was Steve napisał artykuł i po-
kazał swojego iPhona.

Udało nam się namówić też Ulę Dudziak, Adama Szta-
bę oraz Zbyszka Urbańskiego, aby podzielili się z Wami 
ekranami swoich urządzeń. Myślę, że będziecie pozy-
tywnie zaskoczeni.
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 FLAC Player 
Aplikacja dla miłośników dobrego brzmienia – player plików mu-
zycznych w formacie bezstratnym FLAC. Proponuję wszystkim 
melomanom przestawienie się na ten format, ponieważ różnica 
w stosunku do mp3 nawet w dobrych parametrach jest wyraź-
nie słyszalna. Do wszystkich, których zniechęca brak możliwo-
ści dołączania plików FLAC do biblioteki iTunes’a – rozwiązanie 
nosi nazwę ‚Fluke’. Niestety dotyczy tylko plików o parametrach: 
16bit/ 44.1KHz.

 AudioMemos 
Skuteczny i pojemny dyktafon to bardzo ważny gadżet dla każ-
dego kompozytora. Pomysły, które wpadają gdzieś w biegu mają 
szansę zostać zapamiętane i wykorzystane później. Mikrofon 
w iPadzie ma bardzo przyzwoite parametry, więc do tego celu 
nadaje się idealnie. Aplikacja umożliwia kompresowanie nagrań 
do formatu AAC oraz wysyłkę mailem bądź przerzucenie nagra-
nia do innej aplikacji.

 Air Sharing 
Dla mnie najlepszy klient ftp na iPadzie – przeglądanie zawarto-
ści serwerów, odczytywanie / zapisywanie plików, wysyłanie za 
pośrednictwem maila lub przenoszenie do innych aplikacji. @

Witaj Dominik,
posyłam tylko screeny z iPad’a, ponieważ na iPhone’ie używam 
niewiele aplikacji. Generalnie przestawiłem się na używanie iPa-
d’a do większości zadań, które dawniej spoczywały na laptopie.
 A.

 For Score 
Bardzo przyjazny reader do nut. Pozwala wyświetlać dowolne 
pliki pdf i nanosić uwag zarówno w formie graficznej, jak i teksto-
wej, umieszczanie znaczników, drukowanie, odtworzenia metro-
nomu, tworzenia playlisty czy przesyłania partytur po Wi-Fi do 
innych iPad’ów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby ‚For 
Score’ wykorzystywać do czytania książek czy przeglądania fotek.

 eGazety 
Aplikacja, dzięki której ulubione gazety mam zawsze przy so-
bie. Do konta użytkownika przypisane są prenumeraty, a kolejne 
numery gazet wymagają jedynie ściągnięcia do pamięci iPad’a.

 MusicReader 4 
Aplikacja o podobnym działaniu, jak ‚For Score’, jednak o nieco 
szerszych możliwościach Główna różnica, to wielka paleta zna-
ków muzycznych oraz aplikacja wspierająca instalowana na kom-
puterze. Dzięki niej edytowane na iPadzie partytury możemy np. 
obejrzeć na ekranie monitora.

 Newsweek PL 
Najlepsza wg mnie wersja e-gazety na iPad’a wzbogacona o wie-
le dodatków, m.in. video oraz artykuły w formie dźwiękowej.

 Stanza 
Ze wszystkich readerów e-booków ten przypadł mi najbardziej. 
Prosta obsługa, szybki dostęp do podstawowych parametrów ta-
kich, jak: wielkość czcionki, jasność ekranu, przeszukiwanie, prze-
skakiwanie do konkretnej strony czy tryb nocny. Stanza odczytu-
je kilka formatów plików, m.in. pdf, ePub oraz eReader.

 Pro Remote 
32-kanałowy kontroler pozwalający sterować za pośrednictwem 
WiFi profesjonalnymi aplikacjami muzycznymi uruchomionymi 
na laptopie lub kom-
puterze stacjonarnym, 
m.in. Logic i ProTools. 
Poza możliwością star-
towania i zatrzymywa-
nia projektu aplikacja 
umożliwia dostęp do 
wielu parametrów ta-
kich, jak: głośność 
ścieżki, panowama, 
solo, mute, send.

Adam Sztaba
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 Muji Note 
To, czego brakuje mi w Evernote, to odręczne szkice palcem 
po ekranie. Tutaj z  pomocą przychodzi bardzo prosty pro-
gram Muji Note (ulubiona firma naszego naczelnego), który 
współpracuje z Evernote. W programie zrobimy bardzo szyb-
ko odręczny rysunek palcem i zapiszemy go w naszym urzą-
dzeniu, wyślemy mailem lub na Twittera oraz właśnie do 
Evernote. Sam program jest idealnym połączeniem prostoty 
i funkcjonalności.
 …» http://bit.ly/lpevKz

 Files Connect 
Program ten pozwala, z poziomu iPada/iPhone’a, zaglądać na 
serwery NAS w mojej sieci, na dyski Time Machine, zasoby udo-
stępniane przez komputery z Windows i Mac OS. Pozwala także 
korzystać z DropBoxa, czy też dysków iDisk oraz serwerów FTP. 
Program umożliwia również odtwarzanie filmów z dysków sie-
ciowych, kopiowanie plików między różnymi usługami czy też 
drukowanie oglądanych dokumentów. Ten program to prawdzi-
wy kombajn do zarządzania plikami.
 …» http://bit.ly/mhJy8j

 Terra 
To jeden z podstawowych programów. Zastępuje mi bowiem 
standardową przeglądarkę Internetu, czyli Safari. Dla mnie  Terra 
jest znacznie wygodniejsza. Dzięki niej można przeglądać stro-
ny internetowe w zakładkach, do czego jestem przyzwyczajo-
ny, bo przecież tak działa każda przeglądarka na komputerze. 
Terra ma zresztą jeszcze więcej plusów - możliwość szybkiego 
przejścia na pełny ekran, drukowanie stron, zapisywania na dys-
ku. Nie potrafiłbym się już bez niej objeść. Niestety chwilowo nie 
ma jej w AppStore.
 …» http://bit.ly/kRISJK

 Evernote 
Nie potrafiłbym też obejść się bez Evernote. Jest to notatnik, dzię-
ki któremu mogę łatwo synchronizować swoje zapiski z wszystki-
mi moimi komputerami oraz iPhone’m i iPadem. Evernote, oprócz 
tekstowych notatek, pozwala robić zapiski głosowe oraz doda-
wać zdjęcia do notatek. To właśnie w Evernote powstają szkice 
większości moich artykułów do iMagazine, a dzięki możliwości 
robienia notatek głosowych, iPhone wyposażony w ten program 
spełnia rolę dyktafonu. Świetny program! 
 …» http://bit.ly/k2bJci

Moje aplikacje: Norbert Cała

Zdecydowałem się opisać aplikacje, 
których używam na iPadzie. 
Są ciekawsze od tych na iPhone’a, 
a dzięki dużemu ekranowi, 
są znacznie bardziej produktywne.

Zgodnie z  założeniem, że najlepsze informacje otrzy-
muje się od znajomych, chcielibyśmy przedstawić Wam 
wybór aplikacji zainstalowanych na iPhone’ach, iPodach 
 Touch lub iPadach naszych redakcyjnych kolegów.  Każdy 

z nas jest inny, każdy z nas korzysta z zupełnie innych 
aplikacji, dlatego może właśnie dzięki naszym suge-
stiom,  łatwiej będzie Wam odnaleźć się w gąszczu po-
nad 350.000 aplikacji dostępnych w App Store.

http://itunes.apple.com/pl/app/muji-notebook/id397351449?mt=8 
http://itunes.apple.com/pl/app/files-connect/id404324302?mt=8 
http://itunes.apple.com/pl/app/terra-web-browser-tabs-full/id394704159?mt=8 
http://itunes.apple.com/pl/app/evernote/id281796108?mt=8 
http://bit.ly/lpevKz
http://bit.ly/mhJy8j
http://bit.ly/kRISJK
http://bit.ly/k2bJci
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 LIfeBoard 
Jest to aplikacja na iPada, łącząca w sobie funkcje kalendarza, 
managera zadań, notatnika, czytnika RSS oraz serwisu informa-
cyjnego skonfigurowanego według indywidualnych upodobań 
użytkownika – od specjalistycznych informacji profesjonalnych 
z zakresu prawa, finansów i biznesu, przez pogodę, po informa-
cje lifestylowe. Aplikacja stara się więc zastąpić kilka różnych pro-
gramów. Często zaczynam dzień od wejścia do LifeBoard.
 …» http://bit.ly/lJ6IXm

 BBC iPlayer 
Dzięki temu programowi mogę oglądać różne programy brytyj-
skiej sieci telewizyjnej, zarówno te zapisane, jak i te, które aktual-
nie emitowane są na żywo. Przede wszystkim jednak, BBC trans-
mituje wyścigi Formuły 1, iPlayer zaś to jedyny sposób, aby przez 
Internet oglądać je na żywo na naszych iUrządzeniach. Niestety, 
musimy się trochę namęczyć, aby uruchomić transmisję na żywo, 
musimy bowiem oszukać system, że jesteśmy w UK. Robimy to 
poprzez konfigurację VPN korzystając np z usług HideIP VPN.
 …» http://bit.ly/eoDa5q

 EyeTV 
Program EyeTV to klient programu o tej samej nazwie, urucha-
mianego na komputerze Mac, do którego podłączona jest kar-
ta telewizyjna. Dzięki niemu mogę streamować program telewi-
zyjny, który odbieram na komputerze, bezpośrednio do iPada, 
który pracuje w tej samej sieci Wi-Fi. To super sposób na ogląda-
nie TV w wannie lub w łóżku, szczególnie teraz, kiedy w więk-
szych miastach można odbierać bardzo dobrej jakości TV cyfrową 
DVB-T. Program pozwala też na pracę po sieci 3G, ale wtedy stre-
aming niemiłosiernie się tnie. Można jednak ustawić nagrywanie.
 …» http://bit.ly/jrXWIQ

 FlightRadar24 
Mieszkam na podejściu do RWY 33 lotniska Chopina, więc czasem 
lubię uruchomić FlightRadar24 i zobaczyć, co leci nad moją gło-
wą. FlightRadar24 to bowiem program, w którym możemy śle-
dzić echa radarowe około 90% samolotów (głównie rejsowych). 
Ruch samolotów widzimy w trybie live, nałożony na mapę świa-
ta. Możemy się też zdobyć dużo danych o samolocie: pułap, pręd-
kość, numer, destynację. Świetny program, nie tylko dla mania-
ków lotnictwa.
 …» http://bit.ly/mNDmol

 eGazety 
Nie będą opisywał każdej z osobna gazety i magazynu, jakie 
mam na swoim iPadzie, bo jest tego bardzo dużo. Wymienię 
tylko tytuły polskich wydawnictw, które dość regularnie po-
bieram z  AppStore: Przekrój, MaleMan, Polityka, Newswe-
ek, Rzeczpospolita, Businessman, Forbes, Wysokie Obcasy, 
 Angora, Brief. Jeśli jakaś gazeta nie ma swojego programu 
w  AppStore, to zapewne znajdziecie ją w eGazetach. Bardzo 
mnie cieszy, że ta lista ciągle się powiększa. Mam nadzieję, że 
za około rok, będę mógł zupełnie zrezygnować z zakupów pa-
pierowych gazet. 
 …» http://www.egazety.pl

http://itunes.apple.com/pl/app/lifeboard-lite/id414318574?mt=8 
http://itunes.apple.com/gb/app/bbc-iplayer/id416580485?mt=8 
http://itunes.apple.com/pl/app/eyetv/id329886711?mt=8 
http://itunes.apple.com/pl/app/flightradar24-free/id382233851?mt=8 
http://itunes.apple.com/pl/app/flightradar24-free/id382233851?mt=8 
http://bit.ly/lJ6IXm
http://bit.ly/eoDa5q
http://bit.ly/jrXWIQ
http://bit.ly/mNDmol
http://www.egazety.pl
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iPhone to dla mnie przede wszystkim wygodny sposób na obecność w sieci oraz narzędzie 
do przypominania mi o wszystkich sprawach, które mam do zrobienia. Dlatego w docku 
telefonu niepodzielnie króluje Mail do obsługi poczty oraz Echofon, służący do kontak-
tu ze znajomymi na Twitterze. Nie wyobrażam sobie również pracy bez aplikacji Things, 
która razem z wersją na Mac OS X, pomaga ogarnąć bieżące sprawy. Dzięki WordPres-
sowi monitoruję, co dzieje się na blogu, a wszelkie notatki wykonuję w programie Sim-
plenote, który w elegancki sposób umieszcza je w chmurze, dając mi możliwość zerknię-
cia do nich w każdej sytuacji i na każdym komputerze. Jestem również uzależniony od 
Instapaper, gdzie gromadzę wszystko, co w mojej opinii warte jest przeczytania. Wszel-
kie wiadomości ze świata połykam dzięki Reederowi, a plan tygodniowy przed telewi-
zorem ustalam z TvGuide. Ze względu na jakość mojego angielskiego (niemiarodajną do 
ilości korespondencji wytwarzanej w tym języku) posiłkuję się słownikiem SlovoEd. Od 
czasu do czasu iPhone staje się również telefonem, wówczas poszukiwanie kontaktów 
i wykręcanie numerów powierzam aplikacji Callway. @

Moje aplikacje: Przemysław Marczyński

Moje aplikacje: Michał Śliwiński

 Evernote 
Moja podstawowa aplikacja do notatek – 
używam na Maku, iPhone’ie i iPad.
 …» http://bit.ly/mfXjDy

 Dropbox 
Tutaj trzymam swoje pliki – dzięki Drop-
boxowi mam dostęp do nich wszędzie 
z iPhone’a i iPada.
 …» http://bit.ly/k3WQ85

 Prompt 
Mój nowy klient SSH – przydaje się, jak 
trzeba się zalogować na serwer.
 …» http://bit.ly/is8l5O

 1Password 
Moje hasła – dzięki niemu loguję się wszę-
dzie bezpiecznie. Podstawa.
 …» http://bit.ly/mwA9Uw

 IMDB 
Oglądam trailery i przeglądam informacje 
o tym, co słychać w świecie filmu – lepszy 
niż ich strona WWW.
 …» http://bit.ly/myvBVk

 Twitter 
Moje narzędzie do mikro-lansu – podsta-
wa na iPadzie.
 …» http://bit.ly/hxivCV

 Reeder 
Tutaj czytam newsy z mojego konta Go-
ogle Reader. Podstawa.
 …» http://bit.ly/4fb7dB

 Nozbe 
Moja appka do zarządzania czasem. 
 …» http://bit.ly/gxYc93

 Logmein 
Komputer w domu i cała sieć domowa do-
stępna dla mnie z  iPada. Super.
 …» http://bit.ly/2pw9aX

 Penultimate 
Szkicowanie na iPadzie – często to robię, 
jak wysyłam moje „projekty” grafikowi.
 …» http://bit.ly/b6arCU

 Kindle 
Od kiedy mamy kindelka w domu, żona 
czyta na nim… a ja na iPadzie i harmonia 
w rodzinie przywrócona – nie kupujemy 
„fizycznych” książek.
 …» http://bit.ly/cI8Xp9

 Productive! Magazine 
Mój magazyn o produktywności w wersji 
natywnej – polecam.
 …» http://bit.ly/jwOcF4

http://bit.ly/mfXjDy
http://bit.ly/k3WQ85
http://bit.ly/is8l5O
http://bit.ly/mwA9Uw
http://bit.ly/myvBVk
http://bit.ly/hxivCV
http://bit.ly/4fb7dB
http://bit.ly/gxYc93
http://bit.ly/2pw9aX
http://bit.ly/b6arCU
http://bit.ly/cI8Xp9
http://bit.ly/jwOcF4
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 Human Japanese 
Appka do nauki japońskiego. Nieźle mi 
idzie.
 …» http://bit.ly/lb1Yqp

 QuickPix 
Najnowsze odkrycie – kupić i  wywa-
lić główną aplikację do robienia zdjęć 
z  iPhone’a. Ta jest szybsza, lepsza i po 
prostu skuteczniejsza. Szczególnie jak się 
ma małe dziecko, które szybko się rusza. 
Podstawa.
 …» http://bit.ly/l4HpEk

 Navigon Europe 
Nawigacja w całej Europie w moim telefo-
nie – rewelacja i często się przydaje w cza-
sie podróży.
 …» http://bit.ly/itqbNa

 Remote 
Do kontrolowania AppleTV szczególnie. 
Lepsze niż pilocik, jaki z nim dają.
 …» http://bit.ly/dAlbJL

 Appbox Pro 
Super małe appki bardzo przydatne. 
Szczególnie latarka.
 …» http://bit.ly/l6E7I6

 Tweetbot 
Fajna appka na Twittera, ma kilka fajnych 
funkcji dla zaawansowanych mikro-lan-
sowców, takich jak ja.
 …» http://bit.ly/hI8Fpj

 Socialcast 
Używamy tego w  firmie – taki Facebo-
ok dla firm. 
 …» http://bit.ly/dBpHNh

 Facebook i foursquare 
Social-networks.
 …» FACEBOOK: http://bit.ly/l6X5LI 
 …» FOURSQUARE: http://bit.ly/lCIwwl

