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W czerwcowym iMagazine, odbyły się dwa konkursy.

 Konkurs „Wacom Bamboo Stylus”

Firma Wacom, ufundowała dla naszych czytelników 
wyjątkową nagrodę – dwa pisaki do iPada – Bamboo 
Stylus.

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

Czy Bamboo Stylus jest kompatybilny z iPad2?

Odpowiedź poprawna brzmiała – oczywiście tak, jest 
kompatybilny

Jest nam ogromnie miło poinformować, że zwycięzcami 
w konkursie są:
– Adrian Kononiuk z Białegostoku
– Dariusz Korytkowski z Gdańska

 Konkurs „The Tiny Bang Story”

Firma iQ Publishing, ufundowała dla naszych czytelni-
ków 5 kopii gry The Tiny Bang Story.

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

Z ilu rozdziałów składa się gra THE TINY BANG 
STORY:

a) 3

b) 5

c) 10

Poprawna odpowiedź: B.

Gry wygrali:
– Kamil Rogowiec z Lędzin
– Justyna Rojek z Knurowa
– Dariusz Rurka z Tychów
– Łukasz Urynowicz z Suwałk
– Stanisława Franus z Przemyśla

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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Bowers & Wilkins – Zeppelin Air 7-8/2011 SPRZĘT

Są takie urządzenia, które zawsze chciałem posiadać na własność 
lub przynajmniej przez jakiś czas testować. Każdy sprzęt produk-
cji Bowers & Wilkins zdecydowanie należy do tej grupy. W końcu 
z desek kreślarskich inżynierów tego producenta zeszły takie ko-
lumny głośnikowe jak Nautilus. Jeśli nigdy nie słyszeliście o Na-
utilusach, to te głośniki są jak skrzyżowanie Alfa Romeo Brerra 
i Oldsmobile Tornado lub Moniki Bellucci z Heidi Klum. Pamię-
tam, gdy testując pierwszego Zeppelina mój przyjaciel o skłon-
nościach audiofilskich, stroniący od nowinek, a tych związanych 
z Apple już w szczególności, powiedział:

Nie słyszałem osobiście tego »jajca«, ale znam doskonale inne 
produkty firmy B&W i wiem, że ten producent nigdy by sobie nie 
pozwolił na głośniki, które źle grają.

 Zachwyca wykonaniem 
Tyle tytułem wstępu. Czas się zabrać do rozpakowania urządze-
nia. Już pudełko mówi nam, że mamy styczność z urządzeniem 
wysokiej klasy. Zasobnik, w którym dostajemy akcesoria, takie 
jak kable podłączeniowe czy pilot zdalnego sterowania, wyłożo-
ny jest materiałem przypominającym plusz. Każdy z elementów 
zestawu ma w tym zasobniku oddzielne miejsce. Całość napraw-
dę robi bardzo porządne wrażenie, trochę jak produkty Apple.

Zeppelin jest jak na swoje rozmiary bardzo ciężki – waży po-
nad sześć kilogramów. Pewnie już się nauczyliście, bo podkre-
ślam to w każdym teście, że fizykę ciężko oszukać – choć czasem 
się to udaje – i w dużym uproszczeniu, dobry dźwięk bierze się 
z dużej masy. Wygląd rozpakowanego głośnika dosłownie rzu-
ca na kolana, urządzenie wygląda rewelacyjnie i pasuje do każ-
dego wnętrza. Jego styl – znowu podobnie w przypadku pro-
duktów Apple – jest niezwykle powściągliwy. Nie znajdziemy 
żadnych wyświetlaczy LCD czy nagromadzenia przycisków. Jest 
tylko jedna dioda LED ukryta za maskownicą głośnika, która trze-
ma kolorami pokazuje stan urządzenia. Przyciski ograniczono do 
trzech – głośniej, ciszej oraz Power. Niewiele więcej przycisków 
mamy na wyglądającym jak małe, czarne mydełko, pilocie zdal-
nego sterowania. Doszły na nim tylko przyciski play/pauza, na-
stępny, poprzedni i koniec. Nic więcej do cieszenia się muzyką nie 
jest nam potrzebne. Au-
diofile wiedzą, że każdy 
dodatkowy wyświetlacz 
lub dodatkowa dioda to 
elementy wymagające 

Bowers & Wilkins – Zeppelin Air

Poprawić ideał
tekst: Norbert Cała

  Wygląd rozpakowanego 
głośnika dosłownie 
rzuca na kolana

Final Cut Pro X 7-8/2011 PROGRAMY

  Historia 
Final Cut Pro pierwszy raz ujrzał światło dzienne 12 lat temu, 
podczas NAB w Las Vegas. Final Cut Studio, pakiet zawierający 
o wiele więcej niż sam edytor nieliniowy, pojawił się dopiero 6 lat 
później, w 2005 roku na tych samych targach. Od początku zy-
skał szerokie poparcie zaawansowanych amatorów i hobbystów, 
montujących w wolnym czasie. Został również ciepło przyjęty 
przez niezależnych twórców. Rynek PRO zainteresował się tym 
produktem znacznie później i zdaje się, że wiele osób o tym dzi-
siaj już nie pamięta, ale o tym za chwilę.

FCS z czasem podbił Hollywood i dzisiaj ma ponad połowę 
rynku, z Avidem i Adobe’im dosyć daleko z tyłu. Wiele osób nie 
wie o tym, że takie produkcje jak The Ring (2002), Cold Mountain 
(2003), Sky Captain and World of Tomorrow (2004), Corpse Bride 
(2005), Jarhead (2005), Reign Over Me (2007), The Social Network 
(2010) i nominowany do Oskara, True Grit (2010) zostały pocięte 
właśnie pakietem od Apple’a. Do tego oczywiście dochodzi Final 
Cut Server, oprogramowanie dbające o to, aby można było mon-
taż rozdzielać i właściwie nim zarządzać w dużym zespole osób.

Nadszedł jednak rok 2011 i nowy Final Cut Pro, oznaczony 
rzymskim numerem X, często błędnie wymawianym jako „iks” 

zamiast „dziesięć” – zresztą typowy błąd przy wymowie OS X. 
Nadszedł i niektórzy stracili dla niego głowę, a inni mają ochotę, 
aby to jego twórcy je stracili.

 H isteria 
Nowy FCP wzniecił burzę wśród profesjonalistów, którzy jak małe 
dzieci zaczęli histeryzować i grozić opuszczeniem używanej przez 
nich platformy. Płaczem, skarżeniem, krzyczeniem i innymi emo-
cjami starali się pokazać światu ich oburzenie. Przecież teraz nie 
będą w stanie pracować! Cały sprzęt przez nich kupiony stał się 
bezwartościowy i nie mogą teraz zarabiać. Wielu też zapowie-
działo przejście do Avida czy Adobe.

Powstała nawet petycja skierowana do Apple’a, żądająca na-
tychmiastowego przywrócenia Final Cut Studio 3 oraz wsparcia 
dla niego, przywrócenia Final Cut Pro 7 pod nową nazwą, a Fi-
nal Cut Pro X ma zostać zaliczony do rodziny iMovie i nazwany 
produktem „konsumenckim”.

To największy stek bzdur, jaki w życiu słyszałem.
Osoba profesjonalnie zajmująca się montażem, wraz z korek-

tami dźwięku, koloru i innych rzeczy albo jest złotą rączką, albo 
pracuje w zespole z dźwiękowcami, kolorystami i tak dalej. Ta-
kie osoby nie polegają tylko i wyłącznie na FCP czy FCS, ale rów-
nież korzystają z wszelkiej maści pluginów, często droższych od 
samego pakietu Apple’a, na ProTools i wielu innych programach. 

Szybki i 64-bitowy

Final Cut Pro X
tekst: Wojtek Pietrusiewicz
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iOS 5 – system 
kompletny
Na tegorocznej konferencji dla programistów WWDC zabrakło 
prezentacji nowego iPhone’a. Nie oznacza to jednak, że nic w te-
macie iUrządzeń się nie działo. Została zaprezentowana usługa 
iCloud, o której w tym numerze pisze Wojtek Pietrusiewicz oraz 
nowa wersja systemu operacyjnego iOS 5. Aktualizacja z nową 
cyfrą z przodu oznacza zazwyczaj bardzo duże zmiany, nie ina-
czej jest i tym razem. Nowych funkcji w systemie jest podobno 
200, konia z rzędem temu, kto odnajdzie je wszystkie. Są funk-
cje zasadniczo zmieniające system, ale też sporo drobnostek, 
które jednak powodują, że iOS – po pięciu latach od powsta-
nia – jest wreszcie systemem kompletnym. Pewnie właściciele 
najtańszych Nokii będą się teraz śmiali, ale iOS 5 wreszcie przy-
nosi kasowanie pojedynczych połączeń z rejestru rozmów, za-
znaczanie kilku maili na raz jako przeczytane czy też możliwość 
wybrania własnych dźwięków dla wszelkich zdarzeń typu nowa 
poczta, powiadomienie z kalendarza itp. Na szczęście w syste-
mie znalazło się też kilka istotniejszych nowości. Jak wspomnia-
łem wszystkich nowych funkcji jest 200, zdaniem iMagazine, na 
szczególną uwagę zasługują:

PS Jeśli chcecie się nabijać z iPhone’a to dla Waszej informa-
cji – nadal nie ma raportów doręczenia SMS.

 PC Free 
Pod tą nazwą kryje się uwolnienie 
od aktywacji iUrządzenia za pomocą 
komputera. System iOS może być go-
towy do pracy bez konieczności akty-
wacji w połączeniu z iCloud. Pozwoli 
nam to przygotować kompletny sys-
tem do pracy bez udziału kompu-
tera. Przy pierwszym uruchomieniu 
musimy wybrać opcję, z  jakiego ję-
zyka będziemy korzystali oraz w ja-
kiej strefie czasowej się znajdujemy. 
Jesteśmy także proszeni o  przyłą-
czenie do sieci Wi-Fi. Potem musimy 
wpisać nazwę użytkownika w  iClo-
ud ( MobileMe) i – jeśli mamy wyko-
nany backup w tej usłudze – to zacznie się on pobierać na na-
sze urządzenie. To bardzo użyteczna opcja, szkoda tylko, że nie 

można wybrać, jakie dane chcemy pobrać. Jeśli mamy dużo np. 
zdjęć to możemy się naczekać, zanim nasz system stanie się go-
towy do użytkowania.

 Powiadomienia 
Moduł powiadomień to chyba naj-
większa nowość w  systemie. Aby 
otworzyć centrum powiadomień, na-
leży jakby ściągnąć je palcem z góry 
ekranu. Mogą być na nim umieszcza-
ne Widgety z informacją o pogodzie, 
w tym miejscu zobaczymy też powia-
domienia o nieodebranych telefonach 
o  wiadomościach SMS/MMS/iMes-
sage/Mail, pozycje z kalendarza czy 
powiadomienia aplikacji FaceBook 
i  innych. Jednocześnie nowe powia-
domienia pojawiają się też na ekra-
nie początkowym, czyniąc go wresz-
cie bardziej użytecznym.

 iMessage 
Jest to nowy moduł komunikacji mię-
dzy iUrządzeniami. Na iPhone’ie jest 
zupełnie zintegrowany z wiadomo-
ściami SMS/MMS. Dzięki niemu użyt-
kownicy urządzeń z iOS 5 mogą wy-
syłać do siebie bezpłatne wiadomości 
właśnie w stylu SMS/MMS. Wyróż-
nikiem dla wiadomości przesłanych 
przez iMessage jest kolor. Są one 
w niebieskich dymkach. W momen-
cie pisania wiadomości widać, czy wy-
ślemy ją bezpłatnie przez iMessage 
czy jako SMS, bo w polu wpisywania 
tekstu mamy oznaczenie typu wysy-
łanej wiadomości. Co więcej, telefon 
sam decyduje, czy może wysłać bezpłatną wiadomość iMessa-
ge. Wiadomości iMessage mają raporty doręczeń, a są wysyłane 
za pomocą transmisji danych Wi-Fi lub 3G/EDGE.

tekst: Norbert Cała

Anomaly: Warzone Earth 7-8/2011 GRY

Już od dłuższego czasu, 
coraz częściej i coraz głośniej, 
mówi się o polskich firmach 
produkujących gry. Niebywały 
sukces odniósł Wiedźmin, 
a jego sequel zajmuje 
najwyższe noty w rankingach 
sprzedaży zarówno w kraju, jak 
i zagranicą. Kolejnym, dobrze 
zapowiadającym się hitem 
sprzedaży jest gra Anomaly: 
Warzone Earth i to na niej 
dzisiaj chciałbym się skupić.

Twórcą Anomaly: Warzone Earth jest 
polska firma 11bit Studios. Zazwyczaj 
recenzję gry rozpoczynam od opisu 
fabuły. Tym razem skupię się jednak 
na czymś innym. Otóż, podczas te-
gorocznego WWDC, opisywana gra 
otrzymała nagrodę Apple Design 
Awards. To niebywały sukces i  jed-
nocześnie wyróżnienie dla produ-
centów. Jak możemy przeczytać na 
stronach Apple, gra została przede 
wszystkim doceniona za śliczną gra-
fikę, wygenerowaną przy użyciu 
OpenGL. Pozwolę sobie zacytować: 
„[Anomaly Warzone Earth] is curren-
tly one of the newest and most im-
pressive games on the Mac App Sto-
re.” (tłum. [Anomaly Warzone Earth] 
jest aktualnie jedną z najnowszych 
i robiących największe wrażenie gier 

tekst: Mateusz Suski

w Mac App Store.) Wow! I nietrudno się nie zgodzić z tą tezą. Screeny i tak nie oddają w peł-
ni tego, czym można delektować swoje oczy w czasie rozgrywki.

Pora jednak przejść do fabuły gry. Nic nie tworzy bowiem z gry ideału, klasyka, jak wła-
śnie dobra fabuła.

Nie ukrywam, że nie przepadam za grami tego typu. Otóż „Anomaly” jest jedną z gier 
typu tower defense, przy czym w tym przypadku mamy nieco zmienioną filozofię. Nasze za-
danie polega na ustaleniu szyku pojazdów, wybraniu drogi oraz ulepszaniu jednostek. Czy-
li krótko mówiąc, gra sprowadza się do tego, aby przejść kolumną jednostek z punktu A do 
B przy jak najmniejszych stratach.

Przed każdą misją otrzymujemy określoną sumę, którą możemy przeznaczyć na zakup 
jednostek i ich ulepszenia. Zwykle zaczynamy ze skromną kwotą, ale za każdą udaną ofen-
sywą, kasa na koncie rośnie. Gry taktyczne mają to do siebie, że swą skomplikowaną natu-
rą, zmuszaniem do myślenia i opracowywania wyszukanych strategii, potrafią odstraszyć 
użytkowników przyzwyczajonych do tytułów, które wymagają przede wszystkim zręcz-
ności. Z Anomaly: Warzone Earth jest odwrotnie. Twórcy nie przytłoczyli nas mnogością 
rozwiązań i koniecznością zaplanowania zawiłej taktyki.

7-8/2011 WYWIAD 11BIT Studios

11BIT STUDIOS
Rozmowa 

ze zdobywcami 
najważniejszej nagrody 

dla programistów 
przyznawanej 

przez Apple
Paweł Miechowski 

z 11bit Studios

wywiad: Przemysław Marczyński

7-8/2011 WYWIAD Krzysztof Hołowczyc

Mój przyjaciel 
iPAD wywiad: Norbert Cała

„
Ze mną na pewno 

dojedziecie do celu 
Krzysztof Hołowczyc
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Wakacje. Sezon ogórkowy. Plaża. Wszystkie te sformułowania 
odnoszą się nie tylko do pory roku, ale także do sytuacji, która 
w tym czasie zwykle panuje na rynku. Obserwując tegoroczne 
wydarzenia, z pewną satysfakcją stwierdzam, że tym razem do 
plaży rynkowi jest daleko. W naszym światku nad wyraz dużo 
się teraz dzieje. Jesteśmy w przededniu premiery Liona, naj-
nowszego systemu operacyjnego Apple. Gdy czytacie te słowa, 
zapewne już będzie dostępny w sprzedaży. Dochodzą do tego 
plotki o nowym sprzęcie i bety pozostałych usług. Pozostałe fir-
my też nie próżnują. Pojawia się bardzo dużo ciekawych produk-
tów.  Starzy, wielcy gracze wchodzą na rynek z przytupem – mó-
wię tutaj np. o Logitechu – jednym słowem dzieje się i wcale nie 
wieje wakacyjną nudą.

Przemysław Marczyński
Kiedy siadam nad 
kalendarzem, aby 
przygotować się do kolejnego 
tygodnia pracy, ciągle 
łapię się na tym, że bez 
iCala nie mógłbym już 
normalnie funkcjonować. 
Pomimo tego, mam jednak 
nieodparte wrażenie, 
że aplikacja ta obarczona 
jest pewnymi wadami, które 
nie dają jej polotu i lekkości 
obsługi.

Wojtek Pietrusiewicz
Powiem inaczej: BMW 318i 
i M3 wyglądają tak samo. 
Mają takie same reflektory, 
drzwi, klamki, ale kluczowe 
elementy są inne.

Norbert Cała
Jeśli chcecie się nabijać 
z iPhone’a, to dla Waszej 
informacji – nadal nie ma 
raportów doręczenia SMS.

Kinga Ochendowska
Ostatnie WWDC oglądałam 
razem ze znajomym kolegą
developerem. Wszystko 
było w porządku do czasu, 
kiedy to wspomniano 
o funkcji przypomnień. 
Wtedy to koledze zzieleniały 
policzki, szczęka wydłużyła 
się do samej ziemi i zerknął 
na mnie krzywo, jak sam 
diabeł dźgnięty w zadek 
rozżarzonymi widłami.

Sławomir Durasiewicz
Dzisiaj nie będzie ani 
o Macu, ani o iPhone’ie, 
ani o iPadzie, ani o iPodzie… 
Ale mogłoby być..

Witamy,
W letnim wydaniu prezentujemy Wam większość nowości, któ-

re pojawiają się na rynku właśnie teraz. Piszemy o Lionie,  iCloud, 
iOS 5, a także o najnowszych produktach Logitecha dedykowa-
nych iPodom/iPhone’om/iPadom. Prezentujemy Wam dosyć 
szczegółowo najnowszą odsłonę Final Cut Pro x.

Mamy nadzieję, że leniwe wakacyjne chwile zostaną pobu-
dzone do życia lekturą naszego Magazynu.

Pozdrawiamy!

Dominik Łada
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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
 Apple wprowadza triale w App Store 

na Taiwanie

Ciekawa informacja pochodząca z Cult of Mac. Okazuje się, że 
pod wpływem nacisków rządu tajwańskiego, Apple zdecydo-
wało się wprowadzić tam możliwość 7-dniowego testowania 
dowolnych aplikacji.

Jest to niezwykła zmiana stanowiska Apple. Ciekawe, czy 
podobne rozwiązania będą wprowadzane w  innych krajach, 
w tym w Polsce?

 AirPlay® GRATIS do nowego Denona 
CEOL

Horn Distribution S.A. – wspólnie z marką Denon – proponuje 
nowym klientom decydującym się na zakup sieciowego zesta-
wu muzycznego Denon CEOL atrakcyjny dodatek gratis w ra-
mach promocji wspomnianego sprzętu.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup w autoryzowanej sie-
ci sprzedaży Denon urządzenia CEOL w dniach od 8 lipca do 
31 sierpnia 2011 roku, otrzymają gratis kupon wartościowy 
(49 euro, tj. ok. 200 zł) na aktualizację o dodatkową funkcję 
AirPlay®. Wartość tej funkcjonalności, dostępnej również poza 
niniejszą promocją odpłatnie, bezpośrednio w Denon poprzez 
stronę internetową, to 49 euro.

Dzięki funkcjonalności AirPlay®, jej użytkownicy mogą w peł-
ni wykorzystać możliwości bezprzewodowego przesyłania mu-
zyki z iTunes do swojego nowego CEOL-a.

Aby otrzymać kupon, należy zarejestrować zakup w prosty 
sposób na stronie kuponairplay.denon.pl. Więcej informacji na 
temat promocji oraz adresy autoryzowanych sprzedawców 
można również uzyskać na stronie internetowej www.denon.pl.

 Aktualizacje

Od ostatniego wydania, ukazały się następujące aktualizacje 
dla komputerów Apple: 
•	 Security Update 2011-003 (Snow Leopard) (2,37 MB)
•	 iTunes 10.3.1 (74,2 MB)
•	 iMac Graphic FW Update 2.0 (699 kB)
•	 AirPort Utility 5.5.3 for Mac (10,8 MB)
•	 MainStage 2.1.3 (222,1 MB)
•	 ProApps QuickTime Codecs (1,2 MB)
•	 Motion 5 Content (1,15 MB)
•	 Final Cut Pro X Content (637 MB)
•	 Server Admin Tools 10.6.8, 255,9MB
•	 Mac OS X 10.6.8 Update
•	 Thunderbolt Firmware Update (486 kB)
•	 Java for Mac OS X 10.6 Update 5 (75,45 MB)
•	 GarageBand 6.0.4 (53,72 MB)
•	 iPhoto 9.1.5 (220 MB)
•	 iMovie 9.0.4 (76 MB)
•	 iWeb 3.0.4 (178 MB)
•	 iDVD 7.1.2 (36 MB)
•	 Aperture 3.1.3 (292 MB)
•	 iOS 4.3.4 Software Update
•	 Microsoft Office 2011 14.1.2 (108 MB)
•	 iOS 4.3.5 Software Update
•	 Migration Assistant Update for Mac OS X Snow Leopard
•	 iTunes 10.4 (90 MB)
 
Użyteczna rada: pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją 
naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić backup danych.

Apple wprowadza nowe Time Capsule 
oraz AirPort Extreme 
Apple wprowadziło do sprzedaży nowe wersje Time Capsule (2 i 3 TB) 
oraz AirPort Extreme. Nasi koledzy z HardMac.com rozebrali najnow-
szą Time Capsule 2 TB i odkryli, że wewnątrz kryje się… zwykły dysk WD 
z serii „Green”.

Nie jest to żaden dysk „klasy serwerowej”, jak to jest wspominane na 
stronie www dotyczącej Time Capsule, tylko normalny dysk, który może-
my kupić w dowolnym sklepie z częściami komputerowymi za ok. 300 zł.

Swoją drogą, mam dokładnie taki sam zainstalowany u siebie w pierw-
szej wersji Time Capsule. Procedura wymiany dysku opisana zostało 
w styczniowym iMagazine.

Kapsuła w wersji 2 TB (MD032) jest w cenie SRP 1159 zł. Wersja 3 TB 
(MD033) – w cenie SRP 1999 zł. Cena SRP nowej AirPort Extreme (MD031) 
jest ustalona na 659 zł.

Jak przejść  z MobileMe do iCloud

Na stronie Apple, poświęconej usłudze MobileMe, pojawiła się nowa pod-
strona odpowiadającą na najczęściej zadawane pytania dotyczące przej-
ścia na usługę iCloud.

Ze strony jasno wynika, że znikną usługi dotyczące publikacji stron 
www poprzez iWeb, galerii ze zdjęciami oraz iDisk. Jednocześnie mamy 
potwierdzenie, że nasze adresy z rozszerzeniem me.com lub mac.com zo-
staną zachowane. Nadal będziemy mieli dostęp do webowych aplikacji 
do obsługi poczty, kontaktów, kalendarza czy Find My iPhone. To dobrze.

Mimo wszystko najbardziej będzie chyba brakowało galerii ze zdjęcia-
mi. Teraz można je wygodnie eksportować z Aperture lub iPhoto, jednym 
kliknięciem na www do galerii w MobileMe. Jednocześnie w bardzo wy-
godny sposób można korzystać z galerii ze swoimi zdjęciami na swoim 
iPhonie lub iPadzie. Od jesieni (7 września?) tego nie będzie. Będzie usłu-
ga Photo Stream, ale to nie to samo.

Z drugiej strony, zastanawiające jest, co stanie się z aplikacją wydaną 
przez Apple – Galeria. Czy zostanie ona wycofana z App Store, czy może 
zostanie wzbogacona o obsługę zewnętrznych serwisów foto? Byłoby su-
per i na to czekamy.

15 miliardów pobrań z AppStore

Apple chwali się, że w ciągu trzech lat od powstania App Store, 200 mi-
lionów iUrządzeń pobrało w nim 15 miliardów programów, co daje śred-
nio około 75 programów na jedno urządzenie. Te „średnio 75 programów” 
było wybranych spośród 425 tysięcy dostępnych. Przyznacie, że te liczby 
robią piorunujące wrażenie.

http://www.cultofmac.com/apple-offers-7-day-trial-on-app-store-purchases-in-taiwan/102676?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed: cultofmac/bFow (Cult of Mac)&utm_content=Google Reader
http://www.hardmac.com/articles/402/page1
http://www.apple.com/timecapsule/backup.html
http://www.apple.com/timecapsule/backup.html
http://imagazine.pl/2011/01/19/imagazine-12011-mac-app-store-automapa/
http://imagazine.pl/2011/01/19/imagazine-12011-mac-app-store-automapa/
http://www.apple.com/mobileme/transition.html
http://www.apple.com/mobileme/transition.html
http://www.apple.com/mobileme/transition.html
http://imagazine.pl/2011/06/26/lion-14-lipca-a-ios-5-7-wrzesnia/
http://www.denon.pl
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Bamboo Paper za free w App Store
W poprzednim numerze iMagazine opisywany był najnowszy 
produkt firmy Wacom – piórko Bamboo Stylus.

Jest on idealnym uzupełnieniem aplikacji do odręcznego noto-
wania. W App Store mamy zarówno płatne, jak i darmowe. Jest 
też aplikacja napisana przez samego Wacoma – Bamboo Paper.

Bamboo Paper jest bardzo prostą aplikacją. Możemy robić no-
tatki palcem lub oczywiście piórkiem, możemy zmieniać strony, 
kolor „atramentu”, rodzaj papieru. Możemy oczywiście wysyłać 
swoje notatki mailem. Ale…nie możemy robić osobnych notat-
ników. Za to duży minus.

Aplikacja jest szybka, wygodnie się w niej pisze, ale niestety ma 
tendencje do zostawiania śladów od ręki. Trzeba się przyzwyczaić.

 
 …» http: //bit.ly/ks2jZ6

Family Farm:  
nowa gra na maki  
po polsku
Znacie i lubicie FarmVille? Jeśli tak, to zainteresuje Was nowa 
gra, która uniezależni Was od Facebooka i internetu. Firma IQ 
Publishing wydała Family Farm – realistycznego tycoona far-
merskiego przenoszącego gracza na gospodarstwo rolne w cza-
sy XIX wieku.

Gra wydana została w polskiej wersji językowej na maki oraz 
na platformę PC i Linux.

Family Farm to strategia ekonomiczna (tzw. tycoon), która 
umożliwia kompleksowe zarządzanie farmą – w zakresie pla-
nowania upraw, hodowli, zarządzania sprzętem rolniczym i wie-
loma innymi elementami codziennego funkcjonowania gospo-
darstwa wiejskiego.

Cechą charakterystyczną Family Farm jest niespotykany do-
tąd realizm rozgrywki. Przykładem może być zakres kontro-
li nad postaciami w grze, które niczym postaci z serii The Sims 
mają różne zdolności i umiejętności, potrzebują jedzenia, mogą 
posiadać potomstwo.

W grze zmieniają się pory roku, a wykonywane czynności 
przebiegają w realnym czasie, dlatego należy efektywnie organi-
zować pracę w zarządzanym gospodarstwie. Postaciom w grze 
należy gotować posiłki i obserwować zmęczenie, inaczej wydaj-
ność pracy będzie malała. Członkowie rodziny polepszają swoje 

umiejętności, co sprawia, 
że są zręczniejsi i  zwięk-
szają szanse na osiągnię-
cie sukcesu. Wysokość pło-
dów rolnych jest zależna 
od gatunku gleby, pogody 
i dodatkowej pracy.

Najważniejsze cechy: 
•	 	ekonomiczna	strategia	przedstawiającą	gospodarstwo	rolne	

w realiach XIX wieku
•	 		używanie	przedmiotów	oraz	atrybuty	postaci	analogiczne	do	

gier RPG
•	 	realistyczne	podejście	do	zarządzania	farmą
•	 		podstawą	gry	jest	uprawa	ziemi,	sadzenie	i zbieranie	plonów,	

hodowla zwierząt, przygotowanie posiłków, itd.
•	 	polska	wersja	językowa
Gra dostępna jest w cenie 49,90 zł. Więcej na temat gry znaj-
dziecie na stronie iQ Publishing.

iMagazine, wspólnie z Czas Dzieci, Linux.pl oraz Strefa Impe-
rium Gracza, objął patronat medialny nad polskim wydaniem 
gry Family Farm.

http://imagazine.pl/2011/06/10/imagazine-62011-steve-wozniak-app-store-i-polskie-aplikacje/
http://www.iqp.pl/index.php?id=1838
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Outlet iSource – teraz zdecydowanie łatwiej dostępny
Wraz z punktem przyjęć serwisowych Autoryzowanego Serwi-
su Apple powstał na Dobrej outlet, czyli sklep specjalizujący się 
w wyprzedażach końcówek produktów. W jego ofercie już dziś 
jest ponad 300 różnych produktów do iPadów, iPodów, iPhone-
’ów, komputerów PC i Mac. Są tam takie marki jak: Belkin, Io-
mega, Macally, Gear4, Philips, Sanyo, WD, Disney, Crumpler, Mi-
crosoft, Ed hardy, Bugatti, Xquisit, Elgato, Avermedia, Logitech 
i wiele innych.

Produkty sprzedawane w outlecie są najczęściej nowe i nie-
używane, pochodzące ze zwrotów sklepowych, zdarzają się też 
wyprzedaże produktów tzw. „refurbished” (odświeżonych zwro-
tów) w atrakcyjnych cenach.

– W żadnym wypadku nie są to jakieś, za przeproszeniem, ru-
piecie – uśmiecha się Paweł Małecki, szef działu product manage-
rów w iSource. – Mamy ponad 15 tys. produktów w stałej ofercie, 
od pendrajwów USB po szafy z macierzami, i praktycznie codzien-
nie kilkanaście produktów jest wycofywanych przez producen-
tów i zastępowanych nowszymi modelami. Zamiast odsyłać to 

gdzieś nad Pacyfik, prościej i taniej jest zrobić atrakcyjną ofertę 
wyprzedażową. Dotychczas nie mieliśmy takiej oferty, a outlet 
zlokalizowany przy magazynie na Działkowej cieszył się umiar-
kowanym zainteresowaniem, choćby z powodu lokalizacji – do-
jazd publicznym transportem był niemożliwy, a i samochodem 
można było tam trafić dysponując wyłącznie GPS-em – śmie-
je się Małecki.

– To odpowiedź na potrzeby naszych klientów. Punkt serwi-
sowy jest dogodnie zlokalizowany w centrum Warszawy, dogod-
niejsze, zwłaszcza dla osób pracujących, są godziny jego otwar-
cia: od 10.00 do 18.00 – mówi Janusz J. Borodzinski, Phd Chief 
Technology Officer Business Solution, Service & Support iSour-
ce S.A.

Nowy punkt serwisowy i outlet iSource można znaleźć w gma-
chu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 
poziom -1, lokal nr 14, tel. 22 550 86 86 (pon-pt, 10.30-17.00, koszt 
jak za połączenie do Warszawy), faks 22 574 23 87, e-mail: servi-
ce@isource.pl, http: //www.isource.pl

Kabel Thunderbolt dostępny  
w sklepie Apple
Apple udostępniło wreszcie kabel służący do podłączania urzą-
dzeń ze złączem Thunderbolt. Dzięki niemu możemy podłączyć 
zarówno zewnętrzny monitor (ponieważ wtyczka jest taka sama 
jak w MiniDisplay Port), jak i dyski, macierze i inne akcesoria.

Ponieważ póki co, nie mamy dostępu do żadnych akcesoriów 
ze złączem Thunderbolt, kabla możemy użyć, np. pomiędzy 
dwoma komputerami, gdzie jeden z nich będzie działał w try-
bie dysku.

Dzięki temu możemy sprawdzić, z jaką faktyczną prędkością 
pracuje Thunderbolt.

Kabel w wersji 2-metrowej, dostępny jest w Apple Store w ce-
nie 49 dolarów. Czekamy na alternatywne rozwiązania, ale po-
nieważ w kablu zaszyty jest mikroprocesor nie spodziewajmy 
się niższych cen.

Woblink z płatnościami wewnątrz 
aplikacji
Woblink, czyli księgarnię z polskimi ebookami na iPada i iPho-
ne’a zapewne zna wielu z Was. Do tej pory musieliśmy kupo-
wać ebooki przez stronę www, co dla większości było uciążliwe.

Od teraz można kupować książki, używając funkcji in-App Pur-
chase. Jest to chyba najwygodniejsza z form zakupu w App Sto-
re, ale ma ona w przypadku Woblinka kilka wad. Po pierwsze, 
musimy pamiętać, że in-App Purchase jest w EURO, co może po-
wodować różnice kursowe. Po drugie, w związku z polityką Ap-
ple nie będzie możliwe stosowanie promocji na zakup książek. 
Po trzecie, w związku z systemem akceptowania nowych pozy-
cji przez Apple, nowości wydawnicze będą pojawiać się z lekkim 
opóźnieniem niż dotychczas.

Całe szczęście, że nadal istnieje w Woblinku możliwość zaku-
pu książek poprzez www i synchronizacja ich poprzez aplikację 
– w takim przypadku wszystkie powyższe wady nie występują.

Tak czy siak polecamy Woblinka.

mailto:service@isource.pl
mailto:service@isource.pl
http://store.apple.com/us/product/MC913ZM/A?mco=Nzc1MjMwNg
http://itunes.apple.com/pl/app/woblink/id397088621?mt=8
htttp://www.dailytech.pl
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Mój przyjaciel  
ipad wywiad: Norbert Cała

„
Ze mną na pewno 

dojedziecie do celu 
Krzysztof Hołowczyc
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Na wywiad z popularnym Hołkiem czekałem grubo ponad trzy 
miesiące. Ciągle był na jakimś rajdzie, przygotowaniu do Daka
ru lub w rodzinnym Olsztynie. Czekałem cierpliwie, aż wreszcie 
pewnego piątkowego słonecznego poranka udało się! Z Krzyszto
fem Hołowczycem spotkałem się pod jego fundacją „Kierowca bez
pieczny” (www.kierowcabezpieczny.pl). Przyjechał 911ką i wysiadł 
z charakterystycznym uśmiechem, za który uwielbia go zarówno 
moja mama, jak i moja żona.

 O iPadzie 
iPad to mój przyjaciel. Lubię z nim pracować, czasem muszę coś 
tam sobie wygooglować w Internecie. Wszystko jest w nim ta-
kie proste: obsługa maili, szybkość, z jaką znajduje sieci Wi-Fi itd. 
Wyjmuję go i już wszystko działa, a nie jak laptopy, gdzie wszyst-
ko się długo uruchamia i traci się na to mnóstwo czasu. To, co 
mnie wkurza w nim, to brak USB. Dlaczego oni z uporem ma-
niaka nie stosują tego wejścia? O ile prościej byłoby mi na pusty-
ni coś szybko wgrać do niego, a tak wszystko trzeba robić przez 
iTunes. Ale pewnie się przyzwyczaję. iPad to mój pierwszy sprzęt 
Apple. Używam go od bardzo niedawna, ale jestem zachwyco-
ny jego prostotą.

Z iPadem miałem niezłą przygodę, kiedy zgubiłem go od razu, 
na dzień dobry. Położyłem go na motor i wtedy zadzwonił ktoś 
ważny. 20 minut chodziłem w kółko, kiwałem się z telefonem 
i byłem pewny, że włożyłem iPada pod siedzenie skutera, bo za-
wsze to robię. Kiedy ruszyłem, on leżał na siedzeniu – czarny, 
w czarnej obudowie i nie było go widać. Dojechałem na miej-
sce i widzę, że nie ma go pod siedzeniem. Coś mi zamajaczyło, 
że wyjeżdżał za mną sąsiad, więc „rura” z powrotem i dzwonię 
do sąsiada domofonem, oczywiście od razu mówię, że porząd-
na flaszeczka będzie. Wtedy trochę nieśmiało powiedział: „Pa-
nie Krzysztofie podniosłem takie coś”. Na szczęście mój iPad się 
znalazł. Od razu po tej przygodzie założyłem sobie „Mobile Me”.

Inna historia przytrafiła mi się w Maroko, gdzie gdyby nie nasz 
iPad, to bylibyśmy głęboko w… lesie zostali. Mieliśmy niby inne 
systemy nawigacyjne, ale zawiodły. iPad pięknie pokazał nam, 
w jakim kierunku się poruszamy, a na pustyni przecież nie masz 
żadnych dróg. Tylko mały punkcik na wyświetlaczu pokazywał 
nam kierunek. iPad robił zwyczajnie jako kompas.

No dobra, ale kiedy będzie ten iPhone piąteczka?

 O AutoMapie 
Ehh, być głosem AutoMapy to ciężkie zadanie. Spotykam się z na-

prawdę najróżniejszymi reakcjami ludzi. Od takich bardzo faj-
nych: „Panie Krzysztofie, my tu zawsze z Panem jedziemy”, 

przez jakieś maksymalne zachwyty, ale czasem 
jest też inaczej. Pamiętam jakieś spotkanie, waż-
ni ludzie, nagle wstaje ktoś na sali i mówi: „Pa-
nie Hołowczyc, Pan kłamie”. Konsternacja na 
sali, cisza, pytam się zmieszany, w jakim kontek-
ście, a on na to: „Bo mówi Pan »Szukam sygnału 
GPS, jak znajdę to Ci powiem«, a potem Pan nie 
mówi, jak już sygnał jest !”. Albo ostatnio ktoś mi 
mówi: „Prowadził mnie Pan przez centrum San-
domierza, a tam obok biegnie piękna obwodni-
ca”. Ja na to oczywiście: „Polska to piękny kraj 
i trzeba go zwiedzać”. Ale generalnie jest sympa-
tycznie, bo kiedy ktoś w nawigacji włącza głos ja-
kiegoś faceta, zamiast fajnej dziewczyny to zna-
czy, że mu się dobrze kojarzy. Technologia GPS to 
jest taka rewolucja w podróżowaniu, że czasem 
człowiek czuje się bez niej jak kaleka. Ja gdzie 
bym nie jechał, od razu wbijam miejsce docelo-
we w AutoMapę, nawet jeśli wiem jak tam do-
jechać. AutoMapa ma tę przewagę, że w Polsce 
nikt z jakością map jej nie dorówna.

  iPad to mój przyjaciel.  
Lubię z nim pracować.

http://www.kierowcabezpieczny.pl
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 O Dakarze 
Na Dakarze przepisy mówią, że nie można mieć GPS-ów, ale wie-
cie: są iPhoniki, a na tych iPhonikach są takie programiki. Organi-
zator ma jednak specjalne urządzenia, dzięki którym może wy-
kryć, czy w samochodzie jest jakieś niedozwolone urządzenie. 
Czołówka Dakaru, czyli nas piętnastu, na pewno nie robi takich 
rzeczy. Nikt sobie na to nie pozwoli. Zresztą na pustyni, poza 
GPS-em, iPhone do niczego się nie przyda. Do kontaktu są tele-
fony satelitarne, choć z nich też w czasie rajdu nie możemy ko-
rzystać. Przepisy się powoli zmieniają, ale aktualnie nie można 
korzystać i trzeba tego przestrzegać. Na ostatnim Dakarze zajęli-
śmy piąte miejsce, ale to zupełnie inne miejsce niż dwa lata temu. 
Wtedy byliśmy przeszczęśliwi z  Jean-Markiem, myśleliśmy, że 
Pana Boga za nogi złapaliśmy. Wtedy piąte miejsce było w sytu-
acji, gdy statystyka Dakarowa się dokonała, czyli z czołówki od-
padła część zawodników. Teraz zajęliśmy też piąte miejsce, ale 
podczas rajdu byliśmy przekonani, że będzie podium, bo staty-
stycznie ktoś musi odpaść. Okazało się, że był to jeden z niewie-
lu Dakarów w historii, w którym nikt z czołówki nie odpadł. Było 
to powodem pewnej naszej frustracji, bo bardzo chcieliśmy wy-
nik poprawić, ale… Teraz wiemy, że trzeba cisnąć i nie ma co li-
czyć na to, że ktoś odpadnie. Trzeba mieć też trochę szczęścia. 

Wszyscy przecież wiemy jak dużo go miał Carlos Saintz, kiedy 
znalazł swój wahacz na środku pustyni!

Zupełnie inna sprawa, to budżety ekip Dakarowych. Niektó-
rzy mają budżety praktycznie nieograniczone, czyli wydają tyle, 
ile trzeba i koniec.

 O samochodach 
Samochody wielu fajnych firm zrobiły się teraz smutne. Kiedyś, 
kiedy się widziało sportowego japończyka, człowieka przecho-
dził dreszcz. To były prawdziwe samochody! Teraz produkuje się 
małe, śmieszne wózki „dla pana doktora”, który tylko z punk-
tu A do punktu B jedzie i chce mało nalać, i mało serwisować.

Są też na szczęście zmiany w drugą stronę np. Volkswagen. 
Fajnie budują swój image. Kiedyś były głównie tanie „Polówki”, 
a teraz wchodzą z Polo do WRC, mają nowego Scirocco i  jego 
puchar, nawet nowy Passat wygląda fajnie. Szkoda tylko, że fa-
brycznych Tuaregów już nie zobaczymy na Dakarze. Nissan też 
się zmienia. Parę lat temu wstyd było powiedzieć, że masz Nis-
sana, a teraz kupujesz GTR-a i już się możesz chwalić, że jeździsz 
prawdziwym Nissanem. Albo na przykład Nissan Juke – fajnie 
wygląda, do tego silnik 200 koni, na cztery koła „drapie” i super 
furka wychodzi. @



bludot 
– idealnie dopasowany
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* iPad 2 sprzedawany oddzielnie

http://www.bludot.pl
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Odejść z wielkim hukiem!
O czym myśli teraz Steve Jobs?

Ostatnie WWDC oglądałam razem 
ze znajomym kolegą-developerem. 
Wszystko było w porządku do cza-
su, kiedy to wspomniano o funk-
cji przypomnień. Wtedy to koledze 
zzieleniały policzki, szczęka wy-
dłużyła się do samej ziemi i zerk-
nął na mnie krzywo, jak sam dia-
beł dźgnięty w zadek rozżarzonymi 
widłami.

 Kinga Joanna Ochendowska 

Oczywiście, natychmiast wykorzystałam 
sytuację, wycelowałam w  niego oskar-
życielski palec i  dobiłam delikwenta 
słowami:

– Ha! Widzisz! To mogłeś być Ty! Mo-
głeś napisać tę aplikację, pewnego pięk-
nego dnia znaleźć w skrzynce maila od 
Apple, w którym Jobs proponuje Ci, że 
odkupi od Ciebie ten programik. Zapłacił-
by Ci szeleszczącą mamoną, Ty byś mi od-
palił z tego działkę i moglibyśmy się zbie-
rać na Karaiby. Albo w Andy!

 A o co poszło? Oczywiście o to,  
 że te cholerne przypomnienia,  
 to MÓJ POMYSŁ! 
Jakiś czas wcześniej, siedzieliśmy ogląda-
jąc sobie relację z konferencji, na której Ap-
ple po raz pierwszy pochwaliło się wpro-
wadzeniem wielozadaniowości. AppStore 
było już wtedy wypełnione po same brze-
gi programami do wszystkiego. Kolega-de-
veloper zapytał się mnie wtedy, jaką apli-
kację można by napisać z zyskiem, skoro 
wszystko już jest. Zamyśliłam się, pogłów-
kowałam i wyperorowałam:

– Skoro jest już ta wielozadaniowość, 
to można by napisać aplikację, która dzia-
ła w tle i jak znajdziesz się w pobliżu ja-
kiejś lokalizacji, to ona by Ci przypomniała, 
co miałeś tam zrobić. Wiesz … na GPS-a. 
Na przykład: Odbierz pranie albo dziecko 
z przedszkola, oddaj książkę do bibliote-
ki, zajrzyj do księgowości. Takie sprawy. 
Ludzie przecież o wszystkim zapominają, 

a do tego ciągle słyszysz, że ktoś-gdzieś 
był, ale zapomniał, że miał tam coś zro-
bić. Złota aplikacja, będzie się sprzedawa-
ła jak świeże bułeczki!

Kolega pocmokał, pokręcił głową 
i stwierdził:

– No, może i tak …
I zapadła cisza. Potem pytałam go jesz-

cze, czy myślał o tej aplikacji, ale ponie-
waż nie dostrzegałam w  jego odpowie-
dziach entuzjazmu, przestałam pytać. 
I oto, kilkanaście miesięcy później, BUM! 
Mój pomysł, moja aplikacja, moja zło-
ta kaczka!

Kolega siedział na kanapie jakiś taki 
zwiędnięty i poszarzały. W końcu zwil-
żył spierzchnięte usta koniuszkiem języ-
ka i wycedził:

– Jakeś taka mądra, to powiedz, o czym 
TERAZ myśli Jobs!

Już miałam odpowiedzieć, że szkoda 
marnować na niego MOJE świetne pomy-
sły i znajomość sposobu myślenia Steva 
Jobsa, gdy nagle zadane pytanie urucho-
miło mi w głowie dzwonek ostrzegawczy 
– wibrujący, natrętny i niemożliwy do zi-
gnorowania. Gdzieś w podświadomości, 
fragmenty układanki zaczęły wskakiwać 
na swoje miejsca i oczami wyobraźni zo-
baczyłam świat Jobsa. I pomyślałam, że 
jeśli on myśli to, co ja myślę, to jest to ge-
nialny plan. Tak genialny, że się w gło-
wie nie mieści. Mojej, Waszej ani nawet 
konkurencji.

 Gdybym była Jobsem,  
 myślałabym teraz bowiem o tym,  
 jak odejść z wielkim hukiem 
Myślałabym o  tym, że skoro to ja stwo-
rzyłam świat komputerów, świat, jaki 
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znamy dzisiaj, to odchodząc, chciałabym 
zakończyć ten świat przewrotem porów-
nywalnym do tego, od którego zaczęła się 
cała historia. Chciałabym rzucić młotem 
w ekran Wielkiego Brata i dokończyć re-
wolucję, która rozpoczęła się w 1984 roku.

Nie da się ukryć, że Jobs i Apple zmie-
niają oblicze technologii użytkowej każ-
dego dnia. Ale to za mało, to nie wy-
starczy! Na przestrzeni lat, z upadającej 
firmy, Apple przekształciło się w gigan-
ta, który dzierży w dłoni znaczącą część 
rynku. Każde doniesienia na temat sta-
nu zdrowia Steva, powodują fluktuację 
kursu akcji. Sam zaś CEO Apple, jest jed-
ną z najuważniej obserwowanych posta-
ci na skalę międzynarodową. Większość 
ludzi byłaby zadowolona z osiągnięcia ta-
kiego poziomu popularności i już dawno 
spoczęłaby na laurach. Ale nie Steve. Wia-
domo przecież, że prawdziwego mężczy-
znę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, 
ale po tym, jak kończy. I patrząc na kolej-
ne kroki Apple, spoglądając na nie z od-
powiedniej perspektywy, można dostrzec 
zalążki diabelskiego planu. Tak przewrot-
nego, że nie dostrzegła go konkurencja 
– kopiująca rozwiązania, nie dostrzegli 
analitycy marki, nie dostrzegli bloggerzy 
i technokraci.

Rynek skoncentrował się na kopiowa-
niu rozwiązań Apple, zaś Apple potrak-
towało rynek, tak olbrzymi przecież, jak 
plac zabaw, jak poletko doświadczalne, 
przed odpaleniem rakiet masowego raże-
nia, skierowanych wprost w okna kwate-
ry dowództwa … Microsoft. Tak, moi dro-
dzy, Rakiety wycelowane są w Redmond.

 Jeśli nie możesz pokonać wroga  
 w otwartej walce,  
 pokonaj go podstępem! 
To nie jest strategia, związana z szybkim, 
otwartym atakiem. Ta strategia wiąże się 
z długoletnim, precyzyjnie realizowanym 
planem. Po to, by w odpowiednim mo-
mencie Steve Jobs mógł wyjść na scenę 
i jednym ruchem rozłożyć przeciwnika na 
łopatki. Szach i Mat. Nie wierzycie?

Jeśli zastanowicie się, w  jaki sposób 
zmienić długoletnie nawyki użytkowni-
ków, zapewne dojdziecie do wniosku, że 
to niemożliwe. Gdzieś na początku całej 
historii Apple popełniło błąd i pozwoliło, 
by Microsoft opanował rynek. Przez swoją 
uniwersalność i otwartość, to system firmy 

z Redmond zadomowił się pod strzecha-
mi. Apple, powoli, krok po kroku, musia-
ło wyszarpywać kawałki rynku ze szpon 
giganta. Mimo to, nadal większość użyt-
kowników komputerów, to użytkownicy 
systemu Microsoft. Mają swoje przyzwy-
czajenia, swoje oczekiwania. Nauczyli się 
wykonywać zadania w sposób, który pod-
powiada im Redmond. Nie ma co liczyć na 
to, że nagle, nawet pod wpływem popu-
larności iPhone’ów i iPadów, wszyscy rzucą 
swoje komputery w kąt i pobiegną truch-
tem do Apple Store, by wydawać ciężkie 
tysiące dolarów na komputery z nadgry-
zionym jabłuszkiem. To się po prostu nie 
stanie, nie ma szans. A gdyby tak zmienić 
ich przyzwyczajenia sposobem?

Przez chwilę poudawajmy, że wcale 
nie chcemy, by rezygnowali z  tych swo-
ich blaszaków i  systemu Microsoft. Za-
cznijmy od małych kroczków. Powolutku. 
Dajmy im może najpierw jakąś zabawkę? 
Najlepiej fajną, żeby ją od razu polubili… 
iPhone’a? Niech nauczą się wszystkiego 
od początku, od małego pudełeczka, któ-
re wcale przecież nie jest komputerem. 
Potem, dodajmy zintegrowane usługi – 
iTunes Store, App Store iBookStore. Czuj-
ność globalnej konkurencji powinna zo-
stać uśpiona faktem, że to wszystko jest 
przeznaczone dla określonej grupy użyt-
kowników – użytkowników Apple. A tych 
jest ciągle stosunkowo niewielu. Niech so-
bie konkurencja kopiuje rozwiązania, bez 
krępacji, w czasie, gdy my będziemy za-
mykali naszą sprytną pułapkę. My w tym 
czasie nauczymy deweloperów pisania 
programów na nasze małe pudełeczka. 
Gdy już się nauczą pisać, gdy dostrze-
gą rynek i możliwości, zacznijmy powo-
li zbliżać nasze pudełeczka i komputery. 
Mamy już App Store? Zróbmy kolejny – 
tym razem dla Maków. Zaprośmy deve-
loperów i tam. Przeprowadźmy badania 
i  zobaczmy, jakie usługi są najpopular-
niejsze, dowiedzmy się, czego oczekują 
użytkownicy. Chmurka? Chcecie chmur-
kę? Proszę bardzo! Legalna muzyka? Ta-
niocha! Stworzymy ekosystem, w którym 
każdy element funkcjonuje w absolutnej 
harmonii z pozostałymi. I Wy, użytkow-
nicy go dla nas przetestujecie. A kiedy 
będzie już doskonały, kiedy pułapka zo-
stanie domknięta, kiedy makowy ekosys-
tem będzie w pełni przetestowanym sys-
temem, wtedy …

 Szach i Mat.  
 Odejść z wielkim hukiem! 
Możecie to sobie przecież wyobrazić. Key-
note. Steve Jobs na scenie. Z tym swoim 
chłopięcym uśmiechem, zwiastującym re-
wolucję. Zatrzyma się na chwilę, złoży 
dłonie, spojrzy w górę. Następnie opowie 
o  tym, jak te wszystkie elementy fanta-
stycznie ze sobą współpracują. iOS5, Lion, 
iPhone, iPad – oto przyszłość kompute-
rowego świata. I kiedy po prezentacji bę-
dzie już miał zejść ze sceny, zatrzyma się 
w pół kroku. Powoli odwróci się w stronę 
publiczności i powie:

– Oh, and there is one more thing …
Natychmiast zerwie się burza braw. Ste-

ve Jobs odczeka chwilę, aż umilknie ży-
wiołowa reakcja dziennikarzy. Nie będzie 
im przerywał, dopóki nie zapadnie abso-
lutna cisza. Cisza, w której słychać będzie 
tylko przyśpieszone, pełne podniecenia 
oddechy obserwatorów. Jobs zmierzy ich 
wszystkich wzrokiem, tym razem już po-
ważnym, uważnym, oceniającym. Wszy-
scy zamrą w bezruchu, w oczekiwaniu na 
rewelację, którą zamierza ogłosić.

A  Jobs pociągnie łyk wody mineral-
nej z plastikowej butelki, spojrzy raz jesz-
cze na zgromadzoną na sali publiczność 
i powie:

– My, Apple, doszliśmy do wniosku, że 
nie ma powodu, by możliwość korzystania 
z tego pięknego ekosystemu była ograni-
czona wyłącznie do garstki wybranych. Za-
tem chodźcie i bierzcie z tego wszyscy! Od 
dzisiaj, system Apple może być instalowa-
ny na dowolnym komputerze z proceso-
rem Intela. Od dzisiaj, każdy użytkownik 
komputera może korzystać z jego dobro-
dziejstw i żyć w świecie wolnym od trosk, 
wirusów i braku kompatybilności. System 
będzie dostępny już jutro, w cenie 29,99 
dla WSZYSTKICH.

I z tymi słowy, opuści scenę, nie czeka-
jąc na reakcję publiczności.

A  publiczność pozostanie osłupiała, 
w bezruchu. Następnie, ktoś wstanie i za-
cznie powoli klaskać. Do niego przyłączą 
się następni. Aż siła braw zatrzęsie ściana-
mi budynku.

Gdzieś, w oddali, krzyk wściekłości roz-
legnie się w kwaterach głównych Micro-
soft, Amazon, Nokii, HP i wszystkich in-
nych gigantów. Bo oto, świat, jaki znamy 
skończył się. Jednym zdaniem, jednym za-
klęciem. Dla WSZYSTKICH.
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Bo nawet jeśli Apple nie jest w stanie 
wygrać z Microsoftem w otwartej walce, 
może pokonać giganta podstępem. Jak 
David pokonał Goliata.

Jeśli Apple stworzy idealny ekosystem, 
wiążący ze sobą wszystkie elementy w peł-
nej harmonii, jeśli nauczy użytkowników 
od podstaw obsługi systemu, jeśli zintegru-
je w nim wszystkie usługi, których potrze-
buje każdy z nas, a następnie uwolni ten 
ekosystem dla wszystkich, światowi giganci 
przestaną istnieć. Który bowiem użytkow-
nik oprze się pokusie kupienia systemu za 
29,99, chociażby po to, żeby go przetesto-

wać? Który developer wyrzeknie się ide-
alnego systemu promocji i docierania do 
klienta przez App Store i Mac App Store? 
Który użytkownik zrezygnuje z najłatwiej-
szego na świecie dostępu do najtańszych 
legalnych programów, muzyki, książek?

To naprawdę idealny, diaboliczny plan. 
Po jego realizacji, Steve Jobs może spo-
kojnie odejść, pewny, że tego wyczy-
nu nikt długo nie będzie w  stanie po-
wtórzyć. Stworzyć świat, zmienić świat, 
skończyć świat i  stworzyć go na nowo, 
ścierając z  jego powierzchni odwieczne-
go oponenta.

***
Kolega-developer przysłuchiwał się mo-

jemu wywodowi z powątpiewaniem, po 
czym ciężko westchnął.

– Wiesz co? Ty to jednak jesteś popa-
prana. Tylko wyobraźni Ci odmówić nie 
można.

Popatrzyłam na niego poważnie.
– Poczekajmy kilka miesięcy. Wtedy zo-

baczymy, kto myśli jak Steve Jobs – po-
myślałam – Bo mam przeczucie, że Jobs 
zamierza odejść z wielkim hukiem. Rozbi-
jając młotem ekran, z uśmiechniętą twa-
rzą Wielkiego Brata. @

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.imagazine.pl/drukuj-kalendarz
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Ukryte funkcje
Dzisiaj nie będzie ani o Macu, 
ani o iPhone’ie, ani o iPadzie ani 
o iPodzie… Ale mogłoby być... 
Bo właściwie wszystko, w dużej 
mierze, zależy od nas. Producenci, 
jak się okazuje, mają swoje 
tajemnice, które my możemy 
odkrywać. A jak się uda, to jaka 
z tego satysfakcja!

 Sławomir Durasiewicz 

Ale od początku. Otóż dwa lata temu in-
formatycy „zanabyli” mi służbowego no-
tebooka Dell D630. Komputerek jest super 
i mimo że nie biały i nie ma logo z ugry-
zionym jabłkiem to sprawuje się świetnie. 
Mniej świetnie sprawują się niektóre apli-
kacje, ale niestety trzeba z tym żyć.

Komputerek ma wszystko, co mieć po-
winien. No może prawie wszystko. Kiedyś 
mu nawet na Allegro dokupiłem stację do-
kującą za całe 50 zł, nowiutką – taką, co 
kosztuje kilka stów u autoryzowanego. 
Po prostu trafiłem na jakąś wyprzedaż. 
Ta stacja i  ten komputerek cieszy mnie 
bardzo, kiedy zmuszony jestem korzystać 
z „łindołsów”. W pracy korzystam nawet 
z dodatkowego monitora, co naprawdę 
podnosi nie tylko komfort użytkowania, 
ale ułatwia otwieranie kilku dokumen-
tów na raz. Komputerek jest na tyle mo-
carny, że daje radę dodatkowemu obcią-
żeniu karty graficznej. Tak, polubiłem tego 
łobuziaka Della jak adoptowanego syna 
i dbam o niego jakby był moim natural-
nym, macowym synkiem. Na pewno nie 
ma u mnie gorzej niż pozostała macowa 
zgraja. A jest ona nie mała jak na nowo-
czesną rodzinę przystało.

Jak wcześniej napisałem, kompute-
rek ma prawie wszystko. Rozdzielczość 
1440×900, co przy 14-calowej matrycy 
daje bardzo dobry obraz, choć kąty wi-
dzenia nie są tak doskonałe jak w macz-
ku. Procesor dodaje niesamowitego kopa 
komputerkowi i naprawdę jest się czym 
pochwalić, bo choć właściwie służy tylko 
do zastosowań biurowych, to i innym za-
daniom potrafi sprostać z łatwością. Nie-

stety, mój komputerek nie miał modemu 
3 G. W sumie to nie wada – rzadko z tego 
komputerka korzystałem w parku. Wy-
chodziłem z założenia, że zawsze gdzieś 
można znaleźć jakiś WLAN albo wolną 
wtyczkę. Ale założenia założeniami, a ży-
cie swoją drogą. Czyli jak zwykle teoria 
z praktyką rozmijają się. Więc dla wygody 
kupiłem sobie modem ADSL podłączany 
przez usb. Powiadam Wam – udręka. Wy-
staje toto poza obrys i jest zawsze gotowe 
… do połamania. I ta złośliwość losu – jak 
wyjeżdżam gdzieś, gdzie potrzebuję sko-
rzystać z doczepnego modemu, to sygnał 
niewyczuwalny – jak w miejskiej kostnicy.

A tu, jak się okazuje mój komputerek 
jest potencjalnie przystosowany do za-
montowania wewnętrznego firmowego, 
modemu. Co istotne, zainstalowana jest 
w nim, już w fabryce, antena, która mie-
ści się w monitorku i  jest wielka na owe 
14 cali. Ta wielkość sugeruje, że z odbio-
rem sygnału nie powinno być problemu 

w przeciwieństwie do patyczka na usb. 
Podstawka pod kartę sim jest również za-
montowana fabrycznie i tylko niestety, fa-
brycznie nie ma zamontowanego mode-
mu. To taka polityka opcji, że komputer 
o wartości siedmiu tysięcy złotych zubo-
żony jest o modem, aby klient zaoszczę-
dził kilkaset złotych. Ot, cały marketing.

Po kilkukrotnej, na całe szczęście, nie-
udanej próbie połamania wystającego, jak 
pen driv, modemu, poprosiłem informaty-
ków o zakupienie mi tego opcjonalnego, 
co to nie zmieścił się w opcji. No i właśnie 
wczoraj go zakupili i zostawili na portier-
ni, u Pana Pilnującego, w kopertce. Do sa-
modzielnego montażu.

W domu miałem więc problem związa-
ny ze „zrób to sam” i wysłałem sms do Ad-
ministratora z pytaniem JAK? A On, jak to 
informatyk żyjący w świecie równoległym, 
odpowiedział: „Wiem jak to zrobić”. Po kil-
ku minutach jednak przysłał smsa z krótką 
instrukcją, zaczynającą się od słów „Rano 
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Panu założę, ale pokrótce: na siłę zdej-
mujemy listwę podłużną pod monitorem, 
odkręcamy klawiaturę (…)” Przyznam, że 
przestraszyłem się tego „na siłę”, bo za 
wdrażanie w życie rozwiązań siłowych to 
niejakiego Dominique Strauss-Kahn’a za-
trzymali na dłużej w Nowym Yorku pod 
nadzorem elektronicznym.

Ale ziarno ciekawości zaczęło jednak 
kiełkować. Po kilku minutach zdecydowa-
łem się na samodzielny montaż i… udało 
się. W końcu nie Święci garnki lepią.

Włączyłem komputerek, system wykrył 
nowe urządzenie – znaczy montaż ok. 
i  zaczął instalować sterowniki. Ale… nie 
znalazł. No i to był dalszy ciąg doskonałej 
przygody. Znaczy – zacząłem ich szukać. 
Przy okazji znalazłem klika stron z dysku-
sją na temat ukrytej funkcji GPS w mode-
mie, który właśnie zamontowałem. Ste-
rowniki ściągnąłem ze strony Della i  tak 
trochę z bijącym sercem zainstalowałem 
je, bo do końca nie było wiadomo, czy to 
te właściwe. Modem zadziałał, wykona-
łem pierwsze łączenia, ale dręczył mnie 
ten GPS. No, można go nie mieć. Ale jest 
pewna różnica pomiędzy mieć, a nie mieć. 
Zgadujecie zapewne, że tą różnicą jest 
MIEĆ. Nawet jak się z  tego MIEĆ prawie 
się nie korzysta, to warto to MIEĆ.

Rozwiązanie problemu „jak uruchomić 
GPS?”, podane na różnych forach dotyczy-
ło niestety XPeka, a ja mam Windows 7. 
Stąd po wejściu w rejestry komendą „re-
gedit” zastosowanie podpatrzonego wzbu-
dzenia polegającego na zastąpieniu warto-
ści 0 wartością 1 nie wchodziło w rachubę. 
Rano więc pognałem do Administratora.

Informatyk przeszukał rejestry i nie zna-
lazł niczego, co można byłoby zmienić 
w aplikacji modemowej, tak aby pojawił 
się GPS. Rozmowa była mniej więcej taka:

– To jakaś ściema. Panie Sławku, ja ku-
piłem 5520. On jest bez GPS-u. Z GPS-em 
jest 5530, który kosztuje kilka stów więcej.

– Panie Jarku, niech pan spróbuje (i tu 
wyłuszczyłem różnicę pomiędzy mieć 
a nie mieć). I ziarno zostało zasiane.

Administrator jeszcze raz wszedł w re-
jestry i stwierdził:

– Tu nie ma tych wartości, które poda-
ją na forum. (to już wiedziałem).

Zasiane ziarno ciekawości zaczęło kieł-
kować i  chłop otworzył jakieś informa-
cje o rejestrach Windows 7. Chwilę czytał, 
a następnie stwierdził, że w nowym Win-
dowsie jest zupełnie inny zapis dotyczący 
modemu. Dotarł do niego, a potem stosu-
jąc brutalną siłę zamienił zero na jedynkę 
i nacisną enter. System zaczął się reseto-
wać. Po resecie aplikacja modemu doin-
stalowała sobie dodatkowe pliki i poka-
zała się ikona GPS-u.

– Wie Pan, ikona ikoną, pytanie tylko, 
czy ten niby GPS w  rzeczywistości znaj-
dzie satelity?

Nie pozostało mi nic innego tylko wyjść 
na patio i się przekonać. Chodziłem po tym 
patio tak z pięć minut, ćwicząc wygibasy 
moim Dellem i nic. Jedynie, co wykryłem 
tym niewykrytym GPS-em to to, że wszy-
scy informatycy stali w oknach i mieli ubaw 
po pachy. Jak rany, ale wstyd. Po kilku dal-
szych minutach ukazał się na ekranie ko-
munikat mniej więcej tej treści, że „system 
nie wykrywa satelitów, sprawdź, czy nie-
bo nie jest zachmurzone”. (Albo coś w tym 
stylu). Pomyślałem sobie, że już nie tylko 
informatycy mają ubaw, ale nawet system 
kpi sobie ze mnie, a mi wcale nie do śmie-
chu. Informatycy pewnie wymyślą mi teraz 
jakiś zgoła nieinformatyczny pseudonim, 
a co się przy tym na chachają to ich. A ja? 
I kiedy już zbierałem się na ostatni wysi-
łek polegający na wydostaniu się z twarzą 
z patio … GPS zaczął działać!!! Podał pozy-
cję wysokość i takie tam. Byłem uratowany!

Biegusiem udałem się do informaty-
ków. Administrator, na wszelki wypadek, 
z zimną krwią sprawdził na Google Map, 
czy aby pozycja podana przez kompute-
rowy GPS jest zgodna z  rzeczywistością 
i był szczerze zaskoczony ową zgodnością.

Pozostała do wyjaśnienia zagadka, dla-
czego producent ukrywa takie coś? Gdzie 
logika?

Zaraz znalazł się inny informatyk, któ-
ry zapewne w charakterze ekspiacji, zain-
stalował mi na próbę nawigację na kom-
puterku, która to bardzo znanym głosem 
pewnej bardzo znanej osoby doprowadzi-
ła mnie do domu.

Tak myślę, że nawigacja samochodowa 
w komputerze do praktycznych nie należy. 
Sam posługuję się Navigonem w iPhone-
’ie i niech tak zostanie. Ale odniosłem taki 
mały sukces. Mam coś, czego nie miałem, 
za pełne emocji chwile. No i kilka stów po-
zostało w budżecie przedsiębiorstwa.

I tak sobie myślę, jakie to fajne rzeczy te 
ukryte funkcje. Człowiek coś sobie kupił, 
za małe pieniądze, pokombinował i ma 
coś z górnej półki.

Wszystko ma jednak swoje złe i dobre 
strony, jak mówił Prezes Ochódzki w „Mi-
siu”. „Jedziecie do stolicy kraju kapitali-
stycznego. Który to kraj ma może nawet 
tam i swoje... plusy. Rozchodzi się jednak 
o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam mi-
nusów! Więc teraz zastanawiam się, jakie 
minusy będą wypływać z  faktu istnienia 
GPS-u w moim komputerku.

Z tymi ukrytymi funkcjami spotykam się 
nie po raz pierwszy i zastanawiam się, co 
znajdę ciekawego następnym razem. Pa-
miętam, że w moim niegdysiejszym samo-
chodzie, Opel Astra z  silnikiem ecotech, 
udało się przestawić komputer samocho-
dowy tak, że silnik dostał większej mocy 
i większego przyśpieszenia. Odblokowa-
łem bowiem ukrytą funkcję, którą fabrycz-
nie odblokowywano, instalując te same 
silniki w Oplach Vektrach. Większa moc 
i większa szybkość ale za, jak się okaza-
ło… większe spalanie.

Albo, kiedy jeszcze moja żona była 
moją narzeczoną, przyszły teść powie-
dział: – Przy Ewie to się pan nie naje.

I co? Okazało się, że jedną z ukrytych 
funkcji mojej żony było smaczne goto-
wanie. A jakby przed ślubem było wiado-
mo, że ona umie gotować, to ile by mnie 
to kosztowało?

Tylko ile się teraz trzeba na obierać! @
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Jak goniłem iPada,
czyli technologia w służbie zapominalskich
Niełatwo jest zrozumieć stratę 
swojego nieodłącznego urządzenia 
informacyjno-rozrywkowego 
przez jedno przeoczenie. Trudno 
jest uwierzyć, że naprawdę 
doprowadziło się do takiego błędu 
w planowaniu i myśleniu. Ale 
takie właśnie myśli naszły mnie 
o 15.30, kiedy stałem pod domem 
i uświadomiłem sobie, że ani 
w plecaku, ani w torbie nie ma 
mojego iPada…

 Ślązak Anonim 

Nie było go tam, mimo że planowanie 
i  sprawdzanie zawsze były moimi moc-
nymi stronami. A  teraz sięgnąłem dna. 
Natychmiast w myślach zlokalizowałem 
miejsce straszliwego błędu – przedział po-
ciągu, z którego wysiadałem o  12.00 na 
dworcu w Katowicach. Przede mną 4,5 
godziny pościgów, telefonów i wreszcie 
poznania technologii, które tak napraw-
dę traktowałem do tej pory jako ciekawe, 
ale nieprzydatne gadżety.

Z powodu przeciągających się kłopo-
tów z podstawowym środkiem transpor-
tu, zmuszony zostałem do kilku podró-
ży komunikacją szynową po terytorium 
centralno-południowej części Polski. Nie 
powiem, miało to swoje zalety – porów-
nywalny czas dojazdu (remonty dróg na 
2012 rok skutecznie niwelują tu różnice) 
oraz wolne ręce, które idealnie mogą się 
zająć przeglądaniem treści informacyjno-
-produktywno-rozrywkowej podczas ta-
kiej podróży. I  tu iPad jest nieoceniony, 
o czym Czytelników iMagazine przekony-
wać nie trzeba. Gdzie więc zaczął się mój 
thriller i  co mnie uratowało przed stratą 
mojego osobistego asystenta spraw bie-
żących? Dojazd do stacji domowej mojej 
podróży – Katowic.

Już drugiego dnia po odebraniu mo-
jego nowego iPada 2 z modułem 3G by-
łem w  podróży służbowej w  Toruniu. 
Po zakwaterowaniu w hotelu przy ryn-

ku, trzeba było wyjść na poczęstunek 
i  w  kulturalnym barze zaznajomić się 
w aktualnościami dnia. Ale jak w pięk-
ny, ciepły dzień schować tak charaktery-
styczne i rzucające się w oczy urządzenie 
jak iPad ze Smart Coverem? Z pomocą 
przyszedł najbliższy oddział Poczty Pol-
skiej i  koperta bąbelkowa E-15 – chroni 
i nie wzbudza absolutnie niczyjego zain-
teresowania. Odtąd takie etui jest ze mną 
nierozłączne.

Przyczyniło się ono również do niezwró-
cenia uwagi na pozostawioną, sfatygowa-
ną kopertę umieszczoną na stoliku w prze-
dziale, przez moich współpasażerów w tej 
podróży. Przekonałem się o tym, gdy po 
rodzinnych zakupach o 15.33 nabuzowa-
ny energią, drżącymi rękami uruchamia-
łem mojego Macbooka Pro i wklepywa-
łem stronę me.com.

Aplikacja Find my iPhone dla mojego 
iPada wskazała po 1 minucie lokalizację to-
rowiska zaraz za dworcem Wrocław Głów-
ny. Jest!!! Nie został zabrany!!! Google – 
biuro rzeczy znalezionych PKP Wrocław 
– to samo miejsce co iPad, ale telefony nie 
odpowiadają. Niedziela jest, więc pewnie 
nie ma komu oddać (później się okazało, 
że tam już nie ma takiego biura, a najbliż-
sze jest w Katowicach).

Zapada decyzja – biorę drugi samo-
chód, iPhone + Macbook Pro i w drogę! 
Szybki wyjazd o 16.00, włączony Hotspot 
na iPhone’ie, Macbook na siedzeniu pasa-
żera i odświeżamy Find my iPhone. Brak 
przemieszczania się iPada – dobry znak, 
łatwiej będzie znaleźć. Wysłałem komu-
nikat z prośbą o kontakt i numerem tele-
fonu. Jak ktoś uczciwy znajdzie, powinien 
oddzwonić. Pościg szybki, ale autostradą 
to i bezpiecznie i całkiem spokojnie (nie-
dziela, prawie brak ciężarówek). Zaczy-
nają się pierwsze problemy, na transmisji 
GSM EDGE powyżej 120 km/h jest drama-
tycznie wolny transfer (w bajtach/s !!!). Dla 
strony serwisu Me.com jest dużo danych 
do przesłania – nowe miejsce + aktual-
na mapa Google tej lokalizacji. Zwalniać 
szkoda, bo czas ucieka, ale miejsce loka-
lizacji cały czas to samo. Na 40 km przed 
Wrocławiem EDGE już prawie nie przesyła 
danych. Wrocław pierwsza stacja – 16.20 
i tragedia!!! IPad jedzie w przeciwnym kie-
runku!!! Nikt go nie znalazł??? Może nikt 
nie szukał? Nie wiem, czy to dobra czy zła 
wiadomość. Wysyłam następny komuni-
kat z prośbą o kontakt. Tankuję i zaczyna-
my pościg z powrotem.

Muszę powiedzieć, że odświeżanie lo-
kalizacji przy dobrym zasięgu 3G jest na-
prawdę dokładne i  szybko się zmienia 
nawet w ciągu 1 minuty. Nigdy nie myśla-
łem, że dokładność i częstotliwość zapytań 
o położenie może być tak częsta.

Zrównuję się z pociągiem (bo ruch iPa-
da to ciągle tory kolejowe) na wysokości 
Opola. Nie zdążę wjechać do miasta i do-
trzeć do dworca. Zatrzymałem się na par-
kingu – strona pkp.pl – pociągi z Wrocła-
wia na Śląsk o tej porze – gdzie następny 
postój po Opolu – Strzelce Opolskie. Je-
dziemy! Po 5 minutach odświeżenie loka-
lizacji i szok – pociąg skręca na południe – 
kierunek Kędzierzyn-Koźle – tylko żeby za 
granicę nie uciekł! Najbliższa stacja Gogo-
lin, przy autostradzie – to dobrze. Zjazd na 
Gogolin – 4 km drogi nr 409 – szlaban za-
mknięty – katastrofa – a dworzec po dru-
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giej stronie. Czas się ścigać do Kędzierzy-
na. Tylko, że droga do niego z tego zjazdu 
zamknięta – przebudowa mostu – trze-
ba autostradą. Chwila zwątpienia – iPad 
wjeżdża na stację Gogolin. Wjeżdżam na 
ślimaki zjazdu na A4. Postój – wysyłam 
komunikat z prośbą o kontakt ze wskaza-
niem, że wiem, że jedzie do Kędzierzyna-
-Koźla. 1 minuta – SMS: „Proszę zadzwo-
nić”. Nareszcie!!!

Dzwonię i rozmawiam z kierownikiem 
pociągu. iPad został znaleziony przez kon-
duktorkę na stoliku w Gliwicach, bo pociąg 
miał awarię i przesadzano pasażerów do 
innego składu. Kierownik schował kopertę 
(!!!) z iPadem do teczki i zapomniał. Nagle 
coś mu dzwoni i dzwoni. Za drugim razem 
zobaczył wiadomość (tą ostatnią z Gogo-
lina). Umawiamy się na spotkanie z Gli-
wicach (jeszcze następna stacja). O 21.20 
iPad jest odzyskany w moich rękach, da-
lej w pomiętej kopercie E-15, na którą nikt 
nie zwrócił uwagi.