 Skype 
Moja alternatywa do telefonu na iPhone’a.
 …» http://bit.ly/lGcHW5

 WhatsApp 
Nie płacę za SMS-y.
 …» http://bit.ly/mZHsz

 Blipman 
Ciągle czasami jeszcze czytam Blipa.
 …» http://bit.ly/8Bjmku

 RunKeeper 
Biegam z nim i  fajnie działa w oparciu 
o GPS.
 …» http://bit.ly/mkCjnD

 iLoseWeight 
Ostatnio schudłem 10 kg i  to dokładnie 
śledziłem.
 …» http://bit.ly/kFteXI

http://bit.ly/lb1Yqp
http://bit.ly/l4HpEk
http://bit.ly/itqbNa
http://bit.ly/dAlbJL
http://bit.ly/l6E7I6
http://bit.ly/hI8Fpj
http://bit.ly/dBpHNh
http://bit.ly/l6X5LI
http://bit.ly/lCIwwl
http://bit.ly/lGcHW5
http://bit.ly/mZHsz
http://bit.ly/8Bjmku
http://bit.ly/mkCjnD
http://bit.ly/kFteXI
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 pkt.pl 
Polskie książki telefoniczne, ogromny 
zbiór danych firm z całego kraju. (ukryta 
w „Narzędziach”)
 …» http://bit.ly/mqq7Hk

 Speed Test 
Aplikacja służąca do testowania szybkości 
połączenia internetowego. Zapisuje wy-
nik, czas i datę oraz typ połączenia, dzię-
ki czemu możemy prowadzić bardzo wy-
godne statystyki. (ukryta w „Narzędziach”)
 …» http://bit.ly/kvuCeI

 Facebook 
Oficjalna aplikacja wcześniej wymienio-
nego portalu.
 …» http://bit.ly/l6X5LI

 Remote 
Aplikacja Apple, służy mi jako pilot do mo-
jej domowej biblioteki iTunes.
 …» http://bit.ly/dAlbJL

 Wykop 
Oficjalna aplikacja społecznościowego por-
talu Wykop.pl
 …» http://bit.ly/jLtQu4

 Program TV 
Moja najnowsza zabawka:) program wy-
dany przez WP.PL, który dostarcza nam 
zawartość portalu tv.wp.pl poprzez bar-
dzo ładny interfejs.
 …» http://bit.ly/jILJvM

 Gmail 
Odnośnik do poczty Google.
 …» http://bit.ly/kZJWyq

 Tap Tap 
Megahit na iPhone. Zasada działania po-
dobna do Gituar Hero znanego z PlaySta-
tion. W  tle leci piosenka, a my musimy 
wystukiwać punkty naciskając na odpo-
wiednie przyciski.
 …» http://bit.ly/h0C0Yw

 Duke 3D 
Tytułowy Duke to nikt inny jak bohater 
gier studia 3D Realms. Gra jest portem 
Duke Nukem 3D.
 …» http://bit.ly/avj5j9

 Angry Birds 
Kolejny hicior sprzedaży. Gra polega na 
strzelaniu ptaszkami w konstrukcje drew-
niane/metalowe/betonowe/lodowe, któ-
re muszą się rozpaść, a my dostajemy za 
to punkty.
 …» http://bit.ly/g6hd0p

 Solitaire 
Pasjans.
 …» http://bit.ly/jJTlzw

 Paper Toss 
Gra polega na rzucaniu papierkiem do 
kosza.
 …» http://bit.ly/iqDrIr

Pozostałe aplikacje to

 Tłumacz Google 
Odnośnik do strony translate.google.pl
 …» http://bit.ly/epRKUh

 Shazam 
Aplikacja „słucha” kawałka piosenki, a na-
stępnie pokazuje nam tytuł i wykonawcę.
 …» http://bit.ly/m5qc3U

 SoundHound 
Aplikacja działa identycznie jak Shazam. 
Dlaczego mam obydwie? Ponieważ nie 
zawsze Shazam daje radę, a czasami to 
 SoundHound wymięka. Na to nie ma 
reguły.
 …» http://bit.ly/akF6zX

Moje aplikacje: Mateusz Suski

http://bit.ly/mqq7Hk
http://bit.ly/kvuCeI
http://bit.ly/l6X5LI
http://bit.ly/dAlbJL
http://bit.ly/jLtQu4
http://bit.ly/jILJvM
http://bit.ly/kZJWyq
http://bit.ly/h0C0Yw
http://bit.ly/avj5j9
http://bit.ly/g6hd0p
http://bit.ly/jJTlzw
http://bit.ly/iqDrIr
http://bit.ly/epRKUh
http://bit.ly/m5qc3U
http://bit.ly/akF6zX
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 TUAW 
Oficjalna aplikacja The Unofficial Apple 
Weblog.
 …» http://bit.ly/jc3rBj

 Flickr 
Aplikacja do obsługi portalu Flickr.
 …» http://bit.ly/8gO7qD

 Convertbot 
Konwerter wszystkiego – miar, wag, 
walut, odległości, prędkości, mocy etc. 
Wszystko podane w  bardzo miłym 
interfejsie.
 …» http://bit.ly/jJvwOi

 Gadu-Gadu 
Nasz rodzimy komunikator. Niestety cza-
sami jeszcze muszę go używać;)
 …» http://bit.ly/kbDWmr

 1Password 
Podobnie jak aplikacja na Mac OS X. Ten 
1Password również przetrzymuje loginy, 
hasła, etc.
 …» http://bit.ly/mwA9Uw

 Dropbox 
Aplikacja do obsługi portalu Dropbox.
 …» http://bit.ly/k3WQ85

 Skype 
Komunikator internetowy.
 …» http://bit.ly/lGcHW5

 Google 
Natywna aplikacja firmy Google, bardzo 
przyjazna użytkownikowi. Zbiór wszyst-
kich serwisów Google w jednym miejscu.
 …» http://bit.ly/hbxzPK

 AppMiner 
Aplikacja wyszukuje promocje na inne 
aplikacje. Bardzo przydatna, często zda-
rza się tak, że dany program jest przece-
niony, ale na bardzo krótki czas. Wtedy 
AppMiner zawsze nam o tym przypomni.
 …» http://bit.ly/bo4DS3

 
 
 

W zasadzie to są najczęściej 
używane przeze mnie programy. 
Na dalszych ekranach, a mam ich 
w sumie pięć, znajdują się rzadziej 
używane przeze mnie aplikacje jak 
chociażby Lose It!, czyli aplikacja 
śledząca nasz cykl żywieniowy 
i pomagająca w odchudzaniu. @

Moje aplikacje: Wojciech Rajpert
 iBooks 
Mimo iż jest zdecydowana różnica w wygodzie przeglądania 
mi.n. iMagazine czy też innych plików.psd i książek, to iPhone-
’owa wersja applowskiego readera świetnie się spisuje i pozwala 
czytać w chwilach, gdy zarówno iPada, jak i MacBooka, nie mam 
pod ręką. Całe szczęście, że ta funkcja to nie ekskluzywny atrybut 
iPada i posiadacze iPhone’a również mogą raczyć się tą aplikacją.
 …» http://bit.ly/iQWxV9

 iCamcorder 
Jako posiadacz iPhone 3G, jestem zmuszony do używania apli-
kacji z App Store, by kręcić filmy. Jakość? Zadowalająca. Frame-
rate? Przyzwoity. Do nakręcenia pełnometrażowego filmu się nie 
nadaje, ale do uchwycenia ciekawego, tudzież śmiesznego mo-
mentu, jak najbardziej.
 …» http://bit.ly/9gZ4E7

 Dropbox 
Mój pendrive w chmurze, który bardzo ułatwia życie. Maksy-
malna darmowa pojemność, jaką można wyciągnąć, jest nawet 
wystarczająca, a wszystko składa się na jeden z najistotniejszych 
programów, jakie mam na telefonie.
 …» http://bit.ly/k3WQ85

 Nike+ GPS 
Świetna aplikacja, która bardzo dobrze spisuje się na iPhone 3G. 
Synchronizacja ze stroną nikerunning.com ułatwia codzienne tre-
ningi, a ona sama, w trakcie biegania, spisuje się kapitalnie. Bez 
iPhone’a w opasce na rękę i uruchomionej aplikacji, nie ruszam 
się z domu by biegać.
 …» http://bit.ly/lSYArJ

 Angry Birds 
Uzależnia i  jest idealna w chwilach, gdy dane jest nam czekać 
w poczekalniach, czy też autobusie. Nie raz zabiłem nią czas 
i zrobiłem to bardzo przyjemnie.
 …» http://bit.ly/g6hd0p

 NDrive 
Mimo iż nie jest to najlepsza nawigacja, jaką dane mi było uży-
wać, a mówiąc więcej – jest dość przeciętna, to i tak jestem z niej 
zadowolony. Nawigacji samochodowej w telefonie używam spo-
radycznie, gdyż mam dwie inne, zewnętrzne. Muszę jednak po-
wiedzieć, że przydała się niejednokrotnie, gdy tamte nawaliły, 
bądź nie mogłem ich ze sobą zabrać. Kupiona w promocji, więc 
zakupu nie żałuję.
 …» http://bit.ly/juTset
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 Facebook 
Szybki dostęp do największego serwisu społeczno-
ściowego, gdziekolwiek jestem – i to jest dla mnie 
cenne. Co tu, w przypadku tej aplikacji, dużo mó-
wić. Bardzo ładnie zaprojektowana (choć najnow-
sza wersja ma problem z układem strony w piono-
wej pozycji), z pełną funkcjonalnością Facebooka.
 …» http://bit.ly/l6X5LI

 Remote 
Jako że nie zawsze chce mi się podchodzić do kom-
putera i zmieniać piosenki, bądź muzyka na impre-
zie leci z mojego komputera – aplikacja jak znalazł. 
Bardzo funkcjonalna, dla leniwców.
 …» http://bit.ly/dAlbJL

 Barista 
Jestem pasjonatem kawy i chcę zająć się baristyką 
na poważnie (kurs profesjonalnego baristy), a dzięki 
tej aplikacji, w bardzo prosty sposób, można przy-
swoić podstawy parzenia kawy i przygotowania 
sprzętu. Warta uwagi jest również Coffee Art, dzię-
ki której można nauczyć się tworzenia wzorów na 
przygotowanej kawie.
 …» http://bit.ly/6L1Aoo

 SoundHound 
Jedna z najczęściej używanych przeze mnie apli-
kacji. Idealna, gdy nie znam tytułu, tudzież wyko-
nawcy, danej piosenki. A wachlarz możliwości jest 
imponujący.
 …» http://bit.ly/akF6zX

 Eurosport 
Gdy jestem poza domem i mam potrzebę spraw-
dzić najświeższe informacje ze świata sportu, to 
dzięki tej aplikacji robię to najczęściej. Bardzo 
schludna i używanie jej to naprawdę przyjemność.
 …» http://bit.ly/lwvPVG

 Wikipedia 
Zabójca konfliktów, których podstawą jest różni-
ca zdań z przeróżnych dziedzin nauki. Kilka tąp-
nięć i zawsze wiem, kto ma rację i niczym Ghandi 
mogę rozwiązać sprawę.
 …» http://bit.ly/4mUxXE

Moje aplikacje:  
Michał Rajpert
 Read It Later 
To, podobnie jak Instapaper, znakomite narzędzie, pozwalające na zacho-
wanie większych lub mniejszych treści ze stron internetowych, do prze-
czytania, kiedy będziemy poza zasięgiem Sieci. Szczególnie przydatne dla 
iPadów bez opcji 3G.
 …» http://bit.ly/84H0sV

 Flipboard 
Przejrzyście i efektownie skonstruowany klient kanałów RSS, który prze-
istacza zbiór naszych źródeł w czasopismo. Polecam, nawet mimo tego, 
że ręczne dodanie adresu RSS jest niemożliwe i interesujący nas kanał trze-
ba wyszukać.
 …» http://bit.ly/9tFQz7
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 PS Express 
Oficjalny Photoshop Express od Adobe, 
dostępny za darmo. Czasem do prostej 
edycji zdjęć brakuje mi zaimplementowa-
nych w system opcji, takich jak chociażby 
rotacja fotografii. Sympatyczny kawałek 
kodu, który z pewnością spełni tego typu 
oczekiwania. 
 …» http://bit.ly/azFRm1

 TuneIn Radio 
Wspaniała aplikacja, z  niewyczerpaną 
bazą rozgłośni radiowych z całego świa-
ta, które możemy wyszukiwać między in-
nymi po lokalizacji, gatunku muzycznym, 
czy nawet określonym artyście! Przyjem-
na szata i możliwość nagrywania audycji. 
Ciekawa jest też opcja budzenia lub cza-
sowego wyłączenia muzyki. Rewelacja do-
stępna za najniższą opłatą.
 …» http://bit.ly/e88Dwi

 Evernote 
Bardzo ciekawa aplikacja, pozwalająca na 
tworzenie i synchronizowanie notatek po-
między naszymi urządzeniami. Czy jest to 
Mac, PC, iPhone czy Blackberry wszystko 
działa gładko i – co najważniejsze – bar-
dzo wygodnie. Bardzo użyteczne.
 …» http://bit.ly/mfXjDy

 FileApp 
Maksymalnie uproszczony, przez co bar-
dzo czytelny, program do czytania do-
kumentów. Synchronizacja odbywa się 
płynnie przez WiFi lub USB. Kolejna apli-
kacja z typu „must have”, śmiało można 
wgrać do programu wszystkie notatki ze 
studiów i uczyć się z  iPada – sprawdza 
się w praniu. Bardzo fajną opcją jest moż-
liwość otwierania plików bezpośrednio 
w programie.
 …» http://bit.ly/aIlZV1

SoundHound 
Konkurencyjny dla pionierskiego projektu 
Shazam, w dość efektownie wyglądającej 
szacie, mnóstwem dodatkowych funkcji 
i z moich obserwacji wnioskuję, że rów-
nież ze sprawniejszą bazą sampli. Świet-
ny przykład stałego doskonalenia pomy-
słów, gdzie fatalne miDomi zamieniło się 
w moim przekonaniu w program numer 
jeden do rozpoznawania muzyki. W  tej 
chwili trwa promocja i nawet w wersji dar-
mowej mamy do dyspozycji nieograniczo-
ną ilość sprawdzeń.
 …» http://bit.ly/akF6zX

 IMDb 
Oficjalna aplikacja znanego pod tą samą 
nazwą serwisu. W jednej chwili zyskujemy 
nieprzebrane ilości danych na temat kina, 
oraz wszelkiego rodzaju multimedia pro-
mujące określone produkcje.
 …» http://bit.ly/myvBVk

 Pandora Box 
Interesująca propozycja dla „łowców pro-
gramów”. Pandora Box wyświetla wszel-
kiego rodzaju promocje i  obniżki cen 
aplikacji.
 …» http://bit.ly/6HZGn1

 Trip Advisor 
To nic innego, jak interaktywny przewod-
nik turystyczny. Wybieramy dowolne miej-
sce na świecie, a program dwoi się i troi, by 
dostarczyć nam w tej sprawie jak najwię-
cej informacji o noclegach, cenach, połą-
czeniach, restauracjach i atrakcjach. Cenny 
app dla podróżniczych geeków.
 …» http://bit.ly/l1ErAD

 Lex Print 
Oficjalny program Lexmarka obsługują-
cy wszystkie drukarki producenta posia-
dające moduł WiFi. Szczególnie przydat-
ne w tych modelach, które nie obsługują 
AirPrint. Na moim X4530 działa bez za-
rzutu. Nie sprawdzałem z drukarkami in-
nych producentów, natomiast jeszcze kil-
ku przodowników pracy w tej dziedzinie 
również wypuściło podobne aplikacje.
 …» http://bit.ly/mQHoBP

 Penultimate 
Najpopularniejszy i chyba najbardziej zna-
ny notatnik na  iPada. Jego sława i pozycja 
całkiem zasłużona, świetnie wykonana 
aplikacja i po raz kolejny – przyjemny de-
signe. Polecam, tylko kilka centów.
 …» http://bit.ly/b6arCU

Dropbox 
Aplikacja niewymagająca wprowadzenia, 
konieczność dla każdego korzystającego 
z najpopularniejszej chmury na świecie.
 …» http://bit.ly/k3WQ85

 Remote 
Najlepszą informacją, jaką przyniósł mi 
soft 4.3, był home  sharing. W ten oto spo-
sób, z pilotem w ręce, mamy dostęp do 
dowolnej ilości mediów bez synchronizacji.
 …» http://bit.ly/dAlbJL

 AVPlayerHD 
Osiągająca ostatnio sporą popularność 
aplikacja do bezprzewodowego ogląda-
nia filmów na iPadzie z komputera. Pro-
gram po polsku, z mnóstwem opcji, ob-
sługą napisów i możliwością odtwarzania 
wielu różnych formatów. Zbiera bardzo 
pozytywne recenzje, do których sam się 
dołączam.

iTabo 
Polska aplikacja, elektroniczna wersja gry 
słownej dla osób w każdym wieku. Zna-
komicie sprawdza się w towarzystwie, na 
imprezach z przyjaciółmi czy też rodzin-
nych piknikach. Warto brać za najniższą 
z cen.
 …» http://bit.ly/f1Li5F
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 Splashtop 
Jeśli dla kogoś odtwarzanie multimediów 
z komputera to za mało, na pewno spodo-
ba mu się Splashtop, który jest klientem 
VNC dla iPada obsługującym pełne wspar-
cie dla dźwięku. Muszę przyznać, że działa 
płynnie i jest z pewnością godny polecenia. 
Dostępna jest również wersja darmowa, 
obsługująca połączenie do 5 minut.
 …» http://bit.ly/ibzXG2

 Parcel 
Program do śledzenia przesyłek kurier-
skich największych firm spedycyjnych. 
Z tych działających w obrębie Polski do-
stępne są DHL i UPS. Użyteczne narzędzie 
dla osób z własną firmą i urwaniem gło-
wy z przesyłkami.
 …» http://bit.ly/cY53i7