I w  ten sposób połączenie 3 różnych 
urządzeń Apple – iPhone, Macbook, iPad 
3G wraz z doskonałym serwisem me.com 
(którego jestem już dwuletnim użytkow-
nikiem) i aplikacji lokalizacyjnej Find My 
iPhone dało mi szczęśliwy finał mojego 
niefrasobliwego roztargnienia.

Działanie na żywo i  późniejsze te-
sty ujawniły jednak kilka niedoróbek 
w systemie:
–  lokalizacja iPhone’a jest o wiele mniej 

dokładna (czyżby inna antena GPS???),
–  problemem jest używanie Smart Co-

vera: po jego podniesieniu od razu 
pojawia się ekran wpisania kodu PIN 
lub hasła, a dopiero wciśnięcie „Anu-
luj” pokazuje przesyłany komunikat, 
bez Smarta jest widoczny od razu 
komunikat

–  brak wyboru bardziej dosadnego sygna-
łu dźwiękowego niż echo sonaru,

–  problem z dobrą i ciągłą transmisją sy-
gnału po sieci GSM EDGE przy auto-

stradowych i  ponad autostradowych 
prędkościach (ale to wina operatorów 
GSM).

***

Przetestowanie całego systemu lokali-
zacyjnego doprowadziło mnie do szczę-
śliwego finału. Nigdy nie przypuszcza-
łem, że z niego skorzystam, ale dowiodło 
wielkiej staranności i dalekowzroczności 
Apple w zaimplementowaniu tej usługi 
w służbie roztargnionym użytkownikom. 
W moim przypadku dowiodło też zasad-
ności używania koperty E-15 jako nierzu-
cającego się etui dla iPada. Mam nadzie-
ję, że dla Czytelników ta historia będzie 
wskazówką, że przy zgubieniu/kradzie-
ży jeszcze nie wszystko stracone. Wystar-
czy tylko mieć włączoną usługę Find My 
iPhone oraz samo urządzenie w stanie 
czuwania. @

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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Phone no. 5
Już za kilka tygodni swoją premierę 
ma mieć nowa odsłona iPhone’a. 
Miliony ludzi na świecie oczekują 
z niecierpliwością objawienia 
i w duchu zadają sobie pytanie – 
Jak będzie wyglądał? Czy nowy 
iPhone kolejny raz zaskoczy nas 
swoją innowacyjnością? A może 
będzie już tylko mniejszą kopią 
iPada…

 Michał Bonikowski 

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, 
zabawmy się przez chwilę we wróżbitów. 
Nie będziemy rozkładać tarota. Nie będzie-
my zaglądać też do szklanej kuli. Nie bę-
dziemy aż tak zdesperowani, by pić kawę 
po turecku, aby wróżyć z fusów. Powróży-
my z kości, bo jak sami się przekonacie – 
te zostały już dawno rzucone.

Przyjrzyjmy się faktom. Trzy pierwsze 
generacje iPhone’a  swoją formą nie róż-
niły się aż nadto. Gdyby ktoś położył je 
przed Wami i poprosił o ułożenie ich w ko-
lejności od pierwszego do trzeciego, to 
znakomita większość z Was – łącznie ze 
mną – nie zdałaby tego testu. Pomimo 
tego, że wszyscy zgodnie stwierdziliby-
śmy, że wszystkie były wyjątkowe. Każdy 
z nich w dniu premiery na nowo wzbudzał 
w nas chęć jego posiadania – niestety co-
raz to mniejszą. Trudno więc było oczeki-
wać, by i czwarta generacja różniła się od 
poprzednich zaledwie kosmetyką. Apple 
zrozumiał to, czego od lat nie udaje się 
zrozumieć Volkswagenowi. Nowe wersje 
produktów wymagają takich zmian, by 
klient nie musiał nikomu udowadniać, że 
model, który posiada jest najnowszy. Coś 
takiego musi być widać bez zagłębiania się 
w szczegóły i najlepiej z bardzo daleka. Lu-
bimy się chwalić, lubimy karmić nasze ego 
takimi wyjątkowymi i pięknymi przedmio-
tami, jakim niewątpliwie jest iPhone 4g. 
W przypadku tej wersji – ważniejszym od 
problemu z anteną – jest brak problemu 
w określeniu jego generacji.

Doskonale pamiętamy, jak w dniu pre-
miery Steve Jobs przekonywał nas, że oto 
właśnie tym modelem Apple trafia w cen-

tralny punkt naszych oczekiwać. Wszyscy 
w to wierzyli, nawet oni sami byli o tym 
przekonani. Niestety grymas, który pojawił 
się na ich twarzy w parę dni później, za-
czął zdradzać pojawiającą się świadomość, 
że zamiast w środek tarczy – strzelili so-
bie w kolano i to bez wątpienia w swoje 
własne. I choć w odniesieniu rynkowym 
ten model spełnił swoje zadanie, stając 
się kolejnym hitem i obiektem pożąda-
nia, to jednak nie spełnił on oczekiwań 
swoich twórców. iPhone czwartej gene-
racji jest bez wątpienia jednym z najpięk-
niej zaprojektowanych i jednym z najlepiej 
wykonanych smartfonów będących obec-
nie w sprzedaży. Niestety jest też jednym 
z najbardziej niedopracowanych. Firma, 
która szczyci się tym, że oferuje swoim 
klientom najlepsze i jedyne rozwiązania, 
przeoczyła kilka kwestii, których nie uda-
ło się przeoczyć użytkownikom. Pomija-
jąc błąd w konstrukcji anteny, rozłączający 
połączenia telefoniczne, nie możemy po-
minąć niefortunnego wykorzystania szkła 
jako głównego materiału obudowy.

Zauważalne problemy estetyczne zwią-
zane z mazaniem się już nie tylko ekra-
nu, ale i tylnej części telefonu, spory cię-
żar i „nieoczekiwana” kruchość, dają nam 
podstawy sądzić, że piątka pożegna tego 
typu rozwiązania raz na zawsze. Dodatko-
wym potwierdzeniem może być sprawa 
białej wersji i kolejnych problemów tech-
nologicznych przy jego produkcji. Co więc 
nam pozostaje?

– Plastik – ktoś odpowie – plastycz-
ny i lekki.

– Był – odpowiem – i w swej podatno-
ści na zarysowania nie sprawdził się.

– Może więc perforowany?
– Niestety, też odpada – Apple nie 

może sobie pozwolić na kopiowanie roz-
wiązań Samsunga. Pozostaje stare po-
czciwe aluminium. Równie lekkie i niepo-
równywalnie wytrzymalsze. Sprawdzone 
i bezpieczne.

Jak sami więc widzicie, nie ma innej 
opcji. Apple wypuszczając w pośpiechu 
nowy model, którym chce osłodzić nie-
smak pozostawiony przez czwórkę, zmu-
szony jest do stworzenia przewidywalnego 

i „bezpiecznego” dla nich produktu. Moim 
skromnym zdaniem, iPhone zostanie roz-
wałkowany do 4 lun 4,3 cala, a to pozwo-
li mu stać się jeszcze cieńszym. Pozostanie 
stalowa ramka, będąca bezpośrednim na-
wiązaniem do iPada2 i iPhone’a 4g. Szkla-
ny tył zastąpi aluminiowa klapka chronią-
ca baterie i dostęp do czytnika kart SIM. 
Front, będący wizytówką wszystkich gene-
racji, nie ulegnie większym zmianom. Po 
za proporcjami związanymi ze zwiększe-
niem jego wielkości, możemy podejrze-
wać, że przycisk funkcyjny z mechanicz-
nego zostanie zastąpiony sensorycznym.

I tak zarysował nam się obraz iPhone-
’a 5. Hybrydy czwórki i iPada drugiej gene-
racji, a Wy jako pierwsi na świecie możecie 
go podziwiać, krytykować, kochać i niena-
widzić. Czas zweryfikuje, na ile okaże się 
on prawdziwym. Już niebawem porówna-
my bowiem oryginał do projektu, jaki dla 
Was wykonałem. Życzę Wam i sobie mi-
łego zaskoczenia, gdy okaże się, że to wła-
śnie my trafiliśmy w dychę. @

………………………………………………

Michał Bonikowski – wielokrotnie nagra-
dzany projektant wzornictwa przemysło-
wego, założyciel poznańskiego studia pro-
jektowego Mindsailors.
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Z książką na wakacje
Każdy z nas ma inną wizję 
wakacyjnego wypoczynku. Dla 
jednych będą to intensywne 
wycieczki, dla innych zwiedzanie 
odległych, nieznanych miejsc. 
Niektórzy z rozrzewnieniem myślą 
o zaszyciu się w leśnej głuszy, 
z daleka od cywilizacji i zgiełku, 
pozostali z radością będą prażyć 
się na zatłoczonych, nadmorskich 
plażach. Wszyscy jednak marzymy 
o tym, żeby w tym czasie urwać 
kilka dni dla siebie, odpocząć po 
całorocznym wysiłku, zrelaksować 
zmęczone ciało i umysł.

 Kinga Joanna Ochendowska 

Większość moich znajomych narzeka, że 
nie mają czasu na czytanie książek. Zabie-
gani, w ciągłym pędzie, przytłoczeni zawo-
dowymi obowiązkami. Z reguły akceptuję 
to tłumaczenie, chociaż zawsze pozosta-
je w głębi duszy odrobina powątpiewania. 
Zwłaszcza, gdy słyszę zdanie wygłasza-
ne z niesmakiem, że ta czy inna pozycja 
jest „za gruba”. Nie ma przecież nic przy-
jemniejszego, niż gruba książka. Oznacza 
ona bowiem dużo czytania, a dużo czy-
tania, to dużo świetnej zabawy. Niestety, 
nasze pokolenie skażone już zostało inte-
lektualnym lenistwem. To w naszych cza-
sach, zaczęło się oglądanie filmów „za-
miast”. Zamiast lektury szkolnej, zamiast 
powieści. Wielokrotnie słyszałam opinie: 
„Poczekam, aż nakręcą z tego film!”. Ow-
szem, ruchome obrazy to fajna rzecz, ale 
odbierają całą radość „wyobrażania so-
bie”. Dlatego zawsze staram się najpierw 
przeczytać książkę, potem oglądać ewen-
tualną filmową produkcję. W drugą stro-
nę jest dużo trudniej, bo nasza wyobraźnia 
już podstawia gotowe twarze bohaterów, 
krajobrazy, wątki. I oczywiście sprawia, że 
naszej wyobraźni pozostaje naprawdę nie-
wiele pola do popisu.

To właśnie kształtowanie wyobraźni 
pozwala na zdobycie umiejętności, któ-
rych od dawna nie nauczą nas w szkole – 
alternatywnego, kreatywnego myślenia, 

pozwalającego łatwiej rozwiązywać pro-
blemy, odnajdywania się w nieznanych sy-
tuacjach i wybierania lepszej drogi. Ludzie 
pozbawieni wyobraźni potrzebują przepi-
sów na życie, instrukcji obsługi rzeczywi-
stości i list, wskazujących kolejne kroki – 
punkt po punkcie. Niestety, coraz więcej 
wokół nas takich przepisów i nie pojawiają 
się one bez przyczyny. Przyczyną tą jest in-
telektualne lenistwo, zaszczepione w naj-
młodszych latach przez łatwość dostępu 
do materiałów multimedialnych i  łatwej 
konsumpcji treści. Nie ma się co dziwić – 
człowiek z natury jest istotą dość leniwą 
i jeśli może sobie ułatwić życie, z pewno-
ścią skorzysta z takiej możliwości. A moż-
liwości jest tak wiele!

To właśnie dlatego, stojąc przy półce 
z książkami, możemy usłyszeć komenta-
rze o „za grubych książkach”. Tekst prze-
cież trzeba przeczytać, zrozumieć (o upad-
ku umiejętności czytania ze zrozumieniem 
słyszeli chyba wszyscy), czasem przeana-
lizować. Optymalny tekst jest dziś tek-
stem napisanym zupełnie „wprost”, po-
zbawionym środków literackich, niezbyt 
długim i używającym minimalnej ilości 
słów, z grupy ogólnie i powszechnie zrozu-
miałych. Oczywiście, bardzo to światłe – 
pisać tak, by czytelnik zrozumiał od razu. 
Jednak taki priorytet powoduje, że utrwa-
la się stała tendencja obniżania poziomu 
literatury, w celu dotarcia do szerokiego 
grona odbiorców. Odbiorcy dla pisarzy są 
ważni, bo dzięki nim pisarz płaci rachunki. 
Trudno więc winić pisarzy za upadek sło-
wa pisanego. Sytuacja już dawno wkroczy-
ła w stadium perpetuum mobile, napędza 
się sama w kole przyczyny i skutku, które 
coraz trudniej odróżnić od siebie. Skutek - 
przyczyna, przyczyna – skutek. Tak rozpę-
dzone koło trudno powstrzymać. Jedyne 
co możemy zrobić, w naszym ograniczo-
nym zakresie to zadbać, by samemu pod-
trzymywać rozwój czytelnictwa i wpajać 
to samo naszym dzieciom, od najmłod-
szych lat. Dzieci, widząc rodziców z książ-
ką w ręku, same w końcu po nią sięgną – 
dokładnie tak samo, jak małe dziewczynki 
naśladują swoje mamy, a mali chłopcy – 

swoich ojców. Wykształcanie odpowied-
nich nawyków zaprocentuje w przyszło-
ści, tego możecie być pewni.

Tą okrężną dość drogą, docieramy do 
wakacji z  książką. Nie namawiam Was 
w żadnym razie, do zapakowania pleca-
ka książkami i wyruszenia w głuszę. Ko-
rzystajcie jak najwięcej ze słońca, wiatru, 
wody i świeżego powietrza! Czasem jednak 
pogoda płata nam figle i przychodzi desz-
czowy dzień, kiedy atrakcyjne spędzanie 
czasu na dworze nie wchodzi w grę. W ta-
kie dni, zamiast bezmyślnego gapienia się 
w telewizor czy też klikania w internetowe 
strony, warto zrobić gorącą herbatę i zafun-
dować sobie relaks z książką. Oczywiście, 
trudno byłoby zabrać na wakacje klasycz-
ne książki dla całej rodziny, w końcu nawet 
największe bagażniki mają ograniczoną po-
jemność. W tej sytuacji, z pomocą przy-
chodzą nam elektroniczne czytniki, które 
zmieszczą w sobie całą bibliotekę. I tu mu-
szę powiedzieć, że odkryłam, dlaczego tak 
trudno było mi zdecydować się na iPada, 
jako urządzenie do czytania książek. Otóż, 
iPad jest za bardzo multi-funkcyjny. Zawsze 
pojawia się pokusa, żeby sprawdzić pocz-
tę, zajrzeć na jakąś stronę, czy też do sie-
ci społecznościowych. Albo pograć w grę. 
Czytniki dedykowane mają tę zaletę, że nie 
rozpraszają nas nadchodzące powiadomie-
nia ani internetowe pokusy. Jeśli czytamy 
książkę, to czytamy książkę. Nikt do nas 
nie zapuka, na Kindle’a czy Nooka. Jedno-
zadaniowy czytnik na wakacjach, to jest to!

Z drugiej strony oczywiście, wieloza-
daniowy iPad na wakacyjnych wypadach 
sprawuje się rewelacyjnie – pozwala na 
różne formy rozrywki wtedy, gdy pogo-
da nie nastraja do wychodzenia z domu. 
Zwykle przeważa wygoda, niewielki ciężar 
takiego bagażu i szerokie możliwości. Ja, 
osobiście, zrezygnowałabym z zabierania 
komputera na wakacje – zalewa nas infor-
macjami przez 10 miesięcy w roku, równie 
dobrze więc możemy dać szarym komór-
kom odpocząć w czasie wakacyjnego wy-
padu. Jednak dla części z Czytelników ta-
kie rozwiązanie mogłoby okazać się zbyt 
ekstremalnym posunięciem.
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Wracając do wakacyjnych książek – czy-
tanie można zaplanować na różne spo-
soby. Można wybrać książki osobno, dla 
każdego członka rodziny. Można również 
poszukać pozycji, które zainteresują całą 
rodzinę. Te zaś przynoszą kolejne możli-
wości! Głośne czytanie to wspaniała za-
bawa dla całej rodziny, zwłaszcza z młod-
szymi dziećmi. Zachęca to maluchy do 
własnych prób i co tu kryć – jest idealnym 
połączeniem zabawy i nauki. Mama czy-
ta, tata czyta, czytam i  ja! Nieśmiertelne 
klasyki – „Muminki” czy „Kubuś Pucha-
tek” – z pewnością przyniosą wiele fraj-
dy całej rodzinie.

Zresztą, dorośli też nie powinni czuć się 
zawiedzeni, ponieważ wakacje to czas, 
kiedy wydawcy zwiększają swoją ofertę 
mając nadzieję, że w wakacyjnym nastro-
ju będziemy skłonni nadszarpnąć nieco ro-
dzinny budżet. Dotyczy to przede wszyst-
kim literatury popularnej, rozrywkowej, 
pozwalającej na relaks na plaży, w par-
ku czy też na tarasie, w letnie deszczowe 
popołudnie. Na rodzimym rynku nie bra-
kuje takich pozycji, nie musimy więc się-
gać wyłącznie po zagranicznych autorów 
– wystarczy wspomnieć o najnowszych 
pozycjach Anny Klejzerowicz – „Cień Gej-
szy”, „Sąd ostateczny”, czy też „Ostatnią 
kartą jest śmierć” - to wymarzone waka-

cyjne lektury. Zapewniam, że ustawicie 
je na półce gdzieś pomiędzy kryminała-
mi Joanny Chmielewskiej a Agatą Chri-
stie. Na 20 lipca planowana jest też pre-
miera wyjątkowego zbioru opowiadań, 
pt. „Książki, moja miłość”, pod redakcją 
Agaty Wiśniewskiej. Zbiór powstał z oka-
zji Światowego Dnia Książki, obchodzo-
nego w tym roku 23 kwietnia. W ramach 
wakacyjnych przygotowań, koniecznie zaj-
rzyjcie do księgarni i sprawdźcie, co cieka-
wego czeka na Was na półkach – również 
tych wirtualnych!

W mojej rodzinie zawsze czytało się 
dużo. Od wczesnego dzieciństwa widzia-
łam półki wypełnione książkami, ustawio-
nymi w dwóch rzędach tak, by ograniczo-
na przestrzeń pomieściła ich jak najwięcej. 
Do tej pory pamiętam książkę, którą prze-
czytałam w całości, w ciągu jednego dnia. 
Byłam wtedy w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej, a książka nosiła tytuł „Baśń 
o sułtanie-bocianie”. Na wakacje, poza ko-
lonijnymi wypadami, jeździłam głównie 
do domku za miastem, gdzie spędzaliśmy 
przynajmniej jeden z wakacyjnych miesię-
cy. Na skromnej półce, tuż pod dachem, 
stały książki, które czytałam właściwie tyl-
ko w czasie wakacji. „O nieszczęśliwym 
diable i  inne baśnie” – kremowa, z obe-
rwanym grzbietem i tytułowym diabłem, 

z wielkim, krzywym nosem. „Historia żół-
tej ciżemki” – wydanie kieszonkowe, ale 
w  twardej okładce. Gdy byłam starsza, 
układałam w kolejności rozsypane kartki 
w rozpadających się tomach „Winnetou” 
Karola Maya. Zaś „Cień dłuższego ramie-
nia” Haliny Popławskiej na zawsze skoja-
rzył mi się z zapachem nasączonych żywi-
cą desek na strychu i smakiem chrupkiego, 
żytniego chleba.

Mam nadzieję, że na wakacyjne wyjaz-
dy zabierzecie swoje ulubione książki – 
bez względu na to, czy będzie to drukowa-
na, klasyczna forma, czy też nowoczesna, 
elektroniczna publikacja. Książka jest fan-
tastycznym przyjacielem, pozwalającym 
oderwać się od rzeczywistości i  znaleźć 
w świecie, w którym wszystko jest możli-
we. No i oczywiście – potrafi, jak nikt inny, 
dostarczyć rozrywki całej rodzinie. Umie-
jętnie użyta jest świetnym narzędziem dy-
daktycznym i zapewnia wspaniałe wspo-
mnienia – przesycone zapachem trawy, 
żywicy, wiatru i  ciepłem słońca. A  takie 
wspomnienia pozostają na zawsze.

Nie zapomnijcie również zabrać na wa-
kacje naszego Magazynu. W nim też znaj-
dziecie sporo fajnego materiału do poczy-
tania w letnie wieczory.

Udanego wypoczynku i do zobaczenia 
po wakacjach! @

http://www.inis.pl


http://www.ichrono.pl
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11bit studios
Rozmowa 

ze zdobywcami 
najważniejszej nagrody 

dla programistów 
przyznawanej 

przez Apple 
Paweł Miechowski  

z 11bit Studios

wywiad: Przemysław Marczyński
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Konferencję WWDC 2011, największe wydarzenie tego roku dla 
programistów Mac OS X oraz iOS, mamy już za sobą. Obok wie
lu szkoleń, seminariów i prelekcji odbyło się także rozdanie presti
żowych nagród Apple Design Award 2011. Nagrodę tą otrzymu
ją tylko wybitne produkcje, które wpisują się w środowisko Apple 
czerpiąc z jego najlepszych rozwiązań. Jak miło było przeczytać 
w  informacjach prasowych, że jedną z  trzech uhonorowanych 
firm za produkt dla Mac OS X została polska firma 11bit studios.

 11bit studios to nowe studio programistów?
Studio jak najbardziej nowe, chociaż ekipa w branży nie jest 

nowa, wręcz przeciwnie – jest wśród nas sporo tzw. starych 
wyjadaczy. Duża część zespołu to ludzie z dawnego Metro-
polis, później przejętego przez CD Projekt. I nie wszyscy są 
programistami – przyjęło się tak mówić, ale jest to dość nie-
precyzyjne określenie. W zasadzie programiści zajmują się 
kodem, tworzeniem narzędzi programistycznych. Graficy 
przygotowują tekstury i efekty, designerzy kombinują nad 
rozgrywką i strukturą poziomów a gryzipiórki, takie jak ja, 
pracują przy dialogach i ogólnie całej stronie językowej. Do 
tego dochodzi zarząd, czyli ludzie, którzy ciągną cały pro-
jekt jakim jest gra.

 Skąd pomysł na tworzenie pod platformę Mac OS X? W Pol-
sce jest niewielu programistów, zawodowo piszących pod sys-
tem Apple. Mieliście jakieś doświadczenie w tej dziedzinie, czy 
zaczynaliście zupełnie od początku?
Nasz silnik do produkcji gier, Liquid Engine, już od początku był 

tworzony z myślą o wieloplatformowej produkcji, czyli nie 
tylko takiej, w której tworzy się grę na PeCeta i Maca, ale też 
na Xboxa, Sony i platformy iOS-owe (iPhony, iPady). Założe-
nie, że gra ma być dostępna na komputery Apple, było ważne 
od samego początku tworzenia silnika. Doświadczenia jako 
takiego na Mac OS X nie mieliśmy, ale pod względem pro-
gramowania to nie jest system na tyle tajemniczy, aby dobry 
programista, doświadczony w robieniu gier na inne platformy, 
nie mógł się z tym uporać. Podstawowa różnica jest taka, że 
renderer oparty jest na OpenGL, a nie DirectX. To z grubsza 
jedyna, większa różnica, w porównaniu do wersji PCowej.

 Dzięki Mac AppStore sięgacie daleko za granice Polski.
Zgadza się. Robimy gry dostępne na całym świecie. Tworząc grę 

na Maca, mieliśmy na celu rynek amerykański i zachodnio-
europejski. Nie sądzę, aby jakakolwiek większa ekipa robią-
ca gry, była w stanie wyżyć z rynku polskiego. Na szczęście, 
rośnie on z roku na rok, ale nadal jest to zaledwie drobny 
ułamek ogólnego rynku gier, na którym działają polskie fir-
my. Tak samo jest w wypadku Mac AppStore – najwięcej gier 
sprzedajmy poprzez ten „sklep” w Stanach i Europie.

 Co było najtrudniejsze w przesiadce z gier na konsole, i roz-
poczęciu tworzeniu ich na Mac OS X?
Ciężko powiedzieć, aby było w tym coś technicznie trudnego. 

Zrobienie gry na konsolę jest technicznie większym wyzwa-
niem, konsole mają swoje ograniczenia, nietypową archi-
tekturę sprzętową. Mac to jest jednak regularny komputer. 
Do tego o wiele lepiej wewnętrznie współgrający, niż więk-
szość PCtów. Wszak PeCet może być składakiem z dowolnych 

podzespołów, komputery Apple są zamkniętymi maszyna-
mi, złożonymi uprzednio i „zgranymi” zanim trafią na rynek. 
Wbrew pozorom, to bardzo wygodna platforma do tworzenia 
oprogramowania. Poza tym sama firma Apple jest otwarta 
i pomocna, łatwo uzyskać odpowiednią poradę techniczną.

 Jak się dowiedzieliście o wygranej? Jaka była pierwsza 
myśl po usłyszeniu tej informacji?
O wygranej dowiedzieliśmy się na... rozdaniu nagród! Dosta-

liśmy zaproszenie od firmy Apple na konferencję WWDC 
w San Francisco i informację, że Anomaly jest nominowana. 
Na rozdaniu było sporo zaproszonych firm, których aplikacje 
zostały nominowane. A o samej nagrodzie dowiedzieliśmy 
się w momencie jej przyznania! A pierwsza myśl? W moim 
wypadku, to było coś jakby „oookurczeblade... zdobyliśmy 
Apple Design Award. Szok.”

 Czy podejrzewaliście coś? Były jakieś przecieki?
Oczywiście mieliśmy ogromny apetyt na to wyróżnienie już od 

momentu, w którym pracownik Apple zaprosił nas na kon-
ferencję WorldWide Developers Conference. I w zasadzie to 
był jedyny przeciek.

 Nie uważasz, że jest to pewnego rodzaju fenomen, że tak 
młoda gra (premiera 11 kwietnia 2011), tak młody zespół pro-
gramistów, zdobywa takie wyróżnienie?
Nie jesteśmy młodym zespołem w sensie doświadczenia w ro-

bieniu gier, młodym jedynie w znaczeniu takim, że Ano-
maly jest pierwszą grą wydaną pod szyldem 11 bit studios. 
Z drugiej strony, nigdy nie robiliśmy gier na Maca, wcześniej 
tworzyliśmy gry na PC-ty, konsole Sony i Xbox. Takim feno-
menem bardziej można określić ludzi odpowiedzialnych za 
stworzenie fantastycznej gry Cut The Rope na iPhone’a – to 
ich pierwszy tytuł i od razu wielki sukces.

 Opowiedz coś o Anomaly Warzone Earth. Jak narodził się 
pomysł na tą grę?
Anomaly to mieszanka kilku gatunków gier, która wyjściowo dała 

świeży i nowy pomysł. Mechanika polega na odwróceniu po-
pularnego gatunku tzw. towerdefense – czyli obrony wież 
– co nazwaliśmy toweroffense, czyli atak na wieże („wieże” 
to słowo klucz opisujące stacjonarnego przeciwnika lub gra-
cza. W Tower Defense stawiamy stacjonarnych „żołnierzy” 
do obrony terytorium, w Tower Offense atakujemy stacjonar-
nych przeciwników, aby zdobyć terytorium). Pomysł narodził 
się, o ile pamiętam, w głowie głównego projektanta gry – 
Michała Drozdowskiego – który grając w jeden z kultowych 
towerdefensów – „DefenseGrid: The Awakening” stwierdził, 
że byłoby fajnie być tą drugą stroną, która atakuje wieże. Za-
częliśmy ten koncept rozwijać, dodawać nowe pomysły, takie 
jak zarządzanie zasobami rodem z RTS-ów (Real Time Strate-
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gy, czyli strategie czasu rzeczywistego), mapę taktyczną itd. 
I tak narodziła się pełna Anomaly Warzone Earth.

 Jakie warunki musi spełnić gra, która zdobywa wyróżnie-
nie od Apple?
Cytując słowa pracownika Apple’a w wolnym tłumaczeniu, wy-

różniono aplikacje, które „mają doskonały poziom zaprojetko-
wania i wykonania. Zwycięskie produkcje ustanawiają nowe 
standardy do naśladowania dla społeczności developerów”. 
Na samej zaś nagrodzie widnieje sentencja „honoring out-
standing design and innovation” co można przetłumaczyć 
jako „nagrodzony za niezwykły styl i innowację”. W języku 
polskim nie ma dobrego słowa na oddanie „design”, więc po-
wiedzmy, że chodzi o atrakcyjność projektu i jego ostatecz-
ne doszlifowanie.

 Czy widać już efekty zdobycia nagrody Apple Design Award 
2011? Otwierają się jakieś nowe możliwości po takim sukcesie?
Gra sprzedaje się jeszcze lepiej niż poprzednio. Choć cały czas 

w pierwszej dziesiątce na Mac App Storze, to po nagrodzie 
na drugim miejscu, po AngryBirds. Jeśli chodzi o możliwo-
ści, to z pewnością łatwiej będzie nam się przebić z wersją 
na iPhone’y, którą właśnie kończymy.

 Czy teraz można mówić, że 11bit studios jest sławne na 
cały świat?

Nie, na pewno nie. Zresztą robimy to dla pieniędzy, nie dla sła-
wy. A tak na poważnie, to rozgłos w świecie Macowym rze-
czywiście zdobyliśmy, ale istotne jest dla nas, aby każda kolej-
na gra trzymała poziom Anomaly, to najważniejsze zadanie.

 Macie już pomysły na kolejny produkt, który zawładnie 
sercami użytkowników Maków?
Mamy parę pomysłów na urządzenia iOSowe, czyli iPady, iPho-

ne’y, iPody. Ale najważniejsze teraz, to dostarczyć Anomaly 
na iPhone’a i oby dawała tak fajną zabawę, jak ta na kom-
putery Mac OS X

 Czy zamierzacie tworzyć tylko gry na Maki?
Nie, naszym celem jest tworzenie gier multiplatformowych. Co-

kolwiek zrobimy na Maki, będzie też dostępne na PC.
 Jest szansa, że zobaczymy jakąś aplikację pod Mac OS X?

Nie, jesteśmy pasjonatami i twórcami gier, skupiamy się wyłącz-
nie na grach. Gdybyśmy stworzyli na Maca jakąś aplikację, 
na 100% posiadałaby elementy gry. Po prostu uwielbiamy 
ten typ elektronicznej rozgrywki.

 Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Mam nadzieję, 
że jeszcze nieraz usłyszymy o Waszych sukcesach.

 
Recenzję gry Anomaly Warzone Earth znajdziecie w tym nume
rze iMagazine. @
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Moje biurko to pole bitwy, na którym od lat przegrywam z cha-
osem. Należę do osób, które nigdy nie mają czasu na doprowa-
dzenie go do porządku. Nie wala się na nim może sterta śmieci, 
ale poza obszarem roboczym, a więc ekranem komputera, kla-
wiaturą i kawałkiem blatu zdecydowanie wygrywa kurz. Tak oto 
wygląda moje codzienne miejsce pracy, gdzie powstają teksty 
do iMagazine, no i na mojego bloga MacKozer.pl. Centralne miej-
sce zajmuje na nim mój stary 20-calowy iMac  Core2Duo z końca 
2007 r. – na szczęście zainstaluję na nim jeszcze Liona. O tym, 
jak Maki bywają zawodne przekonałem się już 10 miesięcy po 
jego zakupie, kiedy padł w nim napęd SuperDrive. Nie zdecydo-
wałem się na naprawę gwarancyjną, dokupiłem zewnętrzną na-
grywarkę DVD. Do mojego iMaka podłączam także całkiem spo-
rą liczbę dysków twardych. Obecnie są to na stałe podłączone 
 MyPassport oraz MyBook, ten drugi choć z opcją  FireWire 400 
podłączam przez USB – mój iMac jest jedynym komputerem, 
który nie widzi tego dysku przez FireWire. Bez problemu radzi 
sobie za to z Seagate, podłączonym przez FW800. Od lat jestem 
też zdecydowanym fanem myszek firmy Logitech. Znajdująca się 
w zestawie Mighty Mouse już dawno powędrowała do jednego 
z czytelników bloga, a ja raczej nie zdecyduję się na Magic Mo-
use, choć jest to zdecydowanie lepszy produkt od poprzedniczki.

Ponieważ dość dużo podróżuję, głównie za sprawą mojej dzia-
łalności muzycznej, moim przyjacielem jest MacBook Pro  13” 

z 2009 r. Świetnie sprawdził się podczas wyprawy na  Macworld 
2011, a że do sprzętu podchodzę bez specjalnego chuchania 
i dmuchania, to widać po nim bardzo ślady użytkowania. Jest 
dość mocno porysowany, a  jeden z narożników aluminiowej 
klapy wyświetlacza jest trochę zgięty.

Resztę przestrzeni roboczej zajmuje iPad pierwszej gene-
racji i  iPhone 4 oraz ich miejsce spoczynku i  ładowania czy-
li  iPadock firmy Photofast. Świetnie spisuje się jako domowe 
miejsce ładowania iUrządzeń. Poza obecnie używanym przeze 
mnie  iPhonem 4 w domu jest jeszcze iPhone 3GS mojej żony, 
mój stary  iPhone 3G i model pierwszej generacji. Ironią losu 
jest to, że aby korzystać z sieci AT&T podczas mojej wyprawy 
na  Macworld musiałem wspomnianego już iPhone’a 3G wpro-
wadzić w tryb Jailbreak. Model pierwszej generacji działał stan-
dardowo tylko w tej sieci.

W domu jest jeszcze biały MacBook mojej żony oraz iPod 
 Classic o pojemności… nie pamiętam, ale i tak nasze zbiory mu-
zyczne zajęły tylko 10 procent powierzchni jego dysku. Byłbym 
zapomniał o leżącym w szufladzie szwedzkim dziadku – ku-
pionym gdzieś kiedyś w Koluszkach PowerBooku G3 Pismo ze 
szwedzką klawiaturą. Jest to pierwszym laptop Apple z gniaz-
dami FireWire 400 oraz kartą AirPort. Jakiś czas temu dosta-
łem też w prezencie PowerMaka G3, ale ten komputer stoi w na-
szym studio w Poznaniu. @

Krystian Kozerawski
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Romek Kociołek, zwany przez sie-
bie Gonzem, a przez innych Ciołkiem, 
chciał zrobić karierę szybko, zwin-
nie i  z  wysiłkiem porównywalnym 
do ziewnięcia.

 Niżej Podpisany 

Nad metodą osiągnięcia życiowego celu 
myślał długo, czyli do czasu, gdy poznał 
podstawy pracy z programem do edycji 
tekstów, a było to w jego pierwszej firmie, 
handlującej prawami do składowania to-
rebek plastikowych.

Jednej rzeczy Gozno zaprzeczyłby zde-
cydowanie – że Romek Kociołek był do 
tyłu z komputerem. Swoje pierwsze pi-
smo (dwuzdaniowe wezwanie do zapła-
ty), pisał z pomocą spontanicznie przez 
niego zwołanego „zespołu specjalnego” 
w składzie Łucja i Maurycy, przez całe pół-
tora tygodnia. Ostatniego dnia tego zbio-
rowego wysiłku intelektualnego, w piątek, 
dwanaście sekund po tym, jak Łucja prze-
kopiowała treść wezwania z pisma, które 
wcześniej napisała sama, do świadomo-
ści Gonza dotarła prosta wiadomość roz-
szyfrowywalna zwykłym (tak, zwykłym, 
a nie odwróconym) kodem zeropierwiast-
kowym: copy paste.

– O widzisz Cio... Gonzo, tu zaznaczasz 
i tym skrótem klawiszy robisz „copy”, a tu 
zaznaczasz i robisz „paste”, o, tym skró-
tem – powiedziała Łucja i była bardzo 
dumna z siebie oraz ze swojego laptopa.

– Tylko że znowu lapek ci się zawiesił 
– kiwnął palcem zza swojego biurka Mau-
rycy, który był bardziej leniwy niż Gonzo, 
ale bardziej bystry niż Łucja.

– To nie przez kopipejsta, tylko przez 
ten nowy system. Wgrali mi Multivistę, 
wariant dla pracowników firm handlują-
cych prawami do składowania odpadów 
konsumpcyjnych, wersja Ultimate w godzi-
nach pracy. No i szwankuje mi wszystko 
zaraz po starcie, a nawet bym powiedzia-
ła, że przed, tak mi się wydaje.

– Ja ci wierzę bardzo Łucja, a jak lapek 
ci wstanie, to pokażesz mi jeszcze raz tego 
kopipejsta, bo Multivista to mnie nie inte-
resuje. Czymże jest jakiś pękaty system 

Mr Kopipejst
w porównaniu z pięknym przeprostem 
słońca gdzieś nad Kucharą, w porówna-
niu ze złocistością cebulki smażonej fa-
lami kse-fi, w porównaniu z  liczbą prze-
gródek na błony kredytowe w portfelu 
człowieka majętnego, w porównaniu z cu-
downym zapachem bułki typu briessante 
maczanej w zdrowym mleku syntetycz-
nie wzbogacanym substancją wspoma-
gającą wydzielanie hormonu szczęścia, 
tego sprzed dwóch lat, nie sprzed trzech 
– mówił Gonzo tonem charakterystycz-
nym dla człowieka, który znalazł rozwią-
zanie życiowego problemu. Podrapał się 
za uchem, co bardzo lubił robić w chwi-
lach, gdy jego receptory kariery umiejsco-
wione pod lewym płucem dawały znać, że 
jest dobrze. Mrugnął porozumiewawczo 
do swojego „ja” za cztery lata. Ziewnął.

Ziewał jedynie w dwóch przypadkach: 
dla fasonu (rzadko) oraz dla zatarcia śla-
dów swojego sukcesem napędzanego sa-
mozadowolenia (coraz częściej – po tym, 
jak zaczął stosować w swoim życiu zawo-
dowym dwufazową kombinację klawiszy).

Pierwszego, przełomowego w jego ka-
rierze kopipejsta zrobił dla wypełnienia 
treścią dokumentu o nazwie Gonzazycio-
rys.docxx. Przekopiował tekst z portalu 
ludzi kariery – z życiorysu Ryszarda Cie-
mięckiego, laureata konkursu „Menedżer 
minuty” (drugiego w kolejności z godziny 
23:28, z branży telekomunikacyjnej).

Jedną rzecz Gonzo potwierdziłby bez-
dyskusyjnie – że Romek Kociołek był do 
przodu z wrażeniem, jakie robił na innych 
(no może z wyjątkiem jednego „ale” w po-
staci zbytniego zainteresowania swoją fry-
zurą na kompanię reprezentacyjną grup re-
konstrukcji historycznych).

– Widzę, panie Ryszardzie... – zaczął 
prezes firmy Sport Resort na spotkaniu 
w sprawie pracy.

– „Romanie” – przerwał Gonzo. – 
Komputer się pomylił, wie pan, Multivi-
sta, wszystko szwankuje.

–...Romanie, że ma pan olbrzymie 
doświadczenie w  branży telekomuni-
kacyjnej. Dlaczego chciałby pan rozpo-
cząć pracę akurat w naszym koncernie 
sportowo-hotelowym?

– A  ja widziałbym to pytanie inaczej 
– rozpoczął Gonzo, a ponieważ nie miał 
w czym oglądać swojej fryzury (laptop 
prezesa był matowy), to dostał tę pracę, 
bo skupił się na robieniu wrażenia. Zo-
stał kierownikiem działu z dosyć mglisty-
mi kompetencjami, co było mu tylko na 
rękę. Szybko zorientował się jednak, że od 
czasu do czasu trzeba napisać jakąś pre-
zentację i niestety, w przypadku tych naj-
ważniejszych zleceń, osobiście. Ograniczył 
się do umiejętnego kopipejsta z prezen-
tacji swojego poprzednika, Maćka Janika, 
którego na wszelki wypadek krytykował 
na każdym kroku, co akurat było łatwe, 
bo poprzednik kompetencje miał jasno 
sprecyzowane.

Gdy firma Sport Resort wygrała kon-
trakt na budowę centrum hotelowego na 
1200 osób wokół Olimpijskiej Areny Spor-
towej (budowanej na zapas, żeby na na-
stępne mistrzostwa jednak zdążyć), Gon-
zo zaczął się w  firmie trochę rozpychać, 
bo poczuł się pewniej. A  jak zrobił jesz-
cze pięć do siedmiu kopipejstów, z  cze-
go wynikły dwa mniejsze zlecenia, to się 
poczuł zanadto. Prezesowi było to nie na 
rękę, a w czasie rozmowy na temat pod-
wyżki Gonzo przeglądał się w  jego no-
wym metalicznym laptopie, zamiast pa-
trzeć mu prosto w oko (drugie miał na 
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stałe podłączone do kamery przemysło-
wej na hali numer 6).

W efekcie Mister Kopipejst, jak zaczęli 
go nazywać podwładni, dostał wypowie-
dzenie, ale dzień wcześniej zrobił kopipej-
sta na wiceprezesa w koncernie produ-
kującym nanokomponenty do gadżetów 
elektronicznych dla leworęcznych.

Wiceprezes Kenzo („Gonzo” było dobre, 
ale zbyt zdecydowane, zbyt surowe, a nie 
o taki wizerunek chodziło) szybko ustawił 
się w nowej firmie, zatrudniając Mauryce-
go, który pisał za niego wszystkie ważniej-
sze dokumenty i te mniej ważne też, do 
listy zakupów w sklepie z biżuterią mody-
fikowaną podpróżniowo włącznie. Kenzo 
robił kopipejsty, chodził na zebrania i zbie-
rał pochwały i  tak przez trzy kolejne fir-
my, aż został prezesem na region panazja-

tycki firmy zaawansowanych technologii 
ekonielogicznych.

Gdy mrugnął do swojego „ja” sprzed 
czterech lat, miał powody do zadowo-
lenia, które szybko zamaskował jednym 
nieznacznym ziewnięciem. Mógłby to być 
wymarzony koniec historii sukcesu skrom-
nego chłopaka, nazywającego siebie Bos-
sem, gdyby nie jeden niewielki pomyłko-
wy kopipejst, który był ubocznym efektem 
rutyny, mającej prawo uwidocznić się po 
czterech latach intensywnej i  znaczonej 
wielkimi osiągnięciami pracy u podstaw. 
Romek Kociołek zamiast listy nowych kon-
trahentów za ostatni okres rozliczeniowy 
wkleił do raportu dla rady nadzorczej listę 
materiałów budowlanych i wykończenio-
wych do swojego domu, kupionych na fir-
mową kartę kredytową.

Opowiadania pochodzą z książki „Hasło 
niepoprawne”. Link: http://bit.ly/r6Pfc

Niżej Podpisany > Techabsurdysta, 
selfpublisher i  pisarz 3.0 beta. Wierzy 
w   ebooki mobilne i  intensywnie je pro
muje. Wspiera TeleRead, Author 2.0 oraz 
Read An Ebook. Prowadzi eksperymentalne 
projekty literackie: Googletranslated fiction 
oraz #hashtagstory. Tworzy historie obraz
kowe na iPhonie.
 Hashtag bio: #1picstory #writer #mobi
lefiction #ebooks #selfpub #hashtagstory 
#iPhone
Blog autora: http://passwordincorrect.com

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
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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://bit.ly/r6Pfc
http://passwordincorrect.com
http://www.apogeedigital.pl
mailto:michalb@mbspro.com.pl
http://www.mbspro.pl
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Powrót do korzeni,
czyli jak oduczyć się komplikowania systemutekst: Michał Śliwiński

 Jestem Geekiem – lubię komplikować sobie życie 
Jako rasowy geek lubię bawić się preferencjami, lubię kompliko-
wać sobie ustawienia na komputerze. A wszystko oczywiście po 
to, aby go maksymalnie „zoptymalizować”. Ostatnio jednak za-
uważyłem – ku mojemu zdziwieniu – że mając komputer Ap-
ple wcale nie trzeba aż tyle kombinować i ustawiać. Wystarczy 
przyjrzeć się dokładnie temu, co daje Apple i postawić na ich 
maksymę, że „wszystko działa”. Żona pomogła mi to zrozumieć.

 Moja historia z Makami 
Przeszedłem na Maca 2,5 roku temu i od tego czasu zaopatrzy-
łem się w cały sprzęt firmy Apple (co widać na moim „Pokama-
ka” w tym numerze iMagazine): Macbook Air, iPhone, iPad, Time 
Capsule, AppleTV, Airport Express... generalnie prawie wszystko 
od tej samej firmy sadowniczej. Pomimo tego, że mam do czy-
nienia z tymi pięknymi produktami, które „just work” (po pro-
stu działają), moje przyzwyczajenia i „optymalizacje” z czasów 
 Windows i DOS (czyli 20 lat zanim przeszedłem na Mac) ciągle 
jednak brały górę i bardzo sobie komplikowałem ustawienia mo-
jego jabłkowego komputera. Myślałem, że dzięki tym „hackom” 
jestem sprytniejszy i bardziej produktywny. Musiałem się tego 
stopniowo oduczyć.

 Kupiłem żonie Maka 
Moja żonka jest prawnikiem. Microsoft Office jest więc dla niej 
podstawowym narzędziem pracy. Jej PC laptop – po pięciu la-
tach służby – padł i przyszedł czas, by kupić coś nowego. Próbo-
wałem ją przekonać do Maka. Lekko nie było, ale w końcu uległa, 
jak jej pokazałem, że najnowszy Office działa świetnie na Mac 
i jest kompatybilny w 100% z tym na Windows.

Kiedy już kupiliśmy komputer i  zacząłem go konfigurować, 
stwierdziłem, że moja żona jednak nie jest takim maksymalnym 
geekiem jak ja, więc spróbuję skonfigurować jej wszystko jak naj-
prościej. Potraktowałem jej komputer trochę jak królika doświad-
czalnego... i eksperyment się udał. Oto, co zrobiłem:

 Standard User vs Administrator 
Wiedziałem, jakich używa aplikacji, czego potrzebuje, a czego 
nie, postanowiłem więc konto administratora na jej Maku zo-
stawić tylko dla siebie i wyłącznie do zarządzania aplikacjami 
oraz aktualizacjami. Jej założyłem konto zwykłego użytkowni-
ka. Wiedziałem z czasów Windows, że to jest tylko teoretycznie 
możliwe, aby mieć komputer jako „user” – prędzej czy później 
ograniczenia będą wkurzać. Po miesiącu pracy z nowym kompu-
terem tylko raz ją to wkurzyło – kiedy Mak miał problem z po-
łączeniem się z drukarką, bo trzeba było dograć nowe sterowni-
ki. Poza tym pełen sukces. Żonka używa komputera jako zwykły 
użytkownik i jest bardzo zadowolona. Ja też. Nie wiedziałem, że 
tak faktycznie się da.

 Truecrypt vs FileVault 
Mam świra na punkcie prywatności i danych. U  siebie mam 
więc zainstalowany Truecrypt i  najważniejsze pliki trzymam 
zaszyfrowane na komputerze. Jednak u mojej żony po prostu 
użyłem FileVault, wbudowanego w Mac OSX. Okazało się to 
strzałem w dziesiątkę. Działa świetnie i wszystko jest zaszy-
frowane „po prostu”. Nie ma potrzeby ściemniania i przeno-
szenia danych na dysk szyfrowany oraz podwójnego szyfro-
wania plików. Proste.

 Spotlight vs słabe indeksowanie 
Po takim ustawieniu skumałem, że Spotlight działa tak jak trzeba 
– nagle indeksuje wszystkie pliki idealnie. Jak były one na dys-
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ku Truecrypt też to robił, ale dużo gorzej i wolniej. Tutaj robi to 
szybko i sprawnie. Moje wiadomości email miałem też na dysku 
szyfrowanym i Spotlight nie bardzo sobie radził z ich indeksowa-
niem... A teraz robi to wyśmienicie. U mojej żony Spotlight po-
kazał prawdziwe oblicze i bardzo mi się to spodobało. Po prostu 
działa i znajduje wszystko bardzo szybko i sprawnie.

 Mail, iCal and Address book  
 vs Outlook, Mozilla Thunderbird i paczka 
Żonka najbardziej się ucieszyła, że nagle ma zintegrowany kalen-
darz, mail i książkę adresową i super jej to działa. Co więcej, jako 
że oboje korzystamy z tego samego konta MobileMe do tych rze-
czy, mamy wspólne kalendarze i wiemy, kiedy i co się u każdego 
z nas dzieje. Dla niej to była rewelacja – teraz już nie musi pytać, 
kiedy mam to czy tamto spotkanie lub kiedy ma mnie odebrać 
z lotniska po konferencji. Ostatnio kombinowałem z innymi pro-
gramami – jak na przykład „Sparrow” do maila) – ale po tym, 
jak to działa u żony i jak spotlight świetnie indeksuje wiadomo-
ści email, widzę, że to po prostu nie ma sensu.

 Trackpad vs Mysz 
Żona nie lubi myszy. Szczególnie po tym, kiedy zobaczyła jak wy-
godnie korzysta się z głaskadełka jej Macbooka Air. Ja mam mysz 
u siebie na biurku i generalnie się kurzy. Tutaj niestety moja ge-
ekowa dusza nie wytrzymała i zainstalowałem  BetterTouchTool, 
aby dodać więcej gestów do myszy... i nie żałuję:-) Dzięki temu, 
przesuwanie okien po ekranie gestami jest jeszcze fajniejsze. Pra-
cując na Windowsie, kiedyś nie wyobrażałem sobie pracy bez 
dobrej myszy... teraz u mnie gryzonie się kurzą... nawet  Magic 
Mouse.

 Time Machine and Time Capsule vs inny backup 
Z jednej strony, Time Machine to prosty backup, z drugiej jednak 
– nie do końca. Niestety jak ma się FileVault, to Time Machine nie 
robi kopii zapasowej zaszyfrowanego dysku naszego użytkow-
nika, dopóki się nie wylogujemy, a ja się nigdy nie wylogowu-
ję. Na szczęście jest sposób, aby to obejść i zrobić kopię zapaso-
wą mimo wszystko. Więc to właśnie zrobiłem. To jest drugi hack 
(oprócz BetterTouchTool), który musiałem zaimplementować.

 Wnioski po ustawieniu komputera żonie –  
 czas na mojego kompa 
Może to, co piszę wydaje się wam proste i  trywialne, ale dla 
mnie wcale takie nie było. Geek we mnie na siłę chce kompliko-
wać. Dlatego po miesiącu od czasu, kiedy ustawiłem komputer 
żonie, wziąłem się za swój i uprościłem w nim wszystko. Już na-
gle nie mam Truecrypta, nagle nie mam połowy tych komplika-
cji i wszystko działa mi dużo lepiej, szybciej i sprawniej. Po ponad 
2 latach na Maku wreszcie czuję, że używam go tak jak trzeba. 
Długo mi to zajęło, ale dzięki tym uproszczeniom jestem znacz-
nie bardziej produktywny i dużo fajniej mi się pracuje. Polecam 
każdemu. KISS = Keep It Simple Stupid! – zwłaszcza że Apple Ci 
to daje na talerzu. @

http://www.nozbe.com
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iOS 5 – system 
kompletny
Na tegorocznej konferencji dla programistów WWDC zabrakło 
prezentacji nowego iPhone’a. Nie oznacza to jednak, że nic w te‑
macie iUrządzeń się nie działo. Została zaprezentowana usługa 
iCloud, o której w tym numerze pisze Wojtek Pietrusiewicz oraz 
nowa wersja systemu operacyjnego iOS 5. Aktualizacja z nową 
cyfrą z przodu oznacza zazwyczaj bardzo duże zmiany, nie ina‑
czej jest i tym razem. Nowych funkcji w systemie jest podobno 
200, konia z rzędem temu, kto odnajdzie je wszystkie. Są funk‑
cje zasadniczo zmieniające system, ale też sporo drobnostek, 
które jednak powodują, że iOS – po pięciu latach od powsta‑
nia – jest wreszcie systemem kompletnym. Pewnie właściciele 
najtańszych Nokii będą się teraz śmiali, ale iOS 5 wreszcie przy‑
nosi kasowanie pojedynczych połączeń z rejestru rozmów, za‑
znaczanie kilku maili na raz jako przeczytane czy też możliwość 
wybrania własnych dźwięków dla wszelkich zdarzeń typu nowa 
poczta, powiadomienie z kalendarza itp. Na szczęście w syste‑
mie znalazło się też kilka istotniejszych nowości. Jak wspomnia‑
łem wszystkich nowych funkcji jest 200, zdaniem iMagazine, na 
szczególną uwagę zasługują:

PS Jeśli chcecie się nabijać z iPhone’a to dla Waszej informa‑
cji – nadal nie ma raportów doręczenia SMS.

 PC Free 
Pod tą nazwą kryje się uwolnienie 
od aktywacji iUrządzenia za pomocą 
komputera. System iOS może być go‑
towy do pracy bez konieczności akty‑
wacji w połączeniu z iCloud. Pozwoli 
nam to przygotować kompletny sys‑
tem do pracy bez udziału kompu‑
tera. Przy pierwszym uruchomieniu 
musimy wybrać opcję, z  jakiego ję‑
zyka będziemy korzystali oraz w ja‑
kiej strefie czasowej się znajdujemy. 
Jesteśmy także proszeni o  przyłą‑
czenie do sieci Wi‑Fi. Potem musimy 
wpisać nazwę użytkownika w  iClo‑
ud ( MobileMe) i – jeśli mamy wyko‑
nany backup w tej usłudze – to zacznie się on pobierać na na‑
sze urządzenie. To bardzo użyteczna opcja, szkoda tylko, że nie 

można wybrać, jakie dane chcemy pobrać. Jeśli mamy dużo np. 
zdjęć to możemy się naczekać, zanim nasz system stanie się go‑
towy do użytkowania.

 Powiadomienia 
Moduł powiadomień to chyba naj‑
większa nowość w  systemie. Aby 
otworzyć centrum powiadomień, na‑
leży jakby ściągnąć je palcem z góry 
ekranu. Mogą być na nim umieszcza‑
ne Widgety z informacją o pogodzie, 
w tym miejscu zobaczymy też powia‑
domienia o nieodebranych telefonach 
o  wiadomościach SMS/MMS/iMes‑
sage/Mail, pozycje z kalendarza czy 
powiadomienia aplikacji FaceBook 
i  innych. Jednocześnie nowe powia‑
domienia pojawiają się też na ekra‑
nie początkowym, czyniąc go wresz‑
cie bardziej użytecznym.

 iMessage 
Jest to nowy moduł komunikacji mię‑
dzy iUrządzeniami. Na iPhone’ie jest 
zupełnie zintegrowany z wiadomo‑
ściami SMS/MMS. Dzięki niemu użyt‑
kownicy urządzeń z iOS 5 mogą wy‑
syłać do siebie bezpłatne wiadomości 
właśnie w stylu SMS/MMS. Wyróż‑
nikiem dla wiadomości przesłanych 
przez iMessage jest kolor. Są one 
w niebieskich dymkach. W momen‑
cie pisania wiadomości widać, czy wy‑
ślemy ją bezpłatnie przez iMessage 
czy jako SMS, bo w polu wpisywania 
tekstu mamy oznaczenie typu wysy‑
łanej wiadomości. Co więcej, telefon 
sam decyduje, czy może wysłać bezpłatną wiadomość iMessa‑
ge. Wiadomości iMessage mają raporty doręczeń, a są wysyłane 
za pomocą transmisji danych Wi‑Fi lub 3G/EDGE.

tekst: Norbert Cała
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 Synchronizacja Wi-Fi 
Brak bezprzewodowej synchroniza-
cji to była jedna z największych bolą-
czek systemu iOS. O ile kontakty, ka-
lendarze można było synchronizować 
bezprzewodowo, np. z usługą Mo-
bileMe, o tyle już piosenek i filmów 
bezprzewodowo wysyłać nie mogli-
śmy. W iOS 5 będziemy mogli zazna-
czyć w  iTunes, że na danym urzą-
dzeniu chcemy używać synchronizacji 
Wi-Fi, od tej pory nawet nie podłączo-
ny kabelkiem sprzęt będzie widocz-
ny w  iTunes. Synchronizację może-
my wymusić z poziomu urządzenia 
lub iTunes. Dodatkowo, synchroni-
zacja w iOS 5 wykonuje się w tle i w jej czasie można normalnie 
korzystać z urządzenia. 

 Bezprzewodowe uaktualnienia 
Do tej pory każda poprawka syste-
mu iOS, nawet ta najmniejsza, wy-
magała podłączenia np. iPhone’a do 
komputera oraz pobrania ponad pół 
„giga” danych. Z nadejściem iOS 5 to 
się zmieni. Uaktualnienia będą mo-
gły być pobierane bezpośrednio na 
urządzenie, dzięki temu nie będzie-
my musieli wcale podłączać naszego 
urządzenia kabelkiem do kompute-
ra. Jednocześnie zmienią się zasady 
pobierania, nie będzie pobierany cały 
system, a jedynie „łatka” aktualizują-
ca system.

 Integracja z Twitterem 
Ostatnią, naszym zdaniem, ważną 
funkcją jest integracja z serwisem mi-
kroblogowym Twitter. iOS 5 przynosi 
nam wbudowanie Twittera w system. 
W ustawianiach naszego urządzenia 
wystarczy podać nasze hasło i login. 
Od tej pory linki do stron interneto-
wych, zdjęcia z aparatu itp. będzie-
my mogli szybko i prosto Tweetnąć 
z naszego urządzenia. Co więcej, ana-
liza kodu systemu iOS 5 przynosi od-
krycie, że podobna integracja będzie 
możliwa też np. z Facebookiem oraz 
innymi portalami skocznościowymi.

obserwuj nas
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OS X Lion 
i iCloud
Tegoroczne WWDC w całości poświęcono oprogramowaniu. 
Mieliśmy więc okazję zobaczyć nie tylko iOS 5, którego z pew-
nością wiele osób oczekuje z niecierpliwością, ale również bar-
dziej szczegółową odsłonę kolejnej wersji OS X i debiut nowej 
„chmury” Apple’a – iCloud. Tak swoją drogą, iOS to chyba pierw-
sza wersja tego systemu, która ma tak dużo nowych funkcji, tric-
ków i ukrytych smaczków, że nie jestem absolutnie w stanie ich 
wszystkich spamiętać.

 OS X Lion 
Na początek dobra i zła wiadomość. Dobrą jest niewątpliwie cena, 
która utrzymuje się na poziomie 30 dolarów, czyli w okolicach 
130 zł. Złą jest fakt, że trzeba mieć Snow Leopard, aby zainstalo-
wać Liona. Oficjalnie. Obrotni developerzy wykombinowali już 
bowiem jak wypalić wersję instalacyjną na płytę DVD, kartę SD 
lub pendrive’a. Oficjalnie jednak system instaluje się z poziomu 
Mac App Store, gdzie go również musimy kupić.

Jako że sklep z programami Apple’a pozwala instalować je-
den program na wszystkich naszych komputerach powiązanych 
tym samym Apple ID, to zasada ta została również przeniesio-
na na system operacyjny. Licencja pozwala nam kupić go raz, 
a potem zainstalować na wszystkich posiadanych komputerach.

Funkcjonalność systemu i UI została w znacznej mierze ulep-
szona i poprawiona. Interfejs będzie niewątpliwie bardziej przy-
jazny dla osób, które pod wpływem iPada zostaną switcherami 
i kupią swojego pierwszego Maka. Jednym z pierwszych prze-
niesionych elementów z iOS jest LaunchPad, który daje nam do-
stęp do wszystkich zainstalowanych aplikacji i pozwala nam je 
sortować i łączyć w foldery, zupełnie jak na tablecie z Cuperti-
no. Zresztą na podobnej zasadzie będą się instalowały progra-
my z Mac App Store – trafią od razu do LaunchPada, aby mniej 
obeznani użytkownicy mogli łatwiej i szybciej do nich dotrzeć. 
Nawet ich kasowanie zostało rozwiązane w identyczny sposób 
i jest to niewątpliwie ukłon dla fali nowych Macuserów, których 
Apple się spodziewa.

Lion mocno stawia na gesty do obsługi systemu i, o ile nie do-
łącza w komplecie Magic Trackpada do stacjonarnych kompute-
rów, to uważam to za obowiązkowy dodatek. Myszką, nawet tą 
od Apple’a, nie będziemy w stanie wykorzystać pełnej funkcjo-
nalności Liona, a nowe możliwości są doprawdy imponujące. Po-
siadacze MacBooków powinni być w szczególności zadowoleni, 
bo niektóre nowe funkcje zdecydowanie lepiej sprawdzają się na 
małym ekranie, a gesty powinny znacznie przyśpieszyć obsługę 
systemu operacyjnego.

Ciekawostką jest odwrócenie dotychczas znanego scrollo-
wania dwoma palcami – teraz pchając „kartkę/stronę” palcami 
w górę, zupełnie jak w iOS, przesuwamy ją w dół. O ile na urzą-
dzeniu mobilnym jest to dla mnie zupełnie naturalne, o tyle na 
komputerze wymaga przyzwyczajenia. Funkcję tę można oczy-
wiście wyłączyć. Zdecydowanie najbardziej użyteczne będą po-
dwójne kliku do wypełnienia strony danym elementem (ponow-
nie tak samo jak w iOS) oraz tak zwany „pinch to zoom”, który 
pozwoli płynnie powiększyć stronę w Safari, zamiast krokowo 
jak to jest obecnie.

Kolejną dużą zmianą jest niejako odejście od multitaskingu, 
ale tylko z pozoru. Apple wprowadza możliwość uruchamiania 
aplikacji w trybie pełnoekranowym, która de facto zamienia je 
w kolejny Space (ekran wirtualny), do którego możemy dotrzeć za 
pomocą tego samego gestu, którego używamy do przełączania 
się pomiędzy nimi. Pełnoekranowość ma tę zaletę, że pomaga 
użytkownikowi skupić się na zadaniu, które wykonuje, zamiast 
ciągle zerkać na inne otwarte w tle okna. Może mieć to szcze-
gólne znaczenie nie tyle w przypadku Safari, ale prędzej w Ma-
ilu, iMovie i iPhoto oraz rzeszy aplikacji z Mac App Store, które 
ją wprowadzą.

Apple stara się ułatwić też życie Macuserom, wprowadzając 
takie funkcje jak Resume, Auto Save i Versions. Ta pierwsza ma 
zapewniać ciągłość – jeżeli po zamknięciu ponownie otworzy-
my, to wszystko będzie tak jak zostawiliśmy, włączając w to takie 
szczegóły jak zaznaczony tekst w dokumencie, umiejscowienie 
palet na ekranie itd. Auto Save z kolei będzie dbał o automatycz-
ne zapisywanie naszych prac w trakcie ich tworzenia, a Versions 
umożliwi powrót na przykład do układu artykułu sprzed paru 
dni – jest to taki Time Machine dla plików. Jego funkcjonalność 
pozwoli również na przekopiowanie elementów ze starszych wer-
sji pliku do tej, nad którą obecnie pracujemy. Nie będzie to oczy-
wiście zastępstwem backupów, ale powinno to znacznie ułatwić 
prace. Nie musimy bać się o utratę naszych danych w przypad-
ku, gdy dostawca energii nam ją wyłączy.

Użytkownicy otrzymają również File Vault 2, który pomimo 
wyższego numeru jest zupełnie nowym tworem. Szyfruje nasz 
dysk twardy w całości, a nie tylko folder domowy jak to było do-
tychczas. Łatwiejsze będzie też dzielenie się plikami z osobami 
w pobliżu i odpadnie konieczność korzystania z pendrive’a lub 
Dropboxa, aby przekazać sobie szybko i sprawnie pliki. AirDrop, 
bez konieczności konfiguracji, wykorzystując szyfrowanie, prze-
śle pliki z jednego komputera do drugiego za pomocą Wi-Fi.

Niepokoi mnie jedynie rozproszenie funkcjonalności Apple’o-
wych chatów – iChat i FaceTime. Zamiast połączyć oba narzę-
dzia w jedną aplikację, użytkownicy nadal otrzymują dwie, przy 

tekst: Wojtek Pietrusiewicz
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czym niewykluczone jest, że wkrótce pojawi się również iMessa-
ge, który dopiero co ukazał się w iOS. Jest zintegrowanym, szyfro-
wanym komunikatorem pozwalającym wymieniać się za darmo 
wiadomościami, nawet większym grupom osób. Tylko dlaczego 
nie jest powiązany z FaceTime?

 iCloud 
Steve Jobs podczas swojego wystąpienia na WWDC przyznał, że 
MobileMe nie był ich najlepszym produktem i jestem skłonny mu 
przyznać rację. Jak to zwykle bywa, część osób strasznie na nie-
go psioczyła za wypuszczenie takiego „bubla”, inni wykorzysty-
wali wszelkie możliwości, jakie MobileMe dostarczał.

iCloud będzie całkowitym przeobrażeniem MobileMe, zgod-
nie z wizją Apple. Ma być prosty w użyciu, ale ma jednocześnie 
być przeźroczysty i niewidoczny dla użytkownika. Ma ponadto 
integrować nasze dokumenty pomiędzy dwoma platformami 
Apple, trochę podobnie jak Dropbox, i zapewniać ciągłość pra-
cy. Apple od dawna stawia na prostotę, która ma poprawiać wy-
dajność pracy i pozwalać na skupienie się na tworzeniu, zamiast 
walczyć z systemem i zarządzać nim.

Premiera iClouda zapowiadana jest na jesień razem z nowym 
iOSem 5 i do tego czasu zapewne jeszcze bardzo wiele się zmie-
ni. Obecnie w fazie beta, ma nadal ograniczoną funkcjonalność, 
nie pozwalającą chociażby łączyć kont MobileMe z nim. Pada 
też wiele pytań, co stanie się z takimi produktami jak iDisk, któ-
ry nie tylko umożliwia przetrzymywanie plików w Internecie, ale 
również pozwala na hostowanie stron internetowych, tworzo-
nych za pomocą iWeb. Na dzisiaj nie mamy konkretnych obiet-
nic ani pełnej listy funkcjonalności nowego serwisu, ale niewąt-
pliwe jest, że Apple podchodzi zupełnie inaczej do tematu niż 
konkurencja.

iCloud nie ma być tylko „dyskiem twardym w chmurze”. Ma 
działać, synchronizować nasze dane, pocztę, kalendarze, kon-
takty i muzykę bez konieczności zarządzania wszystkimi tymi 
procesami. To aplikacje na komputerze, telefonie czy tablecie 
mają być interfejsem użytkowników, nie strony internetowe. Po 
stworzeniu pliku w Pages z pakietu iWork na Maku, dokument 
ma natychmiast być gotowy do edycji w Pages na iOSie. Kom-
pozycja nagrana na iPadzie w Garageband może być doszlifowa-
na na komputerze. iCloud również udostępnia API dla programi-
stów, nie tylko piszących dla OS X czy iOS. Pełna funkcjonalność 
ma być również dostępna pod Windowsami – wszystko pozo-
staje w rękach developerów i tylko od nich zależy jak wykorzy-
stają dane im narzędzia. Podejrzewam, że cross-platformowe 
aplikacje typu Evernote, 1Password czy wiele innych, będą jed-
ne z pierwszych, które spożytkują nowości, dając jednocześnie 
użytkownikom wygodę i prostotę.

 Podsumowanie 
Apple, reklamując nowy system operacyjny, niewątpliwie stawia 
na maksymalne uproszczenie życia zarówno użytkownikom sta-
cjonarnym, jak i korzystającym z ich mobilnych platform. Stara 
się też w pewnym stopniu połączyć UI iOSa z Mac OSem, czy-
niąc przechodzenie pomiędzy jednym a drugim prostszym i nie 
wymagającym zmian przyzwyczajeń. Kamieniem milowym jest 
nie tylko rezygnacja z wsparcia dla aplikacji korzystających z Ro-
setty, powłoki umożliwiającej uruchamianie starszych aplikacji 
pisanych na PowerPC, ale również starszych niż Core 2 Duo, pro-
cesorów Intela. Apple ewidentnie nie ogląda się za siebie i stąpa 
twardo do przodu, wprowadzając mnóstwo drobnych uspraw-
nień, które same w sobie może niewiele zmieniają, ale w sumie 
modyfikują całkowicie oblicze OS X. @
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Uderzenie w strefę 
high-end’u

Philips jest jednym z największych producentów elektroniki użyt-
kowej na świecie. Sprzętu tej marki używamy wszyscy. Nasze 
żony, kochanki albo córki dzięki urządzeniom tej marki mają 
proste włosy i  rano częstują nas pysznymi tostami. My dba-
my o nasz zarost, oglądamy mistrzostwa świata w piłce nożnej, 
a nawet mamy światło w garażu. Często jednak taka łatka ma-
sowego producenta nie spotyka się z aprobatą klientów, którzy 
chcą kupić coś lepszego, coś z tzw. górnej półki. Tym bardziej je-
śli chodzi o dźwięk.

Tutaj królują mniejsze firmy liczące kilkunastu, ba! nawet kli-
ku pracowników. Najlepiej jeszcze, kiedy wszystko składają ręcz-
nie, a firmę założył ich pradziadek, który z pokolenia na poko-
lenie przekazuje ją w ręce rodziny. Dobrze też, gdy nazwy tych 
producentów większości ludzi kompletnie z niczym się nie koja-
rzą. W tym przypadku to Goliat chce wygrać walkę z Davidem, 
a walka będzie bardzo trudna… na rynku przoduje taki przeciw-
nik jak Bowers & Wilkins z modelem Zeppelin. Tak się składa, 
że do naszej redakcji trafił właśnie najnowszy model Zeppelina, 
którego do przetestowania dostał Norbert. Postanowiliśmy jed-
nak nie robić testu, który miałby porównać te dwa modele. Na-
piszemy o nich oddzielne artykuły, poświęcimy im trochę wię-
cej uwagi, ponieważ te sprzęty na to zasługują.

Fidelio Primo DS9000/12 to pełna nazwa, pod którą kryje się 
najwyższy model z oferty stacji dokujących Philipsa. Tym mo-
delem „Goliat” chce uderzyć w strefę High-end’u doków na ryn-
ku. To właśnie ten model ma odebrać część klientów B&W. Czy 

to się uda, czas pokaże. Ja miałem przyjemność przez klika dni 
sprawdzać, czy ma potencjał walczyć z Zeppelinem.

Po wypakowaniu głośnika od razu rzuca się w oczy jakość 
jego wykonania oraz jakość materiałów, które zostały użyte. Do 
budowy posłużyło naturalne drewno w ciemnym kolorze, któ-
re nie tylko sprawdza się jako doskonała obudowa, ale również 
świetnie wygląda. W tych czasach od głośnika wymaga się wię-
cej niż samego dźwięku. Tym bardziej że jest to urządzenie pery-
feryjne Apple – firmy, która jak wiadomo między innymi właśnie 

  Do budowy posłużyło naturalne 
drewno w ciemnym kolorze, 
które nie tylko  
sprawdza się jako  
doskonała obudowa,  
ale również  
świetnie wygląda

tekst: Jarosław Cała
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wyglądem zdobywa nasze serca. Przednia część stacji pokryta 
jest czarnym suknem i nie ma co na niej szukać zbędnych wy-
świetlaczy i świecących przycisków. Znajdziemy tylko delikatnie 
podświetlany minus oraz plus. Co więcej, producent zastosował 
tu jeden z miliona systemów, których istnienie co chwilę będę 
wam zdradzał. Jest to technologia znana z audiofilskich syste-
mów, czyli czujnik zbliżeniowy. Gdy tylko zbliżymy rękę w celu 
ściszenia bądź pogłośnienia muzyki, plus i minus podświetla się, 
jak oddalimy rękę to po chwili wszystko wygasa. Ma to na celu 
skierowanie całej mocy na przetworniki dźwięku. Można po-
myśleć, że to lekka przesada w takim urządzeniu za taką cenę 
i prawdopodobnie z poprawą jakości dźwięku ma to tyle wspól-
nego co ryby z lataniem, ale bajer jest! Jeszcze na chwilę skupię 
się na wyglądzie Fidelio Primo, bo ten kryję kolejną technologię. 
SoundCurve to dokładnie zaprojektowana tylna część stacji, któ-
rej odpowiednia krzywizna daje idealną strukturę akustyczną, 
dodatkowo zwiększając sztywność obudowy oraz eliminując jej 
wibrację. Tył to dwa, nie za duże ujścia bass reflexu, które zde-
cydowanie dają radę i nadają ton, w jakim DS9000 gra. Z tyłu 
znajdziemy również wejście prądu oraz line in, za pomocą któ-
rego możemy podłączyć coś z zewnątrz.

Dużą zaletą stacji jest jej dock, który dzięki swojej prostocie bar-
dzo mi się podoba. Nie ma żadnych doprowadzających do sza-
łu wymiennych plastików. Działa na sprężynce, dostosowując się 
do każdego iPhone’a, iPoda oraz iPada, bo nawet z nim wygląda 
ładnie i zgrabnie. Warto też wspomnieć, że całość waży 6,5 kg, 
a to całkiem sporo, biorąc pod uwagę jego gabaryty. Oczywiście 
duża waga to dobry znak w przypad-
ku sprzętu audio.