 Monopoly 
iPad, czego nie da się ukryć, świetnie 
sprawdza się także w sektorze rozrywko-
wym, a w przypadku Monopoly, najpo-
pularniejszej gry na świecie – bardzo do-
brze prezentuje się w interaktywnej wersji. 
Godne polecenia.
 …» http://bit.ly/1GVfUb

 Akinator HD 
To ostatnio opublikowana wersja znanego 
internetowego czarodzieja dla iOS. Jeśli ja-
kimś cudem nie poznałeś jeszcze Akinato-
ra, sprawdź jego niecodzienne możliwości 
na akinator.com, a później pobieraj aplika-
cje i śmiej się do łez.
 …» http://bit.ly/miD1Eo

 Mercury 
Osobom, którym systemowe Safari nie do 
końca odpowiada polecam przeglądarkę 
Mercury. Działa stabilnie, obsługuje kar-
ty, a interfejs nie jest przekombinowany.
 …» http://bit.ly/gvVudV

 Nike+ GPS 
Zdecydowany lider wśród aplikacji dla 
biegaczy. Sam system niedawno solid-
nie ewoluował, nie potrzebny jest już do-
datkowy pedometr, teraz Nike+ korzysta 
z nadajnika GPS, dzięki czemu działa rów-

nież na iPhone 3G. (wbrew informacjom 
na stronie działa – sprawdzone). Polecam 
głównie dzięki internetowemu serwisowi 
połączonemu z programem, który planu-
je nasz trening i monitoruje osiągnięcia.
 …» http://bit.ly/kFteXI

 Eurosport 
Oficjalna aplikacja Eurosportu, obowiąz-
kowa dla spragnionych informacji ze świa-
ta sportu.
 …» http://bit.ly/lwvPVG

 Livescore 
Dedykowana na iOS odsłona znanego ser-
wisu pod tą samą naz wą z wynikami spor-
towymi na żywo.
 …» http://bit.ly/9X6L5r

 Ringtones 
Aplikacja pozwalająca tworzyć dowolne 
dzwonki z plików w naszej bibliotece. Ła-
twa w obsłudze i synchronizacji. 
 …» http://bit.ly/ksKMSr

 Keynote Remote 
Znakomita aplikacja dla osób przeprowa-
dzających wszelkiego rodzaju prelekcje. 
Wygodnie i  stabilnie pozwala kontrolo-
wać prezentacje z Keynote.
 …» http://bit.ly/7TNMps

 NDrive 
Nawigacja z mapą Polski, Czech i Słowacji. 
Odstaje odrobinę od konkurencji TomTo-
ma czy Navigona, jednak dla mnie osobi-
ście jako nawigacja „w odwodzie” w tele-
fonie sprawdza się bez zarzutu.
 …» http://bit.ly/juTset

 HoldEm 
Pasjonatom sportowego pokera polecam 
aplikacje od Apple do tego celu. Bardzo 
efektowna, brak jednak możliwości roz-
grywki on-line. Szkoda, dobra do trenin-
gu i nauki.
 …» http://bit.ly/jkbR3A

 MagicShutter 
Efektowny program pozwalający wyko-
nywać zdjęcia iPhone’m w  trybie B. Go-
rąco polecam, przy odpowiedniej dozie 
wyobraźni można tworzyć wyjątkowe 
fotografie.
 …» http://bit.ly/ejv6ij

 Bump 
Program do wymiany plików między urzą-
dzeniami z iOS poprzez stuknięcie. Szkoda, 
że brak dedykowanej aplikacji dla  iPada. 
 …» http://bit.ly/lMqmQC

 Licznik 
Program polskiego autorstwa liczący po-
brane dane z  Internetu zarówno przez 
WiFi, jak i GSM. Bardzo przydatny dla osób 
z pakietami internetowymi.
 …» http://bit.ly/lo5C9L

 SMS Gateway 
Również polska aplikacja, bramka interne-
towa, działa stabilnie. Ciekawa propozycja 
dla osób z iPodami Touch i iPadami, oraz 
komunikujących się z zagranicy.
 …» http://bit.ly/jkIalY

 VEVO 
Oficjalna aplikacja potężnego serwisu fo-
nograficznego. Mnóstwo muzyki, wszyst-
ko w jednym miejscu. Sama przyjemność, 
polecam.
 …» http://bit.ly/aUj59C
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To naprawdę znakomity pomysł, aby zajrzeć ludziom do 
iPhonika. Nie dlatego, że „mój iPhonik świadczy o mnie”, 
tylko aby dowiedzieć się, do czego ludzkości służy jesz-
cze telefon. „Jeszcze” – to oczywiście klucz. Bo poza te-
lefonowaniem, sms-owaniem, mailowaniem, czatowa-
niem – telefonem wykonujemy inne, niekiedy szalenie 
ważne, a nawet szaleńcze czynności.

Gdzieś około roku 1988 przeczytałem powieść Janusza Zajdla pt. 
„Limes Inferior”. Dwadzieścia lat później przeczytałem ją jeszcze 
raz i muszę powiedzieć, że nie straciła nic na swojej świeżości. 
To, że przez ten czas świat zmienił się zasadniczo i w niespodzie-
wanym kierunku, nie czyni z tej powieści jakiejś ciężko strawnej 
ramoty. To świetnie napisany tekst, który pochłania się szybko, 
czekając na zakończenie. Znakomita powieść SF, ukazująca dziw-
ny i tajemniczy świat przyszłości, w którym ludzie posługują się 
właśnie KLUCZEM, który jest narzędziem (?) spełniającym rolę do-
wodu osobistego, dyplomu, karty płatniczej, zegarka czy wręcz 
certyfikatu intelektu. Czy coś Wam to mówi? Właśnie ten Klucz 
nie daje mi spokoju, bo jest on niezwykle podobny do pewne-
go narzędzia codziennego użytku, bez którego – jak się okazu-
je – człowiek jest jak bez ręki. Klucz w powieści – jeżeli podpad-
niemy – władze mogą nam zdalnie zablokować i wtedy okazuje 
się, że jesteśmy ubezwłasnowolnieni. To nasze urządzenie co-
dziennego użytku podlega takim samym prawom, a ponadto – 
jak nie daj Boże padnie mu bateria – to… lepiej nie kusić licha.

Czytając tę powieść w 2008 r. odniosłem wrażenie, że au-
tor, jakimś sobie tylko znanym, nadludzkim sposobem wejrzał 
w przyszłość i udało mu się podejrzeć dzisiejsze zdobycze tech-
niki. W 2008 r. byłem świeżym posiadaczem nowiutkiego iPho-
ne’a 3G i mimo że wcześniej miałem różne inne telefony, to wła-

śnie iPhone skojarzył mi się z owym Kluczem i skojarzenie to nie 
opuszcza mnie do dzisiaj.

Ze wszystkich „telefonicznych funkcji”, które posiada telefon 
jest jeszcze jedna, z której na co dzień pewnie nie zdajemy sobie 
sprawy. Telefon to również element identyfikacji. Ot choćby sms 
czy mms nadesłany nam przez jakiegoś sieciowego sprzedaw-
cę okazany w sklepie uprawnia nas do promocji. Jak się okazu-
je, smsem możemy płacić za parkowanie i za bilet w autobusie. 
Wszyscy doskonale wiemy, że to tylko kwestia czasu i telefon sta-
nie się czymś w rodzaju karty płatniczej – w końcu posiada lep-
sze zabezpieczenia niż magnetyczny pasek albo wtopiony chip. 
Przecież już teraz możemy telefonem wysłać dyspozycję płatni-
czą za płatność internetową. To tylko kwestia czasu, kiedy pro-
ducenci POS-ów pójdą z torbami. Ba, specjalna naklejka „podaro-
wana” nam przez bank (na razie nie każdy), naklejona na telefon, 
pozwala nam płacić szybko, prosto i bez PIN-u (w sposób zbliże-
niowy). Zbliżamy się więc co raz bardziej do Klucza.

A GPS? Kilka lat temu lansowana nawigacja na osobnym urzą-
dzeniu nie wytrzymała próby czasu. Nawigacja w telefonie to 
jest to, o co chodziło. I ta cena! Osobne pudełko z nawigacją to 
spory koszt i problem, co z nim zrobić po wyjściu z samochodu. 
Fabryczna nawigacja w samochodzie kosztuje nawet 5-7 tysię-
cy, a w telefonie można ją mieć, dodając różne promocje nawet 
za kilka groszy. Pierwszy lepszy przykład – Navigon oferowany 
przez Erę. I najważniejsze. Wychodzimy z samochodu i nawiga-
cję razem z telefonem chowamy do kieszeni.

Naszym telefonem możemy sprawdzić pogodę, nie tylko na 
jutro i kolejne dni, ale sprawdzić ją w miejscu, do którego zamie-
rzamy się wybrać. A jakże, możemy posurfować w Internecie. 
Ba, możemy pooglądać muzyczne klipy, posłuchać muzyki i – 
co istotne – oglądać telewizję.

Moje aplikacje: Sławomir Durasiewicz
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A takie zwykłe granie? Dla każdego coś miłego, więc nie tyl-
ko można pograć w grę o charakterze odmóżdżacza, ale może-
my pograć z partnerem, który do gry z nami wykorzysta swój 
telefon. No oczywiście aparat fotograficzny w telefonie, a nawet 
możliwość kręcenia filmów to już inna para kaloszy.

Do czego służy mój telefon? Poza oczywiście tym, do czego 
ma służyć.

W katalogu Narzędzia posiadam aplikację TurboScan. Nie pa-
miętam, ale chyba była darmowa. To kapitalne narzędzie do ska-
nowania i wysyłania mailem zeskanowanych dokumentów w for-
macie PDF. Nie muszę w pracy korzystać z firmowego skanera 
i przesyłać zeskanowanego dokumentu na komputer, aby go wy-
słać. Aplikacja robi to doskonale i szybko. Wystarczy kilka kliknięć.

iTalk – posiadam oczywiście firmowy dyktafon, ale iTalk za-
chowuje się jak rasowy dyktafon cyfrowy i jest prostsza w ob-
róbce niż dyktafon.

Dwie aplikacje do odczytywania kodów kreskowych czy kre-
sko podobnych jak na razie mi się do niczego nie przydały, ale 
tak na wszelki wypadek …

Mój katalog „Podróże” zajmują słowniki: grecki portugalski 
i angielski.

W katalogu „Kodeksowo” zagnieździły się kodeksy cywilny 
i pracy. Przyznam się, że oczekuję na kolejne. To bardzo wygod-
ne mieć taką pomoc w telefonie.

Grami pewnie nikomu nie zaimponuję. Mam coś w rodza-
ju tetrisa, aplikację do sudoku i Mahjong, grę w  statki, któ-
ra nie tylko działa przez centrum, ale przez zwykłe wifi, fliper 
i szklankę piwa – iPint, która robi wrażenie. Aplikacja wycofa-
na z App Store.

W katalogu „Edukacja” trzymam pomocne wzory matema-
tyczne, to tak na wypadek, gdyby mój syn próbował mnie po-
prosić o pomoc w gardłowej sprawie i aplikację do nauki alfabe-
tu Morse’a, jakby trzeba było wołać o pomoc.

Mam również klika programów pogodowych, podręczne-
go tłumacza o prostej nazwie Tłumacz, Portal Wiedzy, czyli en-
cyklopedię w  telefonie oraz Słownik wyrazów obcych, Atlas, 
Nike GPS, z której korzystam jeżdżąc na nartach, czyli niezgod-
nie z przeznaczeniem, LED Torch – latarkę diodową. Szczegól-
nie polecam aplikację do oglądania F1. Nie straszny nam wtedy 
żaden borowczykowy komentarz, a tak na dobrą sprawę wie-
my więcej od niego, bo choćby na bieżąco znamy czas w sekto-
rach pomiarowych.

Oczywiście korzystam z nawigacji samochodowej w telefonie. 
Prawie darmowej oczywiście, czyli z Navigona. Ale nie bardzo je-
stem z tej nawigacji zadowolony.

I najważniejsze, mam jeszcze aplikację – Infiniti. Infiniti to taka 
aplikacja, która jest permanentną reklamą samochodu. Samo-
chód jest piękny, luksusowy i niebywale drogi. Powiedzmy sobie 
szczerze, Fx to samochód, na który mnie nie stać. Mogę sobie je-
dynie na niego popatrzeć. Ale aplikacja ma coś lepszego niż gry, 
które znajdują się w katalogu (oczywiście) Gry. Ta aplikacja ma 
coś bardzie odmóżdżającego, a więc bardzo pomocnego w od-
reagowaniu różnych nietajnych sytuacji. Bo kiedy już nic nie po-
maga a trzeba odreagować, idę do swojego pokoju, uruchamiam 
aplikację, a potem kilkanaście razy mogę posłuchać odgłosu sil-
nika. Tak na cały regulator. I zapewniam, to pomaga. Aha, apli-
kacja jest darmowa. Polecam. @

Moje aplikacje: Paweł Iwaniuk

Posiadam iPoda Touch 4G, którego używam głównie 
do przeglądania Internetu, odtwarzania multimediów 
oraz grania. Jednak z powodu obecnej w nim kamery 
wideo/aparatu fotograficznego, eksperymentuję również 
z aplikacjami foto i wideo.

 Angry Birds 
Myślę, że nikogo nie zaskoczyłem, wymieniając tę grę jako pierw-
szą. Jest ona niesamowitym sukcesem na całym świecie. Według 
mnie, ma to związek z prostym i szybkim modelem rozrywki, 
dzięki któremu gra nie dłuży się i pozwala szybko przechodzić 
do kolejnych poziomów. A gdy dołożymy do tego jeszcze ele-
ment destrukcji, mamy murowany sukces i miliony uzależnio-
nych graczy.
 …» http://bit.ly/g6hd0p

 Bluefire 
Moim zdaniem, Bluefire jest najlepszym czytnikiem książek 
w epub i pdf, dla iOS. Ktoś zapyta, a co z iBooks? Czytnik Apple 
jest w moim odczuciu zbyt skoncentrowany na Apple. Ok, faj-

nie przewraca strony, jest szybki, ale już książek z Empiku lub in-
nych sklepów wykorzystujących Adobe DRM, iBooks nie ruszy. 
W tym celu używam Bluefire, który poza wsparciem DRM umoż-
liwia także czytanie w trybie inwersji (białe literki na czarnym tle), 
co jest szczególnie przydatne w nocy.
 …» http://bit.ly/aPFvB5

http://bit.ly/g6hd0p
http://bit.ly/aPFvB5
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 iMotion HD 
Trzecia aplikacja w moim zestawieniu umożliwia 
tworzenie filmów poklatkowych. Dzięki iMotion 
HD możemy stworzyć nagranie, które pozwoli zo-
baczyć, jak w ciągu kilkunastu sekund zachodzi lub 
wschodzi słońce. Nie jest to może szczyt produk-
tywności czy rozrywki. Uwierzcie mi jednak, że ta-
kie kilkusekundowe wideo potrafi zrobić wrażenie.
 …» http://bit.ly/kBuGHn

 Dropbox 
W dzisiejszych czasach wymiana i przesyłanie pli-
ków jest czymś normalnym. Dropbox jest jednym 
z tych serwisów/usług do wymiany oraz magazyno-
wania plików, które zyskały popularność w dużym 
stopniu dzięki kompatybilności z wieloma platfor-
mami oraz mnogości zastosowań. Ja osobiście wy-
korzystuję Dropbox nie tylko do przesyłania plików 
innym osobom, ale również samemu sobie, szcze-
gólnie wtedy, gdy jestem zbyt leniwy, żeby podłą-
czyć iPoda, bezpośrednio do komputera.
 …» http://bit.ly/k3WQ85

 Skype 
Na końcu mojej listy jest komunikator internetowy, 
który w ciągu ostatnich 3 lat stał się jednym z mo-
ich podstawowych narzędzi pracy. W przypadku 
posiadanego przeze mnie iPoda Touch, Skype jest 
o tyle przydatny, że poza typowymi połączeniami 
z innymi użytkownikami tego komunikatora, umoż-
liwia on wykonywanie połączeń na tradycyjne tele-
fony stacjonarne i komórkowe (w przypadku tych 
pierwszych rozmowy są bardzo tanie). Jednym sło-
wem, Skype pozwala zmienić Touch’a w iPhone’a. 
Co prawda tylko w zasięgu Wi-Fi, ale zawsze to coś.
 …» http://bit.ly/lGcHW5

http://bit.ly/kBuGHn
http://bit.ly/k3WQ85
http://bit.ly/lGcHW5
http://www.inis.pl
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 LiveView 
Aplikacja instalowana jednocześnie na iPhonie/iPadzie i Maku pozwala na 
podgląd fragmentu ekranu z Maka na iPhonie lub iPadzie, np. projektu two-
rzonej aplikacji iOS. Wykorzystuje WiFi. Doskonałe narzędzie dla projektanta.
 …» http://bit.ly/12xLu

 TuneIn Radio 
Dobry kompan podczas pracy. Ogromna liczba rozgłośni radiowych z całe-
go świata. Wyszukiwanie i możliwość zapisywania jako ulubione – więcej nie 
trzeba. Mina znajomego Portugalczyka, któremu podczas wizyty włączyłem 
wiadomości lokalne z Lizbony – bezcenna.
 …» http://bit.ly/iSegnb…» http://bit.ly/iPnLWk

 iMotion 
Program do tworzenia animacji poklatkowych. Bardzo prosty i intuicyjny inter-
face. Co ciekawe, można zainstalować osobną aplikację iMotion Remote, dzię-
ki której iPhone stanie się „pilotem” do iPada. Dobra zabawa gwarantowana.
 …» http://bit.ly/mdndg9