Kolejne systemy, którymi Philips 
nafaszerował Fidelio Primo działają 
na nasze uszy, czyli na dźwięk, któ-
ry w głośniku jest dla nas najważniej-
szy. Postaram się trochę przybliżyć jak 

te technologię działają i jak wpływają na jakość muzyki wydoby-
wającej się ze stacji. Po pierwsze, została użyta pasywna zwrot-
nica, która odtwarza pełne spektrum dźwięków i pozwala usły-
szeć każdą pojedynczą nutę. Służy ona także do tego, żeby każde 
pasmo częstotliwości zostało oddzielnie przesyłane do osobne-
go przetwornika. Dzięki temu słyszymy naturalne brzmienie, 
które jest najbliższe oryginałowi. Następna technologia to Pu-
reDigital, chodzi w niej o przetwarzanie dźwięku, co ma oczy-
wiście zwiększyć jego jakość. Różnica między tradycyjną tech-
nologią przetwarzania stosowaną w stacjach dokujących, które 
korzystają z analogowego wyjścia jest taka, że Philips wykorzy-
stuje cyfrowe wyjście i przetwarzanie na wszystkich etapach. Po-
zwala to uzyskać znacznie wyższy odstęp sygnału od szumu. To 
wszystko, czym chwali się producent to tylko teoria, w prakty-
ce klienta interesuje jak gra ich „cudo”. Na pewno mocną stroną 
jest bas i poczujemy to przy pierwszym uderzeniu. Jest głęboki, 
mocny i jak trzeba odpowiednio długi, zaskakująco dobry jak na 
stację dokującą. Plusem jest też głośność, jego miara wydaje się 
być nieskończona, to jak u Szymona Majewskiego „końca nie wi-
dać”. Jak to najczęściej bywa, każdy plus ma swój minus. Tutaj 
minusem jest utrata jakości i dynamiki. Zaznaczę jednak, że nie 
jest to bardzo rażąca różnica. Tak naprawdę mało co można za-
rzucić grze DS9000, jest dokładny i słychać bardzo szerokie pa-
smo. Jako fan muzyki analogowej chciałem sprawdzić jak te prze-
chwalania o pozaziemskiej technologii przetwarzania cyfrowego 
i odzwierciedlania prawdziwych oryginalnych dźwięków mają się 
w praktyce. Test był łatwy, szybki i bezkompromisowy. Wystar-

czył jeden niezłej jakości kabel, mixer 
i gramofon, a na nim dobre wydanie 
płyty z 1986 roku Miles Davis – Tutu. 
Dynamika od razu podskoczyła, bas 
stał się jeszcze bardziej głęboki i poja-
wiły się nowe dźwięki, których wcze-
śniej nie było słychać. Tak więc kolejny 

  Na pewno mocną stroną jest bas 
i poczujemy to przy pierwszym 
uderzeniu. Jest głęboki, mocny 
i jak trzeba odpowiednio długi, 
zaskakująco dobry jak na stację 
dokującą
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raz Analog vs Cyfra 19832983 do 0 dla analogu i żadne kosmicz-
ne systemy tego nie zmienią. Oczywiście to wcale nie świadczy 
źle o Fidelio Primo, po prostu widać, a raczej słychać, że sprzęt 
ma większe możliwości i to się chwali. Jak bardzo Philipsowi za-
leży na powodzeniu tego produktu świadczy fakt, że specjalnie 
dla niego została napisana aplikacja, która w App Store widnieje 
pod nazwą „ Fidelio” i jest darmowa. Zainstalowałem ją i każdy, 
kto zdecyduje się na zakup tej stacji powinien też to uczynić, po-
nieważ aplikacja jest fajnie napisana i przydatna. Najważniejsza 
jej funkcja to equalizer, który co ważne nie tylko daje nam wybór 
gatunków muzycznych, ale również zmianę ustawień poszczegól-
nych częstotliwości dźwięku. Jest też szereg dodatkowych funk-
cji, takich jak internetowe radio, zegar i pogoda. Wszystko uzu-
pełnia ciekawa szata graficzna. Przydatnym dodatkiem jest też 
pilot, który w tym przypadku spełnia wszystkie zalety dobrego 
pilota, czyli wygodny, ładny i prosty w obsłudze.

Na początku tekstu pisałem o tym, że to nie będzie porówna-
nie z B&W, ale przy podsumowaniu cały czas myślę o nim. Nasu-
wa się standardowe pytanie, co by było gdyby… No właśnie, co by 
było gdybym nie słyszał Zeppelina. O ile bardziej wychwalałbym 
DS9000 i o ile bardziej zaskoczyłaby mnie jakość jego dźwięku. 
Niestety, czasu nie cofnę i słyszałem Zeppelina. Gra lepiej i jest 
ładniejszy, jest jednak droższy i tu właśnie Philips może utrzeć 
im nosa. Trochę jestem zły na siebie, że w końcu pękłem i zrobi-
łem małe podsumowanie. Ciekawe, jak napisze Norbi? Tego do-
wiem się razem z Wami w połowie lipca. @

Philips DS9000/12 Fidelio Primo 
 Moc wyjściowa (RMS): 2 × 50 W

 Szerokość produktu: 562 mm

 Wysokość produktu: 214 mm

 Głębokość produktu: 216 mm

 Waga: 6,5 kg

 Ocena iMagazine 
     



Usłysz swoją 
muzykę na nowo
 „Często słucham muzyki z zamkniętymi oczami…  
Jak dobrze, że mamy systemy audio, które pozwalają na delektowanie się 
dźwiękami, które brzmią dokładnie tak, jak powinny!”

                                                              Marek Niedźwiecki

Odkryj nowe wieże Philips Harmony 
z możliwością dokowania urządzeń iPod, iPhone i iPad.
iPod, iPhone, iPad są znakami towarowymi Apple Inc.

http://www.euro.com.pl/zestawy-muzyczne/philips-dcd8000.bhtml?link=iMagazine
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Są takie urządzenia, które zawsze chciałem posiadać na własność 
lub przynajmniej przez jakiś czas testować. Każdy sprzęt produk-
cji Bowers & Wilkins zdecydowanie należy do tej grupy. W końcu 
z desek kreślarskich inżynierów tego producenta zeszły takie ko-
lumny głośnikowe jak Nautilus. Jeśli nigdy nie słyszeliście o Na-
utilusach, to te głośniki są jak skrzyżowanie Alfa Romeo Brerra 
i Oldsmobile Tornado lub Moniki Bellucci z Heidi Klum. Pamię-
tam, gdy testując pierwszego Zeppelina mój przyjaciel o skłon-
nościach audiofilskich, stroniący od nowinek, a tych związanych 
z Apple już w szczególności, powiedział:

Nie słyszałem osobiście tego »jajca«, ale znam doskonale inne 
produkty firmy B&W i wiem, że ten producent nigdy by sobie nie 
pozwolił na głośniki, które źle grają.

 Zachwyca wykonaniem 
Tyle tytułem wstępu. Czas się zabrać do rozpakowania urządze-
nia. Już pudełko mówi nam, że mamy styczność z urządzeniem 
wysokiej klasy. Zasobnik, w którym dostajemy akcesoria, takie 
jak kable podłączeniowe czy pilot zdalnego sterowania, wyłożo-
ny jest materiałem przypominającym plusz. Każdy z elementów 
zestawu ma w tym zasobniku oddzielne miejsce. Całość napraw-
dę robi bardzo porządne wrażenie, trochę jak produkty Apple.

Zeppelin jest jak na swoje rozmiary bardzo ciężki – waży po-
nad sześć kilogramów. Pewnie już się nauczyliście, bo podkre-
ślam to w każdym teście, że fizykę ciężko oszukać – choć czasem 
się to udaje – i w dużym uproszczeniu, dobry dźwięk bierze się 
z dużej masy. Wygląd rozpakowanego głośnika dosłownie rzu-
ca na kolana, urządzenie wygląda rewelacyjnie i pasuje do każ-
dego wnętrza. Jego styl – znowu podobnie w przypadku pro-
duktów Apple – jest niezwykle powściągliwy. Nie znajdziemy 
żadnych wyświetlaczy LCD czy nagromadzenia przycisków. Jest 
tylko jedna dioda LED ukryta za maskownicą głośnika, która trze-
ma kolorami pokazuje stan urządzenia. Przyciski ograniczono do 
trzech – głośniej, ciszej oraz Power. Niewiele więcej przycisków 
mamy na wyglądającym jak małe, czarne mydełko, pilocie zdal-
nego sterowania. Doszły na nim tylko przyciski play/pauza, na-
stępny, poprzedni i koniec. Nic więcej do cieszenia się muzyką nie 
jest nam potrzebne. Au-
diofile wiedzą, że każdy 
dodatkowy wyświetlacz 
lub dodatkowa dioda to 
elementy wymagające 

Bowers & Wilkins – Zeppelin Air

Poprawić ideał
tekst: Norbert Cała

  Wygląd rozpakowanego 
głośnika dosłownie 
rzuca na kolana



Bowers & Wilkins – Zeppelin Air 7-8/2011 45SPRZĘT

zasilania – zasilania, które powinno w jak największym procen-
cie iść do wzmacniacza.

Mocowanie na iPoda to kolejny element, którym godzinami 
można się zachwycać. iPod umieszczany jest na wygiętym po-
łyskującym płaskowniku, w idealny sposób eksponując zadoko-
wany odtwarzacz. Jestem przekonany, że Steve Jobs umieszcza 
swojego ulubionego iPoda właśnie w Zeppelinie, nigdzie indziej 
tak dobrze nie będzie się prezentował.

Tył głośnika to dwa otwory bass reflex, których wnętrze faktu-
rą przypomina piłeczkę golfową. Oprócz tego mamy kilka najbar-
dziej potrzebnych złączy do komunikacji z światem zewnętrznym. 
Jest więc złącze do zasilania, złącze Ethernet, USB pozwalające na 
synchronizację iPoda, wejście Aux pozwalające na podłączenie 
zewnętrznego źródła dźwięku oraz wyjście Component Video. 
To, czego nie widać, to wbudowana w głośnik karta  Wi-Fi, dzię-
ki której bezprzewodowo – w standardzie AirPlay, prześlemy do 
głośnika muzykę. Właśnie zastosowanie technologii AirPlay jest 
jedną z ważniejszych zmian w stosunku do poprzedniego mo-
delu. AirPlay to technologia, która umożliwia bezprzewodowe, 
strumieniowe przesyłanie muzyki, zdjęć i filmów z komputera 
z programem iTunes lub urządzenia z systemem iOS do Apple 
TV oraz sprzętów zgodnych z tą technologią. Cyfrowa kodowa-
na transmisja zapewnia doskonałą jakość dźwięku przy minimal-
nym tylko opóźnieniu. Do implementacji AirPlay w Zeppelinie 
można się przyczepić. Z powodu braku wyświetlaczy czy pane-
li sterujących nie możemy podpiąć go bezpośrednio do sieci Wi-
-Fi. Pierwsze połączenie wykonujemy za pomocą kabla Ethernet 
(jest w zestawie) i dopiero z komputera konfigurujemy połącze-
nie bezprzewodowe.

 Zachwyca dźwiękiem 
System głośnikowy to jednak głównie jakość dźwięku, a nie 
sam wygląd czy nawet świetne technologie przesyłania dźwię-
ku. Na szczęście producent nie zszargał swojego dobrego imie-
nia i dźwięk jest przynajmniej tak samo niesamowity jak wygląd. 
Wielkość głośnika, mimo że nie mała, predysponuje go raczej do 

nagłośnienia sypialni lub biura, a nie salonu. Jednak moc, jaką 
posiada, pozwala nagłośnić dużą imprezę w sporym pomieszcze-
niu. Oprócz bardzo dużej siły dźwięku, producent zadbał także 
o jego jakość. Za jakość dźwięku odpowiedzialny jest wbudowa-
ny w Zeppelina procesor dźwięku DSP oraz bardzo rozbudowa-
na inżynieria głośnikowo-wzmacniaczowa. W jajowatej obudo-
wie ukryto aż pięć głośników i  trzy wzmacniacze. Subwoofer 
o średnicy 125 mm, zasilany dedykowanym wzmacniaczem 50W. 
Dwa głośniki średnio-tonowe 75 mm z własnym wzmacniaczem 
2×25W oraz dwa aluminiowe wysokotonowe głośniki z serii Nauti-
lus 25 mm. One również mają swój własny wzmacniacz 2×25W.

To już na papierze robi wrażenie, a przycisk ON przenosi nas 
w trochę inny świat. Po zamknięciu oczu będziecie mieli wraże-
nie, że grają przed wami dwie duże podłogowe kolumny głośni-
kowe. Bas, za sprawą tych kombinowanych bass reflexów, jest 
bardzo ciepły i miękki, zupełnie jak z dużego podłogowego Sub-
woofera. Tony średnie są doskonale oddane, dynamiczne i głębo-
kie. Crême de la crême to zaś tony wysokie. Legendarne „gwizd-
ki” Nautilus grają niesamowicie czysto i wyraźnie. Dzięki temu 
cała góra jest doskonale słyszalna, ale nie ma w sobie nic z nie-
przyjemnego metalicznego brzmienia. Jedyne, czego może bra-
kuje, to szerokości dźwięku stereo, ale tego przeskoczyć tak zwar-
tej konstrukcji się nie da.

Uwierzcie mi – próbowałem, ale ciężko się w Zeppelinie Air 
doszukać jakiś niedoróbek czy wad. Niemcy z pewnością po-
wiedzieliby Meisterstück. Polacy mają gorzej, bo czytają metkę 
w sklepie, a tam jak byk jest napisane 2599 zł. To naprawdę dużo 
i cenę wytłumaczyć możemy sobie jedynie prestiżem posiadania 
w domu sprzętu B&W. Jeśli marka produktu i prestiż, jaki płynie 
z jej posiadania znaczą dla Was mniej niż parametry techniczno-
-muzyczne, to nie jest to sprzęt dla Was. To tak samo jak z sa-
mochodami, niektóre kupujemy, bo są ekonomiczne, a inne, bo 
dodają nam prestiżu. A gdzie w grę wchodzi prestiż, tam prze-
staje się rozmawiać o pieniądzach.

Spokojnie mógłbym w tym momencie skończyć artykuł, ale 
postanowiłem, że nie zostawię Was z niespełnionymi marzenia-
mi o Zeppelinie. W ofercie firmy Audio Klan SJ, która dostarczy-
ła nam ten sprzęt do testów jest też Zeppelin Classic, czyli mo-
del poprzedni. Wygląda tak samo, gra niezauważalnie gorzej, 
a kosztuje 1000 zł mniej. To bardzo dobra cena! @

  Parametry techniczne już papierze 
robią wrażenie, a przycisk ON przenosi nas 
w trochę inny świat

Bowers & Wilkins – Zeppelin Air 
 Moc wyjściowa (RMS):  2×25 W (góra), 2×25 W (środek), 1×50 W 

(subwoofer)

 Wejścia dźwięku:  dock iPod / iPhone, AirPlay, analogowo 
optyczne mini jack

 Wymiary produktu:  szerokość 640 mm, wysokość 173 mm, 
głębokość 208 mm

 Waga: 6,2 kg

 Ocena iMagazine: 
     



http://www.tophifi.pl/towar/id/1695/zeppelin_air/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1040/zeppelin_mini/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1294/sluchawki_p5/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1231/mm1/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1231/mm1/
http://www.bowers-wilkins.com/iPod_and_Computer_Speakers/Overview.html
http://audioklan.com.pl/
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Marka Conran, jeśli kojarzy się Wam z czymkolwiek, to pewnie 
bardziej z designem wnętrz niż z muzyką czy iPodami. Nie bę-
dziemy jednak testowali ani sofy, ani nawet gadżeciarskiej lampy 
za dwa tysiące funtów. Przedmiotem testu jest urządzenie Con-
ran Audio, czyli stacja dokująca dla iPhone’a lub iPoda, przy de-
signie której maczał palce sam Sir Terence Conran, czyli wybitny 
angielski projektant wnętrz. Aby głośniki nie tylko ładnie wyglą-
dały, ale również dobrze grały przy ich tworzeniu za inżynierię 
dźwięku odpowiadał producent prawdopodobnie lepiej znany 
czytelnikom niż Conran, czyli Q Acoustics. Stacja kosztuje w Pol-
sce około 1300 zł. Przekonajmy się, czy to jak wygląda i gra jest 
warte tego wydatku.

 Conran Design 
Po stacji już na pierwszy rzut oka widać, że projektował ją ktoś 
mający o  tym pojęcie, a nie księgowy chińskiego producenta. 
Widać to w prawie każdym elemencie tego produktu. Jedno-
cześnie – jak to bywa ze sztuką – jednym Conran Audio będzie 
się bardzo podobał, inni nie zrozumieją tego rodzaju przekazu 
artystycznego.

W moim odczuciu głośnik jest bardzo oldschoolowy, wygląda 
trochę jak radio z lat 60. Projekt jest bardzo prosty – to prosto-
padłościan z zaokrąglonymi rogami i ściętą, pod kątem 45 stop-
ni, górną ścianą. Wykonany jest z białego lub czarnego plastiku. 
Przód Conrana to metalowa siatka maskująca głośniki oraz wspo-
mniana ścięta ścianka, w której znalazł miejsce dock dla naszego 
iUrządzenia. Sam dock jest niesamowicie ciekawy, bowiem po-
zwala umieścić urządzenie zarówno w pionie, jak i w poziomie. 
A to za sprawą tego, że całe miejsce, w którym umieszczane jest 
urządzenie obraca się. Aby umieszczenie naszego iPoda było pro-
ste, złącze docka odchyla się w naszym kierunku, a wraz ze sta-
cją dostajemy adaptery do różnych modeli iPodów oraz iPhone-
’ów. Po prawej stronie stacji znajdziemy pokrętło siły dźwięku, 
otoczone świecącym na niebiesko ringiem. Jest ono jednocze-
śnie włącznikiem stacji oraz przyciskiem zmiany źródła dźwięku. 

Lewa strona jest jeszcze ciekawsza, skrywa magnetycznie przy-
trzymywanego pilota zdalnego sterowanie. Rozwiązanie w mo-
jej opinii genialne.

Designerskiego sznytu stacji dodaje podstawa wykonana ze 
sklejki w  jasnej, drewnopodobnej okleinie. Między podstawą 
a stacją umieszczono świecący na niebiesko pasek. Wygląda to 
bardzo dobrze, ale jest to jednocześnie jeden z elementów wy-
glądu, do którego można się przyczepić. Chodzi oczywiście o tę 
sklejkę. Zastosowanie małego kawałka litego drzewa kosztów by 
nie podniosło, a prestiż z pewnością.

 Q Acoustics 
Stacja dokująca Conrana pomieści iPody oraz iPhone’y, ale to nie 
jedyna droga, aby przesłać muzykę do urządzenia. Druga, cza-
sem dużo bardziej wygodna możliwość, to użycie Bluetootha, 
wspartego technologią kodowania sygnału audio apt-X. Dzięki 
apt-X kompresja dźwięku będzie bardzo niska, a jakość zbliżo-
na do płyty CD. Nawet wrażliwe ucho nie będzie więc narażo-
ne na spłaszczoną muzykę, jaką bardzo często otrzymujemy 
w czasie bezprzewodowego jej przesyłania. Jeśli złącze docka 
i BT to dla Was za mało, to zawsze możemy podłączyć odtwa-
rzacz przez złącze chinch lub mini Jack. Trzeba przyznać, że jak 
na małe urządzenie przeznaczone na szafkę nocną lub do ma-
łego pomieszczenia to możliwości podłączenia ma naprawdę 
bardzo dużo.

Jednak sama ilość podłączeń to nie wszystko. Ważny jest 
przecież dźwięk, który finalnie dotrze do naszych uszu. Kla-
sycznie już nie należy 
spodziewać się za wiele 
po urządzeniu tej wiel-
kości. Jego przezna-
czenie wymusza małe 
gabaryty, te zaś zazwy-
czaj skutecznie pozba-
wiają muzykę jej głębi. 

Conran 
Audio
tekst: Norbert Cała

  Jak to bywa 
ze sztuką, jednym 
Conran Audio będzie 
się bardzo podobał, 
inni nie zrozumieją 
tego rodzaju przekazu 
artystycznego

Conran Audio, czyli stacja dokująca dla iPhone’a 
lub  iPoda, przy projektowaniu której maczał palce sam 
Sir Terence Conran
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Na szczęście zdarzają się wyjątki od tej reguły i z  takim wy-
jątkiem właśnie się spotykamy. Całe pasmo muzyki jest do-
skonale oddane. Tony wysokie są czytelne i  nie denerwują-
ce, nawet powiedziałbym zbyt miękkie. Środek zachwyci nas 
dynamiką, choć do wielu gatunków muzyki będzie podobnie 
jak góra zbyt miękki. Największym zaś zaskoczeniem będzie 
dół muzyki. Takich basów na pewno nie spodziewałem się po 
tym małym pudełeczku. Hardkorowy Koksu powiedziałby, że 
stacja wygląda jakby jadła malutkie kanapeczki, ale bas ma 
jak po dużym „stejku”.

Całościowo miękki dźwięk tej stacji pasuje do muzyki klasycz-
nej lub jazzu. Przy hip-hopie już tak fajnie nie będzie, tutaj mięk-
kość będzie wadą, ale spójrzcie jeszcze raz na Conrana, jego nie 
kupi żaden fan rapu.

 650 zł +650 zł 
Na początku wspomniałem, że ta stacja kosztuje 1300 zł, czyli 650 
dla Terence’a Conrana za designerski wygląd i 650 zł dla Q Aco-
ustics za świetne brzmienie. Jak dla mnie to znakomita oferta. 
Jeśli zaś chcecie, żeby stacja wyglądała jeszcze fajniej to umieść-
cie w niej białego iPhone’a 4 z aplikacją typu Flip Clock wyświe-
tlającą czarne cyfry na białym tle. Efekt zwala z nóg.

Sprzęt do testów dostarczyły: wyłączny, autoryzowany dys-
trybutor produktów Conran Audio oraz Q Acoustics, Horn 
 Distribution S.A. @

Conran Audio 
 Pasmo przenoszenia: 75 Hz – 20 KHz

 Głośniki: 2 × 75 mm nisko/średnio-tonowy  
  2 × 25 mm wysoko-tonowe

 Moc wyjściowa: 2 × 15 W

 Bluetooth Stereo (A2DP) + apt-X

 Pobór mocy w trybie czuwania: <1 W

 Wymiary (szer.×głęb.×wys.): 283 mm × 120 mm × 233 mm

 Ocena iMagazine 
     

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.imagazine.pl/


iPhone® i iPod Touch® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Apple Inc. Wi-Fi® jest znakiem handlowym Wi-Fi Alliance. Znaki handlowe i elementy graficzne Parrot są wyłączną własnością Parrot S.A.

www.ardrone.com
www.facebook.com/ardronepolskaAR.FlyingAce AR.RaceAR.FreeFlight AR.Pursuit

Zostań pilotem pierwszego quadricoptera do gier video łączącego świat rzeczywisty z wirtualnym. Graj samodzielnie lub 
z innymi użytkownikami w sieci WiFi, w pomieszczeniach lub w ogrodzie. Dwie kamery pokładowe przekazują obraz na 
żywo na ekran iPod touch/iPhone lub iPad, którym sterujesz AR.Drone, a dostępne w AppStore gry umożliwiają zabawę  
z użyciem rozszerzonej rzeczywistości. Każdy może zostać pilotem AR.Drone.

ObejRzyj Filmy, pRzyłącz się dO spOłecznOści nA FAcebOOKU.

http://www.facebook.com/ardronepolska
http://www.AR.FreeFlight
http://www.ardrone.com
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Najwyższy model Logitecha wpadł nam w ręce przy okazji two-
rzenia naszej relacji na żywo z WWDC 2011, którą być może nie-
którzy z Was mieli okazję oglądać. Za udostępnieniem nam do 
testów konkretnie tego modelu stało kilka przesłanek, które nie 
są bez znaczenia dla Macuserów. Model C910 to przede wszyst-
kim najwyższy model, a więc teoretycznie oferujący najlepszą 
jakość obrazu i dźwięku. Po drugie, to jeden z niewielu mode-
li, który współpracuje z Makami bez konieczności instalowania 
specjalnego oprogramowania, driverów i innych bolączek tak do-
brze znanym użytkownikom mniej alternatywnych systemów 
operacyjnych. Po trzecie, wspiera Skype’a, FaceTime i inne komu-
nikatory, bez żadnych problemów z kompatybilnością, oferując 
możliwość prowadzenia rozmów w 720p. Można naturalnie też 
nagrywać filmy w pełnym HD (1080p).

 Hardware 
Logitech jest dosyć słusznych rozmiarów i ma odpowiednią wagę, 
która jest istotnym elementem. Dzięki temu nie spada z monito-
ra po dmuchnięciu w niego przez rurkę. Za optykę odpowiadał 
Carl Zeiss i o ile wątpię, aby miała cokolwiek wspólnego z obiek-

tywami do lustrzanek tej zacnej firmy, to na pewno nie jest to 
zwyczajny judasz z podłączoną elektroniką. Ciekawym elemen-
tem jest regulowana stopka, której co prawda brakuje gwin-
tu, aby móc z niej korzystać na statywie, ale dzięki wspomnia-
nej wadze i możliwości „złapania” obiektu, można ją montować 
w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach. Można dodat-
kowo zmieniać kąt nachylenia główki, co dodatkowo ułatwia jej 
umiejscowienie.

 Software 
O ile hardware, jak większość produktów tej firmy, jest bez za-
rzutu, to ciężko to samo powiedzieć o oprogramowaniu. Słowo 
„tragiczne” to mało powiedziane. Logitech, po pobraniu odpo-
wiedniej paczki z  ich strony, instaluje nie tylko program, któ-
ry umożliwia kręcenie filmów w HD (720p lub 1080p), ale ofe-
ruje również własną aplikację do prowadzenia rozmów wideo. 
Zupełnie nie rozumiem po co, skoro jest tak dużo znacznie po-
pularniejszych platform, niemniej jednak instaluje się bez py-
tania. Aplikacja do nagrywania jest o tyle ciekawa, że pozwala 
wybrać, czy nasz materiał ma być zapisany jako plik „RAW”, czy 
też od razu skonwertowany do H.264. Ten pierwszy pozwala 
na znacznie łatwiejszą obróbkę w edytorach nieliniowych i za 
to należy się duży plus. Znacznie większy minus należy się jed-
nak za kolejny, tragicznie rozwiązany interfejs użytkownika. Wy-
gląda jak mieszanka grafik i stylów wymyślonych przez hindu-
skiego grafika znad Gangesu, który przygotował go w niedzielę, 
podczas prania turbanu. Aplikacja nie wykorzystuje ani jedne-
go elementu graficznego dostarczanego przez Apple i nie trzy-

Genialny hardware,  
tragiczny software

Logitech  
HD Pro Webcam C910

tekst: Wojtek Pietrusiewicz
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ma się żadnych reguł ergonomii 
czy HIG (HIG – human interface 
guidelines).

 Funkcjonalność pod OS X 
Można bez większych problemów 
korzystać z QuickTime Player (na-
wet starszego w wersji 7) i mieć dostęp 
do obrazu, ale tylko w rozdzielczości 320×240 lub 
640×480. Można co prawda włączyć tryb „best 
quality”, ale wtedy na iMaku 27” obraz nagry-
wany jest w rozdzielczości 2560×1440, co owo-
cuje mniej więcej jedną klatką na sekundę i tym 
samym jest całkowicie bezużyteczny. Na szczę-
ście te nagrywane w niższej rozdzielczości są znakomitej jako-
ści, ostre i klarowne, również w przypadku małej ilości światła 
zastanego. C910 ma dodatkowo dwa mikrofony, które bardzo 

ładnie zbierają dźwięk. Może nie wy-
trzymują porównania do mikrofonów 
studyjnych, ale znacznie przewyższa-
ją jakość tych wbudowanych w Maki, 
które są zazwyczaj o  lata świetlne 
lepsze od PC-towych.

 Na koniec 
Logitech stworzył bardzo solidną kamerę, która ide-
alnie nadaje się do Maków i nie wymaga stosowania 
żadnych dodatkowych sterowników, jednocześnie in-
tegrując się między innymi ze Skypem i FaceTime’em. 
Oprogramowanie potrafi nagrać obraz w bardzo do-

brej jakości, wręcz niespodziewanej po tak małej ma-
trycy, pomimo tragicznego interfejsu. W zasadzie, pozostaje mi 
polecić tego Logitecha każdemu, kto szuka webcama lub chce 
uzyskać inny kąt widzenia. @



Tablet keyboard for iPad

•	 Bluetooth®

•	 osłona pełni też funkcję  

podstawki do tabletu

•	 Przyciski sterowania multimediami

Wireless Speaker

•	 Bluetooth®

•	 ładowalne baterie

•	 10-godzinna żywotność baterii

aV Stand for iPad

•	 made for iPad

•	 złącze apple dock Connector

•	 Wyjście wideo (kompozytowe)

Ultimate ears™ 200vi 

•	 Noise-isolating Headset

•	 made for iPad

•	 Funkcje głosowe

•	 dostępne w wielu kolorach

Ultimate ears™ 350vi 

•	 Noise-isolating Headset

•	 made for iPad

•	 Funkcje głosowe

•	 Wzmocnione basy

keyboard Case for iPad 2

•	 Bluetooth®

•	 ładowalne baterie

•	 Podstawka do tabletu iPad 2

Speaker Stand for iPad

•	 made for iPad

•	 ładuje tablet iPad

•	 Regulowana podstawka

Produkty dostępne są w sieci sklepów: 

oraz na logitech.com

poleca

PełNy oPiS

CeNa SRP: 249,00

PełNy oPiS

CeNa SRP: 429,00

PełNy oPiS

CeNa SRP: 219,00
PełNy oPiS

CeNa SRP: 369,00 PełNy oPiS

CeNa SRP: 169,00

PełNy oPiS

CeNa SRP: 249,00

PełNy oPiS

CeNa SRP: 429,00

http://www.logitech.com/pl-pl/tablet-accessories/for-ipad/devices/keyboard-case-ipad
http://www.logitech.com/pl-pl/tablet-accessories/for-ipad/devices/tablet-keyboard-ipad
http://www.logitech.com/pl-pl/tablet-accessories/for-ipad/devices/wireless-speaker-ipad
http://www.logitech.com/pl-pl/tablet-accessories/for-ipad/devices/speaker-stand-ipad
http://www.logitech.com/pl-pl/tablet-accessories/for-ipad/devices/av-stand-ipad
http://www.logitech.com/pl-pl/tablet-accessories/for-ipad/devices/8346
http://www.logitech.com/pl-pl/tablet-accessories/for-ipad/devices/8345
http://www.logitech.com
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Wbrew pozorom sporo piszę na iPadzie, chociaż ostatnio więcej 
czasu spędzam przed komputerem. Dłuższe teksty nie są pro-
blemem, pod warunkiem posiadania dobrej aplikacji synchro-
nizującej się z chmurą oraz solidnej klawiatury – ekranowa do 
dłuższych wpisów za bardzo mnie spowalnia. Dotychczas korzy-
stałem z bezprzewodowych klawiszy Apple’a – które pozosta-
ły po przesiadce z laptopa i nadawały się do tego idealnie. Naj-
większym kłopotem było jednak podróżowanie, ze względu na 
brak jakiegoś sensownego etui.

Logitech Tablet Keyboard for iPad rozwiązuje ten problem 
i przy okazji jeszcze jeden, ale o tym za chwilę. Klawiatura jest 
w czarnym kolorze, z podobnym kształtem przycisków, łączy 
się za pomocą Bluetooth i ma zasięg około 10 metrów – stan-
dard. Plastik nie jest absolutnie najwyższych lotów, podobnie jak 
samo wyczucie przycisków, ale wystarczył mi kwadrans, aby cał-
kowicie się do niej przyzwyczaić. W odróżnieniu od modelu Ap-
ple, znajdziemy na niej dwa mega-istotne przyciski – pierwszy 
to „Home”, a drugi, oznaczony lupą, służy do uruchomienia Spo-
tlight. Ten pierwszy jednak jest o tyle rewelacyjny, że możemy 
za jego pomocą wywoływać pasek multitaskingowy oraz oczy-
wiście powracać do ekranu głównego. Oprócz tego jest pełna 
gama standardowych przycisków do odtwarzania muzyki czy 

filmów, znanych chociażby z klawiatur Apple, ale istnieje rów-
nież możliwość wywołania aplikacji „Zdjęcia”. Na deser jeszcze 
pozostaje przycisk do wyłączania i  jednoczesnego blokowania 
ekranu. Wszystkie dodatkowe funkcje wywoływane są za po-
mocą przycisku Fn.

To jednak nie powyższe cechy czynią tę klawiaturę mistrzow-
ską propozycją dla każdego posiadacza iPada! Bezwzględnie, naj-
lepiej rozwiązano pokrowiec, do którego wkładamy klawiaturę 
celem jej ochrony. Nie dość, że idealnie sprawuje się w podró-
ży, to ma dodatkową funkcję – po rozłożeniu pełni rolę stojaka! 
iPada można na nim ustawić w dowolnej orientacji. Zabrakło mi 
jednej rzeczy – możliwości zmiany kąta nachylenia tabletu, ale 
sam stojak jest bardzo solidny i iPadowi nie grozi upadek. Nie-
stety, nie wykombinowałem jeszcze jak całość ustawić sobie na 
kolanach, żeby wygodnie pisać na kanapie. Klawiatura oczywi-
ście działa ze wszystkimi iPadami, iPodami touch i iPhone’ami.

Na deser pozostaje cena, która jest o ponad 30% niższa od pro-
pozycji Apple – dla wielu jest to istotna różnica. Gdybym dzisiaj 
wybierał klawiaturę dla siebie, nie wahałbym się ani chwili – po 
prostu rozwiązanie Logitecha z wbudowaną podstawką i etui, 
które przy okazji chroni ją w podróży i przed kurzem, jest znacz-
nie bardziej uniwersalne.

Logitech Tablet 
Keyboard for iPad

tekst: Wojtek Pietrusiewicz

„iPad do nabycia osobno” – taki podpis 
spotkałem na stronie www Logitecha. 
Powinni byli napisać: „Obowiązkowe 

akcesorium do każdego iPada”.
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Logitech to bardzo znana firma, produkująca solidne i nie za dro-
gie akcesoria komputerowe. Typowa, solidna półka średnia. Oso-
biście mam wrażenie, że firma istnieje od zawsze - moja pierw-
sza myszka kupiona ponad 20 lat temu była właśnie produkcji 
Logitecha. Teraz firma wprowadza na rynek akcesoria do współ-
pracy z tabletami, w tym oczywiście z synonimem tabletu, czyli 
iPadem. Swoją drogą, czy wiedzieliście, że Logitech został założo-
ny w szwajcarskiej miejscowości Apples? Ale wróćmy do tematu.

Jednym z najciekawszych produktów w tabletowej ofercie fir-
my jest AV Stand for iPad. Jak się okazało w czasie moich testów, 
nazwa tego produktu jest bardzo dobrze dobrana. AV Stand for 
iPad to stacja dokująca do iPada, posiadająca wbudowane gło-
śniki. Swoją formą przypomina trochę testowany przez nas ja-
kiś czas temu (iMagazine 2/2011) Altec Lansing Octiv Stage MP450. 
Mamy więc podstawę, w której ukryto głośniki i wychodzący 
z niej wysięgnik z mocowaniem dla iPada. Całość wykonana jest 
całkiem porządnie, ale od razu widzimy, że to nie jest produkt 
z wyższej półki. Razem ze stacją otrzymujemy minimalistyczne-
go pilota zdalnego sterowania, który pozwoli na sterowanie od-
twarzaniem muzyki na odległość.

Podstawa wykonana jest z czarnego plastiku i ma kształt lek-
ko spłaszczonej tuby. Na jej końcach umieszczono skierowa-
ne na boki głośniki, zaś z tyłu mamy wejście dźwięku mini Jack 
oraz wyjście AV. Co ciekawe, jest tam również otwór bass reflex, 

Logitech AV Stand for iPad
iPad ma dobrze stać!

tekst: Norbert Cała
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choć wielkość głośników, tworzywo obudowy oraz masa pod-
stawy nie pozostawiają złudzeń – szału, jeśli chodzi o muzykę, 
nie będzie. Tak naprawdę, najchętniej ominąłbym opis walorów 
dźwiękowych. Powiem więc tylko, że nie jest to jej najlepsza ce-
cha. Coś więcej? OK. Poprawnie gra tylko środek, góra jest albo 
mało słyszalna, albo piskliwa. Basu, mimo wspomnianego bass 
reflexu, nie ma. Ot po prostu coś tam sobie gra. Nie ma zachwy-
tu, nie ma tragedii i nie ma sensu pisać nic więcej.

Zresztą stacja nie nazywa się Logitech AV Hi-Fi for iPad tylko 
Logitech AV Stand for iPad, czyli iPad ma dobrze stać. Na tym 
polu jest zdecydowanie lepiej. Ruchome ramię podtrzymujące 
iPada to najlepsza i najbardziej wszechstronna konstrukcja, jaką 
widziałem. Akceptuje zarówno „jedynkę”, jak i „dwójkę”, pozwala 
na obrót iPada tak, aby można było go używać zarówno w pio-
nie, jak i poziomie. Wreszcie to, że ramię łamie się w dwóch miej-
scach, pozwala go ustawić pod dowolnym kątem. iPad może 
być umieszczony pionowo względem podłoża, aby dobrze się 
na nim oglądało filmy. Może być też umieszczony poziomo, aby 
wygodnie się na nim pisało. Producent zapewnił nam tu pełną 
wolność. Niestety z wolnością jest tak, że jak się z nią przesadzi, 
to można zejść na złą drogę. Podobnie jest w tym przypadku, 
iPada wprawdzie możemy ustawić pod dowolnym kątem, ale są 
takie ustawienia, które spowodują, że przeważy on lekką pod-
stawę i stacja się po prostu przewróci, co może doprowadzić na-
wet do uszkodzenia iPada.

Ta podstawa to bardzo ciekawy i uniwersalny produkt. Spraw-
dzi się w prawie każdej sytuacji. Na działce do oglądania filmów, 

Logitech AV Stand for iPad 
 Całkowita moc (RMS) w watach: 5 W

 Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz

 Wyjście wideo: Kompozytowy, kabel w zestawie

 Wejście pomocnicze: 3,5 mm

 Ocena iMagazine: 
     

w domu jako podstawa przerabiająca iPada w ramkę do zdjęć 
i w biurze – jako podstawa do wygodnego pisania na iPadzie. 
Na koniec warto wymienić jeszcze jedną fajną cechę podstawy 
– iPad włożony w nią ładuje się zawsze, nawet jak sama stacja 
jest wyłączona. @

http://www.inis.pl
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Firma Logitech, ufundowała dla naszych czytelników 
wyjątkową nagrodę - swój najnowszy produkt, 
opisywany w tym wydaniu iMagazine -  
Logitech Tablet Keyboard for iPad.

Aby wygrać Logitech Tablet Keyboard for iPad, 
należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie 
konkursowe:

Którą rocznicę utworzenia będzie w tym roku 
obchodził Logitech?

Konkurs 

Logitech Tablet Keyboard  
for iPad

1. ORGANIZATOR

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

•	 	Konkurs	„Logitech Tablet Keyboard for iPad” prowa-
dzony jest przez  Organizatora na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej i trwa do 7 sierpnia 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 klawiatury Logitech 
Tablet Keyboard for iPad, ufundowanej przez firmę Lo-
gitech Polska, wśród osób, które nadeślą e-mailem za-
tytułowanym „Logitech Tablet Keyboard for iPad”, 
poprawną odpowiedź na pytania, na adres konkurs@
imagazine.pl. 