 Listonic 
Aplikacja ułatwiająca „zarządzanie” zakupami. Nie 
trzeba już robić w pośpiechu listy na papierze, dyk-
tować przez telefon lub wpisywać w sms’a. Można 
zapisać ją w serwisie online, a ta będzie dostępna 
na iPhonie w każdej chwili. Listę może współtwo-
rzyć kilka osób, mając dostęp do jednego konta.
 …» http://bit.ly/kOvfMY

 Everyday 
Jeśli lubisz patrzeć jak się starzejesz to ta aplikacja 
jest idealna. Sama przypomina codziennie o wyzna-
czonej godzinie, że już czas zrobić nową fotkę. Po 
wykonaniu zdjęcia wzorcowego i ustawieniu lini na 
wysokości oczu i ust oraz osi nosa, jest już z górki. 
Po kilku miesiącach/latach/dekadach będzie moż-
na zapisać to wszystko jako animację i „cieszyć” się 
efektem mijającego czasu.
 …» http://bit.ly/lPL479

 SketchBook 
Aplikacja do rysowania. Mój syn dosłownie wy-
żywa się na iPadzie w tej aplikacji. Oczywiście nie 
trzeba od razu być artystą. SketchBook z powo-
dzeniem przyda się np. do robienia szkiców pod-
czas spotkania.
 …» http://bit.ly/iikpwy 
 …» http://bit.ly/iikpwy

Moje aplikacje: Paweł Jońca

http://bit.ly/12xLu
http://bit.ly/iSegnb%E2%80%A6%C2%BB
http://bit.ly/iPnLWk
http://bit.ly/mdndg9
http://bit.ly/kOvfMY
http://bit.ly/lPL479
http://bit.ly/iikpwy
http://bit.ly/iikpwy
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 Momento 
Pamiętnik i dziennik w jednym. Poza możliwością tworzenia wła-
snych wpisów program ściąga automatycznie wszystkie infor-
macje z popularnych serwisów społecznościowych i  segreguje 
je wg daty. Możemy w ten sposób sprawdzić nasz internetowy 
ślad w sieci z dowolnego dnia. Aplikacja jest wyjątkowo staranie 
i estetycznie zaprojektowana
 …» http://bit.ly/m5RZcB

 Byline 
Czytnik RSS. Proste i wydajne narzędzie pokazujące wszystkie 
informacje w jednym miejscu.
 …» http://bit.ly/iULG8N 
 …» http://bit.ly/llxv6V

 RealRacing2HD 
Czy trzeba coś pisać?:) Samochoooooodyyyyy! Zabawa z najwyż-
szej półki (jak na iOS) Po podłączeniu do telewizora iPhone lub 
iPad staje się tylko kierownicą, reszta przenosi sie na duży ekran.
 …» http://bit.ly/fvgs2P 
 …» http://bit.ly/kqWP3c

 Instapaper 
Od kiedy zainstalowałem Instapaper pojęcie podziału czasu na 
pracę i po pracy nabrało większego sensu. Rzeczy mniej istot-
ne, ale równie ciekawe „przesuwam” na wieczorne spokojne 
czytanie.
 …» http://bit.ly/mimoGz

Moje aplikacje: Tomasz Kuc

Używam iPada 1 od września zeszłego roku 
i przez ten czas moje Top Five używanych 
aplikacji ulegało zmianom. Opisuję więc stan 
obecny, a nie przekrój historyczny.

 Dropbox 
Opisywany wiele razy, także w  iMagazine. Must 
have – bez dwóch zdań. Mój jest kultowy – to 
przez niego w ramach testu trafia do iPada zawsze 
pierwszy projekt okładki iMaga (w celu oceny ko-
lorów i kompozycji).
 …» http://bit.ly/c5q5GX

 Flipboard 
Narzędzie, którego przecenić nie sposób. Niepraw-
dopodobnie intuicyjny dostęp do treści pochodzą-
cych ze stron www, portali społecznościowych, blo-
gów i mikroblogów. Wspaniały graficznie, z bardzo 
widowiskowym (ale nie przedobrzonym) interfej-
sem użytkownika. W połączeniu z Instapaper ge-
nialny kombajn do śledzenia treści, znakomicie wy-
korzystujący „tabletowość” iPada.
 …» http://bit.ly/9tFQz7

 NLog PRO 
Najciekawsza ze zgromadzonym przeze mnie apli-
kacji muzycznych. Świetnie brzmiący symulator sta-
rego typu syntezatorów typu moog, ARP, Jupiter... 
suwaki, pokrętła, filtry, efekty, rejestracja na taśmie, 

znakomita ekranowa klawiatura. Aplikacja jest droga (14,99 USD), ale warta 
swojej ceny. Dodam jeszcze, że ilość pokręteł na ekranie wprawia w zdumie-
nie, potem w przerażenie, a na końcu w błogostan – złapałem się na tym, że 
potrafię ustawić jakieś brzmienie i frazę na ARP, a potem sześcioma palcami 
oddać się kręceniu gałkami na długie minuty…
 …» http://bit.ly/9OBzBH

 Bebot 
To aplikacja, która przywędrowała do mnie z iPhone. Na  apple’owskim smart-
fonie była ciekawostką – na dużym ekranie  iPada stała się dla mnie podstawo-
wym instrumentem muzycznym. Granie ostrych syntezatorowych riffów z wy-
korzystaniem modulacji dźwięku to specjalność Bebota. Tak naprawdę ma on 
dwie warstwy: zabawową (śmieszne dźwięki połączone z animacją) oraz pro 
(przy włączonych blokadach skali, odpowiednich efektach, brzmieniach i to-
nacji daje do ręki pełnoprawny instrument elektroniczny, którego wykorzysta-
nie można przyrównać do legendarnej laserowej harfy Jean-Michela Jarre’a).
 …» http://bit.ly/6lzCWB

 Instapaper 
W tym przypadku podejrzałem i podsłuchałem rozmowy i blogi redaktorów 
iMagazine. Nie ma co ukrywać, to genialna aplikacja dla kogoś, kto potrafi prze-
glądać wiele stron www, a może sobie pozwolić na przeczytanie ich po pew-
nym czasie (blogi, recenzje itp.). Złapałem się na tym, że używam Instapaper 
do... czytania blogów i linków cytowanych w blogach (co wyparło z używania 
czytnik RSS – w moim wypadku Reedera). Na minus zapisałbym dosyć skom-
plikowany sposób instalacji wtyczki do iPadowego Safari.
 …» http://bit.ly/mimoGz

http://bit.ly/m5RZcB
http://bit.ly/iULG8N
http://bit.ly/llxv6V
http://bit.ly/fvgs2P
http://bit.ly/kqWP3c
http://bit.ly/mimoGz
http://bit.ly/c5q5GX
http://bit.ly/9tFQz7
http://bit.ly/9OBzBH
http://bit.ly/6lzCWB
http://bit.ly/mimoGz
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iFotograf
czyli słów kilka
o robieniu zdjęć za pomocą iUrządzeń od Apple

Muszę przyznać, że uwielbiam swojego iPhone’a, 
a zwłaszcza szereg dostępnych aplikacji, które czynią 
z mojego telefonu swego rodzaju „urządzenie wielo-
funkcyjne z dodatkową opcją dzwonienia”.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji mojego telefonu 
jest zdecydowanie aparat. Dzięki swojej 5-megapikselowej kame-
rze z funkcją nagrywania video w jakości HD, iPhone z powodze-
niem może zastąpić niejedną „idiot-kamerę”, dostępną w każdym 
sklepie RTV-AGD. Dodatkowo, dzięki temu, że telefon mam za-
wsze przy sobie (w przeciwieństwie do aparatu, który to w 9 na 
10 przypadków i tak akurat zostawię w domu), robienie zdjęć jest 
niezwykle przyjemne i wygodne. Tu jednak pojawia się pewien 
problem, bowiem – jak to mówią – „apetyt rośnie w miarę je-
dzenia” i w pewnym momencie i my zachcemy czegoś więcej.

Standardowa aplikacja do robienia 
zdjęć, która dostarczana jest wraz z te-
lefonem, jest po prostu zbyt uboga, aby 
zaspokoić jakiegokolwiek bardziej wy-
magającego użytkownika. Tu jednak 
z  pomocą przychodzi nam aplikacja, 
o jakże wymownej nazwie „ Camera+”. 
Jest to chyba najlepsza (zdobywca mia-
na „Best Visual Design” i „Best Photogra-
phy App” w 2010 r.) aplikacja tego typu. Dzięki wielu przydatnym 
funkcjom oraz intuicyjnemu designowi, jest to zdecydowanie po-
zycja typu „must have”.

Co więc jest w niej takiego niezwykłego? Zacznijmy może od 
samego „Flasha”. Oprócz standardowych opcji (auto, włączo-
ny, wyłączony), w Camera+ znajdziemy również, jakże przy-
datną, opcję... latarki 
(nareszcie ktoś pomy-
ślał tu za Apple’a). Do-
datkowo, podczas ro-
bienia zdjęcia możemy 
wybrać 1 z  4 dostęp-
nych trybów fotografo-
wania (normalny, sta-
bilizator, timer i burst). 
Zwłaszcza opcja stabili-
zatora i  timera jest nie-
zwykle przydatna i god-
na uwagi. Wart uwagi 
jest również 6× cyfrowy 
zoom i sposób ustawia-

nia ekspozycji i ostrości. 
To wszystko to jednak 
dopiero początek. Praw-
dziwa magia rozpoczyna 
się dopiero po zrobieniu 
zdjęcia.

W przeciwieństwie do 
standardowej aplikacji 
kamery od Apple, Came-
ra+ oferuje nam szereg 
opcji pozwalających na 
edycję zrobionego zdję-
cia. Nie sposób wymie-
nić i opisać je wszystkie, 
dlatego mój opis będzie 
jedynie „powierzchow-
ny”, a dociekliwych od-
syłam na stronę aplika-
cji (http://bit.ly/98Yrb3). Wszystkie dostępne opcje podzielone 
są na 5 kategorii: programy tematyczne, obracanie zdjęcia, przy-
cinanie, efekty specjalne i ramki. Co więcej, nie wymagają one 
od nas praktycznie żadnej wiedzy z zakresu obróbki zdjęć. Po 
prostu wybieramy (klikamy) na dany efekt i od razu widzimy 
zmiany. Jeśli efekt nam się nie podoba, możemy go łatwo cof-
nąć, a po skończonej edycji zdjęcia możemy je zapisać do naszej 
biblio teki z zdjęciami lub przesłać znajomym bezpośrednio z po-
ziomu aplikacji (aplikacja pozwala na przesłanie zdjęcia mailem 
lub wrzucenie na Facebooka, Twittera, jaki i serwis Flickr). Z cie-
kawszych opcji warto wymienić: „Clarity” (uwydatnia przyciem-

tekst: Krzysztof Morawski

Zdjęcie po trwającej kilka chwil obróbce za pomocą Camera+

http://bit.ly/98Yrb3
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nione elementy zdjęcia) programy tematyczne takie jak: portret, 
krajobraz, zdjęcie robione w nocy czy funkcję przycinania zdję-
cia by pozbyć się z niego niepotrzebnych elementów (np. złapa-
nego przypadkiem kawałka kciuka:))

Camera+ kosztuje zaledwie 1,59 euro (kilka efektów dostęp-
nych jest dopiero po zakupieniu pakietu „I love Analog FX” wew. 
aplikacji – cena 0,79 euro) i wierzcie mi, warta jest każdego wyda-
nego centa (do kupienia pod tym adresem: http://bit.ly/9q2vuB).

Kolejną rewelacyjną aplikacją, poszerza-
jącą możliwości fotograficzne naszego 
iUrządzenia, jest AutoStitch. Aplikacja 
ta została stworzona w celu szybkie-
go i automatycznego tworzenia panora-
micznych zdjęć. Cały proces tworzenia 
zapierających dech w piersiach panoram 
składa się z 3 prostych kroków:

Krok 1.  Zrób kilka zdjęć swoim aparatem (pamiętaj, by krawę-
dzie tych zdjęć się nieco nakładały na siebie tak, by pro-
gram wiedział jak je połączyć),

Krok 2.  Uruchom AutoStitch i zaznacz zdjęcia, z których chcesz 
stworzyć panoramę (zaczynaj od zdjęcia skrajnie lewego 
i kontynuuj zaznaczanie aż do zdjęcia skrajnie prawego).

Krok 3.  Kliknij przycisk „Stitch” i poczekaj aż program skończy 
tworzyć twoją nową panoramę.

To wszystko! Warto jeszcze kliknąć przycisk „Crop”, aby wy-
równać krawędzie połączonych zdjęć i już można zapisać goto-
wą panoramę w bibliotece, wysłać ją e-mailem do znajomego 
czy zamieścić na Facebook-u. A efekty? Popatrzcie sami:

AutoStitch kosztuje również 1,59 euro i jest to chyba najtańszy 
„obiektyw szerokokątny”, jaki kiedykolwiek widziałem. Oficjalna 
strona aplikacji z video tutorial-em oraz linkiem do sklepu znajdu-
je się tu: http://bit.ly/Ac5Yn.

Robienie panoram to niesamowita frajda, zwłaszcza gdy jest tak ła-
twe i przyjemne jak za pomocą AutoStitch-a. Ale co jeśli zapragnął-
bym zrobić panoramę 3D? Czy to jest w ogóle możliwe? Oczywiście! 
W tym celu niezwykle przydatna okaże się aplikacja  Photosynth, 
stworzona przez sam Microsoft (no proszę, a do tej pory my-
ślałem, że pakiet „Office” to jedyna dobra rzecz, jaką zrobili).

Photosynth to potężny zestaw narzę-
dzi do rejestrowania i oglądania świa-
ta w 3D. Sam proces robienia panoram 
jest relatywnie prosty (program na każ-
dym kroku będzie nam zresztą podpo-
wiadał, co robić), ale wymagać będzie 
od nas sporej dawki wprawy. Stworzo-

ne panoramy możemy potem z  łatwością opublikować na Fa-
cebooku, Bing Maps czy serwisie Photosynth.net. Polecam od-
wiedzić zwłaszcza ten ostatni, aby samemu przekonać się, do 
czego zdolna jest ta aplikacja (http://bit.ly/fGNSj). Dodam tylko, 
że  Photosynth dostępny jest w AppStore za darmo i może się po-
chwalić średnią oceną 5/5 wśród osób które go pobrały.

Wymienione powyżej aplikacje oczywiście nie wyczerpują po-
ruszonego tematu. Zwłaszcza, jeśli zaczynamy mówić o obróbce 
zdjęć. Ilość dostępnych programów, które pozwalają nam edyto-
wać czy wręcz transformować nasze zdjęcia w „coś zupełnie no-
wego”, jest wręcz przytłaczająca.

Wśród aplikacji wartych naszej uwagi, nie opisanych szerzej 
w tym artykule, wymienić można choćby  Photoshop  Express 
(darmowa aplikacja od Ado-
be pozwalająca nam na ko-
rektę i  obróbkę naszych 
zdjęć – http://bit.ly/az-
FRm1) czy  Halftone (świet-
ny i prosty w obsłudze pro-
gram do transformowania 
naszych zdjęć w kadry wy-
glądające jakby były wyjęte 
prosto z komiksu – http://
bit.ly/mcC5OG).

Zachęcam więc do przyj-
rzenia się zarówno tym, 
jak i  innym aplikacjom fo-
tograficznym, dostępnym 
w   AppStore. Robienie zdjęć 
z  takimi aplikacjami na po-
kładzie, to po prostu czysta 
przyjemność! @

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl

http://Photosynth.net/
http://bit.ly/9q2vuB
http://bit.ly/Ac5Yn
http://bit.ly/fGNSj
http://bit.ly/az-FRm1
http://bit.ly/az-FRm1
http://bit.ly/mcC5OG
http://bit.ly/mcC5OG
http://www.twitter.com/imagazinepl
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Pamiętam, jak w systemie dla iPhonè a  i  iPada, poja-
wiła się możliwość druku bezpośrednio z przeglądar-
ki lub innych aplikacji. Pomyślałem, że to świetny ruch 
ze strony Apple i głośno przyklasnąłem. Szkoda tylko, 
że chwilę później dowiedziałem się o wymogu posiada-
nia odpowiedniej drukarki wspierającej AirPrint. Mina 
zrzedła mi jeszcze bardziej, gdy zobaczyłem ceny sprzę-
tu z nową technologią. Gdyby nie Printopia, pewnie do 
dziś bym się dąsał.

Printopia to małe rozszerzenie, zagnieżdżające się w Preferen-
cjach systemowych i uruchamiające usługę druku działającą 
w tle. Znaczy to tyle, że aplikacja pracuje w ukryciu, a my bę-
dziemy mogli skorzystać z dowolnej drukarki podpiętej do na-
szego komputera i użyć jej z systemu iOS (iPhone, iPad). Apli-
kacja może więcej, niż tylko wypełnić kilka stron pustej kartki 
tekstem. W opcjach druku będziemy mogli wybrać, czy doku-
ment przelewamy na papier, czy też chcemy przesłać go w po-
staci cyfrowej na dysk komputera (PDF lub JPG). Co ważne, 

wszystko odbywa się bez najmniejszej konfiguracji. Wystarczy 
aktywować Printopię i już!