Pytanie konkursowe: 

Którą rocznicę utworzenia będzie w tym roku obcho-
dził Logitech?

Aby wziąć udział w konkursie, musisz zaakceptować 
niniejszy regulamin oraz podać swoje dane kontakto-
we. W emailu koniecznie zamieść informację:  „Oświad-
czam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkur-
su „Logitech Tablet Keyboard for iPad” oraz akceptuję 
jego warunki i postanowienia.”.   Uprzedzamy, że zgło-
szenia bez tych informacji nie wezmą udziału w konkur-
sie i losowaniu nagród.

Terminarz: 

•	 	nadsyłanie	odpowiedzi:	do	7	sierpnia	2011 r.

•	 	zwycięzcy	zostaną	poinformowani	o wygranej	drogą	
mailową

•	 	ogłoszenie	wyników:	na	łamach	wrześniowego	nu-
meru iMagazine 9/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 
ufundowane przez firmę Logitech Polska:

1 szt. Logitech Tablet Keyboard for iPad

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 Konkursu, 
iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarza-
ne w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej do-
browolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w 
związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regula-
minu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów re-
klamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach 
oraz badań ankietowych organizowanych przez Organi-
zatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu 
do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wy-
rażają zgodę na publikację tych danych na stronach inter-
netowych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przy-
padku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do 7 sierpnia 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „Logitech Tablet Keyboard for iPad”. 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@imagazine.pl
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mi się również wyjść z domu z telefonem w kieszeni, a słuchaw-
ką przy uchu. Przyciągałem wzrok przechodniów, ale wygoda 
korzystania z tradycyjnej w kształcie słuchawki jest niepodwa-
żalna. Nie dość, że wygodnie leży w ręce, to można ją bezpro-
blemowo oprzeć na ramieniu i uwolnić ręce podczas prowadze-
nia rozmowy. Owszem, da się to zrobić samym telefonem, ale 
nie na takim poziomie komfortu.

Z przykrością muszę stwierdzić, że tak mi się moja testowa 
wersja spodobała, że nie będę mógł jej oddać Młodym Orłom, 
dystrybutorowi producenta Native Union. „Mój” Moshi Moshi 
uległ destrukcji niestety... hmm... a może lepiej powiedzieć, że 
mi go skradziono? Coś na pewno wymyślę, bo to jedno z tych 
urządzeń, bez których nie wyobrażam sobie już życia. Nie dość, 
że idealnie dba o dockowanie iPhone’a do komputera, to jeszcze 
czyni życie wygodniejszym. Osobom często zmieniającym telefo-
ny polecam model Moshi Moshi 03, który co prawda nie ma do-
cka, ale pozostałą funkcjonalność ma na takim samym poziomie.

tekst: Wojtek Pietrusiewicz

Moshi Moshi 03i
Tradycyjny telefon w nowoczesnym opakowaniu

W polskiej Wikipedii, pod hasłem „Moshi Moshi”, znajdziemy 
dwa opisy: 
1.  Moshi Moshi – pierwszy album wrocławskiego zespołu Öszi-

barack nagrany dla wytwórni 2-47 Records.
2.  „Moshi moshi” to japońskie słowo odpowiadające polskiemu 

„halo” przy rozpoczęciu rozmowy telefonicznej.
Zakochałem się w Moshi Moshi jak go tylko zobaczyłem, 

nie wiedząc zupełnie, czy mi się spodoba czy nie. Model 03i to 
przede wszystkim słuchawka telefoniczna wyposażona w dock 
dla iPhone’a 3G/3GS i 4. Jest też wersja bez literki na końcu, któ-
ra jednocześnie jest krótsza o wspomniany dock, dostosowywa-
ny do posiadanego urządzenia za pomocą wkładek, takich jak 
w uniwersalnych podstawkach Apple’a. Urządzenie jest oczywi-
ście uniwersalne i wspiera technologię multipoint, więc można 
go używać praktycznie z każdym urządzeniem obsługującym 
ten standard. Co więcej, jeśli mamy więcej telefonów w domu, to 
dwa z nich możemy sparować z Moshi Moshi przy użyciu wspo-
mnianej technologii.

Nie jest to tanie urządzenie i chwała mu za to. Za 519,60 zł 
(cena SRP) otrzymujemy bardzo wysokiej jakości produkt. Nie 
dość, że podstawa waży odpowiednio dużo, to wysokiej jako-
ści plastik sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Jest też lakiero-
wany na wysoki połysk, więc odciski palców przyciąga do siebie 
szybciej niż głęboki dekolt wzrok. Tutaj zdecydowanie polecam 
wersję białą, która nie dość, że będzie rzadziej wymagała pielę-
gnacji, to kurz również będzie mniej widoczny. Czerń jednak po-
siada niepodważalną elegancję...

Sama słuchawka, po prostej czynności parowania z telefonem, 
nie wymaga interakcji z tym ostatnim przy odbieraniu rozmów – 
jej podniesienie od razu odbiera połączenie, a jakość głosu i mi-
krofonu jest znakomita. Od wewnętrznej strony ma trzy dyskret-
ne przyciski, służące do wspomnianego parowania, włączania 
i wyłączania oraz regulacji głośności. Zagłębienia w podstawie 
są wykończone czarnym (lub białym) silikonem, który amorty-
zuje słuchawkę i chroni całość przed rysami. Z kolei dwa małe 
metalowe bolce dbają o ładowanie.

Ciężko mi się wypowiedzieć o żywotności baterii, bo słuchawka 
z powodzeniem wytrzymała cały dzień poza podstawą. Zdarzało 

Moshi Moshi 03i 
 Technologia: Bluetooth 2.1 z multipoint

 Plusy:  + Jakość wykonania
+  Możliwość parowania z niemal każdym 

telefonem i komputerem wspierającym 
Bluetooth

+ Wygoda użytkowania

 Minusy:   – Cena
–  Wysoki połysk przyciągający odciski palców 

(w szczególności przy wersji czarnej)

 Dystrybutor na Polskę:  MŁODE ORŁY SA 
Ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa 
www.mlodeorly.com.pl

 Ocena iMagazine 
     

http://www.mlodeorly.com.pl/
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Co zrobić, aby móc bezpiecznie przechowywać dane, 
mieć do nich dostęp z każdego miejsca i w łatwy sposób 
dzielić się multimediami? Jeżeli zadacie sobie takie py-
tanie, będzie to oznaczać, że najwyższy czas zaopatrzyć 
się w urządzenie typu NAS – Network Attached Storage.

NAS – Network Attached Storage. Chociaż nazwa brzmi groź-
nie i może kojarzyć się ze sprzętem dla „sieciowców”, to jednak 
duża część sprzętu kryjąca się pod nią dedykowana jest domo-
wym użytkownikom lub małym firmom. Przez ostatnich kilka-
naście dni miałem okazję testować jak sprawuje się urządzenie 
firmy QNAP NAS TS-219P+, którego ambicją jest właśnie zaspo-
kojenie potrzeb tej grupy odbiorców.

 Krótkie spojrzenie na sprzęt 
Pod maską 219P+ drzemie 1,6GHz procesor z 512MB pamięci 
RAM pracujący pod kontrolą systemu Linux. 
W tym serwerze danych możemy zamon-
tować dwa dyski po 2 TB każdy. Mogą 
pracować jako dwa osobne napędy, da-
jąc łączną pojemność 4 TB lub w „pozy-
cji bezpiecznej” RAID, zapewniając, że je-
śli któryś z nośników zostanie uszkodzony 
nasze dane będą bezpieczne na drugim 
dysku. Z uwagi na fakt, że dyski są przy-
kręcane do metalowych prowadnic, może-
my zastosować zarówno konstrukcję 3,5”, 
jak i 2,5” SATA II. Montaż dysków jest bar-
dzo łatwy. Dociskając dźwignię na przed-
niej ścianie kieszeni, powodujemy że obu-
dowy same „wskakują” na odpowiednie 

miejsce. Co ważne, dzięki funkcji Hot-Swap, możemy wyciągać 
dyski podczas pracy urządzenia. Mamy pewność, że nic nie zo-
stanie uszkodzone, a wymiana danych nie zostanie przerwana. 
Obudowa położona na biurku leży stabilnie. Dzięki gumowym 
podstawkom wciskanie kabla sieciowego i urządzeń USB nie spo-
woduje przemieszczania się NAS-a po blacie. Na tylnej obudo-
wie znajdziemy dwa porty USB 2.0, dwa eSATA oraz jedno łącze 
Gigabit LAN. Przedni panel zawiera trzy diody informujące o sta-
nie pracy urządzenia oraz jeden przycisk, który w panelu konfi-
guracyjnym możemy odpowiednio ustawić. Do tego jeden port 
USB dla łatwego podpinania nośników danych. Przycisk włącza-
jący serwer ma również swoją funkcję informacyjną. W zależ-
ności od pulsowania diody wokół niego, możemy otrzymywać 
monity o prawidłowym działaniu urządzenia, aktualizacji firm-
wareu lub braku miejsca na dysku. Dodatkowo będziemy rów-
nież powiadamiani o tych zdarzeniach komunikatami dźwięko-

wymi. Pierwszy kontakt ze sprzętem sugeruje, że 
jest to solidnie wykonana konstrukcja. Metalo-

we i stosunkowo ciężkie urządzenie wydają 
się potwierdzać to spostrzeżenie.

 Zarządzanie urządzeniem 
Wspominałem na początku, że sprzęt jest kie-
rowany do mniej wymagających użytkowni-
ków. Przeglądając jednak panel administratora 
trudno to sobie wyobrazić. Mamy tu napraw-
dę wszystko, co pokocha nawet najbardziej 
zatwardziały administrator sieci. Liczba funk-
cji, możliwości konfiguracji, zarządzania może 
przerazić domowego użytkownika. Nie dziwi 
więc fakt, że instrukcja zawiera grubo ponad 

QNAP NAS TS219P+

Domowe 
centrum 
danych

tekst: Przemysław Marczyński
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400 stron. Niestety, tylko w wersji angielskiej. Sytuację delikatnie 
ratuje pełna polska lokalizacja panelu administratora wraz z po-
mocą. Co zatem znajdziemy po zalogowaniu się przez przeglą-
darkę do konsoli ustawień? Jak w każdym urządzeniu sieciowym 
możemy dowolnie przydzielać prawa dostępu do wyznaczonych 
przestrzeni dyskowych. Znajdziemy również takie usługi siecio-
we jak: FTP, serwer WWW, czy Telnet. Wszystkie opcje zostały 
poukładane w odpowiednie kategorie, a sam wygląd menu jest 
bardzo przyjemny. Nie powinniśmy mieś kłopotu z odnalezie-
niem opcji do konfiguracji, a to za sprawą pola Szukaj. Możliwo-
ści dopasowania QNAP-a do naszych potrzeb są ogromne. Bez 
problemu wystawimy naszą prywatną stronę internetową nawet 
przy zmiennym adresie IP (obsługa DynDNS). Będziemy również 
mogli skorzystać z powiadomień SMS, dzięki wsparciu dla usługi 
Clickatell. To, co wyróżnia produkty QNAP-a na tle konkurencji to 
obsługa wtyczek QPKG. Są to małe aplikacje, dzięki którym szyb-
ko zamienimy nasze urządzenie w witrynę WordPressa lub sta-
cję pobierania danych z Torrenta. Dokupując kamery IP, TS-219P+ 
będzie mógł spełniać rolę domowego centrum monitoringu.

 Obsługa 
Po wstępnej konfiguracji przyszedł czas na wrażenia z użytko-
wania NAS-a pod kątem użytkownika komputerów Apple. Fir-
ma QNAP bardzo poważnie podeszła do tematu wsparcia użyt-
kowników Mac OS X. Otrzymujemy dwie aplikacje, bez których 
sprzęt doskonale spełniałby swoje zadanie (administracja przez 
przeglądarkę www dostępna spod każdego systemu operacyjne-
go), ale mimo to mamy QNAP Finder do wyszukiwania i wstęp-
nej konfiguracji serwera oraz Qget do zarządzania pobieraniem 
danych. Ważną informacją jest również fakt, że bez kłopotów 
możemy użyć dysków NAS-a do obsługi Time Machine. Cała 
konfiguracja ogranicza się do zaznaczenia jednej opcji w panelu 
administracyjnym. Do portu USB możemy również podpiąć dru-
karkę i udostępniać ją wszystkim urządzeniom w sieci. Ustawie-
nie parametrów urządzenia również przebiegło bezproblemowo. 
Co jednak szczególnie zwróciło moją uwagę na produkty firmy 
QNAP to specjalna aplikacja na iPhone’a i iPada, która jest w sta-
nie zarządzać biblioteką zdjęć oraz filmów. Bardzo przyjemne 

narzędzie, dzięki któremu rozłożeni na kanapie będziemy mogli 
przeglądać multimedia zapisane na dysku. Co ciekawe, będziemy 
mogli również zapisywać zdjęcia zrobione iPhone’em. Nawiga-
cja podczas odtwarzania przypomina mi iTunes, zaś poruszanie 
się po galerii to dobrze znane rozwiązanie z iPhone’owej aplika-
cji. Program jest udostępniany za darmo i jest świetnym uzupeł-
nieniem możliwości, jakie są stawiane przed urządzeniem gro-
madzącym domowe multimedia.

Chociaż z opisu producenta wynika, że dane mogą być kopio-
wane z prędkością 90 MB/s, mi nie udało się osiągnąć tak wyso-
kich wyników. Fakt, w środku miałem umieszczone dyski z taniej 
zielonej linii Samsunga oraz WD, co ewidentnie było wąskim gar-
dłem pomiaru. Przy mojej konfiguracji sprzętu uzyskałem znacz-
nie słabszy rezultat rzędu 12 MB/s.

Jeśli mielibyśmy dopatrywać się minusów TS-219P+, to jest nim 
na pewno dość głośna praca. Wentylator i dyski są nadto słyszal-
ne i umieszczając pudełko obok monitora, możemy czuć pewien 
dyskomfort. Co by nie powiedzieć, decyzja o zakupie NAS-a musi 
wiązać się z pewną wiedzą o sieci. Brak polskiej instrukcji może 

Zarządzanie NASem odbywa się przez przeglądarkę internetową

Aplikacja QNAP Mobile pozwala w łatwy sposób przeglądać zdjęcia 

i filmy na iPhonie oraz iPadzie

Dzięki usłudze Multimedia Station mamy dostęp do swoich zdjęć 

i muzyki wszędzie tam, gdzie jest Internet
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QNAP NAS TS-219P+ 
 Cena: 1366 złotych (brutto)

 Producent: QNAP

  Witryna: http://www.qnap.fen.pl/

 QNAP Mobile w iTunes: http://bit.ly/mstLoZ

 Plusy: +jakość wykonania
+ obsługa iPhone’a
+ rozszerzenia PKG
+ obsługa TimeMachine
+ Qget z obsługą Mac OS X

 Minusy: – instrukcja w języku angielskim
– głośna praca
– wymagana podstawowa znajomość sieci

 Ocena iMagazine 
     

być problemem. Szkoda również, że QNAP nie oferuje jakiegoś 
wizualnego przewodnika po tym, jak powinno się konfigurować 
sprzęt. Osoby, które chcą podpiąć NAS-a kablem ethernetowym 
do routera i zapomnieć o konfiguracji muszę ostrzec, nie da się. 
Przedszkolna wiedza jest wymagana, a jej niestety nie znajdzie-
my w pudełku z urządzeniem.

 Słowem zakończenia 
Czasem zastanawiam się, czy marka faktycznie ma znaczenie 
w jakości produktów. QNAP to rozpoznawalny producent urzą-
dzeń NAS, często chwalony i zdobywający wiele nagród. Sam 
sięgnąłem po niego dość sceptycznie. Tak naprawdę wybrałem 
go tylko dla wsparcia iPhone’a i iPada. Byłem ciekaw jak to dzia-
ła. Jednak po dłuższym czasie spędzonym z NAS TS-219P+ mu-
szę powiedzieć, że sprzęt robi fantastyczne wrażenie. Doskona-
le wkomponowuje się w Makowy świat. Widać, że firma dba 
o użytkowników Mac OS X oraz iOS tak samo mocno jak o śro-
dowisko Windowsa. W domu, gdzie lubię oglądać zdjęcia na TV 
przez konsolę Playstation 3 lub zwyczajnie archiwizować dane 
i współdzielić je z domownikami to prawdziwie stabilna platfor-
ma. Warto odnotować, że wraz z produktem firmy QNAP otrzy-
mujemy darmowy dostęp do usługi MyCloudNAS, która pozwoli 
nam zdalnie przeglądać zasoby dysku przez Internet, udostęp-
niać dane znajomym czy też w błyskawiczny sposób opubliko-
wać swoją własną witrynę, gdzie serwer z danymi będzie stał 

tuż obok nas na biurku. QNAP TS-219P+ to wyjątkowe miejsce 
do przechowywania danych. Po pierwsze, ze względu na bezpie-
czeństwo i możliwość rozbudowy, ale także z faktu na łatwość, 
z jaką możemy dzielić się umieszczonymi na nim zdjęciami, mu-
zyką czy filmami.

Sprzęt do testu dostarczyła firma FEN, dystrybutor marki QNAP 
w Polsce: www.fen.pl

http://www.qnap.fen.pl/
http://bit.ly/mstLoZ
http://www.fen.pl
http://www.imagazine.pl/
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Dbałość o wizerunek własny lub firmy wymaga od nas 
coraz większej uwagi. Niechlujnie zaadresowana ko-
perta lub segregatory pomazane markerem nie mówią 
o nas nic dobrego. Nie wspomnę już nawet, ile czasu 
zajęłoby wypisanie setki adresów na kopertach, któ-
re chcemy rozesłać naszym kontrahentom… Nie po-
zostaje nam nic innego, jak do powyższych zadań za-
trudnić drukarkę firmy DYMO LabelWriter 450 Duo.

Drukarka firmy DYMO LabelWriter 450 Duo to sprzęt niewiel-
kich rozmiarów wyglądający na biurku dość „kosmicznie”. 
Zaokrąglona górna pokrywa drukarki tworzy ciekawą bryłę, 
dzięki której dobrze prezentuje się w nowoczesnym wnętrzu. 
LabelWriter Duo potrafi drukować na dwóch rodzajach nośni-
ków: samoprzylepnych etykietach oraz plastikowych taśmach 
D1, które posiadają wysokie parametry wytrzymałościowe na 
słońce, wodę i zrywanie.

Drukarka posiada z tyłu jedno złącze USB. Na przednim pa-
nelu odnajdziemy dwa przyciski: do wyciągania etykiet adre-
sowych oraz otwierania zasobnika z kasetą D1. Niestety, nigdzie 
nie znajdziemy przełącznika wyłączania drukarki. Po dłuższej 
przerwie w pracy urządzenie wchodzi w stan czuwania, a świe-
cąca się dioda na przedniej ścianie przygasa. Wymiary 140 mm 
szerokości na 197 mm głębokości sprawiają, że drukarka powin-
na swobodnie znaleźć miejsce nawet na zatłoczonym biurku.

W pudełku z urządzeniem znajdziemy zarówno taśmę do na-
druku adresów, jak i kasetę D1. Montaż szpuli z etykiet jest bar-
dzo prosty. Po odchyleniu górnej kopuły drukarki widoczna jest 
instrukcja tłumacząca jak prawidłowo umieścić nośnik na stoja-
ku. Więcej precyzji będziemy musieli poświęcić kasecie z taśmą. 
Należy uważać, aby nośnik znalazł się pomiędzy prowadnica-
mi. Trzeba także zwrócić uwagę, aby taśma się nie podwinęła. 
Ja niestety wykazałem się małą wprawą przy pierwszym mon-
tażu i musiałem dość brutalnie wyciągać kasetę z podajnika.

Po prawidłowym zamontowaniu taśm nadruku, przyszedł czas 
na testy urządzenia podczas pracy. LabelWriter 450 jest drukarką 
termiczną. Dzięki temu nie potrzebujemy tuszu, a jedynie „ciepło-
czuły” wkład, na którym umieszczany jest tekst. Minusem tego 
rozwiązania jest brak kolorowego druku. Urządzenie jest za to 
bardzo ciche i całkiem szybko potrafi zapełnić umieszczone w po-

dajnikach etykiety. Czas utrwalenia czarnego kwadratu na całej 
karcie etykiety rozmiaru 89 mm × 36 mm zajął 6 sekund. Wynik 
znakomity. Tym bardziej, że podczas normalnego użytkowania 
będziemy pokrywać nadrukiem jakieś 30% – 40% przestrzeni. Ja-
kość druku również jest bardzo dobra. Wydrukowana powierzch-
nia była gładka, bez przebarwień i zmian natężenia koloru. Dru-
karka posiada rozdzielczość 600 × 300 dpi i jest to kolejny atut, 
który niewątpliwie przekłada się na jakość. Widać to szczegól-
nie przy wydruku liter. Już rozmiar czcionki o wartości 5 punk-
tów dało się odczytać bez problemu, a czerń było intensywna.

Razem z urządzeniem otrzymujemy aplikację DYMO Label 
w wersji 8.x do zarządzania i projektowania etykiet oraz nadru-
ków. Wystarczy podpiąć drukarkę do portu USB, a następnie 
uruchomić aplikację, żeby wszystko zaczęło ze sobą współgrać. 
Prawa strona DYMO Label, to miejsce, gdzie budujemy wygląd 
etykiet, przeciągając i lokując na symbolicznej karcie elementy. 
Po lewej odnajdziemy opcje, które będą pomocne w zautoma-
tyzowaniu naszej pracy. W trzech zakładkach mamy dostęp do 
szablonów etykiet, gotowych elementów oraz książki adresowej. 
Po ustaleniu w pierwszej zakładce typu i rozmiaru powierzchni 
nadruku przychodzi czas na dodawanie elementów, które będą 

DYMO LabelWriter 450 Duo

Etykiety oraz identyfikatory  
wprost z Twojego biurka

tekst: Przemysław Marczyński
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utrwalone. Możemy dodać pole daty, obrazka lub tekstu. Może-
my również wstawić gotowe kliparty, które zostały posegrego-
wane w grupy. Najbardziej docenimy jednak zakładkę Address 
Book (Książka adresowa). Dzięki niej błyskawicznie zaadresuje-
my koperty do dużej liczby odbiorców. Książka synchronizuje się 
zarówno z aplikacją kontaktów Mac OS X jak również z progra-
mem Microsoft Outlook. Jeśli używamy pakietu Microsoft Office, 
to warto również wspomnieć, że LabelWriter 450 Duo integruje 
się z Word i dzięki zakładce skryptów, potrafi drukować etykiety 
wprost z edytora tekstu.

DYMO LabelWriter 450 Duo 
 Cena: 864 zł

  Witryna: http://bit.ly/oyEQQF

 Plusy + świetna jakość druku
+ wydruki na dwóch rodzajach nośników
+ bogaty wybór etykiet
+ aplikacja DYMO Label 8.0

 Minusy: – brak przycisku „wyłącz”
– wysoka cena taśm D1

 Ocena iMagazine 
     

Drukarka – z uwagi na fakt, w jakiej pracuje technologii, po-
trafi utrwalać jedynie kolor czarny. Firma DYMO dostrzegła ten 
niuans i w swojej ofercie przedstawia bogaty zestaw akceso-
riów, który z powodzeniem może działać z opisywanym sprzę-
tem. Nie mówię tu jedynie o różnych rozmiarach taśm, ale także 
o kolorach, na jakich możemy drukować. Jeśli zależy nam na od-
powiednim oznakowaniu barwnymi symbolami kartoteki, prze-
wodów, segregatorów powinniśmy być spokojni. Jestem prze-
konany, że znajdziemy odpowiedni rodzaj nośnika, który spełni 
nasze oczekiwania.

Jeśli adresujecie duże ilości kopert, lubicie mieć porządek 
wśród dokumentów i opisujecie wszystko skrupulatnie, a na do-
datek zależy Wam na wysokiej estetyce to DYMO LabelWriter 
450 Duo wydaje się być trafionym rozwiązaniem. Sprzęt świet-
nie wykonany z bardzo bogatym zasobem etykiet i kaset z wy-
trzymałą folią D1. Miłym gestem ze strony producenta jest 3-let-
nia gwarancja, po zarejestrowaniu urządzenia na stronie DYMO. 
Cicha praca, dobra jakość wydruku oraz integracja z systemo-
wym menedżerem kontaktów to duże atuty tej niewielkich roz-
miarów drukarki.

polub nas

facebook.com/imagazinepl

http://bit.ly/oyEQQF
http://www.facebook.com/imagazinepl
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W 6. numerze iMagazine, którego tematem przewodnim był „Inte-
ligentny dom”, mogliście przeczytać o akcesorium zwanym Henge 
Docks. Ta stacja dokująca do Macbooków wzbudziła dość duże zain-
teresowanie, dlatego też w tym numerze możecie zapoznać się z na-
szą recenzją tego sprzętu. A więc do dzieła!

Pudełko małe i okraszone w minimalizm nasuwa na myśl styl, jaki od wielu lat 
towarzyszy Apple. Po jego otwarciu oczom ukazuje się stacja dokująca, a pod 
nią instrukcja i wszystkie kable. No właśnie, kable. Wraz z nimi bowiem poja-
wia się pierwszy problem. W skład wchodzi przejściówka jacka do słuchawek, 
tudzież głośników, dwie przejściówki USB, kabla Ethernetowego i 3 małe na-
kładki na 3 różne rodzaje końcówek kabla MagSafe. I to by było na tyle, nie-
stety. Całość opiera się o bezproblemowe łączenie komputera z zewnętrznym 
monitorem lub telewizorem, a zmuszeni jesteśmy do zaopatrzenia się w kabel 
Mini DisplayPort-HDMI (w przypadku Macbooka Unibody) i w zależności od 
docelowego telewizora. Możemy oczywiście zamówić to u producenta, eks-
tra. W zestawie jednak jest to nieuwzględnione. O tyle jest to problematycz-
ne, że każdemu modelowi Macbooka odpowiada inny typ docka. Macbooki 
Unibody z 2008 roku do tych produkowanych dzisiaj używają jak jeden mąż 
portu Mini Display. Jakim więc problemem jest do wszystkich modeli pod te 
komputery dołączenie stosownej przejściówki? Problemem jest chęć zarobku. 
Cały zestaw, który jest potrzebny do komfortowego użytkownika, sprzedawa-
ny jest oddzielnie. Tego nie lubimy.

Jeżeli już zacząłem dość nietypowo, od wad, to muszę wspomnieć o jesz-
cze jednej rzeczy. Cenie. Jest wysoka, bo sprzęt można dorwać niemalże tyl-
ko u producenta w Stanach i kupno wiąże się z przesyłką zza oceanu. Bądźcie 
bowiem przygotowani na koszt w wysokości ponad 300 zł i do tego należy 
doliczyć kupno przejściówki do telewizora, o której wspominałem. Niektórzy 
mogą poczuć się odstraszeni, ale to by było na tyle. Wady tego sprzętu wiążą 
się z tym, że jest to kosztowny zakup, który nie jest adekwatny do materiałów, 
z jakich został wykonany. Cały Henge Dock jest plastikowy i pytanie brzmi: Co 
tutaj tyle kosztuje? A więc na tyle twórcy wycenili swój pomysł. Niby prosty, 
fakt, lecz sprawia masę frajdy. Ale do rzeczy.

Jestem osobą dość pedantycznie nastawioną do kilku spraw. Jedną z nich jest 
mój sprzęt i to, w jaki sposób o niego dbam i rozmieszczam w pokoju. Nie cho-
dzi tutaj o przepływ pozytywnej energii na modłę feng shui, ale o to, by wszyst-
ko było stylowe, minimalistyczne i wykonane ze smakiem. Zdecydowanie Hen-
ge Dock w tym pomaga. Jestem przekonany, że wielu z was pokochało sprzęt 
Apple za to, w jaki sposób się między innymi prezentuje i działa. A więc wiedz-
cie, że ta stacja dokująca dodaje +10 to stylu w salonie. To, co niesie ona w za-
miarze, to uproszczenie wykonywanych czynności. Wyobraźmy sobie bowiem 
sytuację, że przychodzą znajomi na domówkę. Jedną z rzeczy, jakie macie za-
planowane na wieczór to pokaz teledysków z iTunes, zdjęć w iPhoto i okraszo-
ne jest to wszystkim pokazem śmiesznych filmów na YouTube. Normalnie wy-
glądałoby to w taki sposób, że komputer musielibyśmy podłączać do telewizora 
i grzebać się z kablami. Henge Docks nas wyręcza. Podłączamy całe okablowa-
nie raz i potem cieszymy się tylko prostotą użytkowania. Polega to na wsunię-
ciu Macbooka do stacji i umocowaniu od dołu wszystkich kabli, które mamy 
w zamiarze używać. W momencie, gdy wszystko jest podłączone, całość trze-

ba delikatnie dokręcić śrubkami, które są w zestawie 
i viola! Trzeba jednak zachować delikatność i wszyst-
ko dokręcać, gdy całość bezpiecznie stoi, by potem 
nie było problemów z wykrzywionymi końcówka-
mi kabli. I to by było na tyle w kwestii montażu. Ła-
two i przyjemnie. Teraz słów kilka o użytkowaniu.

Na samym początku, gdy czekałem na paczkę, 
obawiałem się, że komputer może się przegrzać. Wie-
le osób na amerykańskich forach pisało, jak to Mac-
booki mają tendencje do nagrzewania się do granic 
możliwości i – uwaga – eksplodowania na matrycę 
w trybie clamshell. Co za brednie. Jeżeli również to 
czytaliście, to od razu spieszę was uspokoić. Możecie 
to włożyć między bajki, bo jest to tak samo prawdzi-
we jak baśń o Kopciuszku. By wszystko było jasne, 
przyjrzyjcie się dokładnie pomiarowi temperatur kom-
putera zarówno w trakcie zwykłego użytkowania, jak 
i w trybie clamshell, postawionym w stacji dokującej. 
Kolejnym zmartwieniem gawiedzi na tych samych fo-
rach jest fakt, że Henge Dock rysuję obudowę Macbo-
oka podczas wkładania i wyciągania. W tym jest wię-
cej prawdy, bo ponoć we wcześniejszych modelach 
ten problem występował, lecz producent zarzeka się, 
że kwestię rozwiązał. Jestem w stanie mu uwierzyć, 
bo z problemem się nie spotkałem. Przy każdym wy-
ciągnięciu z docka, na komputerze widoczny był bia-
ły ślad, lecz wystarczyło go przetrzeć samym palcem 
i problem znikał. Wkładałem i wyciągałem Macbo-
oka z docka ponad sto razy. Za każdym razem wy-
starczyło przetrzeć ten ślad palcem i żadnych rys na 
obudowie w tych miejscach nie było.

Słowem zakończenia, bo niewiele więcej moż-
na powiedzieć, jest to kawał dobrego sprzętu, choć 
drogiego. Odstrasza cena i niepełne okablowanie, 
ale zachęca reszta, o której mogliście się przekonać 
w powyższej recenzji. Osobiście mogę wam z czy-
stym sumieniem Henge Dock polecić, ale musicie 
mieć wolną gotówkę. Dobrym rozwiązaniem, dość 
luksusowym za razem jest kupno tylu docków, ile 
telewizorów jest w domu, wtedy jak w filmie po-
kazowym na oficjalnej stronie, gdziekolwiek prze-
niesiemy swój komputer w domu, możemy pod-
łączyć go do telewizora, tudzież monitora i cieszyć 
się naszą zawartością na dysku. @

Henge Dock
tekst: Wojciech Rajpert
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 Historia 
Final Cut Pro pierwszy raz ujrzał światło dzienne 12 lat temu, 
podczas NAB w Las Vegas. Final Cut Studio, pakiet zawierający 
o wiele więcej niż sam edytor nieliniowy, pojawił się dopiero 6 lat 
później, w 2005 roku na tych samych targach. Od początku zy-
skał szerokie poparcie zaawansowanych amatorów i hobbystów, 
montujących w wolnym czasie. Został również ciepło przyjęty 
przez niezależnych twórców. Rynek PRO zainteresował się tym 
produktem znacznie później i zdaje się, że wiele osób o tym dzi-
siaj już nie pamięta, ale o tym za chwilę.

FCS z czasem podbił Hollywood i dzisiaj ma ponad połowę 
rynku, z Avidem i Adobe’im dosyć daleko z tyłu. Wiele osób nie 
wie o tym, że takie produkcje jak The Ring (2002), Cold Mountain 
(2003), Sky Captain and World of Tomorrow (2004), Corpse Bride 
(2005), Jarhead (2005), Reign Over Me (2007), The Social Network 
(2010) i nominowany do Oskara, True Grit (2010) zostały pocięte 
właśnie pakietem od Apple’a. Do tego oczywiście dochodzi Final 
Cut Server, oprogramowanie dbające o to, aby można było mon-
taż rozdzielać i właściwie nim zarządzać w dużym zespole osób.

Nadszedł jednak rok 2011 i nowy Final Cut Pro, oznaczony 
rzymskim numerem X, często błędnie wymawianym jako „iks” 

zamiast „dziesięć” – zresztą typowy błąd przy wymowie OS X. 
Nadszedł i niektórzy stracili dla niego głowę, a inni mają ochotę, 
aby to jego twórcy je stracili.

 Histeria 
Nowy FCP wzniecił burzę wśród profesjonalistów, którzy jak małe 
dzieci zaczęli histeryzować i grozić opuszczeniem używanej przez 
nich platformy. Płaczem, skarżeniem, krzyczeniem i innymi emo-
cjami starali się pokazać światu ich oburzenie. Przecież teraz nie 
będą w stanie pracować! Cały sprzęt przez nich kupiony stał się 
bezwartościowy i nie mogą teraz zarabiać. Wielu też zapowie-
działo przejście do Avida czy Adobe.

Powstała nawet petycja skierowana do Apple’a, żądająca na-
tychmiastowego przywrócenia Final Cut Studio 3 oraz wsparcia 
dla niego, przywrócenia Final Cut Pro 7 pod nową nazwą, a Fi-
nal Cut Pro X ma zostać zaliczony do rodziny iMovie i nazwany 
produktem „konsumenckim”.

To największy stek bzdur, jaki w życiu słyszałem.
Osoba profesjonalnie zajmująca się montażem, wraz z korek-

tami dźwięku, koloru i innych rzeczy albo jest złotą rączką, albo 
pracuje w zespole z dźwiękowcami, kolorystami i tak dalej. Ta-
kie osoby nie polegają tylko i wyłącznie na FCP czy FCS, ale rów-
nież korzystają z wszelkiej maści pluginów, często droższych od 
samego pakietu Apple’a, na ProTools i wielu innych programach. 

Szybki i 64bitowy

Final Cut Pro X
tekst: Wojtek Pietrusiewicz
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Czy dobrze rozumiem, że te osoby na-
gle porzucą sprzęt i  aplikacje trzecie, 
kosztujące w sumie -naście lub -dzie-
siąt tysięcy złotych tylko dlatego, że nie 
podoba im się nowy FCP X? To, co zna-
ją i używają od lat nagle przestało dzia-
łać? Czy Nikon D3s zacznie robić gorsze 
zdjęcia jak na rynku pojawi się D4? Czy 
krowa pije mleko?

Jak małe dzieci, słowo daję!
Mimo wszystko Apple popełnił dwa 

błędy – wycofał z rynku FCS/FCP7 i za-
przestał ich wspierania. Tylko, że oso-
by krzyczące najgłośniej przecież już 
mają kupiony pakiet i z powodzeniem 
z niego korzystają. Jedyne, co się dla 
nich zmieniło to fakt, że istnieje nowszy produkt, do którego nie 
są w żaden sposób przymuszani. Dla osób, które chcą rozsze-
rzyć swoją produkcję o kolejne stanowiska mam dobrą wiado-
mość: Apple obecnie rozważa, czy przywrócić sprzedaż licencji 
na Final Cut Pro 7.

FCP X nie jest produktem dla wszystkich, ale nie oznacza to, 
że nie powinno się go kupować. Dla tych, którym brakuje nie-
której funkcjonalności, to idealna okazja do nauczenia się nowe-
go interfejsu, stworzyć nowe workflow – FCP zdaje się mówić: 
Cześć! Stoję na całkowicie nowych fundamentach, na których 
powstanie moje społeczeństwo, ale zapraszam już dzisiaj! Za-
poznaj się ze mną!

Taka mała podpowiedź: można w międzyczasie montaż robić 
w FCP X, wyeksportować projekt w kilkanaście/kilkadziesiąt se-
kund w ProRes (jest renderowany w tle) i wrzucić go do FCS, ce-
lem na przykład zrzucenia na taśmę.

 Apple odpowiada na zarzuty 
Pomimo powyższych słów krytycznych, jest nadal garstka osób, 
która po prostu wypunktowała słabe strony i brakujące elemen-
ty FCP X, a Davidowi Pogue’owi z New York Times udało się uzy-
skać na nie odpowiedzi, bezpośrednio od product managerów 
aplikacji. Podpadają one, według, Davida, pod trzy kategorie:
1.  Funkcje, które są przeniesione w inne miejsce, a użytkownik 

nie może ich znaleźć.
2. Funkcje, które pojawią się wraz z rozwojem aplikacji.
3. Funkcje, które potrzebują pluginu lub dodatku od firm trzecich.
Pytania i odpowiedzi
1.  Brak multicam: Ta funkcja będzie wkrótce i jest na liście naj-

ważniejszych elementów czekających na wprowadzenie. Obec-
nie można dwa klipy ze sobą zsynchronizować (FCP X to robi 
po ścieżce audio) i za pomocą funkcji „Disable” przełączać się 
pomiędzy nimi.

2.  Brak współdzielenia projektów pomiędzy komputerami: To nie 
jest prawda – można dzielić się projektem, klipami z niego lub 
obiema rzeczami.

  Uwagi: Niestety brakuje możliwości trimowania klipów, aby 
zmniejszyć ich objętość.

3.  Nie można dowolnie organizować sobie klipów: Można, jeśli 
user zada sobie trud zrozumienia, jak działają słowa kluczowe.

  Uwagi: Po utworzeniu swoistego subklipu, poprzez dodanie do 
oryginalnego fragmentu słowa kluczowego, nie można nadać 
mu innej nazwy. Trzeba przestawić umysł na nową metodę 
katalogowania plików i zaznaczać jeden fragment nawet kil-
koma słowa kluczowymi oraz nauczyć się korzystać ze Smart 
Collections.

4.  Wszystkie pliki zawsze trafiają do jednego folderu na dysku: Po-
nownie nie jest to prawdą – wystarczy podczas importu od-
znaczyć pole „Copy files to Final Cut Events folder”.

5.  Nie można skorzystać z funkcji „Reconnect”: FCP X pozbył się 
tej funkcji, ze względu na problemy, jakie sprawiały niektórym 
użytkownikom. Mnie również zdarzyło się ponownie podłą-
czyć niewłaściwe klipy i cała praca poszła na marne. Nowy FCP 
automatycznie przywraca połączenia do klipów, jak np. pod-
łączymy dysk, na którym były przetrzymywane. Każdy plik 
otrzymuje własny identyfikator, który pozwala aplikacji roz-
poznać, że to jest ten właściwy.

6.  Nie można zarządzać ścieżkami audio: To obecnie jedna z naj-
większych bolączek dla mnie, ponieważ mam sytuacje, w któ-
rych poszczególne dane muszą absolutnie znaleźć się na od-
powiednich parach ścieżek (1 i 2 oraz 3 i 4). Na obecną chwilę 
można polegać na narzędziu Automatic Duck Pro Export 5.0 
lub po prostu poczekać aż Apple to przywróci – jest na liście 
najważniejszych brakujących elementów.

  Uwagi: Automatic Duck Pro Export 5 kosztuje 500 dolarów 
(lub 200 dolarów jako upgrade).

7.  Nie można ustawiać niestandardowych rozmiarów video lub 
nietypowego klatkarza: Wystarczy pogrzebać w oknie dialo-
gowym podczas importowania materiałów. Można to również 
zrobić za pomocą aplikacji Compressor po montażu i podczas 
eksportowania.

  Uwagi: Nadal jednak nie można ręcznie podać dowolnie wy-
myślonych wymiarów, które czasami do wymagane do two-
rzenia materiałów na niestandardowe urządzenia, jak np. vi-
deowalle lub na strony internetowe. Konieczne jest wysłanie 
pliku do Compressor 4.

8.  Brak wsparcia dla kamer RED: Apple obecnie pracuje z RED nad 
wsparciem dla ich klipów. Obejściem jest nagrywanie materia-
łów w QT lub konwertowanie materiału do ProRes za pomocą 
darmowego narzędzia producenta kamer.
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  Uwagi: Odpowiada to mniej więcej robieniu zdjęć w JPG, za-
miast RAW w lustrzankach – utrata sporej ilości informacji jest 
nieunikniona.

9.  Brak wsparcia dla P2: Zamiast logicznego wykorzystania funk-
cji „Import -> Files” trzeba skorzystać z funkcji „Import from 
Camera”.

10.  FCP X autosave’uje wszystko i nie mamy na to wpływu: Roz-
wiązaniem jest duplikacja projektu w momencie, który jest dla 
nas istotny. Problem zapewne zostanie rozwiązany w OS X 
Lion, za pomocą Versions.

11.   Nie można definiować „scratch disk”, na którym byłyby prze
trzymywane prerenderowane klipy: FCP X trzyma te pliki na 
tym samym dysku, co projekt, żeby niechcący nie zostały 
rozdzielone. Kto zapomniał przenieść ze scratch disku pliki 
na drugi komputer wie, w czym problem – konieczność wie-
logodzinnego renderowania to kara, która potem nas cze-
ka. Wraz z przenoszeniem projektu pomiędzy dyskami (z UI 
FCP X), przenoszone są również te pliki.

   Uwagi: Wstępnie zwrócono uwagę na fakt, że FCP X nie wspie-
ra innych dysków niż HFS+. To oznaczałoby, że nie da się ko-
rzystać z XSAN, AFP, NFS lub SMB.

12.  Nie ma możliwości nagrania materiałów na taśmę: Do tego 
potrzebne są dodatkowe narzędzia, dostępne od AJA lub 
Black Magic.

   Uwagi: O ile dzisiaj w broadcastowej telewizji taśmy są nadal 
wymagane, już nawet w Polsce powoli rusza przechodzenie 
na beztaśmowy workflow. Proces jednak wymaga jeszcze 
przynajmniej roku, jeśli nie więcej.

13.   Brak możliwości eksportu EDLów: … i go nie będzie. Apple nie 
uważa tego starego standardu za warty uwagi i woli skupić 
się na nowszych rozwiązaniach.

   Uwagi: Powoduje to, w wybranych przypadkach, konieczność 
zmiany całego procesu montażu, wymiany sprzętu i oprogra-
mowania – jest to bardzo kosztowna operacja.

14.  Brak możliwości eksportu OMF/AAF: Ponownie z pomocą tu-
taj pojawia się Automatic Duck Pro Export 5. Wkrótce zapew-
ne pojawi się więcej dostępnych pozy-
cji od firm trzecich.

15.   Nie można skorzystać z profesjonalne
go, broadcastowego monitora do pod
glądu: Do tego celu potrzebny jest do-
datkowy osprzęt w postaci karty na PCI. 
Obecnie problemem jest brak driverów, 
ale AJA już ma wersje beta do swoich 
produków, a Apple obecnie współpra-
cuje z Black Magic, aby ich oferta była 
też wspierana.

   Uwagi: Było też kilka produktów, któ-
re wykorzystywały FireWire lub Expres-
sCard dla osób, które nie miały Maka 
Pro. Ten problem musi być rozwiązany 
jak najszybciej, ponieważ niemożność 
korzystania z  sygnałów SDI/HD-SDI, 
wszelkiej maści legalizerów i  innych 
produktów uderzy w bardzo wiele osób 

i powoduje, że nie da się sprawdzić materiałów przed ich na-
graniem/wysłaniem do stacji TV.

16.  Nie można określić ustawień podczas eksportu do Quick Time: 
Należy skorzystać z Compressor 4, w którym otrzymujemy 
pełną funkcjonalność.

17.   Nie można importować projektów i  sekwencji z  FCP7/FCS3: 
Wygląd na to, że Apple nie będzie w ogóle wspierało tej 
funkcjonalności, co dla wielu może być sporym problemem. 
Z drugiej strony, nowy timeline i nowa funkcjonalność może 
przysporzyć sporo kłopotów i być może nie było technicznej 
możliwości rozwiązania problemu z kompatybilnością pew-
nych elementów. Podejrzewam, że import, który rozwalałby 
sekwencję, w pewnych sytuacjach byłyby znacznie bardziej 
krytykowany niż całkowity brak tej funkcji.

Źródło: http://morid.in/1gq

 iMovie Pro? Nie 
Josh Mellicker, jeden z pierwszych i najstarszych użytkowni-
ków Final Cuta, tłumaczy na swojej stronie, skąd wziął się inter-
fejs iMovie ‘08:

Któregoś dnia, po powrocie z urlopu, Randy Ubilos (twórca 
Adobe Premiere, Final Cuta Pro i iMovie ‘08), przeglądając surowe 
klipy z wycieczki doszedł do wniosku, że standardowe UI w edy-
torach nieliniowych do sortowania, odrzucania i wybierania cie-
kawych ujęć jest bardzo niewygodne. Postanowił stworzyć na-
rzędzie pomocnicze do Final Cuta Pro, w którym wprowadzałoby 
się słowa kluczowe do naszych materiałów, gdzie byłaby możli-
wość szybkiego przeglądania („skimming”) materiałów i wstęp-
nego montażu. Nazwał go „First Cut”. Workflow zakładał, że ten 
na szybko zmontowany materiał byłby eksportowany do FCP (za 
pomocą XML-a), w którym dopieszczałoby się całość.

Niestety, nie udało mi się ustalić, jak z tego pomysłu powstał 
iMovie ‘08, ale taki był ciąg zdarzeń, który doprowadził do rady-
kalnego odejścia od tradycyjnego UI w iMovie HD.

UI FCP X rzeczywiście jest bardzo zbliżone do tego znanego 
z iMovie, jednak w obliczu powyższej informacji, wierzę, że pro-

http://morid.in/1gq
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gram z pakietu iLife to był eksperyment i okazja do dopieszcze-
nia szczegółów przed tym ogromnym krokiem. Podobieństwo 
jednak kończy się na kolorystyce i ogólnym wyglądzie elemen-
tów UI – od razu widać, że funkcjonalność jest znacznie bardzo 
rozbudowana.

Powiem inaczej: BMW 318i i M3 wyglądają tak samo. Mają ta-
kie same reflektory, drzwi, klamki, ale kluczowe elementy są 
inne. Zawieszenie, stabilizatory, rozstaw kół, silnik, zegary, prze-
kładnia kierownicy, hamulce – to wszystko jest ważniejsze niż 
ogólny wygląd, który niewiele rozróżnia oba modele, a jedno-
cześnie czyni, że ten pierwszy staje się miejskim toczydełkiem, 
podczas gdy drugim można latać po torze, wśród znacznie droż-
szej konkurencji.

 Co nowego? 
Final Cut Pro X został przepisany od nowa. Jest 64-bitowy, zbu-
dowany na Cocoa, ma dostęp do całego dostępnego RAM-u i jest 
diabelnie szybki. Potrafi również wykorzystywać moc GPU do 
podglądów efektów specjalnych i  renderowania. Dzięki Grand 
Central Dispatch, technologii OS X, FCP X może optymalnie wy-
korzystać nie tylko wszystkie rdzenie w procesorach, ale rów-
nież Hyperthreading, tworzący dodatkowe wirtualne rdzenie.

FCP X wspiera również renderowanie w tle i spisuje się to ideal-
nie dla materiałów na linii czasu. Wprowadzenie jakiegokolwiek 
efektu nie wymaga klepania w skrót Alt+R – teraz wszystko robi 
się automatycznie w tle. Gorzej jednak wygląda sprawa z zakła-
daniem nowego Wydarzenia (odpowiednik „bin” z FCS) –  jeśli 
mamy bardzo dużo materiałów, to są one automatycznie kon-
wertowane do ProRes. Nawet wyłączenie konwersji w preferen-
cjach powoduje, że jakakolwiek ich modyfikacja wyzwala odpo-
wiednie procesy w tle. Może to powodować mocne zaśmiecenie 
HDD klipami, których nigdy nie wykorzystamy. Jako przykład: 
13 GB materiałów w H.264 zostały przekonwertowane do Pro-
Res i zajmują dodatkowe 160 GB pomimo, że skorzystam tylko 
z jednej dwudziestej całości. Rozwiązaniem jest duplikacja pro-
jektu z opcją wykorzystania tylko użytych mediów.

Organizacja importowanych mediów jest bardzo zgrabnie wy-
myślona – automatycznie rozpoznawane są twarze i dzięki temu 
powstają kolekcje podzielone na liczbę osób w danym kadrze. 
Program dodatkowo rozpoznaje, czy kadr jest szerokokątny, nor-
malny czy też jest zbliżeniem. Na koniec analizuje wszystkie me-
dia pod kątem problemów z brakiem 
stabilizacji, tzw. „rolling shutter”, au-
dio (szumy, trzaski, itp.) oraz balans 
kolorów. Wszystko następnie lądu-
je w odpowiednich kolekcjach i cze-
ka na sprawdzenie przez montaży-
stę oraz ewentualne zatwierdzenie 
poprawek. Brakuje jednak możliwości 
nadania poszczególnym subklipom 
nazw własnych, co ma szczególne 
znacznie, gdy jest ich kilkaset. Trzeba 
przestawić się na nową metodologię 
i każdemu zaznaczonemu fragmen-
towi nadawać słowa kluczowe – na-
wet kilka do jednego „subklipu”. Na 

koniec, za pomocą Smart Collections, możemy szybko stworzyć 
zbiory interesujących nas fragmentów. Przykładowo: do frag-
mentu wyścigu F1, na którym jest wypadek Hamiltona i Webbe-
ra przypisałbym trzy słowa kluczowe: Hamilton, Webber i Wypa-
dek. Następnie utworzyłbym dwie Smart Collections: Wypadki 
Hamiltona oraz Wypadki Webbera.

Nowy „magnetyczny timeline” spodobał mi się od samego 
początku. Nie tylko znacznie ułatwia pracę, ale jednocześnie 
powoduje, że jest znacznie szybsza, zapobiegając niezamierzo-
nym kolizjom poszczególnych klipów. Umożliwia również two-
rzenie połączeń pomiędzy różnymi elementami na linii czasu, 
a to z kolei powoduje, że ruszenie jednego z nich automatycz-
nie pociąga za sobą całą resztę. Prostota, z jaką to działa jest bar-
dzo imponująca, a jak połączymy to jeszcze z „Compound Clips”, 
to otrzymujemy bardzo mocne narzędzie, którym bez proble-
mu pokryjemy brak możliwości tworzenia wielu sekwencji w ra-
mach jednego projektu.

„Compound Clips” to funkcja, która łączy kilka ścieżek au-
dio i video w jeden element, którym następnie zarządzamy do-
kładnie tak jak pojedynczym klipem. Ma to szczególne znacznie 
w przypadku długich projektów, które możemy dzięki tej funkcji 
podzielić na poszczególne „sceny”. Jeśli mamy jednak potrzebę 
edycji wnętrza wybranego „Compound Clip”, to nie ma proble-
mu – podwójne kliknięcie otwiera kolejną linię czasu z elemen-
tami w nim zawartymi. Nawet jak zmienimy jego długość, to 
wszystkie inne elementy dostosują się do nowego czasu trwa-
nia automatycznie.

Ciekawą możliwość zapowiadają „Placeholders”, z których 
możemy zbudować nasze opowiadania, zanim otrzymamy ja-
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kiekolwiek materiały od operatorów. 
Możemy dzięki nim wizualnie opi-
sać, ile osób ma się znajdować w da-
nej scenie, jaki ma być kadr i  ile ma 
trwać. Potem wystarczy tylko zastą-
pić go odpowiednim klipem... Two-
rzenie w ten sposób „storyboard” na 
pewno wielu osobom przypadnie 
do gustu, szczególnie tym ceniącym 
kreatywność.

Koncepcja ścieżek zupełnie odeszła 
w zapomnienie, przynajmniej dopó-
ki nie zostanie wydana łatka, umoż-
liwiająca ich dokładne definiowanie, 
prawdopodobnie przy eksporcie. Do 
dyspozycji mamy wspomniany „sto-
ryboard”, na którym układamy całość 
w logiczny ciąg, wraz z możliwością stosowania „podpiętych” kli-
pów, które przynależą do elementu na głównej linii czasu. Jest 
też opcja tworzenia pobocznych „storyboards”, która momenta-
mi jest konieczna, chociażby po to, aby móc zastosować przej-
ścia i innego rodzaju efekty.

Final Cut Pro X ma dostęp do całej naszej bazy zdjęć w iPhoto 
i Aperture, muzyki z iTunes, Garageband oraz do Apple  Loops, 
sporej ilości „transitions” i efektów oraz zapewnia możliwość 
tworzenia swoich za pomocą taniego jak barszcz Motion 5. Ten 
ostatni zasługuje na osobny wpis i nie miałem jeszcze czasu go 
szczegółowo zgłębić, ale trochę zmienił się workflow z nim zwią-
zany – nie ma teraz opcji wysłania do Motion fragmentu prosto 
z linii czasu, co może być dla niektórych zaskoczeniem. Motion 5 
nie wymaga FCP X – można go zainstalować na innych kompu-
terach, które będą służyły tylko do tworzenia nowych efektów 
i  tym podobnych. Przy okazji, po zakupie FCPX w Uaktualnie-
niach pojawia się paczka dźwięków dodatkowych ważąca po-
nad 1 GB, więc jest z czego wybierać.

Soundtrack Pro, dotychczas niezależna aplikacja do edycji 
dźwięku, teraz jest w większości zintegrowana z FCP X. Dostęp-
ne działania na ścieżkach audio są bardzo imponujące, a praca 
z nimi niesamowicie szybka. Wyciszenie fragmentu to dosłownie 
kilka sekund machania myszką, oraz dodawania różnych efek-
tów. Niestety zabrakło bardziej zaawansowanych funkcji i nie mo-
żemy niezależnie edytować lewej i prawej ścieżki – to jest spory 
minus. Dopóki Apple nie przywróci Soundtrack Pro (o ile to zro-
bi), to dźwiękowcy będą zmuszeni do korzystania z takich apli-
kacji trzecich, jak ProTools. Oczywiście do tego będzie potrzeb-
ny dosyć drogi plugin, przynajmniej dopóki Apple nie wprowadzi 
funkcji eksportu. FCP X wprowadza równocześnie spory ukłon dla 
użytkowników lustrzanek, którzy często nagrywają dźwięk za 
pomocą innych urządzeń. Dostępna jest automatyczna synchro-
nizacja ścieżki audio nagranej np. DAT-em pod warunkiem, że vi-
deo ma audio, do której FCP będzie mógł przyrównać tą pierwszą.

Zniknął również Color – program służący do wprowadzania 
korekt i zmian w kolorach poszczególnych klipów. Funkcjonal-
ność tą również wbudowano w FCP X, ale niestety, podobnie jak 
w przypadku dźwięku, została znacząco uproszczona. Ciekawą 
funkcją za to może być automatyczne dostosowywanie danego 

klipu do kolorystyki innego – działa to bardzo sprawnie, jednak 
mam wątpliwości co do przydatności tego w bardzo high-endo-
wym środowisku. Dla mniej poważnych produkcji z pewnością 
będzie to dla wielu błogosławieństwo.

 Apple UK odpowiada na pytania 
Miałem możliwość porozmawiania z product managerem FCP X 
w UK, który wyjaśnił kilka wątpliwości, ale niestety nie mógł 
wyjawić wszystkich szczegółów na temat przyszłości produktu.

Dowiedziałem się, że Compressor 4 pomimo, że ma interfejs 
niemalże identyczny jak w poprzedniej wersji, to jest częściowo 
64-bitowy. Ze względu na kwestie kompatybilności będzie mu-
siał pozostać w takiej formie na bliżej nieokreślony czas.

Poinformował mnie również, że wsparcie dla XSan nadcho-
dzi – obecnie nie ma możliwości przenoszenia projektów i wy-
darzeń na dyski inne niż sformatowane jako HFS+.

Udało mi się również uzyskać informacje na temat Ver-
sions – nowej funkcji OS X Lion, który jest tuż za rogiem (o ile 
nie pojawił się, zanim ten artykuł poszedł do druku). Na począt-
ku nie będzie wspierany, ale dostałem zapewnienie, że pojawi 
się wkrótce po premierze Liona. To ważna rzecz, bo FCP X obec-
nie automatycznie zapisuje wszystko bez możliwości cofnięcia się 
do wybranego punktu (no chyba że za pomocą Time Machine).

Pytałem się również o dodatkowe, dedykowane aplikacje, ta-
kie jak znane z FCS Soundtrack Pro czy Color. Odpowiedź brzmia-
ła: Niestety nie mogę tego tematu poruszać. Na dzisiaj nie wolno 
mi mówić o przyszłości dodatkowych aplikacji, ale jeśli miałoby 
się cokolwiek pojawić, to będzie dostępne w Mac App Store, na 
takiej samej zasadzie jak Compressor i Motion.

Optymiści się ucieszą, pesymiści stwierdzą, że to tylko gadka, 
ale myślę, że profesjonaliści być może wymuszą na Apple taki 
krok, ponieważ do wielu produkcji obecne narzędzia mogą się 
okazać niewystarczające.

Przy okazji wyjaśniłem kwestię niewspieranych kart graficz-
nych, na które narzeka sporo właścicieli Maków Pro. Otóż kar-
ta musi wspierać OpenCL, czyli objęte są modele od 2008 roku 
wzwyż. Znacznie lepszą wiadomością jest jednak fakt, że do 
każdego Maka Pro od 2006 roku można włożyć kartę graficzną 
wspierającą wspomniany standard. Obecny model, ATI Radeon 



Final Cut Pro X 7-8/2011 69PROGRAMY

HD 5770, powinien poprawnie funkcjonować w każdym Maku Pro 
z ostatnich pięciu lat. Jej koszt oscyluje w rejonie 1000 zł, więc nie 
jest to duży wydatek. Jest też szansa na zakupienie karty z po-
przedniej generacji (2009), która jest ponad trzykrotnie tańsza.

 Konferencja Apple z 6 lipca 2011 
Apple zorganizowało w UK konferencję, na której wyjaśniło się 
kilka kolejnych rzeczy. Wiemy, że obecnie rozważane jest przy-
wrócenie licencji na FCP7, aby klienci mogli bez problemów po-
szerzyć swoje stanowiska o kolejne. Wyklarowane zostało rów-
nież kilka innych szczegółów:
•	 	import/export	XML	pojawi	się	od	zewnętrznego	producenta	

oprogramowania,
•	 	wsparcie	dla	EDL	pojawi	się	wkrótce,
•	 	wkrótce	gotowe	będą	pluginy	od	AJA,	oferujące	możliwość	

nagrywania do i z magnetowidów z kodem czasowym,
•	 	kompatybilność	z XSAN	to	kwestia	paru	tygodni,
•	 	będzie	możliwość	wyjścia	video	na	broadcastowe	monitory	

poprzez hardware od Blackmagic i AJA,
•	 	pojawi	się	również	wsparcie	dla	nietypowych	kodeków.

Padło również stwierdzenie, że niektóre opcja będą darmo-
we, a niektóre płatne. Potencjalnie może się to okazać plusem, 
ponieważ podstawowe narzędzie, czyli sam edytor, będzie do-
stępniejszy cenowo dla mniej zamożnych klientów lub nawet 
dla hobbystów, którzy wymagają znacznie więcej niż oferuje 
obecnie iMovie.

 Warto? 
Apple przepisując Final Cuta od podstaw, w Cocoa i 64-bitach, 
stworzyło bardzo solidne fundamenty na następne dziesięć lat. 
Fundamenty, na których Final Cut ma zapewnioną nowoczesną 
przyszłość i szansę rozszerzenia horyzontów. Jego prędkość jest 
szokująca i  znacznie przewyższa iMovie, którego dotychczas 
uważałem za sprawnie działającą aplikację. Final Cut Pro 7 nawet 
nie ma co tutaj szukać pod tym względem, gdzie ciągłe klepanie 
w Alt+R, aby wyrenderować każdą zmianę powoduje drgawki. 
Wystarczy kilka minut, aby zobaczyć, że nowy interfejs użytkow-
nika, pomimo że jest podobny, jest nie tylko narzędziem w innej 
lidze, ale i w innej galaktyce.

W obecnej formie nie zadowoli niestety wszystkich, szcze-
gólnie tych najbardziej high-endowych graczy, którzy korzysta-
ją z takich produktów Final Cut Server, wymagają wsparcia dla 

magnetowidów i wielu innych rzeczy. Brakuje jeszcze pluginów, 
efektów i wielu innych rzeczy. Niewątpliwie trwają prace pro-
wadzone przez firmy trzecie nad przeniesieniem ich produktów 
do FCPX, więc jest to tylko i wyłącznie kwestią czasu. Apple nie 
spoczął na laurach i zapewne prace nad kolejną funkcjonalno-
ścią oraz uzupełnieniem braków idą pełną parą.

Pomimo braków, ciężko mi nie polecić tego edytora. Nie dość, 
że redefiniuje ten segment, to jeszcze ma kilka genialnych rozwią-
zań, jak chociażby „Precision Editor” czy też narzędzie odpowie-
dzialne za Ripple, Roll, Trim i tak dalej. Dla klawiszowców dostęp-
ne są bardzo rozbudowane możliwości personalizacji ustawień, 
a nowi użytkownicy będą czuli się swobodnie z myszką w ręce. 
Spełnia ona swoje zadanie znacznie lepiej niż w przypadku po-
przednika, z zaznaczeniem, że taka praca jest wolniejsza.

Na dłuższą metę to był genialny krok Apple. Podczas, gdy kon-
kurencja grzebie się w starym kodzie, Apple rozpoczyna z czystą 
kartką, którą będzie sukcesywnie zapisywać nową funkcjonalno-
ścią oraz rozszerzeniami. Znikają ograniczenia, poprawiono prak-
tycznie wszystkie aspekty związane z wydajnością, a nowe UI, 
po przyzwyczajeniu, ma kilka rewelacyjnych rozwiązań. Okres 
przejściowy będzie oczywiście ciężką próbą dla niektórych mon-
tażystów, ale w perspektywie czasu potencjał FCP X jest gigan-
tyczny, tym bardziej, że wielordzeniowe procesory rosną jak grzy-
by po deszczu. @

Motion 5 
 Cena:  39.99 Euro

 Ocena iMagazine 
     

Compressor 4 
 Cena:  39.99 Euro

 Ocena iMagazine 
     

Final Cut Pro X 
 Cena:  239.99 Euro

 Ocena iMagazine 
  dla profesjonalistów 

     
 

 dla zaawansowanych amatorów 
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 WT360 
Co może być ciekawego w kolejnym programie do prognozy pogody? Otóż, program ten 
podaje prognozę na 360 dni do przodu. Wystarczy wybrać miejsce lub pobrać z GPS na-
szą lokalizację i w sekundę dowiadujemy się, że w najbliższe święta Bożego Narodzenia, 
w Warszawie będzie 1 na plusie i śnieg z deszczem, czyli standard. Program może się nam 
przydać też do planowania wyjazdów wakacyjnych. Fajnie wiedzieć, że Dubrownik w paź-
dzierniku to bardzo ciepłe miasto. Twórcy aplikacji przekonują, że nie jest to wróżenie z fu-
sów, a jedynie statystyczna analiza pogody, przeprowadzona w oparciu o dane pochodzą-
ce z wielu minionych lat. Największą wadą programu jest mała liczba lokalizacji, w których 
możemy sprawdzić pogodę.

Cena: 0,79 euro

…» http://bit.ly/pbk5Uj

 Capture 
iPhone jako kamera – to z założenia sprzęt do robienia szybkich 
filmów w przypadkowych sytuacjach. Tym, co najbardziej mnie 
denerwuje, gdy nadarza się niepowtarzalna sytuacja do nakrę-
cania filmu, jest powolność systemowej aplikacji. Trzeba ją uru-
chomić, przestawić przełącznik na kręcenie filmów oraz wcisnąć 
nagrywanie. A tymczasem, spadający samolot jest już na ziemi. 
Aplikacja Capture rozwiąże nasze problemy. Jej ikonka, czyli duży 
czerwony przycisk, sugeruje przeznaczenie już na pierwszy rzut 
oka. Wciskamy go, aplikacja się błyskawicznie uruchamia i od razu 
nagrywa obraz. Trwa to bardzo, bardzo krótko. Sama aplikacja 
ma mało funkcji, możemy jedynie kliknąć na ekran, aby ustawić 
ostrość oraz włączyć lampę błyskową. Filmy nagrane przez apli-
kację znajdziecie potem w systemowej rolce zdjęć. Świetny pro-
gram dla społecznych reporterów.
 Cena: 0,79 euroy

…» http://bit.ly/q9k2Pu

Gry i programy z AppStore Wybrał: Norbert Cała 

iPhone

 VirusBarrier 
Jest to chyba pierwszy program antywirusowy dla systemu iOS. Pytanie: po co? Przecież 
dla iOS nie ma żadnych wirusów. Program ma jednak trochę inną zasadę działania. Dzięki 
niemu możemy przeskanować dokumenty, które potem otworzymy na naszych kompu-
terach, które są już niestety podatne na działanie złośliwego oprogramowania. Skanować 
możemy dokumenty, które przyszły do nas pocztą – w tym celu wybieramy otworzenie za-
łącznika w programie VirusBarrier. Możemy też przeskanować dokumenty, które przecho-
wujemy na naszym dysku Dropbox lub iDisk. Ciekawa jest też opcja sprawdzenia, czy dana 
strona WWW nie zawiera jakiegoś niebezpiecznego kodu dla naszego komputera. Brakuje 
mi tylko opcji skanowania dysków w sieciach wewnętrznych.

Cena: 1,59 euro 
(zawiera roczny abonament na sygnatury wirusów)

…» http://bit.ly/pNJDZ6

iPhone

iPhone

http://itunes.apple.com/pl/app/yanosik/id424002753?mt=8 
http://itunes.apple.com/pl/app/virtualo/id424601939?mt=8&ls=1# 
http://itunes.apple.com/pl/app/panorama4d/id431220551?mt=8 
http://bit.ly/pbk5Uj
http://bit.ly/q9k2Pu
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 Celsius 
O tym programie dowiedziałem się tak naprawdę od czytelników iMagazine. W czasie na-
grywania Live z konferencji WWDC powiedziałem, że będzie taki program, który wyświetla 
(jako alert ilości powiadomień) temperaturę na ikonie, umieszczonej na biurku iPhone’a/iPa-
da. Poprawiliście mnie, że już jest taki program i nazywa się właśnie Celsius. Dzięki temu mo-
żemy widzieć aktualną temperaturę na ekranie, bez uruchamiania żadnej aplikacji. Rozwią-
zanie bardzo fajne i warte 0,79 euro. Problem jest tylko z minusowymi temperaturami, ale 
to i tak świetne obejście Apple’owych obostrzeń. U mnie zagościł na stałe, na ekranie HOME.

Cena: 0,79 euro

…» http://bit.ly/o9fQNZ

 Touchgrind BMX 
Nigdy nie pomyślałem, że taka gra może mnie wciągnąć. Pewnie bym nawet jej nie zainsta-
lował, gdyby nie to, że kiedyś, kiedy byłem piękny i młody sam wykorzystywałem rower 
w innych celach, niż jeżdżenie po ścieżce rowerowej. W grze sterujemy dwoma palcami wir-
tualnym rowerem (tytuł jest mylny, nie zawsze jest to BMX), musimy nim kręcić najróżniej-
sze tricki w skateparkach lub na torach naturalnych. Za tricki dostajemy punkty, które po-
zwalają nam przejść na inne miejscówki i odblokować kolejne rowery. Świetna grywalność, 
świetna grafika. Gdzie indziej wykręciłbym front-to-back flipa?

Cena: 3,99 euro 
…» http://bit.ly/qh8lIL

iPhone

iPhone

 AirPort Mania 2 Wild Trips 
Ta gra to sequel pierwszej gry o tym tytule. Sequel, moim zda-
niem, bardzo udany. W grze utrzymanej w zabawnej rysunkowej 
scenerii bawimy się w kontrolerów lotu na różnych egzotycznych 
lotniskach. Musimy w miarę szybko skierować samoloty na od-
powiednie pasy, potem do odpowiedniego gate’a, a w między-
czasie wykonywać zachcianki danych samolotów. Czyli podsta-
wiać je do tankowania, naprawy czy nawet umycia. Wszystko 
oczywiście jak najszybciej, bo im szybciej to zrobimy, tym więcej 
zarobimy na rozbudowę portu lotniczego. Nasze zarobki mogą 
być wyższe, jeśli będziemy samoloty jednej linii obsługiwali tyl-
ko w jednym stanowisku, lub wykorzystamy tylko jeden pas do 
lądowania, a drugi do startu. UWAGA – Gra bardzo wciągająca! 
Brakuje mi w niej jedynie możliwości doprowadzenia do jakie-
goś, choćby malutkiego, wypadeczku.
 Cena: 2,39 euro
 …» http://bit.ly/n7KTnf

iPhone

http://itunes.apple.com/pl/app/tygodnik-angora/id428646005?mt=8 
http://itunes.apple.com/app/ataris-greatest-hits/id422966028?mt=8 
http://bit.ly/o9fQNZ
http://bit.ly/qh8lIL
http://bit.ly/n7KTnf
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Kiedy siadam nad kalendarzem, aby przygotować się do 
kolejnego tygodnia pracy, ciągle łapię się na tym, że bez 
iCala nie mógłbym już normalnie funkcjonować. Pomimo 
tego, mam jednak nieodparte wrażenie, że aplikacja ta 
obarczona jest pewnymi wadami, które nie dają jej po-
lotu i lekkości obsługi. W tym całym zarządzaniu szuka-
łem czegoś lekkiego, funkcjonalnego, a zarazem ładne-
go. Czegoś, co wkomponowuje się w Mac OS X i po chwili 
pracy stanie się jego integralną częścią. Jakiejś fanta-
stycznej aplikacji… Fantastical?

Program Fantastical umieszcza swoją ikonę w belce systemowej, 
obok zegara z datownikiem. Kliknięcie w ikonę sprawia, że kursor 
automatycznie pojawia się w miejscu, w którym będziemy wpisy-
wać zadania kalendarza. Dzięki temu – aby wpisać nowe zada-
nie – nie musimy wykonywać dodatkowych czynności. Wciśnię-
cie przycisku Tab sprawia, że znacznik pojawia się w polu obok, 
skąd możemy wyszukiwać zapiski umieszczone na poszczegól-
nych dniach tygodnia. Fantastical posiada znakomity mecha-
nizm tworzenia wpisów, nazwany „natural language engine”. 
Jest to technologia wpierająca tworzenie wpisów skojarzona z na-
turalnym językiem. 
Kiedy zapiszemy na 
przykład „Spotkanie 
z  Martą”, wówczas 
automatycznie stwo-
rzona zostanie możli-
wość wysłania zapro-
szenia do pani Marty 
z Książki Adresowej. 
To samo dotyczy wy-
razów „od”, „każdego 
dnia”. Także poprzez 
podanie daty wpisy-
wana czynność au-
tomatycznie znajdzie 
swoje miejsce w  ka-
lendarzu. Na nasze 
nieszczęście program 
nie wspiera polskich 
słów i będziemy mu-
sieli posiłkować się an-
glojęzycznymi zwro-
tami: „with, every, 

from”. Działa to bardzo sprawnie, a sztuka poznania „naturalne-
go języka” bardzo szybko wchodzi w krew. Na uwagę zasługu-
je również możliwość skonfigurowania aplikacji w ten sposób, 
aby automatycznie do wpisanych zdarzeń były dodawane alar-
my. Jeśli chcemy otrzymywać przypomnienia o zbliżających się 
terminach, ta funkcja jest świetnym dodatkiem bez konieczno-
ści zagłębiania się w kolejne funkcje jak ma to miejsce w iCalu.

Aplikacja pozwala na podgląd z wyprzedzeniem kilkunastu 
dni, jakie zapisaliśmy w kalendarzu systemowym. Wszystkie są 
pokolorowane w zależności od barwy kalendarza. Kliknięcie na 
wpisie powoduje przeniesienie nas na odpowiedni dzień w gra-
ficznym układzie tygodnia oraz otwiera boczne menu ze szcze-
gółowymi danymi wpisu. Wielka szkoda, że program nie oferuje 
edycji i możliwości usuwania zapisków. W tym celu musimy udać 
się do iCala. To poważny uszczerbek w funkcjonalności programu.

Fantastical to program, który już po pierwszym uruchomieniu 
po prostu mnie zauroczył. Na początek wyglądem i schludnym 
interfejsem. Zaraz potem sposobem i szybkością w uzupełnianiu 
zapisków kalendarza. Z uwagi na fakt, że wszystkie spotkania 
i zadania staram się uzupełniać w iCalu – bo z mojej ulotnej pa-
mięci potrafią takie informacje bezwiednie wyparować – tym bar-
dziej doceniam automatyczne rozpoznawanie daty czy też osób, 
z jakimi się spotykam. Dzięki wsparciu dla kalendarzy Outlook 
czy Entourage daje nam możliwość wyboru, z jakich rozwiązań 
chcemy korzystać. Na domiar tego, autorzy pozwalają zakupio-
ną licencję używać na kilku komputerach właściciela programu. 
Fantastical jest piękny i tak samo praktyczny. Dla osób namiętnie 
korzystających z usług kalendarzy cyfrowych, wyśmienity doda-
tek wspomagający codzienną pracę. @

Fantastical

Piękny kalendarz 
tuż pod ręką tekst: Przemysław Marczyński

Fantastical 
 Cena: 49,99 dolarów

 Plusy: + szybkie wprowadzanie znaków 
  + obsługa warstw i efektów specjalnych 
  + ładny interfejs 
  + integracja z Outlookiem, Entourage, iCalem i Google 
  + licencja przypisana do użytkownika, nie komputera

 Minusy: – brak możliwości edycji znaków bezpośrednio  
   w programie 
  – funkcja „natural language engine” nie wspiera 
   polskich zwrotówi

 Producent: Flexibits

 Witryna: http://flexibits.com/fantastical

 Ocena iMagazine: 
     

http://flexibits.com/fantastical
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Nie wyobrażam sobie planowania tygodnia bez elektronicznego 
kalendarza oraz aplikacji, która wspiera zarządzanie projektami. 
Tak to już jest, że do wygody łatwo się przyzwyczaić. Pamiętam, 
gdy pierwszy raz zobaczyłem program The Hit List. Wersja beta 
wprowadziła mnie w stan chwilowego osłupienia – okazało się, 
że można stworzyć tak intuicyjny i prosty produkt, a zarazem 
zmieścić w nim tyle możliwości do zarządzania naszymi listami 
zadań. Jednak od stycznia 2009 roku program powoli umierał. 
Ciągłym wersjom „beta” jakby nie było końca. Dziś jednak może-
my przywitać jedną z ciekawszych aplikacji GTD (Getting Things 
Done) – The Hit List w wersji 1.0.