To naprawdę działa. Wchodząc w dowolną aplikację wspie-
rającą drukowanie na iOS, nasza drukarka będzie natychmiast 
rozpoznana. Bez większego problemu możemy korzystać z każ-
dego sprzętu podpiętego do komputera. Osobiście, coraz wię-
cej rzeczy gromadzę w sposób cyfrowy, oszczędzając tym sa-
mym papier i  koszty eksploatacji. Łatwiej też jest się dzielić 
elektronicznymi dokumentami, dlatego doskonałym uzupeł-
nieniem funkcji Printopii jest wspomniana możliwość przesy-
łania plików. Do tej pory, zdjęcia robione iPhone’em wysyła-
łem zazwyczaj na skrzynkę e-mail. Z Printopią wybieram obraz 
i wciskam guzik Drukuj, a po sieci Wi-Fi obrazy natychmiast lą-
duje na dysku Maka. Szybko, wygodnie, bez zbędnych opcji 
konfiguracyjnych. Tak właśnie wyobrażałem sobie udostęp-
nianie danych na iOS.

Printopii wpisuje się doskonale w filozofię obsługi Mac OS X. 
Mam wrażenie, że ta aplikacja jest integralną częścią systemu. 
Doskonale zaprogramowana, działająca praktycznie bez naszej 
wiedzy, niezauważalnie, a  jednak spełniająca bardzo ważną 
funkcję drukowania dokumentów z urządzeń mobilnych Apple. 
W mojej ocenie, niezbędny produkt dla wszystkich posiadają-
cych urządzenia z iOS. @

tekst: Przemysław Marczyński

Printopia 2

Drukuj z iOS na każdej drukarce

Printopia 2 
 Producent: Ecamm Network

 Witryna: http://www.ecamm.com/mac/printopia/

 Cena: 19,95 dolarów

 Plusy: + łatwa instalacja 
  + doskonale działa z każdą drukarką 
  + możliwość przesyłania PDF-ów do komputera

 Minusy: nie znalazłem

 Ocena iMagazine: 
     

http://www.ecamm.com/mac/printopia/


http://www.ichrono.pl
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Acorn 3 to kolejna odsłona programu do edycji zdjęć i gra-
fiki bitmapowej. Wersja trzecia – na rynku Maków rozpo-
znawalny produkt wśród edytorów graficznych – przy-
nosi ze sobą wiele udogodnień. Przyznaję, że z pierwszą 
wersją zbytnio się nie zaprzyjaźniliśmy. Teraz jednak, 
nowe możliwości programu zachęcają mnie bardziej do 
pracy z Acornem.

Program wyposażono w zestaw najpotrzebniejszych narzędzi, 
dzięki którym obróbka grafiki nie będzie problematyczna. Pędzel, 
narzędzia zaznaczania, krzywe, rozmycia – to tylko kilka funkcji, 
które znajdziemy w nowym Acornie. Narzędzia zostały umiesz-
czone w przejrzystym oknie pogrupowanym w kategorie. Cho-
ciaż okno z przyborami jest niewielkie, to kryje w sobie znacz-
nie więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Dostęp do nich mamy 
po przytrzymaniu na ikonie lewego przycisku myszy. Trudno wy-
obrazić sobie pracę bez warstw i masek. I wszystko to program 
oferuje, łącznie z możliwością dodawania wielu efektów równo-
cześnie i natychmiastowym podglądem dodawanych „upiększeń”.

Przygotowaną grupę efektów z dobranymi ustawieniami mo-
żemy zapisać i  szybko wykorzystać w kolejnych projektach. 

 Pisząc o ciekawych narzę-
dziach, warto wspomnieć 
o bardzo prostym tworze-
niu wzorów pędzla z moż-
liwością zapisu, a  także 
swobodnej edycji krzy-
wych. Acorn potrafi korzy-
stać z całej masy zdefinio-
wanych filtrów, poprzez te 
odpowiedzialne za rzuca-
nie cieni po obrys i rozmy-
cia. Ustalony kształt na-
rzędzia przycinania (Crop) 
– jeśli często będziemy 
korzystać z wybranej wiel-
kości – możemy w łatwy 
sposób dodać do listy za-
pisanych rozmiarów. Pro-
gram potrafi otworzyć pli-
ki PSD (Photoshop), jednak 
bez utrzymania kompa-
tybilności. Nie pokazuje 
warstw i użytych efektów. 

Zatem wymiana plików pomiędzy tymi aplikacjami jest niemoż-
liwa. Za to bez większych problemów, nasz projekt w Acornie 
prześlemy do użytkowników produktu Adobe.

Program jest na pewno świetnym narzędziem do tworzenia 
i obróbki grafiki dla większości z nas. Przy pracy nad bannerem, 
elementem strony internetowej czy innych pracach związanych 
z bitmapami Acorn będzie w stanie pokazać swój potencjał. Ofe-
rowany wachlarz możliwości programu zadowoli nawet wybred-
nych znawców tematu. Największym atutem tej aplikacji jest pro-
stota i szybki dostęp do oferowanych funkcji. Może nie posiada 
spektakularnej ilości opcji, ale to, co Acorn nam udostępnia, bę-
dziemy mogli wykorzystać bez większych problemów i koniecz-
ności przedzierania się przez skomplikowane i ukryte opcje. @

tekst: Przemysław Marczyński

Acorn 3

Edycja grafiki  
nie musi być skomplikowana

Acorn 3 
 Producent: Flying Meat

 Witryna: http://www.flyingmeat.com/acorn/

 Cena: 49,99 dolarów

 Plusy: + Prosta obsługa 
  + Obsługa warstw i efektów specjalnych 
  + Bogaty zestaw filtrów 
  + Predefiniowanie pędzli i narzędzi do wycinania

 Minusy: – Brak kompatybilności z Photoshopem 
  – Problem podczas pracy z większymi plikami

 Ocena iMagazine: 
     

http://www.flyingmeat.com/acorn/
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O  bezpieczeństwie danych mówi się dużo. Zazwyczaj 
stwierdzamy, że „nas to nie dotyczy” i pozostawiamy 
prywatne informacje bez bacznej opieki. Dobrze jednak, 
gdy w porę się obudzimy, bo cyfrowe życie – chociaż wy-
godne – niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw.

Najnowszy produkt firmy BeLight Software skupia się właśnie na 
ochronie newralgicznych informacji. Concelaler to aplikacja gro-
madząca w „bezpiecznej strefie” wszystko to, co chcemy, żeby 
nie dotarło do osób trzecich. Program skupia się na trzech ro-
dzajach danych: notatkach, plikach oraz poufnych informacjach 
(numery kont bankowych, kody rejestracyjne aplikacji i  inne). 
Na żółtych karteczkach możemy zapisać informacje, które chce-
my mieć zawsze pod ręką. W ramach bezpieczeństwa możemy 
ukryć ich treść dzięki opcji (Hide note in preview), a także wybie-
rzemy z biblioteki kilkudziesięciu wzorów grafikę, która będzie 
reprezentować zawarte treści. Informację o karcie kredytowej za-
piszemy korzystając z funkcji Dodaj Konto (Add Account). Dzięki 
temu możemy skorzystać z gotowych szablonów z przygotowa-
nym miejscem na informację o banku, numerze konta i innych 
danych, które są wymagane do przeprowadzenia operacji płat-
niczych czy też zwykłego zalogowania się w banku. Najciekawiej 
jednak prezentuje się sposób, w jaki można chować i zabezpie-
czać dowolne pliki (File Storage). Utworzony folder możemy szy-
frować metodą AES-256, co daje pewność, że dane będzie trud-
no odczytać. Przestrzenią tą możemy zarządzać podobnie jak 
dyskami. Po zamontowaniu widoczne są w Finderze, gdzie mo-
żemy kasować i kopiować do niego nasze pliki. Należy odno-
tować, że po wysunięciu wirtualnego napędu nie jest możliwy 

dostęp do danych bez podania hasła, a nawet Spotlight nie jest 
w stanie zajrzeć do Concealer w poszukiwaniu informacji. Każ-
dym danym możemy przypisać kategorię, dzięki czemu odszu-
kanie tych, które nas interesują – nawet przy dużej ich liczbie – 
będzie prostym zadaniem. Działa także funkcja Szukaj.

Zarówno sama funkcjonalność, jak i wrażenia z użytkowania 
programu są bardzo przyjemne. Kilka elementów można jednak 
usprawnić, chociażby poprzez automatyczne wprowadzanie czę-
ści danych podczas spisywania kodów rejestracyjnych progra-
mów, czy szybkie logowanie na stronie po kliknięciu w notatkę 
zawierającą dane z parametrami konta. Cena jednak, którą musi-
my zapłacić za bezpieczeństwo, nie wydaje się być wygórowana 
(19,95 dolarów). Jest jednak nad czym popracować przy kolejnych 
aktualizacjach i mam nadzieję, że program w swoich kolejnych 
odsłonach będzie wzbogacany o nowe funkcje.

Concealer daje nam chwilę oddechu przed obawą utraty 
ważnych dla nas informacji. Może nie jest doskonały, nastro-
szony funkcjami, ale swoją misję ochrony na pewno wykona 
bezbłędnie. @

tekst: Przemysław Marczyński

Concealer

Bezpieczna  
przestrzeń danych

Concealer 
 Producent: BeLight Software

 Witryna: http://www.belightsoft.com/products/concealer/

 Cena: 19,95 dolarów

 Plusy: + szyfrowanie danych AES-256 
  + ładny interfejs 
  + łatwy sposób przenoszenia danych

 Minusy: –  brak automatycznego uzupełniania danych 
w formularzach

 Ocena iMagazine: 
     

http://www.belightsoft.com/products/concealer/


LogMeIn 6/2011 95PROGRAMY

Ile to razy, musieliśmy przysiąść 
do klawiatury swojego kompu-
tera, a  na nieszczęście byliśmy 
daleko od biurka? Zapomniany 
dokument, niedokończone spra-
wozdanie, a  może ostatni szlif 
w  projekcie okładki. Dokumen-
ty pozostawione na dysku kom-
putera, a nawet cały komputer, 
możecie mieć zawsze przy so-
bie. LogMeIn daje właśnie tą cie-
kawą możliwość noszenia całe-
go sprzętu w kieszeni spodni lub 
w plecaku.

Aplikacja pozwala na zdalny dostęp do zasobów komputera. 
Jedynym wymogiem jest podłączenie się do sieci. Co ważne, 
nie musi być to szybkie łącze internetowe. Nawet w samocho-
dzie będziemy mogli z naszego iPhonè a czy iPada 3G zarzą-
dzać komputerem w domu. Usługa działa bardzo sprawnie, a to 
dzięki przemyślanemu interfejsowi, który pozwala w łatwy spo-
sób obsługiwać komputer z urządzenia bez klawiatury i mysz-
ki. Na ekranach iPada i iPhone’a działa funkcja „szczypania”, słu-
żąca do przybliżania elementów ekranu komputera, stuknięcie 
dwoma palcami to prawy przycisk myszy, a podwójne uderze-
nie palcem w belkę okna pozwala na jej przesuwanie. Uzupeł-
nieniem obsługi jest wsparcie dla pełnej klawiatury z klawisza-
mi funkcyjnymi włącznie.

Zawsze, gdy mam do czynienia z usługą „pośredniczącą” za-
stanawiam się nad bezpieczeństwem danych. W naszym przy-
padku logowanie do systemu odbywa się drogą: nasz komputer 
– serwery LogMeIn – iPhone/iPad/inny komputer. Widać tutaj, 
że twórcy programu zdają sobie z tego sprawę i w ścisły sposób 
monitorują wszelkie autoryzację, które oczekują zgody na połą-
czenie się z naszym komputerem. Dostajemy na skrzynkę e-mail 

pełną informację o próbie logowania z urządzeń trzecich, łącznie 
z adresem IP. Każde łączące się urządzenie jest również wyświe-
tlane przez aplikację obsługującą połączenie na komputerze do-
celowym. Mamy więc pełną wiedzę o tym, co dzieje się w kwe-
stii współdzielenia naszego sprzętu.

Usługa funkcjonuje w dwóch wersjach, darmowej i Pro. Pierw-
sza pozwala na zdalny dostęp do komputera bez dodatkowych 
udogodnień. Płacąc jednak 69,96 dolarów rocznie, możliwości 
obsługi znacznie się rozszerzają. Po pierwsze, otrzymujemy moż-
liwość transferu plików z naszego telefonu czy tabletu na dysk 
komputera. Możemy także pobierać i magazynować dane na 
naszych urządzeniach Apple. Istnieje również możliwość druko-
wania dokumentów.

Funkcjonalność i pomysł na zarządzanie komputerem bardzo 
przypadł mi do gustu. Są jednak rzeczy, nad którymi warto jesz-
cze popracować. Pierwszą z nich jest odświeżanie ekranu. Każde 
przeciągnięcie okna powoduje „efekt fali”. Tak jakby nasza karta 
graficzna nie nadążała z obróbką grafiki. Dzieje się tak zarówno 
po sieci Wi-Fi, jak i po GSM. Problem ujmuje dużo z komfortowej 
pracy na odległość. Drugą sprawą jest gorsza funkcjonalność dla 

tekst: Przemysław Marczyński

LogMeIn

Zarządzaj komputerem 
z iPada lub iPhone’a
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Mac OS X. Płacąc tę samą kwotę, użytkownicy Windowsa mogą 
dodatkowo skorzystać z dobrodziejstw „przeciągnij i upuść” do 
transferu danych, czy obsługi dźwięku.

To, w jaki sposób LogMeIn działa, naprawę mnie zaskoczyło. 
Bezproblemowa konfiguracja i tak samo wygodne łączenie się 
z komputerem. Wystarczy zarejestrować się na stronie producen-
ta i nabyć klienta dla naszego urządzenia. Cena programu nieste-

ty nie jest najniższa (29,99 dolarów), jednak możliwości i sposób 
obsługi powinny zrekompensować wydatek. Nie trzeba dyspono-
wać żadną wiedzą ani posiadać specjalnego łącza internetowe-
go ze stałym adresem IP. Wygoda i duże możliwości, jakie daje 
wersja Pro stawia LogMeIn wśród najlepszych aplikacji do zdal-
nej kontroli komputera. @

LogMeIn 
 Producent: LogMeIn, Inc.

 Witryna: www.logmein.com

 Cena: iPhone/iPad – 29,99 dolarów

 Plusy: + praca po 3G 
  + inteligentnie przemyślana obsługa 
  + duże możliwość 
  +  monity o każdym połączeniu ze zdalnym 

komputerem

 Minusy: – płatne wersja Pro usługi 
  – dość wysoka cena aplikacji na iPhonea/iPada 
  – niezadowalające płynność przesuwanych okien 
  –  uboższe opcje dla użytkowników Mac OS X 

w stosunku do Windowsa

 Ocena iMagazine: 
     

http://www.logmein.com
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tekst: Krystian Kozerawski

Z pamiętnika 
iRodzica... cz. 2

 NightyNight 
Olaf polubił przed wszystkim NightyNight – interaktywną grę, a wła-
ściwie historyjkę obrazkową do poduszki. Dostępna jest w dwóch od-
dzielnych wersjach dla iPhone’a i iPada. Historyjkę może po angiel-
sku wygłaszać lektor, ale tak naprawdę pole do popisu mamy my 
– rodzice. Zapada zmierzch, księżyc świeci wysoko na niebie, w do-
mach gasną światła, kiedy ludzie kładą się spać, za wyjątkiem pew-
nej farmy… Zwierzęta na farmie są już śpiące. Nie ma jednak nikogo, 
kto by wyłączył im światło. Tym kimś jest nasza pociecha.

Na farmie znajdziemy siedem różnych gatunków zwierząt (ry-
bek jest oczywiście więcej niż jedna), które reagują na dotyk w od-
powiedni dla siebie sposób. Krowa muczy, zjada siano w typowy, 
krowi sposób. Kura gdacze i znosi jajka, a owca meczy. Wyłączenie 
światła pozwala im położyć się spać. Na sam koniec okazuje się, że 
jeszcze jedna osoba nie położyła się spać – nasze dziecko. Olaf jest 
w tym programie zakochany. Ma swoje ulubione zwierzątka (choć 
w domu nie brakuje psów i kotów). Są to rybki, krowa, kaczka i kura 
(na którą woła „jajo!”) z kurczętami. Często bawi się w tę grę kilka 
razy z rzędu.

Cena dla iPhone: 0,79 euro 
dla iPada: 1,59 euro

 NightyNight dla iPhone: http://bit.ly/lm1trT
 NightyNight HD dla iPada: http://bit.ly/kOfvFJ

iPhone iPad

Olaf rośnie nam jak na drożdżach. W pokoju przybywa zabawek, nowych zestawów 
klocków, rośnie stos książeczek dla dzieci, powiększa się także kolekcja programów 
na iPada. Niemal codziennie, pod wieczór, Olaf zabiera iPada z mojego biurka, biegnie 
z nim do salonu i szybko gramoli się na fotel. Czeka, aż tata – czyli ja – weźmie go na 
kolana. iPad jest dla niego nierozerwalnie związany właśnie z ojcem. Podczas gdy iPhone 
– z mamą. Nie wiem, skąd taka zależność. Jakkolwiek by było, stało się to już pewnym 
rytuałem. Fotel w salonie, Olaf siada mi na kolanach i rozpoczynamy zabawę różnymi 
programami. Od wydania poprzedniego numeru iMagazine pojawiło się kilka nowych 
aplikacji, które Olaf bardzo polubił.

http://bit.ly/lm1trT
http://bit.ly/kOfvFJ


Pamiętnik iRodzica 6/2011 98PROGRAMY

 Little World 
Drugą z nowych i ulubionych aplikacji Olfa jest polski produkt o nazwie 
Little World. Jest to swego rodzaju interaktywna scenka rodzajowa, 
w której niemal każdy element reaguje w jakiś sposób na dotyk. Mamy 
tam więc kotka i pieska, które bawią się, śpią, jedzą (możemy je kar-
mić). Jest sowa, której możemy wytoczyć tor lotu, niemal jak we  Flight 
Control. Jest i jeż, który czeka na czerwone jabłka… najpierw musimy 
je jednak „stworzyć” na jabłoni. Jest także żaba, pszczoły i świetliki, 
które świecą o zmierzchu, po tym jak nasza pociecha schowa palcem 
słońce, na którego miejscu pojawi się księżyc. Program sam w sobie 
nie ma jakiejś konkretnej historyjki do opowiedzenia. Możemy stwo-
rzyć ją sami, na bazie takiej właśnie interaktywnej ilustracji.

Cena: 1,59 euro
 http://bit.ly/kEuYc6

 Bord 
O tym, że Olaf lubi rysować, a przede wszystkim uczy się czytać to, 
co napisze jego tata, wspominałem już w pierwszej części pamiętni-
ka iRodzica. Nie tak dawno w App Store pojawiła się polska aplikacja 
zamieniająca iPada lub iPhone’a w tradycyjną tablicę. Mamy do dys-
pozycji kilka kolorów kredy, suchą gąbkę oraz kilka prostych, animo-
wanych rysunków, dzięki którym możemy nauczyć naszą pociechę ry-
sować przedmioty czy obiekty (np. statek).

Cena: 0,79 euro
 http://bit.ly/mnrwSj

 Baby Explorer: Dinosaurs 
Dinosaurs to stosunkowo prosty program, o zbyt ubogiej jednak moim 
zdaniem funkcjonalności. Jednak Olaf bardzo go lubi. Jest to bezkrwa-
we safari – polowanie z aparatem na dinozaury. Zrobienie zdjęcia wiel-
kiemu gadowi wyświetla krótki angielski opis zwierzaka oraz przed-
stawia porównanie jego wielkości do człowieka lub do samochodów. 
Kolejne plansze z nowymi gadami dostępne są za dodatkową opła-
tą wprost z programu.

Cena: bezpłatna
 http://bit.ly/ixOSQn

 Baby Blop 
Ostatni z programów bazuje na bardzo prostej interakcji z dzieckiem. 
Na ekranie, z obrazkiem przedstawiającym łąkę, pojawia się krążący 
kolorowy kwiatek. Zadaniem dziecka jest upolowanie go palcem, co 
generuje pojawienie się kolejnego. Co jakiś czas, zamiast kwiatka, przy 
jednym z boków ekranu pojawia się kot, tygrys lub lew. Program ma 
ładną grafikę i zapewnia zwykle kilka minut zabawy przy jednym po-
siedzeniu z iPadem. Ciekawie przedstawia się też podkład dźwięko-
wy – jest nim jakaś stara rosyjska piosenka.

Cena: bezpłatna
 http://bit.ly/m7yBf6

Tak jak przed miesiącem, tak i teraz czas poszukać kolejnych progra-
mów dla Olafa, a może... napisać samemu jakiś program? Głównie z tą 
myślą pobrałem ostatnio XCode z Mac App Store. @

iPhone

iPhone

iPad

iPad

iPad

iPad

http://bit.ly/kEuYc6
http://bit.ly/mnrwSj
http://bit.ly/ixOSQn
http://bit.ly/m7yBf6
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Zawsze lubiłem wspierać polskich deweloperów, a szcze-
gólnie wtedy, kiedy naprawdę jest za co. „iTabo” nie jest 
grą ani nową, ani nowatorską, ale wiem na pewno, czym 
jest. To czytelnie skonstruowany, bazujący na sukcesie 
znanej gry „Tabu”, jej multimedialny odpowiednik, który 
w swej niezwykłej prostocie, jest rozrywkowym hitem dla 
towarzystwa w każdym wieku. No chyba, że preferujemy 
wersje na iPada, wtedy przydałby nam się jakiś większy 
płaszczyk, z kieszeniami dla przemytników.

 Proste jak włos Mongoła 
Zasady, jeśli komuś jeszcze nieznane, mówią o podzieleniu się 
na dwie ekipy, od dwóch osób w każdej, aż do nieskończoności. 
Później jedna osoba podpowiada partnerowi bądź większej  ilości 
osób, hasło główne. W trakcie jego opisywania nie może użyć 
słów „tabu” wymienionych poniżej, gestykulować, udawać dźwię-
ków oraz stosować wszelkich innych metod, różnych od zmyśl-
nego werbalnego tłumaczenia. W tym czasie drużyna przeciw-
na kontroluje przestrzeganie zasad. Na całość przewidziany jest 
określony czas (w standardzie 2 minuty – zupełnie optymalnie), 
punkt za poprawną odpowiedź i punkt ujemny za złamanie za-
sad (to opcje, które również można edytować). Ogółem, proste 
jak włos Mongoła i szczerze nie polecam zagłębiać się w reguły, 
tylko zacząć grać od razu – więcej radochy.

Kiedy jest się świeżo upieczonym absolwentem, wspomnie-
nia, do których wracasz z rozrzewnieniem, po prostu zasypują 
cię intensywnością szczegółów. W ten oto sposób, napisanie tego 
tekstu zajęło mi jedno posiedzenie i mecz Lech – Śląsk w tle.

 300 haseł na rozgrzewkę 
Mój pierwszy kontakt z grą, to pobranie wersji darmowej, z bazą 
300 haseł. Podczas wieczornej biesiady z przyjaciółmi postanowi-
liśmy zagrać i po 30 minutach głośnej i emocjonującej rozgrywki 
musiałem wyłączyć program, przełączyć się do App Store i po-
brać wersję płatną, bo skończyły się nam hasła. Wówczas była to 
jeszcze wersja tylko i wyłącznie w rozdzielczości na iPhone’a, ale 
po powiększeniu aplikacji na iPadzie nie było tragicznie, w końcu 
nie jakość tekstur liczyła się najbardziej. Następnego dnia było już 
dwa razy więcej osób, przebrnęliśmy przez całą bazę haseł w ję-
zyku polskim i jeszcze przez dwa następne dni równie świetnie 
bawiliśmy się w zgadywanie znanych haseł, choć ta rozgrywka 
przypominała już bardziej konkursy jedzenia hot-dogów na czas. 
Z anglojęzyczną wersją nie było inaczej, a moi starzy znajomi 
z Erasmusa, pewnie wciąż jeszcze budzą się z krzykiem w środ-
ku nocy i pretensjami do samych siebie, że pewne słowa mogli 
lepiej wytłumaczyć. Choć słyszałem i mało pochlebne opinie na 
temat braku wersji hiszpańskojęzycznej, a w końcu jedna trzecia 
świata się nim posługuje. Poważne zaniedbanie Panie Michale!

I gdzieś tam, w tak zwanym międzyczasie, napisałem opinię 
na stronie programu, oraz bezpośredniego maila do twórców 
z prośbą o udostępnienie edycji na iPada oraz, co jest jasne – 
więcej i odrobinę więcej haseł. Zapewne wiele było w tym szczę-
ścia, ale następnego dnia, kiedy popijałem rankiem swoją rytual-
ną kawę, w miejscu, gdzie zwykle dają znać o sobie aktualizacje, 
oczom moim ukazała się ta jedyna i wyczekiwana – następna 
wersja iTabo z plusem (oznaczenie informujące o wspieraniu for-
matu iPad/iPhone). Michał Parpura i jego zespół dali tak wielu lu-
dziom, tak wiele radości, w tak krótkim czasie, że chyba będzie 
trzeba założyć dla nich jakiś fundusz i pomyśleć o chociażby pły-
cie pamiątkowej na Krakowskim Przedmieściu.

Wracając do tematu. Deweloper, z którym miałem przyjem-
ność korespondować zachęca, aby samemu przesyłać wymyślo-
ne hasła do weryfikacji i tym samym przyczyniać się do wzrostu 
bazy, która będzie aktualizowana co jakiś czas, o pokaźny pa-
kiet nowych słów. Program sam w sobie godny polecenia, a już 
na pewno wart swojej ceny 0,79 euro centów. Ciekawe jest rów-
nież, że to nie polski rynek jest tym największym, docelowym. 
Tym samym życzę deweloperom sukcesów i proszę pamiętać 
o stałym wsparciu dla naszej rodzimej wersji, bo my tu gorącz-
kowo czekamy! @

tekst: Michał Rajpert

iTabo 
polski kombajn rozrywkowy
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Gry i programy z Mac AppStore Wybrał: Mateusz Suski 

 Brisk 
Brisk to aplikacja, która ma ułatwić pisanie skompliko-
wanych równań matematycznych. Program pozwala na 
kolorowanie równań, przeciąganie ich do innych aplika-
cji lub eksport do plików PDF, PNG, JPG oraz GIF. Ponad-
to, aplikacja posiada funkcję autouzupełniania skład-
ni, co bardzo przyspiesza proces wpisywania wzorów.

Cena: 14,99 dolarów

http://bit.ly/jpGjEP

 iSplash 
iSplash to program, który ma pomóc nam w odbarwianiu zdjęć. Efekt 
jest bardzo ciekawy i pozwala na szybkie wyróżnienie danego szcze-
gółu lub elementu ze zdjęcia.

Cena: 0,99 dolarów

http://bit.ly/hzywkz

 SplashID Safe 
SplashID Safe to program, który nazwą sugeruje pokre-
wieństwo z poprzednią aplikacją. Nic bardziej mylne-
go. SplashID to alternatywa dla 1 Passworda. Program 
służy do bezpiecznego przechowywania loginów oraz 
haseł do kont bankowych, pinów do kart, loginów i ha-
seł do portali społecznościowych.

Cena: 19,99 dolarów

http://bit.ly/m1mmxD

 Where's Waldo? 
Pamiętacie komiks o gościu w czerwonej bluzie w białe paski, któ-
ry ciągle gdzieś się ukrywał? To był Waldo! (W Polsce szerzej zna-
ny jako Wally). 3 maja pojawiła się aplikacja, która przypomina nam 
o tej, jakże sympatycznej, postaci.

Gra działa na podobnej zasadzie do komiksu. Tutaj również mu-
simy znaleźć poukrywane przedmioty, osoby lub samego Waldo. 
Świetny zabijacz czasu.

Cena: 2,99 dolary

http://bit.ly/mhLgR4

http://bit.ly/jpGjEP
http://bit.ly/hzywkz
http://bit.ly/m1mmxD
http://bit.ly/mhLgR4
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Halo: Reach to kolejna, i jak na razie 
ostatnia, część wspaniałej serii gier, 
produkcji Bungie, wydawanych przez 
Microsoft. Pierwsza gra z tej serii pojawiła 
się w roku 2002 i nosiła tytuł Halo: 
Combat Evolved. Z miejsca podbiła serca 
fanów strzelanek, osadzonych w czasowo 
oddalonych realiach. Porywała ciekawą 
fabułą, rozwiązaniami graficznymi 
i ścieżką dźwiękową. Ale wracajmy już do 
recenzowanej dzisiaj gry.

Akcja tej części Halo toczy się na planecie Reach, 
a głównym bohaterem jest Noble Six, członek od-
działu Spartan. Gra opowiada historię, która wy-
darzyła się przed pierwszą częścią gry. Prościej 
mówiąc, odnosi się do walki ludzi z Covenantami 
(kosmitami). Skomplikowane? Skądże znowu! To 
właśnie magia Halo.

Gra zaczyna się bardzo spokojnie  i niewinnie. 
Naukowcy, zamieszkujący bardziej dzikie tereny 
planety Reach, tracą kontakt ze światem zewnętrz-
nym. Noble Team leci na pomoc, jednak okazuje 
się, że jest już za późno. Covenanci opanowali pla-
cówkę badawczą. Od tego momentu zaczyna się 

tekst: Mateusz Suski

regularna wojna. Nie ma przebacz. Walczymy o wszystko. O wolność, o pla-
netę, o przetrwanie, ale i tak z góry jesteśmy skazani na porażkę. Z każdą 
chwilą i każdą akcją, coraz bardziej zżywamy się z zespołem Noble. Walka 
o każdy skrawek ziemi, o każde pomieszczenie, jest na tyle emocjonująca, 
że mamy wrażenie, że podbijamy świat. Nie chcę zdradzać zbyt wielu smacz-
ków fabuły, ale uwierzcie mi, że gra niesamowicie wciąga.

Tryb dla jednego gracza nie jest zbyt długi, bo producent deklaruje przej-
ście go, na normalnym poziomie trudności, w czasie około 9 godzin. Ja sam 
gram już około 11 godzin i nadal mi mało. Cóż, może to dlatego, że lubię wy-
tłuc wszystkich kosmitów i nie gram „po łebkach”.

Może to efekt tego, że gra to nie liniowe „tunele”, tylko bardzo rozległe lo-
kacje, po których możemy chodzić lub poruszać się w różnego rodzaju ma-
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szynach. Rozmach, z jakim wykonana została ta 
gra, powala na kolana. Czasami odnosiłem wra-
żenie, że świat w tej grze nigdy się nie kończy, bo 
zawsze coś  się działo. To zapewne zasługa ma-
łych smaczków w grze, takich jak chociażby gó-
rujący nad nami  statek Convenantów  lub walki 
na horyzoncie, kończące się od czasu do czasu ja-
kimś spektakularnym wybuchem. Wszystko dzie-
je się bardzo szybko. Nie ma czasu na zastanawia-
nie się. Trzeba walczyć.

Przejdźmy do aspektów technicznych gry. Grafi-
ka w Reach stoi na zupełnie innym, wyższym po-
ziomie, niż w poprzednich częściach gry. Postacie 
zostały zaprojektowane tak, aby uwypuklić każdy 
szczegół. W grze będziemy mieli okazję podziwiać 
bardzo różne krajobrazy, poczynając od kanionów, 
przez bazy wojskowe a na miastach kończąc. Bar-
dzo miło wyglądają efekty graficzne związane ze 
strzelaniem z broni obcych. Wszędzie jest koloro-
wo, widzimy dodatkowe smugi towarzyszące wy-
strzałom, a po trafieniu w cel często ukazują nam 
się różnego rodzaju łuny. Ciężko to opisać słowa-
mi, to po prostu trzeba zobaczyć.

Teraz pora na opis ścieżki dźwiękowej. Szcze-
rze? Zasługuje na osobny artykuł. W Reach jest 
pełno niesamowitej muzyki, która doskonale bu-
duje klimat. Ten tytuł ma jeden z najlepszych so-
undtracków, jaki kiedykolwiek został umieszczo-
ny w grach. Dialogi zrealizowane są doskonale, co 
ciekawe – kosmici nie mówią już po angielsku, tyl-
ko bełkoczą coś w swoim języku, co nadaje tej po-
zycji specyficzny klimat.
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Warto wspomnieć o AI, czyli sztucznej inteli-
gencji. Prawdę mówiąc, zawiodłem się. Jest tak 
samo dobrze jak w Halo 3, gdzie w momencie rzu-
cenia granatu, trafiony przeciwnik kładł się na zie-
mię, krzyczał, uciekał – ogólnie rzecz biorąc pa-
nikował. Wygląda to prześmiesznie. Ale zdarzały 
się momenty, w których AI dawało ciała. Zdarza-
ło się, że musiałem wyjść kosmitom prawie przed 
nos, aby mnie zauważyli. Ale to tylko chwilowe 
niedomagania gry, które zupełnie nie wpływają 
na radość płynącą z rozgrywki.

W recenzji nie wspominałem o trybach rozgryw-
ki, takich jak split screen, bo – moim zdaniem – to 
trochę ujmuje honoru tego typu grze. W tytule nie 
zabrakło również trybu Firefight,znanego z ODST, 
który polega na odpieraniu kolejnych fal przeciw-
ników na wybranym poziomie. Grając online ma-
cie do dyspozycji dwie rasy. Ludzi i Przymierze. Ci 
drudzy mają nieco więcej życia od homo sapiens, 
ale są nieco wolniejsi. Różnią się również dostęp-
nymi umiejętnościami. I tak w grze, przed każdym 
pojedynkiem, wybieramy sobie specjalną umiejęt-
ność, która zastępuje obecne w Halo 3 zbieraczki.

Podsumowując – gra warta zainteresowania. 
Ponadto, tytuł obowiązkowy dla fanów serii oraz 
kosmicznych strzelanek. Gra bardzo dobrze dopra-
cowana, ale nie idealna (wpadki z AI). Już dawno 
żadna gra tak mnie nie wciągnęła, nie powodo-
wała, że przed konsolą spędzałem długie godzi-
ny. Oby to się tylko nie odbiło na moich matural-
nych wynikach! @



http://www.story.iqp.pl
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The Tiny Bang Story to nowa gra dostępna na naszym 
rynku. Nie jest to kolejna mega produkcja, która 
wyciska siódme poty z naszych procesorów i kart 
graficznych. Gra, owszem wyciska siódme poty, ale… 
z naszych mózgów. Na czym polega jej wyjątkowość? 
Na tym, że przy przepięknej grafice i klimatycznej 
muzyce, wymaga od nas niebanalnego myślenia 
i rozwiązywania czasem bardzo trudnych łamigłówek.

Jeśli szukacie inteligentnej rozrywki, jest to tytuł dla Was. Chy-
ba najlepszą z możliwych rekomendacji gry, jest rekomendacja 
Mensy Polska. The Tiny Bang Story to pierwsza gra, która otrzy-
muje tego typu wyróżnienie. To dowód na to, że mamy do czy-
nienia z naprawdę wyjątkowym oraz promującym rozwój inte-
ligencji i myślenia, tytułem.

 O co chodzi? 
Akcja gry rozgrywa się na fikcyjnej planecie Tiny. Kiedy astero-
ida uderzyła w planetę, jej delikatny świat runął w gruzach. Za-
daniem gracza jest pomoc mieszkańcom planety Tiny w przy-
wróceniu utraconego piękna ich świata.

Gra składa się z pięciu rozdziałów. Każdy z nich kończy się 
układaniem z puzzli będących częściami rozbitej przez tę nie-
szczęsną asteroidę, planety. Z jednej strony, mamy klasyczne 
środowisko point & click, w którym odnajdujemy różne przed-

mioty. Z drugiej strony, czeka jednak na nas masa zagadek do 
rozwiązania, uruchomienie maszyn, ułożenie obrazów, otwie-
ranie sejfów itp.

Moja żona, która do niedawna była wręcz walczącym prze-
ciwnikiem gier,  już pierwszego dnia „wpadła”.  Siedzieliśmy 
z moim synkiem i  rozwiązywaliśmy kolejną zagadkę, zupeł-
nie nie słysząc muzyki, która sączyła się w tle. To muzyka jed-
nak spowodowała, że moja żona zaczęła się interesować tym, 

tekst: Dominik Łada
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co robimy. Od tego momentu Franek grał w grę... z mamą. Co 
chwilę było słychać ich dyskusje… co można, a czego nie można 
w danym momencie zrobić, jak rozwiązać kolejne zadanie. Sły-
szałem ich licytacje, kto i co będzie robił. Z jednej strony, było 
to bardzo śmieszne wrażenie, z drugiej - ciekawa socjologiczna 
obserwacja - okazuje się, że taka gra gwarantuje bardzo dobrą 
zabawę praktycznie wszystkim, bez względu na wiek i upodo-
bania. Rewelacja.

Gra została przygotowana przez  to samo studio, które kil-
ka lat wcześniej odpowiedzialne było za Machinarium. W sie-
ci można znaleźć wiele odwołań do tego tytułu w kontekście 
The Tiny Bang Story, ale nie dajcie się im zwieźć. Są to zupełnie 
dwie różne gry. Obie mają swój indywidualny charakter, ale łą-
czy je niesamowita, ręcznie rysowana grafika i świetnie dobra-
na ścieżka dźwiękowa. Oba tytuły wprowadzają powiew świe-
żości na rynku gier i należy je promować, bo nie stoją za nimi 
giganci. Machinarium jest już dostępne nawet przez Mac App 
Store. The Tiny Bang Story, póki co, jest dostępne tylko w tra-
dycyjny sposób.

miniwywiad z graczem 
Franek, lat 7, miłośnik wyścigów samochodowych

Podobała Ci się gra?
Bardzo.

Dlaczego? Przecież Ty wolisz wyścigi samochodowe?
Bo ona nie jest na czas...

Hmmm???
Bo tutaj nikt mnie nie goni, ani nic nie muszę zrobić od razu. 
Fajnie, że mogę powolutku wszystko oglądać i wymyślać.

Nie podejrzewałem Cię o taką odpowiedź. A co możesz w tej 
grze wymyślać?
Rozwiązania zagadek. Poza tym, są fajne muchy, które moż-
na zbierać i jak się je kliknie to bzyczą.

A do czego one służą?
Do podpowiadania. Ale to podpowiadanie nie jest takie pro-
ste, bo i tak jak się je podejrzy, to trzeba jeszcze je dodat-
kowo rozszyfrować.

The Tiny Bang Story 
 Plusy:  + piękna, ręcznie rysowana grafika 

+ klimatyczna muzyka 
+ ciekawe łamigłówki 
+ relaks i spokój, który wręcz bije z gry

 Minusy: –  czy tam mała planeta nie mogłaby być trochę 
większa?

 Wydawca: iQ Publishing

 Cena: 49 zł

 Ocena iMagazine: 
     

Gra już jest dostępna w sklepach Empik oraz Merlin, w ce-
nie 49,90 zł. Dostępna  jest  również w  internetowym sklepie 
wydawcy gry, iQ Publishing – www.exerion.pl – w cenie 45 zł.

I co istotne – gra jest po polsku, w wersji hybrydowej, moż-
liwa do instalacji zarówno na makach, jak i pecetach.

Ze spokojnym sumieniem bardzo polecamy.
Wymagania: 

–   MAC: System operacyjny: Mac OS X 10.4; Procesor: Intel; Pa-
mięć operacyjna: 512 MB; Miejsce na dysku twardym: 180 MB; 
Karta graficzna: obsługująca rozdzielczość 1024x768.

–   PC: System operacyjny: Microsoft Windows® 7, Vista, XP (SP1 
& SP2); Procesor Pentium® IV 1,5 GHz; Pamięć operacyjna: 
512 MB; Miejsce na dysku twardym: 180 MB; Karta graficz-
na: obsługująca rozdzielczość 1024x768.

iMagazine jest patronem medialnym polskiego wydania gry @ 

http://www.exerion.pl/1829_PC___Multiformat_Gry_ADVENTURE_TAC___The_Tiny_Bang_Story_PL.html
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PATRONAT MEDIALNY:

OPINIE PRASY:
„Pod względem artystycznym The Tiny Bang Story kontynuuje dobre tradycje

Machinarium. (...) solidna gra z wieloma łamigłówkami, które nie pozwolą
oderwać się od monitora.” ADVENTURE-ZONE

„The Tiny Bang Story urzeka miłośników niebanalnych wizji, 
bo po prostu miło się ją chłonie.” KOMPUTER ŚWIAT GRY

PC: System operacyjny: Microsoft Windows® 7, Vista, XP (SP1 & SP2);
Procesor Pentium® IV 1,5 GHz; Pamięć operacyjna: 512 MB; Miejsce na
dysku twardym: 180 MB; Karta graficzna: obsługująca rozdzielczość
1024x768.
MAC: System operacyjny: Mac OS X 10.4; Procesor: Intel; Pamięć operacyjna:
512 MB; Miejsce na dysku twardym: 180 MB; Karta graficzna: obsługująca
rozdzielczość 1024x768.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

PC

Akcja gry rozgrywa się na fikcyjnej

planecie Tiny. Kiedy asteroid

uderzył w planetę, jej delikatny 

świat runął w gruzach. Twoim

zadaniem jest pomóc mieszkańcom

planety Tiny przywrócić utracone

piękno ich świata…

Pozycja obowiązkowa dla fanów 

łamigłówek i zagadek 

Niezwykle oryginalna gra logiczno – przygodowa 

Rewelacyjna, ręcznie rysowana oprawa graficzna 

Przepiękna, nastrojowa oprawa muzyczna 

Kolorowy super plakat z gry

Polska wersja językowa na MAC i PC
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Firma iQ Publishing ufundowała dla naszych czytel-
ników 5 kopii gry The Tiny Bang Story. Aby wygrać 
jedną z nich należy poprawnie odpowiedzieć na py-
tanie konkursowe:

Z ilu rozdziałów składa się gra  
THE TINY BANG STORY:

a) 3

b) 5

c) 10

Konkurs 

„The Tiny Bang Story”

1. ORGANIZATOR

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

•	 	Konkurs	„The	Tiny	Bang	Story”	prowadzony	jest	przez	
Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i trwa do 19 czerwca 2011 r.

•	 	Konkurs	jest	prowadzony	na	stronach	internetowych	
Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

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

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

•	 	Aby	wziąć	udział	w konkursie	należy	zaakceptować	
warunki regulaminu.

3. ZASADY

Konkurs polega na rozlosowaniu 5 kopii gry The Tiny 
Bang Story, ufundowanych przez firmę iQ Publishing, 
wśród osób, które nadeślą e-mailem zatytułowanym 
„The Tiny Bang Story”, poprawną odpowiedź na pyta-
nie, na adres konkurs@imagazine.pl.

Pytanie konkursowe: 

Z ilu rozdziałów składa się gra THE TINY BANG STORY: 
a) 3 
b) 5 
c) 10

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować ni-

niejszy regulamin oraz podać swoje dane kontaktowe. 

W emailu koniecznie zamieść informację: „Oświadczam, 

że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu ‚The 

Tiny Bang Story’ oraz akceptuję jego warunki i postano-

wienia”. Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informa-

cji nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz: 

•	 	nadsyłanie	odpowiedzi:	do	19	czerwca	2011 r.

•	 	zwycięzcy	zostaną	poinformowani	o wygranej	drogą	

mailową

•	 	ogłoszenie	wyników:	na	łamach	wakacyjnego	nume-

ru iMagazine 7–8/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 

ufundowane przez firmę iQ Publishing: 

5 kopii gry The Tiny Bang Story

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie okre-

ślonym przez Organizatora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organiza-

tora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni 

od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie 

odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn 

niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym termi-

nie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w  rozumieniu 

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

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

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wy-

rażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 

Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 

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

będą ujawniane w  toku Konkursu i w związku z  jego 

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

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

Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkur-

su, iż ich dane osobowe będą przechowywane i prze-

twarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wy-

rażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody 

wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień ni-

niejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczest-

nikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych 

akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizo-

wanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik 

ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich popra-

wiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych 

danych na stronach internetowych iMagazine.pl i we-

wnątrz magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie 

jednym ze zwycięzców.

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do 19 czerwca 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „The Tiny Bang Story”. W treści maila oprócz odpowiedzi na pytanie, należy podać swoje dane 
kontaktowe oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

życzymy powodzenia!

mailto:konkurs@mojejabluszko.pl
http://www.exerion.pl
http://www.iqp.pl
mailto:konkurs@imagazine.pl
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Autotekst
tekst: Przemysław Marczyński

3.  Podaj nazwę, pod którą ma być dostępny automatyczny tekst.

4.  Od teraz wystarczy otworzyćmenu Autotekst, aby potrzebny 
zwrot umieścić w naszym dokumencie.

Uwaga. Elementy Autotekst mogą zawierać obok wyrazów 
lub zdań elementy graficzne. Przyspieszy to znacznie umiesz-
czanie logo firmy w broszurach reklamowych oraz innych do-
kumentach. Autotekst zapamiętuje także formaty i  układ 
czcionek. @

1.  Stwórz zwrot, który jest Ci potrzebny w codziennej pracy 
z Wordem.

2.  Zaznacz wyraz lub całe zdanie i z menu Wstaw wybierz po-
zycję Autotekst/Nowy…

Jeśli zdarza Ci się, że tworząc dokumenty często powta-
rzasz te same zwroty (na przykład formuły powitania) 
i nie chcesz za każdym razem poświęcać czasu na ich wpi-
sywanie, możesz skorzystać z funkcji Autotekst, dostęp-
nej w programie Word. Dzięki temu szybko stworzysz 
wyrażenia, które będziesz mógł  umieszczać w tekście.

polub nas

facebook.com/imagazinepl

http://www.facebook.com/imagazinepl
http://www.inis.pl
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MACDefender — nowy malware dla OS X
Znaleziono nowy malware na OS X — MACDefender. Symuluje on program antywirusowy i próbuje zainstalować się poprzez 
podejrzane strony internetowe. Nic Wam nie grozi, jeśli go sami nie zainstalujecie i nie podacie hasła administratora. Poniżej 
prezentujemy prosty sposób na sprawdzenie, czy go przypadkiem nie macie:
1. Uruchom Monitor aktywności.
2. Kliknij na kolumnę nazwa, aby posortować po… nazwie.
3. Poszukaj procesu MACDefender lub MacDefender.app.
4.  W Preferencjach Systemowych -> Konta zerknij, czy nie ma nic podejrzanego pod Login 

Items. Jeśli tak, to wystarczy kliknąć w — aby usunąć.
5.  Na koniec otwórz Findera i zobacz, czy pod /Applications | /Programy nie ma MACDefen-

der lub MacSecurity. Jeśli tak, to do kosza z nim! (WP)

Tips & Tricks

 ePub otwiera się teraz bezpośrednio w iBooks 
Jeszcze do niedawana nie było możliwe otwieranie książek w for-
macie ePub bezpośrednio na iPadzie. Musieliśmy wrzucać je po-
przez iTunes. Wraz z ostatnią aktualizacją, Apple umożliwiło otwie-
ranie plików.epub bezpośrednio z maila.

Wygodne. (DL)

 Zabezpiecz plecy iPada 2 – 
 genialne w swojej prostocie 

Czy ktoś z Was kupował kiedykol-
wiek szafki w Ikea? Pewnie tak. Wy-
starczy więc zajrzeć do pudełka z na-
rzędziami i poszukać w nim gumek, 
które na pewno z tego zakupu pozo-
stały. Potem należy odtłuścić cztery 
miejsca na krawędziach iPada przy jego rogach i nakleić gum-
ki. Amortyzują one siłę w czasie odkładania  iPada. Dodatko-
wo powodują, że iPad nie ślizga się po płaskiej powierzchni. Ze 
zwiniętym w rulon Smart Coverem, gumki sprawdzają się ide-
alnie – powodują, że iPad ustawiony pod kątem do pisania nie 

ześlizguje się. 
Genialnie pro-
ste rozwiąza-
nie. I wiecie co? 
To rozwiązanie 
nadaje się też 
do wprowadze-
nia w   iPadzie 
pierwszej gene-
racji. Polecam.
 (DL)

 Automatyczne kasowanie ZIP-ów po rozpakowaniu 
Lex Friedman opisał, jak włączyć automatyczne kasowanie się 
 ZIP-ów po ich rozpakowaniu – czynność, którą często wykonu-
jemy ręcznie.

Sekretem jest znalezienie Archive Utility, który rezyduje, głębo-
ko ukryty, w /System/Library/CoreServices. Po jego uruchomieniu 
i przejściu do preferencji, otrzymamy panel z opcjami jak na zrzucie 
ekranowym. Interesuje nas opcja zaznaczona na czerwono. Prze-
stawiamy ją w interesujący nas tryb — automatyczne kasowanie 
ZIP-a po rozpakowaniu archiwum. Mamy też opcję domyślnego 
rozpakowywania wszystkich archiwów do wskazanej lokalizacji, 
na przykład na biurko, czy też kasowanie oryginałów po spako-
waniu kilku plików.

Smacznego! (WP)

 iTunes Store USA — podaj prawidłowy adres! 
Coraz częściej słyszymy o blokowaniu kont w iTunes Store USA. 
Problem tkwi przede wszystkim w adresie i kodzie pocztowym. 
Jeśli konto ma podany prawdziwy adres, kod pocztowy i mia-
sto to system weryfikuje te dane poprawnie.

Wystarczy udać się chociażby na whitepages.com i wyszu-
kać sobie jakieś losowe imię i nazwisko. Dobrym przykładem 
będzie John Smith. Dodajemy do tego wybrane przez nas mia-
sto, na przykład Nowy Jork (New York City, New York) i voilá! 
iTunes powinien takie dane zaakceptować.

Przypominam, że zgodnie z zasadami Apple, trzeba miesz-
kać w USA, aby mieć tam konto. (WP)

 Skasuj niechciane adresy odbiorców w Mail 
Wpisując adres odbiorcy w mailu, bardzo często Mail podpowiada 
nam nieaktualne dane. Czy wiecie jak się pozbyć tego „udogodnie-
nia”? Wystarczy w górnym menu Mail kliknąć w Okno/Poprzedni 
odbiorcy. Pojawi się nam 
nowe okno, w  którym 
będziemy mogli edy-
tować listę używanych 
przez nas w Mail adre-
sów pocztowych. Wy-
starczy wyszukać adres 
i usunąć go z listy. (DŁ)

radzi iMagazine

http://rss.macworld.com/click.phdo?i=fa56e3026b62cc5f0c2cdd260bfef454
http://www.whitepages.com/dir/new-york-ny/smith/john
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Zapewne większość osób czytających te słowa, nie posiada lub 
nie ma dostępu, do profesjonalnej kamery lub sprzętu audio, 
który pozwoli nam nagrać dźwięk w taki sposób, żeby brzmiał 
jak w telewizji lub na dużym ekranie. Nie przejmujcie się jednak 
tym faktem. Sytuacji, w których trzeba poprawiać dźwięk po 
nagraniu, jest wiele. I nie chodzi tu jedynie o fakt, że ktoś coś 
źle nagrał (chociaż i to się zdarza), ale o chęć wykonania dźwię-
ku z pełną precyzją albo przynajmniej tak, żeby dobrze brzmiał. 
W większości filmów, które stworzycie swoimi domowymi ka-
merkami, zazwyczaj nie ma dobrych mikrofonów albo zbierają 
one wszystko, co tylko możliwe. Postaramy się dzisiaj wyrzucić 
z naszego nagrania zbędne szumy i niechciane dźwięki, używa-
jąc do tego jednego z narzędzi programu Soundtrack Pro.

Na początek otwórzmy Final Cuta z projektem naszego filmu. 
Jeżeli nie przecinaliście dźwięku lub nie przekładaliście ścieżek 
audio w inne miejsce niż pierwotnie, to prawdopodobnie widzicie 
przed sobą jedną albo dwie ścieżki audio oraz jedną (lub więcej) 
video. Jeżeli tak nie jest, ale mimo wszystko chcecie wyelimino-
wać z Waszego filmu podobne szumy, to wyplujcie swój materiał 
do jednego pliku i importujcie go do Final Cut (żeby przypomnieć 
sobie jak to zrobić, polecam sięgnąć do poprzednich numerów 
iMagazine). Kiedy znajdzie się on już w projekcie, wrzućcie go 
do nowej sekwencji i voila! – mamy jedną lub dwie ścieżki audio. 
Możecie oczywiście wyeksportować same ścieżki dźwiękowe, je-
żeli jeszcze nie skończyliście montażu video. W tym celu podczas 
eksportu wybierzcie w polu Include opcję audio.

Czas jednak zajrzeć do Soundtracka. Aby to zrobić, a tym sa-
mym wysłać nasze audio z Final Cuta do Soundtracka, klikamy 
w ścieżkę audio prawym klawiszem myszy (lub gdy korzysta-
my ze standardowych ustawień systemu ctrl+click). W  rozwi-
niętym menu wybieramy opcję Send to a następnie Soundtrack 
Pro Multitrack Project.

Final Cut poprosi nas teraz o zapisanie naszego projektu z So-
undtracka. Pamiętajcie o nadaniu mu takiej nazwy, która pozwo-
li na szybkie znalezienie pliku. Klikamy Save i czekamy, aż uru-
chomi nam się Soundtrack Pro.

W tym czasie zwróćcie uwagę na fakt powiązania ze sobą 
poszczególnych części pakietu FCSa. Daje to olbrzymie możli-
wości twórcze. Z jednej strony, możemy bowiem wysłać np. na-
sze uszkodzone audio z jednego programu do drugiego. Z dru-
giej, możemy zapisywać efekty naszej pracy w innych częściach 
pakietu, jak w przypadku Soundtracka czy też Motion, o któ-
rym będziemy jeszcze wspominać. Pamiętacie pewnie również 
o możliwościach Compressora, który jest również ściśle związa-
ny z innymi częściami FCSa.

Final Cut Studio

Soundtrack Pro
tekst: Krzysztof Flasza

Dzisiejsza odsłona artykułów, związanych z  Final Cut 
Studio, dotyczyć będzie dźwięku. Skupimy się na tym, 
jak w kolejnej części pakietu poprawić jakość nagrane-
go przez nasze kamery dźwięku. Przyjrzymy się zatem 
bliżej programowi Soundtrack Pro. 
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Nasz plik został już prawdopodobnie wysłany, więc zabieramy 
się do pracy. Narzędzie, które zastosujemy jest bardzo proste w uży-
ciu. Aby z niego skorzystać, musimy znaleźć w naszym dźwięku, 
już w programie Soundtrack Pro, szum, który chcemy usunąć. Musi 
to być miejsce, w którym nie ma zbyt wiele innych dźwięków m.in. 

dialogów, krzyczących dzieci, muzyki itp. Spróbujcie przesłuchać 
materiał i znaleźć taki punkt. Nie musi być długi – może trwać za-
ledwie parę klatek lub sekundę i w zasadzie nie powinien być dłuż-
szy. Kiedy będziecie pewni, że to odpowiednie miejsce, zaznaczcie 
je przeciągając myszką w odpowiednim miejscu. Powinniście zoba-
czyć znaczniki IN oraz OUT. Teraz przechodzimy do głównej czę-
ści naprawiania. Klikamy Process>Noise Reduction>Set Noise Print.

Zaznaczyliśmy teraz próbkę, na podstawie której przeprowa-
dzimy redukcję dźwiękową. Klikamy Process>Noise Reduction>Re-
duce Noise i sprawdzamy efekty naszej pracy, klikając przycisk 
play. Możemy również odsłuchać wszystko to, co usuwamy, za-
znaczając pole Noise. Jeżeli efekty naszej pracy nie są zadowalają-
ce i pośród usuwanych przez nas odgłosów znajduje się za dużo 
rzeczy, których nie chcemy usuwać, możemy powtórzyć wszyst-
kie czynności i poszukać lepszego fragmentu do postawienia No-
ise printa. Jeżeli jednak uznamy, że redukcja jest zadowalająca, 
klikamy ok i czekamy. W zależności od długości materiału oraz 
mocy waszego sprzętu, proces ten może znacznie się wydłużyć.

Pamiętajcie, żeby po skończonej pracy dobrze sprawdzić, co 
z tego wszystkiego wyszło. Może się okazać, że wszystkie dialo-
gi mają teraz mocno metaliczny wydźwięk, więc prawdopodob-
nie musicie wrócić do wcześniejszych czynności i po raz kolejny 
poszukać dobrego fragmentu. Najlepsze w tym wszystkim jest 
jednak to, że jeżeli wasza praca została zakończona sukcesem, 
to wystarczy kliknąć cmd+s i Wasze poprawki zostaną zapisane 
nie tylko w projekcie z Soundtracka Pro, ale również w Finalu, co 
znacznie powinno ułatwić Wam pracę.

Gotowy materiał możecie eksportować do odpowiadającego 
Wam formatu i cieszyć się wynikami własnej pracy. @

Wyłącznym dystrybutorem produktów i rozwiązań Apogge Electronics Corp. w Polsce jest MBS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-972 przy ul. Sarmackiej 5b. Kontakt: 22 8850023, michalb@mbspro.com.pl, www.mbspro.pl
© 2011, Apogee Electronics Corp. All rights reserved. Apogee Electronics • Santa Monica, CA. iPad is a trademark of Apple Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Mac, the Mac logo

and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. GarageBand is a trademark of Apple Inc.

JAM dostarcza legendarna jakość dźwięku znaną z innych produktów Apogee i pozwala podłączyć 
gitarę do iPAD-a, iPhone’a lub Maka. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym muzykiem, 
biznesmenem - hobbystą czy dopiero stawiasz pierwsze kroki w nauce gry na gitarze, intefejs JAM 
dostarczy Tobie niewiarygodne brzmienie i jakość dźwięku oraz możliwość podłączenia dowolnej 
gitary* (w przypadku gitar akustycznych wymagany jest dodatkowy przetwornik). Korzystaj z wirtualnych wzmacniaczy 
gitarowych i efektów dostępnych w GarageBand i nagrywaj swoją muzykę bez ograniczeń.

Studyjnej jakości gitarowy intefejs 
wejściowy dla iPAD, iPhone i Maka

www.apogeedigital.pl

Twórz i graj na swoim iPadzie
dzięki Apogee JAM!

http://www.apogeedigital.pl
mailto:michalb@mbspro.com.pl
http://www.mbspro.pl
http://www.apogeedigital.pl
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2   Przechodząc kolejne kroki, w pewnym momencie instalator 
spyta nas, czy chcemy przenieść dane ze starego kompu-
tera. Zgadzamy się i wybieramy opcję przesyłania poprzez 
 FireWire. Podłączamy do siebie komputery. Zostaniemy 
poproszeni o uruchomienie starego komputera z wciśnię-
tym klawiszem „T” (komputer uruchomi się w trybie Tar-
get Disk Mode).

3   Kolejny krok, to wybór danych, które chcemy przenieść. 
Możemy wybrać domyślnie wszystko lub tylko poszcze-
gólne elementy.

Wielokrotnie byliśmy pytani o to, w jaki sposób przeno-
sić dane między komputerami. Gdy kupujemy nowy kom-
puter Apple oferuje nam wbudowaną w system funkcję 
Asystent migracji.

Możemy przenieść swoje dane po skonfigurowaniu nowego kom-
putera, lub jeszcze w trakcje pierwszego uruchomienia. Jest to 
bardzo prosta procedura i  sprowadza się praktycznie tylko do 
podłączenia odpowiednim kablem obu komputerów.

Najlepszym i najszybszym obecnie rozwiązaniem jest podłą-
czenie komputerów między sobą korzystając ze złącz FireWire. 
Jest to szybka, stabilna i wygodna forma połączenia.

Starsze komputery mają wbudowane złącza FireWire 400, 
a nowsze (Macbooki Pro, iMaki, Maki Pro) mają złącze Fire-
Wire 800. Nie jest to problem – wystarczy zaopatrzyć się z od-
powiedni kabel, ponieważ standard FireWire jest kompatybilny 
w obie strony, różni się tylko wtyczką.

Procedura przeniesienia danych zamyka się w kilku prostych 
krokach:

1   Uruchamiamy po raz pierwszy nowy komputer i zaczyna-
my konfigurować system.

Nowy komputer: 
przenoszenie danych

tekst: Dominik Łada
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4   Zaczyna się przenoszenie danych.

5   W  tym czasie na starym komputerze pojawia się wielki 
znak FireWire – komputer pracuje jako dysk zewnętrzny. 

6   W zależności od ilości danych czas ich przenoszenia może 
być różny – radzę uzbroić się w cierpliwość.

7   Po zakończeniu przenoszenia danych, zostaniemy popro-
szeni o odłączenie komputerów od siebie. Od tego momen-
tu zakończymy konfigurację systemu. @

http://www.zgsklep.pl
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Cała Muzyka tekst: Jarosław Cała, Norbert Cała

Imany 
The Shape of a Broken Heart

Imany to mało znana wokalistka pocho-
dząca z Komorów i mieszkająca na stałe 
w Paryżu. Trafiłem na nią zupełnie przy-
padkowo, przeglądając francuski iTunes 
Store i było to jedno z moich ważniejszych 
muzycznych spotkań. Album „The Shape 
of a  Broken Heart” to jej druga płyta. 
Pierwszy krążek był nagrany akustycznie 
i zawierał jedynie 5 utworów, jednak zapo-
wiadał już to, co u Imany najlepsze, czyli 
bardzo mocny, afrykańsko brzmiący głos. 
Mimo, że wokalistka jest znana głównie na 
francuskim rynku, to wszystkie 12 utwo-
rów z pierwszej długogrającej płyty, jest 
zaśpiewanych po angielsku. Usłyszymy 
na niej brzmienia folkowo-rockowe, trochę 
w stylu Tracy Chapman, ale zdecydowanie 
lepiej zaśpiewane. Pierwszoplanową rolę 

na całej płycie gra głos Imany. Jak pisałem 
jest bardzo mocny, czarny – w najlepszym 
tego znaczeniu, trochę soulowy, z charak-
terystyczną lekką chrypką. Zazwyczaj, je-
dynym dodatkiem do głosu jest wspaniała 
akustyczna gitara. To doskonałe połącze-
nie sprawia, że płyty słuchamy z ogromną 
przyjemnością. Praktycznie każdy utwór 
Imany słuchać mogłem całą noc, choć naj-
bardziej do gustu mi przypadł tytułowy 
„The Shape of a Broken Heart” oraz „Pray 
for Help“. Ta płyta najlepiej mi smakuje sa-
motną nocą, z dobrym alkoholem – gatu-
nek do wyboru.

Jestem przekonany, że jeszcze usłyszy-
cie o tej wokalistce – jak ktoś napisał w ko-
mentarzach na iTunes – Wczoraj Komory, 
dziś Paryż, jutro cały świat. (NC)

http://bit.ly/jxJ5gC

Czesław Śpiewa 
Pop

Czesiek jest nieźle wykręcony i zabawny, 
a przynajmniej tak można sądzić po tym 
jak zachowuje się w polskiej edycji pro-
gramu X-Factor, w której zasiadł w  jury. 
Płyta „Pop” co prawda wyszła już ja-
kiś czas temu, a dokładniej w kwietniu 
2010  roku, ale to właśnie teraz podczas 
trwania wspomnianego wcześniej pro-
gramu,  Czesław przeżywa swoje pięć mi-
nut. Dla potwierdzenia dodam, że 9 maja 
premierę miało dwupłytowe DVD z zapi-
sem tras koncertowych muzyka i zaledwie 
po kilku dniach album uzyskał status zło-
tej płyty. Zostawmy Mozila jako celebry-
tę i zajmijmy się muzyką, która bez wąt-
pienia płynie w nim od kostek po sam 
czubek głowy. „Pop” to kwintesencja ga-
tunku, bardzo melodyjne piosenki z tek-
stami o miłości, doskonałe na dyskote-

kę…  hahaha, oczywiście żartuję! Artysta 
ma swój własny świat i styl, co jest bardzo 
„OK” na nudnej polskiej scenie, której bra-
kuje takich osobowości. Jak na każdym al-
bumie, podstawą jest akordeon i wokal ze 
specyficznym akcentem. Muzycznie long-
play na pewno jest bardziej rozwinięty od 
poprzednich płyt, możemy usłyszeć orkie-
strę symfoniczną oraz masę instrumen-
tów np. tubę, klarnet i harfę. Jeśli chodzi 
o teksty, to słychać, że muzyk dobrze od-
robił lekcje o Polsce i o naszej mentalno-
ści, podśmiewając się z nas w bardzo faj-
ny sposób. Mimo to, niestety ten album 
nie podoba mi się tak jak wcześniejsze, na 
szczęście część utworów jest po angiel-
sku, co go trochę ratuje. Ja bardzo lubię 
jak Czesław Śpiewa, ale jednak po angiel-
sku, dlatego jego najlepszą płytą pozosta-
je dla mnie „ Tesco Value”. (JC)

http://bit.ly/kWKHn7

http://bit.ly/jxJ5gC
http://bit.ly/kWKHn7
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Esperanza Spalding 
Esperanza

Młoda, piękna i niezwykle utalentowa-
na kontrabasistka, która dodatkowo zo-
stała obdarowana boskim głosem. Nieźle 
prawda? Esperanza urodziła się 18 paź-
dziernika 1984 r. w Portland i już w wie-
ku 5 lat odkryła swoją pasję do muzyki. 
Później poszło już z górki. Panna  Spalding, 
po skończeniu 15 lat, dostała stypendium 
w Berklee College of Music, zostając tam 
najmłodszą instruktorką. Jej płytę o imien-
nym tytule “Esperanza” odkryła moja dru-
ga połowa. Natrafiła na nią sprawdzając 
tegoroczne statuetki  Grammy, a tam ar-
tystka została pierwszą wokalistką jazzo-
wą w historii, nagrodzoną w kategorii „de-
biut roku” Pierwsza moja myśl „WOW“, 
w czasach popowej papki debiut roku to 
jazz!!! Justin Bieber wrócił do domu bez 
statuetki, wybrali 26-letnią kontrabasistkę, 
a ja chyba na jakiś czas odzyskałem wia-
rę w ludzkość. Szybko sprawdziłem płytę 
i w ogóle się nie rozczarowałem. Właśnie 

taki Jazz strasznie mi się podoba. Raczej 
daleko mu do klasyki dla starszych pa-
nów, ale i Oni znajdą tu coś dla siebie. Na 
płycie słychać klimaty bossa novy i neo so-
ulu, być może zagorzali fani jazzu powie-
dzą, że to bardziej pop jazz, ale wiadomo, 
że o gustach się nie dyskutuję, a Wy musi-
cie sprawdzić to sami. Muszę jeszcze po-
wiedzieć o wokalnej stronie tej płyty, bo 
jest o czym. Esperanza ma cudownie koją-
cy głos, którym świetnie potrafi się bawić. 
W utworze „I Adore You“, słyszymy impro-
wizację niczym Urszula Dudziak, a zaraz 
później w „Precious“ daje nam soulowy 
głos jak Alicia Keys, wszystko kończy, tu-
ląc nas do snu, w „Samba Em Preludio“

Na pewno jeszcze o niej usłyszymy, tym 
bardziej, że pisząc ten tekst oczekuję na 
jej nowy album, który zapowiedziany jest 
na maj tego roku. Być może przeczytacie 
o nim w  lipcowym wydaniu iMagazine, 
tym czasem… dzięki, Weronika. (JC) 

http://bit.ly/iMOWG6

Moby 
Destroyed

Zniszczony, bo tak po polsku brzmi tytuł 
nowego krążka Mobyego. To materiał bar-
dzo osobisty i po pierwszym przesłucha-
niu wydaję się być smutny. Destroyed to 
nie sama płyta, ale również album foto-
grafii zrobionych przez samego wykonaw-
cę. Tak więc kupujemy album fotogra-
ficzny, który zawiera 55 zdjęć zrobionych 
pod czas podróży po całym świecie i do-
datkowo dostajemy ścieżkę dźwiękową 
nagraną w  tym samym czasie. Wszyst-
kie kawałki zostały napisane w  samot-
ności i właśnie tak należy słuchać tego 
albumu. Specyficzny chilloutowo-nostal-
giczny klimat, jaki Moby tworzy na każ-
dej swojej płycie, tutaj osiągnął zenit. Jeśli 
ktoś z was ma depresję, bądź po pro-
stu zły humor, niech pod żadnym pozo-
rem nie słucha tego materiału. Naprawdę, 

momentami łatwo przy tym wyskoczyć 
z okna. Album polecam raczej na samot-
ne wieczory, wyciszenie się, pomyślenie 
i przeczytanie książki. Sam artysta mówi, 
że to ścieżka dźwiękowa opustoszałych 
miast o 2 nad ranem. Fotografia i muzy-
ka do nich nagrana pokazuje nam, jak 
wygląda życie muzyka w ciągłej podró-
ży. Koncerty na całym świecie, a  co za 
tym idzie tysiące samotnych chwil spę-
dzonych w samolotach, hotelach i back-
stagu. Wyczytałem, że muzyka w całości 
została wyprodukowana na starym ana-
logowym sprzęcie, a miksy wykonano 
na konsoli Neve z 1972 r., co jeszcze bar-
dziej podkręciło moje muzyczne zmysły. 
Dla mnie, wisienką na torcie jest wydanie 
jej nie tylko na cyfrowych nośnikach, ale 
również na winylu. (JC)

http://bit.ly/jToXEM

http://bit.ly/iMOWG6
http://bit.ly/jToXEM
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Omlet 
 z musem jabłkowym przepis: Małgorzata Łada

Jabłka obrać, wyciąć gniazda nasienne i pokroić w kawałki.
Wodę zagotować, włożyć do niej jabłka, cynamon w kawałku i cukier kryształ, goto-

wać ok. 5 minut. Zdjąć, trzymać w cieple.
Żółtka oddzielić od białek, utrzeć z cukrem pudrem. Z białek ubić sztywną pianę. 

 Pianę dodawać powoli do żółtek i delikatnie wymieszać.
Olej rozgrzać na patelni, wlać masę, smażyć na małym ogniu, aż się zrumieni. 

 Przekręcić, usmażyć z drugiej strony. Omlet podawać z ciepłym musem jabłkowym.

Smacznego!

•  1/2 kg jabłek
•  8 jajek
•  2 łyżki drobnego cukru
•  2 łyżki cukru pudru
•  2 łyżki oleju
•  kawałek cynamonu
•  ok 2/3 szklanki wody
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