Konstrukcja interfejsu nie uległa wielkiej zmianie w porówna-
niu do wersji beta. Lewa strona interfejsu to obszar zawierający 
grupy i listy zadań. Widok ten możemy zastąpić podglądem ta-
gów, przypisanych do naszych planów. Obok odnajdziemy miej-
sce na konkretne wpisy, jakie będziemy mogli tworzyć pracując 
z aplikacją. Tutaj również zaoferowano nam dwa sposoby pracy. 
Możemy mieć podgląd znany z „list do zrobienia”, gdzie mamy 
wymienione plany, a obok miejsce do „odhaczenia” zakończo-
nych spraw. Druga opcja widoku pozwala skupić się na konkret-
nym wpisie. Możemy tutaj dodawać szersze opisy, a także prze-
ciągać w obszar wpisu pliki, obrazki czy odnośniki do witryn 
internetowych. The Hit List kryje w sobie więcej ciekawych opcji 
podglądów. Doskonale znane zakładki z przeglądarek interne-
towych znalazły tu świetne zastosowanie. Umożliwiają szybkie 
przeskakiwanie pomiędzy kilkoma różnymi listami. Także opcja 
filtrowania po tagach oraz wyszukiwanie „z palca” są niezastą-
pione podczas przeglądania obszernych zapisków.

Jednak samo przedstawianie spraw do zrobienia nie wystar-
czy w tego typu programach. Wymagamy od nich łatwego i szyb-
kiego dodawania wpisów. Tutaj The Hit List znów nie zawodzi. 
Możemy z każdego miejsca podczas pracy w Mac OS X wywo-
łać okno Quick Entry do błyskawicznego wprowadzania notatek. 
Nie odrywając rąk od klawiatury, będziemy w stanie stworzyć 
nowy lub przypisać istniejący już tag. Do tego ustalimy priory-
tet wiadomości i dodamy notatkę. Wszędzie mamy podpowie-
dzi, z jakich skrótów należy skorzystać. Po kilkunastu minutach 
pracy z programem, będziemy tworzyć wpisy bezwarunkowo.

Osoby, które wyceniają swoją pracę w odniesieniu do czasu, 
jaki spędzą nad zadaniem, docenią opcję Timer. Z tą funkcją jest 
możliwe śledzenie, jak dużo czasu poświęciliśmy na wykonanie 
poleceń z listy. Niewielki dodatek, ale szczególnie dla freelance-
rów niezastąpiony. Informacje zapisywane w programie możemy 
synchronizować z wybranym kalendarzem iCala. Jeśli będziemy 
chcieli bardziej precyzyjnie określić, które elementy mają być za-

pisywane w systemowym kalendarzu, możemy sprecyzować to 
wyborem odpowiednich tagów.

Największą nowością w programie od czasów ogólnodostęp-
nej wersji testowej jest synchronizacja. Do działania wymaga na-
bycia subskrypcji. Po uiszczeniu odpowiednich opłat aplikacja au-
tomatycznie wysyła wszystko na serwer usługi, skąd aktualizuje 
to, co dzieje się w The Hit List na innych komputerach i iPhone-
’ie. Szybkość jest do prawdy imponująca i przypomina mi funk-
cję Push, gdzie natychmiast po otrzymaniu wiadomości jesteśmy 
o tym informowani. Na dzisiaj nie mamy niestety wersji aplikacji 
na iPada, co jest przykrą niespodzianką dla posiadaczy tabletów.

Program daje całkowitą wolność w podejściu do sposobu za-
rządzania „sprawami”. Możemy korzystać z tagów, ustalać prio-
rytety lub tworzyć Inteligentne Teczki (Smart folder) do wyświe-
tlania interesujących nas informacji. Każdy odkryje swój własny 
sposób, który będzie dla niego najbardziej efektywny. To pod-
stawowy atut The Hit List. Długi okres wyczekiwania na oficjalne 
wydanie aplikacji osłabiło impet, z jakim można było ugryźć ka-
wałek tortu programów GTD. Konkurencja nie spała i promowa-
ła swoje rozwiązania. Jednak The Hit List broni się na tym polu 
doskonale. Posiadacze licencji, którzy w jednej z popularnych pa-
czek nabyli ten program czym prędzej powinni odświeżyć swój 
kod rejestracyjny. Czeka Was miła niespodzianka. Tak, The Hit 
List jest świetnie skrojonym narzędziem dla każdego, kto chce 
ogarnąć wszystkie swoje sprawy w jednej aplikacji.

PS. W chwili pisania artykułu aplikacja na iPhone’a czeka na ak-
ceptację Apple i umieszczenie go w iTunes. Nie mogliśmy spraw-
dzić, jak działa funkcja synchronizacji oraz jak sprawuje się tan-
dem programu na Maku i iPhone’ie w codziennej pracy.

The Hit List 1.0

Wygoda obsługi zadań
tekst: Przemysław Marczyński

The Hit List 1.0 
 Cena: 49,95 dolarów

 Ceny usług subskrybcji: 19,99 dolarów/rok, 1,99 dolarów/miesiąc

 Wersja na iPhone’a: 9,99 dolarów

 Plusy: + łatwe dodawanie wpisów z dodatkowym opisem 
  + monitoring czasu 
  + obsługa tagów oraz inteligentnych teczek 
  + szybka synchronizacja

 Minusy: – brak wersji na iPada 
  – płatna synchronizacja

 Producent: Potion Factory

 Witryna: http://www.potionfactory.com/thehitlist/

 Ocena iMagazine: 
     

http://www.potionfactory.com/thehitlist/
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Google, Yahoo, Bing. Tych miejsc w sieci nikomu nie 
trzeba przedstawiać. Korzystanie z wyszukiwarek in-
ternetowych to najczęstsze zajęcie każdego użytkowni-
ka komputera. Każdego dnia kilkanaście lub więcej razy 
zadręczamy silniki wyszukiwarek nurtującymi nas py-
taniami. Czy jest możliwość przyspieszenia tej codzien-
nej krzątaniny z komputerem? Owszem. Nowy produkt 
Devon technologies pozwoli nam skrupulatnie przeczesać 
sieć, bez konieczności otwierania przeglądarki.

Aplikację DEVONagent Express odnajdziemy na belce systemo-
wej. Dzięki temu, wprost z biurka, możemy rozpocząć wyszuki-
wanie interesujących nas treści w Internecie. Pole do wprowa-
dzania fraz możemy także wywołać skrótem klawiaturowym. 
Program, podczas zadawania pytań wyszukiwarce, pozwala użyt-
kownikom skorzystać z operatorów Boolean. Dzięki „AND”, „OR” 
czy NOT” będziemy w stanie stworzyć precyzyjnie brzmiące za-
pytania. Możemy zatem wysłać żądanie odnalezienia „maków” 
w mieście „Warszawa”. Im lepiej zbudowane pytanie, tym traf-
niejsza będzie odpowiedź. Prawda dobrze znana, która spraw-
dza się również w cyfrowym świecie Internetu. Ponadto, możemy 
skorzystać z predefiniowanych wzorców, które w pokaźnej liście 
znajdują się po kliknięciu w ikonę lupy. Dzięki temu łatwo skupi-
my się na szukaniu filmów na YouTube czy informacji z Wikipedii.

Wyniki wyszukiwania – oczywiście zależne od przepustowości 
łącza – pojawiają się szybko. Znacznie gorzej zaprogramowane 
jest już jednak samo tworzenie miniatur. Czas zapełnienia listy 
wyników może zająć nawet kilkanaście sekund. W całej aplikacji 
najbardziej brakuje mi jednak przycisku „Więcej”. Lista wyszuki-
wania kończy się na niespełna 50 pozycjach. Co jednak, gdy nie 
ma na niej interesującego nas wyniku?

DEVONagent Express to ciekawy dodatek wspierający codzien-
ną obsługę Internetu. Ta mała aplikacja skrywa w sobie duży 
potencjał poprzez możliwość tworzenia zapytań z operatora-
mi. Również podgląd miniatur z opisem strony, bez konieczno-
ści otwierania okna przeglądarki, upraszcza pracę w Mac OS X. 
Osobiście lubię takie małe perełki, które niby wiele nie wnoszą, 
ale po krótszej chwili nie chcemy już bez nich pracować.

DEVONagent Express

Przeczesuj sieć  
prosto z biurka

tekst: Przemysław Marczyński

DEVONagent Express 
 Cena: 4,99 dolarów

 Ceny usług subskrybcji: 19,99 dolarów/rok, 1,99 dolarów/miesiąc

 Wersja na iPhone’a: 9,99 dolarów

 Plusy: + obsługa Google, Bing, Yahoo i inne 
  + operatory Boolean 
  + miniaturki witryn

 Minusy: – brak przycisku „Więcej” 
  – wolne generowanie podglądu stron

 Producent: DEVONtechnologies

 Witryna: http://bit.ly/nrn8eu

 Ocena iMagazine: 
     

http://bit.ly/nrn8eu
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Firma Z.G. S.C. ufundowała dla naszych czytelników 
5 dowolnych folii InvisibleShield. Aby wygrać  jedną 
z nich należy poprawnie odpowiedzieć na pytania 
konkursowe:

1.  Do czego służyła pierwotnie folia 
InvisibleShield?

2.  Jaką markę dodatkowo dystrybuuje – 
obecny, wyłączny dystrybutor marki 
ZAGG – firma Z.G. S.C.?

Konkurs 

InvisibleShield

1. ORGANIZATOR

•	 	Organizatorem	Konkursu	jest	Mac	Solutions	–	Domi-

nik Łada z siedzibą w Warszawie.

•	 	Konkurs	 „InvisibleShield”	 prowadzony	 jest	 przez	

 Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej i trwa do 7 sierpnia 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 dowolnych folii In-

visibleShield, ufundowanych przez firmę Z.G. S.C., 

wśród osób, które nadeślą e-mailem zatytułowanym 

„ InvisibleShield”, poprawną odpowiedź na pytanie, na 

adres  konkurs@imagazine.pl.

Pytania konkursowe: 

1.  Do czego służyła pierwotnie folia InvisibleShield?

2.  Jaką markę dodatkowo dystrybuuje – obecny, wy-

łączny dystrybutor marki ZAGG – firma Z.G. S.C.?

3.  Wymień dwie sieci handlowe, z którymi współpra-

cuje dystrybutor marki ZAGG, gdzie zakupisz bez-

pośrednio folie Invisible Shield? (informacje na stro-

nie dystrybutora)

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować 

niniejszy regulamin oraz podać swoje dane kontakto-

we. W emailu koniecznie zamieść informację: „Oświad-

czam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu 

‚ InvisibleShield’ 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	7	sierpnia	2011 r.

•	 	zwycięzcy	zostaną	poinformowani	o wygranej	drogą	

mailową

•	 	ogłoszenie	wyników:	na	łamach	wrześniowego	nu-

meru iMagazine 9/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 

ufundowane przez firmę Z.G. S.C.: 

5 dowolnie wybranych przez zwycięzców folii 

InvisibleShield

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 Konkursu, 

iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarza-

ne w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej do-

browolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w 

związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regula-

minu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów re-

klamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach 

oraz badań ankietowych organizowanych przez Organi-

zatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu 

do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wy-

rażają zgodę na publikację tych danych na stronach inter-

netowych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przy-

padku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

3.  Wymień dwie sieci handlowe, z którymi współpracuje dystrybutor marki ZAGG, 
gdzie zakupisz bezpośrednio folie Invisible Shield? (informacje na stronie dystrybutora)

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do 7 sierpnia 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „InvisibleShield”. W treści maila oprócz odpowiedzi na pytanie, należy podać swoje dane kon-
taktowe oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

życzymy powodzenia!

mailto:konkurs@imagazine.pl
mailto:�konkurs@imagazine.pl
http://www.zgsklep.pl
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Ci wszyscy z Was, którzy mają komputery trochę dłużej niż 
2 –3 lata, powinni pamiętać bardzo fajną książeczkę dodawaną 
przy zakupie nowych maków – „Twój pierwszy Mac”.

Pierwotnie książeczka ta była drukowana, później była w for-
mie PDF-a, dostępnego bezpłatnie na stronie ówczesnego dystry-
butora komputerów Apple, firmy SAD. Niestety, takie opracowa-
nie wymaga, aby było stale aktualizowane. W przeciwnym razie 
jest bezużyteczne, gdyż nowe funkcje i możliwości pojawiają się 
coraz częściej i szybciej.

Myślałem, że to kompendium wiedzy dla wszystkich rozpo-
czynających swoją przygodę z Apple zostało wycofane z „dys-
trybucji”. Tymczasem kilka tygodni temu pojawiła się najnowsza, 
zaktualizowana wersja… na iPada, wydana przez polskiego dys-
trybutora komputerów Apple, firmę iSource.

Tak, na iPada i – według mnie – jest to strzał w dziesiątkę. Co-
raz więcej nowych użytkowników kupuje maki właśnie dzięki 
temu, że wcześniej kupili sobie iPada lub iPhone’a. Dlatego przy-
gotowanie aplikacji będącej de facto trochę rozbudowanym i wy-
gładzonym czytnikiem PDF było bardzo dobrym posunięciem.

„Pierwszy Mac” to aplikacja napisana prostym językiem, nie 
odwołuje się do komputerowego żargonu. W sposób przystęp-
ny wyjaśnia od podstaw, co to jest ikona, „Katalog”, „Biurko”, 
do czego służą poszczególne „gniazdka”, a nawet jak zamknąć 
albo zminimalizować okno. Prezentuje też podstawowe aplika-

cje, które przychodzą z systemem. Przejrzystość przekazu spra-
wia, że „Pierwszy Mac” będzie doskonałym wyborem nie tylko 
dla zupełnie początkujących użytkowników, ale również dla po-
siadaczy iPadów, którzy dopiero zastanawiają się nad zakupem 
komputerów Mac.

Aplikacja umożliwia czytanie książeczki „Twój pierwszy Mac” 
w pozycji horyzontalnej. Strony możemy przesuwać w lewo lub 
prawo palcem, a puknięcie w dowolnym miejscu ekranu otwiera 
menu ze spisem treści. Wygodnym rozwiązaniem jest możliwość 
zoomowania czytanej lub oglądanej treści. Najnowsza aktualiza-
cja aplikacji wprowadza jedną bardzo wygodną funkcję – wbudo-
waną przeglądarkę www. Dzięki temu, czytając „Twój pierwszy 
Mac”, gdy znajdziemy link możemy w niego puknąć i bez opusz-
czania aplikacji zobaczyć stronę, do której odwołuje. Możecie to 
przetestować chociażby na naszej iMagazinowej reklamie, którą 
znajdziecie wewnątrz książeczki.

iMagazine poleca wszystkim switcherom i nie tylko najnow-
szą aplikację firmy iSource – „Pierwszy Mac”. Aplikacja jest dar-
mowa i dostępna w polskim App Store. @

Pierwszy Mac na iOS
tekst: Dominik Łada

Pierwszy Mac na iOS 
 Cena: gratis

 Witryna: http://bit.ly/jf4iIo

http://bit.ly/jf4iIo
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Gry i programy z Mac AppStore Wybrał: Mateusz Suski 

 MyDiary 2 
MyDiary 2 to aplikacja, która ma nam ułatwić prowa-
dzenie pamiętnika. Nie musimy już chować po kątach 
małej, zapisanej książeczki. Teraz wszystko możemy 
zamieścić w niewielkiej aplikacji, wprost na naszym 
Maku lub iPadzie/iPhone (istnieje odpowiednik). Apli-
kacja potrafi synchronizować się pomiędzy klientem 
mobilnym a stacjonarnym, całość jest szyfrowana klu-
czem AES-256. Wpisy możemy sortować według daty, 
tytułu, miesięcy, etc. 
 Cena: bezpłatnie

…» http://bit.ly/iNnsY6

 Wunderlist 
Wunderlist to wieloplatformowy i kompletnie darmowy program 
typu „to-do”. Aplikacja pracuje na wielu systemach, poczynając od 
Mac OS X, przez Windows, na Androidzie kończąc. Jedyne czego po-
trzebujemy, aby synchronizować swoje notatki, to darmowe konto 
zakładane przy pierwszej rejestracji. Program jest prawdziwym hi-
tem, korzysta z niego już ponad milion użytkowników!
 Cena: bezpłatnie

…» http://bit.ly/kFrgT0

 Pong Remix 
Pamiętacie pierwszą elektroniczną grę pokazaną świa-
tu? To był Pong, wydany przez Atari w roku 1972. Teraz 
ta gra powraca do nas w zremiksowanej wersji – Pong 
Remix. Gra to połączenie starej filozofii gry, z nowocze-
sną grafiką 3D. Zabawa przednia!

Cena: bezpłatnie
…» http://bit.ly/rdm9Kc

 Shotgun FunFun  
Shotgun FunFun to gra, która polega na tym, abyśmy my, jako głów-
ny gracz, wytrzymali jak najdłużej na planszy. Biegamy po jednym 
poziomie i zabijamy jak największą liczbę zombie, które tylko czy-
hają, aby wyssać z nas krew. Gra jest idealna jako zabijacz czasu. 
Swoimi osiągnięciami możemy się chwalić na udostępnionej online 
tablicy wyników. Uwaga! Gra wciąga!

Cena: bezpłatnie
…» http://bit.ly/gtohFV

http://bit.ly/iNnsY6
http://bit.ly/kFrgT0
http://bit.ly/rdm9Kc
http://bit.ly/gtohFV
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Wielkimi krokami nadchodzi lato. To czas, kiedy duży procent 
osób pragnie „de novo” oddać się refleksji nad swym samopo-
czuciem czy też wagą i najpewniej kupi karnet na siłownię lub 
po prostu nałoży buty do biegania i poleci szukać formy. Ten test 
może się okazać przydatny także wszystkim geek’om fitnessu. 
Pozwoli bowiem sprawdzić, jakie udogodnienia dostajemy po-
cząwszy od wersji darmowych po płatne wybranych tytułów. 
Aplikacji dla biegaczy jest tak wiele, że opisywanie każdej prze-
istoczyłoby artykuł w katalog. Chciałbym więc przybliżyć te, któ-
re już zdobyły uznanie użytkowników oraz mieszczą się w miarę 
szerokim przedziale cenowym. Testy zostały przeprowadzone na 
trzech najbardziej popularnych modelach iPhone’a: 3G, 3GS oraz 
4. Wszystkie z nich pracują na tej samej zasadzie, opartej na dzia-
łaniu wbudowanego GPS, tym samym poniższe programy do-
stępne są dla wszystkich. I od razu mówię, że kilka mitów i nie-
prawdziwych informacji wielokrotnie powielanych również obalę.

 Runmeter GPS 
Znakomita aplikacja. Interfejs nie stra-
szy, a to w przypadku programów dla 
biegaczy jest kluczowe. Jest stabilna. 
Doprawdy wielkim problemem sta-
ją się sytuacje, w których zazwyczaj 
z  iPhone’em w opasce na ramieniu nie-
ustannie musielibyśmy przerywać bieg 
tylko po to, by na nowo uruchomić 
i ustawić aplikacje. Runmeter posiada 

podstawowe funkcje istotne dla biegaczy, takie jak czas, dystans, 
tempo, spalone kalorie. Całość jest prosta w obsłudze i dodat-
kowo wsparta muzyką z playlist naszego wewnętrznego iPoda. 
Szukającym dodatkowej mobilizacji użyteczna może wydać się 
integracja z e-mailem, Facebookiem czy Twitterem, pozwalająca 
nawet na bieżący update danych prosto z trasy. Ciekawą funk-
cją dla Runmetera jest stałe monitorowanie naszych osiągnięć 
i przez to nieustanne mobilizowanie nas do polepszania formy. 
Całość dostępna jest w formie wykresów oraz notatek dotyczą-
cych formy w kalendarzu, co podświadomie – przyznaję – fak-
tycznie nakręca do pracy.

Bardzo fajnie sprawdza się też funkcja alertów podczas bie-
gu. Ich ilość i to, czego mają dotyczyć możemy dowolnie edy-
tować, jak na przykład przebyty dystans, tempo, czas czy pozo-
stała trasa. Fajna jest możliwość wyszukania współtowarzyszy 
biegu i rywalizacja w trybie „live”. Osobiście brakuje mi jedynie 
kompatybilnego internetowego serwisu i kilku istotnych funkcji 
z tym związanych, jak to ma miejsce w przypadku Nike+ GPS. 
Również cena, 3,99 euro może odrobinę odstraszać, szczególnie 

apliKacje  
dla biegaczy

tekst: Michał Rajpert

Runmeter GPS 
 Plusy: + funkcjonalność 
  + tryb „live”

 Minusy: – cena 
  – brak serwisu społecznościowego

 Ocena iMagazine: 
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w kontekście innych, konkurencyjnych aplikacji. Producent ofe-
ruje także identyczne klony dla chodziarzy i  rowerzystów, ko-
lejno: Walkmeter i Cyclemeter. Przecież nie przystoi jeździć jed-
nośladem i mierzyć postępów programem dla biegaczy, oj nie.

 Runkeeper 
To kolejny gigant w tej dziedzinie. To 
program wciąż darmowy, co przy ilości 
oferowanych możliwości jest sporym 
zaskoczeniem. W standardzie znajdu-
je się kilka ciekawie dobranych progra-
mów treningowych. Runkeeper stale 
monitoruje nasze osiągnięcia, a całość 
w łatwy i przejrzysty sposób jest zin-
tegrowana z internetowym serwisem.

O tym programie można wypowia-
dać się w podobny sposób jak o Run-
meterze, natomiast jest zdecydowanie łatwiej nawigować naszą 
muzyką bezpośrednio z poziomu aplikacji. Ciekawe jest również 
tzw. „geo-tagging photos”, pozwalające na robienie zdjęć bez 
przerywania naszego treningu. Podobnie dostępna jest duża ilość 
powiadomień w trakcie biegu. Jeśli komuś to jednak przeszka-
dza, swobodnie można je wszystkie wyłączyć. Program jest sta-
bilny, interfejs nie jest przekombinowany, ale prosty i czytelny.

 iMapMyRun
To jedna z aplikacji działających w bar-
dzo ciekawy sposób. Nasza trasa mo-
nitorowana jest w oparciu o Google 
Maps. To zmyślna funkcja, szczegól-
nie w połączeniu z serwisem interne-
towym – mając stale dostęp do da-
nych możemy z dowolnego miejsca 
„podziwiać” nasze osiągnięcia. Oczy-
wiście w wersji podstawowej za dar-
mo dostępne są najprostsze parametry 
dla biegaczy, za iMapMyRun+ trzeba 
zapłacić 1,59 euro.

Podobnie jak w przypadku konkurencyjnych aplikacji, mamy 
dostęp do szeregu funkcji społecznościowych, dzięki czemu moż-
na z powodzeniem motywować siebie nawzajem. Stosunkowo 
ciekawa jest możliwość podłączenia do naszego telefonu pulso-

mierza (Ant+, Timex, Garmin), który pozwala programowi na sta-
ły monitoring naszego tętna.

W ofercie producenta znajduje się jeszcze wersja dla rowerzy-
stów (iMapMyRide) oraz hybryda obu programów o analogicznej 
nazwie iMapMyFitness. Aplikacja może z powodzeniem spełnić 
oczekiwania, ja osobiście mam jednak zastrzeżenie co do sta-
bilności jej kodu. Dwukrotnie, raz na iPhone 3G, raz na 3GS wy-
waliła się bez szczególnego powodu, by znów przy innej okazji 
przestać „mapować” nasze zmagania w momencie, którego nie 
byłaby w stanie przewidzieć nawet Wróżka Selena.

 Adidas miCoach 
Pierwsza myśl: „solidny konkurent dla 
Nike+? Co?! Za darmo?!”. Później jak 
to zwykle bywa rzeczywistość pew-
ne kwestie weryfikuje i Adidas miCo-
ach oprócz przyjemnego interfejsu 
i kilku ciekawych funkcji niesamowitej 
stabilności w swoich podstawowych 
zadaniach nie oferuje. Możliwe, że 
w miejskiej dżungli bieganie pośród 
betonowych drzew może niekorzyst-
nie wpływać na sygnał GPS, ale nieste-
ty nie wraca on po tym incydencie do pracy, a szkoda. Przezna-
czenie miCoacha nie jest wyłącznie zorientowane na biegaczy, 
więc dobrze, że program wspiera multitasking przez co swobod-
nie może pracować w tle. Nie każdy górski piechur lubi nosić tele-
fon w kieszeni czy przepasce na ramieniu. Trasy, co już stało się 
standardem, są nakreślane na Google Maps. W ultraskrócie moż-
na napisać o produkcie Adidasa, że jest sympatyczny.

 Nike+ GPS 
Dotychczasowy lider stał się zdecy-
dowanym liderem. A wszystko dzięki 
drobnej, ale jakże kluczowej zmianie: 
znany pewnie wszystkim pedometer 
Nike potrzebny do korzystania z po-
przedniej wersji aplikacji został odesła-
ny do lamusa i zastąpiony trackingiem 
poprzez wbudowany GPS i akcelero-
metr. Dzięki temu stosunkowo drogie 
rozwiązanie dostępne dla dość elitar-
nego grona w jednej chwili zwiększyło 
swój zasięg. Pytanie tylko, dlaczego tak późno i dlaczego na stro-
nie programu w App Store napisane jest, że Nike+ GPS nie działa 
z iPhone’em 3G, skoro działa. Ba! Całkiem dobrze nawet. Odstaw-
my na bok gorzkie żale i skupmy się na aplikacji samej w sobie.

Już na wstępie program prosi nas o zalogowanie się do trzech 
serwisów: Nike+, Facebooka i Twittera, zaraz wypada skonfigu-

Runkeeper 
 Plusy: + geo-tagging photos 
  + powiadomienia

 Minusy: – drobne błędy

 Ocena iMagazine: 
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rować playlistę iTunes, której chcemy słuchać w trakcie treningu 
oraz wybrać tzw. „Power Songs”, które w momencie krytycznym, 
tuż przed metą, czy na zasadzie dodatkowej motywacji mają po-
móc nam w wyzwoleniu rezerwowych pokładów sił.

Nike+ bardzo dobrze wspiera rozmowy przychodzące, do-
stępna jest nawet funkcja automatycznego wstrzymania trenin-
gu w momencie odebrania telefonu. Osoby, którym pogawęd-
ka nie przeszkadza w dalszym biegu mogą z opcji nie skorzystać 
i swobodnie kontynuować bieg. Wszystkie funkcje, które udało 
mi się docenić w propozycjach konkurencji tutaj również są do-
stępne, wzbogacone dodatkowo o przyjemny, dobrze znany in-
terfejs i  fenomenalny zintegrowany serwis internetowy, który 
pozwala nam na dokładna analizę naszych osiągnięć i szczegó-
łowe planowanie treningu. Program wspiera multitasking i może-
my używać go w tle, albo też poprzez specjalnie przygotowany 
tryb programu delikatnie symulujący uśpienie telefonu ograni-
czając dzięki temu zużycie baterii. Po godzinie biegu w ten spo-
sób słuchając muzyki zużyłem jedynie 9% baterii!

Zaimplementowany dodatek Nike TAG połączony z  Face-
bookiem i Twitterem pozwala na wyszukiwanie przyjaciół, wpół-
zawodnictwo, wymianę doświadczeń i wiele innych.

Nike+ jest przyjazny, elegancki i zmyślnie zaprojektowany sta-
jąc się moim programem do biegania z wyboru.

 Run Coach Pro 
Jego podstawowym zadaniem, dla 
którego został zaprojektowany jest 
program treningowy mający przygo-
tować nas do maratonu. Cyfrowy tre-
ner układa dla nas cały plan treningu, 
pyta się o naszą formę, samopoczucie 
i codziennie podrzuca nam nowe, do-
datkowo motywujące wskazówki. In-
terfejs nie powala, ale nasze osiągnię-
cia są stale monitorowane i czytelnie 
przedstawione. Wszystkie podstawowe 
funkcje charakterystyczne dla programów tej grupy są oczywi-
ście dostępne (może oprócz synchronizacji z serwisami społecz-
nościowymi), muzykę można puścić z poziomu aplikacji, a trasy 

mapowane są rzecz jasna na Google Maps. Deweloper oferuje 
jeszcze tańsze i jedną darmową wersję programu podzielonego 
na poszczególne dystanse, do których chcemy się przygotować. 
Plan treningów rozkłada się na 8–32 tygodni, za wersję Pro trze-
ba zapłacić 2,39 euro.

 Runner 
Hmm... To ciekawy program, bo w po-
równaniu do wymienionych wcześniej, 
jak również wielu innych konkurencyj-
nych, nie wnosi niczego odkrywcze-
go, wręcz sporo mu brakuje, a kosztu-
je 4,99 euro. Do tego, wiecie jak to jest 
z tym chemicznym sprzężeniem zwrot-
nym w relacjach... Czasem po prostu 
tak jest, że widzicie kogoś i  zupełnie 
bez powodu macie ochotę zrzucić go 
ze schodów, tak po prostu. To jest wła-
śnie taka anty – chemia i tak też działa na mnie interfejs Runne-
ra, i cały ten program. Dostaje u mnie dwa punkty w całej skali 
tylko dlatego, że działa.

* * *

Dzisiaj propozycji na iOS dla biegaczy jest od zatrzęsienia. Przed-
stawiłem najpopularniejsze z aplikacji, choć wcale nie znaczy to, 
że te, które nie znalazły się wśród testowanego grona nie zasłu-
gują na uwagę. Polecam poddać ocenie we własnym zakresie 
możliwie najwięcej z darmowych wersji, oczywiście sugerować 
się niniejszą publikacją i na końcu wydać kilka euro. Satysfakcja 
i forma przyjdą w parze. @

Run Coach Pro 
 Plusy: + interfejs 
  + funkcjonalność
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Wiele lat temu, moim ulubionym kontrolerem 
był oczywiście joystick. Później, w roli kon-
trolera „występowały” klawiatury do gier, 
specjalne myszki, pady, kierownice… Od kil-
ku tygodni w moim salonie gości Xbox z kon-
trolerem Kinect i wiecie co? To prawdziwa 
rewolucja.

Ktoś może powiedzieć, że rewolucją było Ninten-
do Wii ze swoim wiimotem. Zgodzę się. To jednak 
była „tylko” rewolucja. Podchodziłem z dystansem 
do tego rodzaju kontrolerów. Brakowało mi w nich 
czegoś, co kompletnie uniezależnia mnie od kon-
soli i dopiero Kinect dał mi takie uczucie! Tu nie 
ma żadnych dodatkowych pałeczek, pilotów, kij-
ków – nic, kompletnie nic! Wszystkim sterujemy 
za pomocą naszego ciała. Kinect to urządzenie, 
w którym mieści się kamera, czujniki oraz mikro-
fon. Co ciekawe, czujnik mierzy otoczenie oraz jego 
zmiany i na tej podstawie wykrywa ruch ciała. Je-
dynym minusem jest fakt, że kontroler obsługu-
je maksymalnie tylko dwóch graczy – dla mnie to 
jednak żadna przeszkoda. Co interesujące, Kinect 
wykrywa, z kim ma do czynienia. Potrafi odróżnić 

ciemną blondynkę od jasnej, mężczyznę od kobiety, etc. Szczerze zaskoczy-
łem się, gdy mogłem grać na Xboxie z Kinectem, przy bardzo słabym oświe-
tleniu. To wielki plus dla samego sensora.

Kinect – oprócz ruchów – rejestruje również zmianę naszego położenia 
w trójwymiarowej przestrzeni. Opcja taka wystarczy niestety tylko do kontro-
li prostych gier sportowych. W dalszym ciągu nie rozwiązuje problemu poru-
szania się postaciami w grach przygodowych. Powierzchnia, po której może-
my się przemieszczać, jest bowiem ograniczona.

tekst: Mateusz Suski
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Zabawa z wykorzystaniem systemu Microsoft 
Kinect daje wiele radości i – co najważniejsze – 
zapewnia sporo ruchu. Szczególnie gry sportowe 
są sporym wyzwaniem. Grając na przykład w siat-
kówkę plażową, musimy zagrywać, odbierać i ata-
kować, wykonując takie same ruchy jak na boisku. 
Zagrywkę z wyskoku trudno odebrać, a mocny 
atak niełatwo zablokować. Wrażenia z gry są niesa-
mowite – dużo ruchu i dynamiczna akcja na pew-
no wciągną do zabawy całą rodzinę i znajomych.

Kinect jest nie tylko kontrolerem w grach, możemy nim również sterować 
interfejsem konsoli. Dla przykładu, aby uruchomić interfejs Kinecta musimy 
pomachać do konsoli. Dość dziwacznie to wygląda, ale nigdzie nie spotkałem 
się z tak śmieszną, a zarazem intuicyjną, obsługą. Duży plus dla Microsoftu. 
To byłoby na tyle odnośnie techniki, na jakiej bazuje Kinect. Pora przejść do 
samej przyjemności z rozgrywki.

 Kinect Adventures 

Do testów dostałem grę Kinect Adventures, czyli małą paczkę gier zręcznościo-
wych. Możemy więc między innymi pływać na pontonie, latać w przestrzeni 
kosmicznej zbijając bańki, przejeżdżać przez tor przeszkód na czas lub zaty-
kać dziury w akwarium. Szczególnie przejazd przez tor przypadł mojej rodzi-
nie do gustu. Praktycznie od momentu odkrycia przeze mnie w zestawie tej 
minigierki nie miałem okazji pograć w inną – cała moja rodzina próbuje bo-
wiem mierzyć się ze sobą jednocześnie podskakując, schylając się, uchylając 
tylko po to, aby jak najszybciej przejechać i wykręcić jak najlepszy czas. Szcze-
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rze? Już nie pamiętam, kiedy ostatni raz udało mi się oderwać 
rodzinę od swoich zajęć i przyciągnąć przed telewizor.

Z kolei zatykanie dziur to gra bardzo śmieszna. Pozycje, jakie 
przybierają gracze są nad wyraz groteskowe. Osoba, która stoi 
z boku może uznać graczy za kompletnych wariatów. No bo, kto 
normalny staje przed telewizorem, rozkłada ręce, 
przykłada głowę do wirtualnej ściany, jednocze-
śnie zatykając dziurę w wirtualnej podłodze? 
To trzeba zobaczyć na własne oczy.

Ciągle piszę o plusach, tak jakby Kinect nie 
miał minusów. Otóż tak nie jest. Jak każdy pro-
dukt, sensor Kinect ma również swoje minu-
sy. Największym, jaki zauważyłem to fakt, że 
podczas dynamicznej rozgrywki konsola potrafi 
„zgubić” ruchy gracza i/lub przetworzyć je z mi-
nimalnym opóźnieniem, co powoduje, że gracz 
wpada w chwilową dezorientację.

Trochę żałuję, że miałem do przetestowa-
nia tylko jedną grę. Ubolewam nad tym faktem 
szczególnie, że jest coraz więcej gier obsługu-
jących Kinect, które są naprawdę wymagające 
dla użytkownika. Mam tutaj na 
myśli chociażby grę, w któ-
rej musimy tańczyć jak 
sam król popu – Micha-

el Jackson. Paleta gier wykorzystujących ten sensor rośnie z dnia 
na dzień i w każdej grze może nas zaskoczyć jego wykorzystanie. 
Cóż, prawdę mówiąc, w tym przypadku możemy zostać ograni-
czeni tylko przez wyobraźnię programistów, bo sam Kinect wy-
daje się być urządzeniem o nieskończonej liczbie zastosowań. 

Warto wspomnieć, że niezależni programiści stworzy-
li oprogramowanie obsługujące kontroler Kinect 

i przekształcającego go w kamerę 3D.
Jest jeszcze jedna ważna – techniczna – 

sprawa, o której muszę wspomnieć. Otóż, je-
śli kupimy sam kontroler Kinect i posiadamy 
starszego Xboksa, nie damy rady podłączyć 
go do niego. Białe Xboksy z ery przed „liftin-
giem” nie posiadają wtyczki, dzięki której po-
depniemy sensor.

Podsumowując, muszę postawić pytanie. 
Czy Kinect jest wart swojej ceny (konsola + 
kontroler = ok. 1300 zł)? Według mnie, tak. 
W tym momencie bez wahania kupiłbym go! 
I to pisałem ja, zwolennik fizycznych klawia-
tur, myszek zamiast gładzików i tradycyjnych 

kontrolerów zamiast fikuśnych 
sensorów stojących pod 

telewizorem. @



http://www.story.iqp.pl
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Już od dłuższego czasu, 
coraz częściej i coraz głośniej, 
mówi się o polskich firmach 
produkujących gry. Niebywały 
sukces odniósł Wiedźmin, 
a jego sequel zajmuje 
najwyższe noty w rankingach 
sprzedaży zarówno w kraju, jak 
i zagranicą. Kolejnym, dobrze 
zapowiadającym się hitem 
sprzedaży jest gra Anomaly: 
Warzone Earth i to na niej 
dzisiaj chciałbym się skupić.

Twórcą Anomaly: Warzone Earth jest 
polska firma 11bit Studios. Zazwyczaj 
recenzję gry rozpoczynam od opisu 
fabuły. Tym razem skupię się jednak 
na czymś innym. Otóż, podczas te-
gorocznego WWDC, opisywana gra 
otrzymała nagrodę Apple Design 
Awards. To niebywały sukces i  jed-
nocześnie wyróżnienie dla produ-
centów. Jak możemy przeczytać na 
stronach Apple, gra została przede 
wszystkim doceniona za śliczną gra-
fikę, wygenerowaną przy użyciu 
OpenGL. Pozwolę sobie zacytować: 
„[Anomaly Warzone Earth] is curren-
tly one of the newest and most im-
pressive games on the Mac App Sto-
re.” (tłum. [Anomaly Warzone Earth] 
jest aktualnie jedną z najnowszych 
i robiących największe wrażenie gier 

tekst: Mateusz Suski

w Mac App Store.) Wow! I nietrudno się nie zgodzić z tą tezą. Screeny i tak nie oddają w peł-
ni tego, czym można delektować swoje oczy w czasie rozgrywki.

Pora jednak przejść do fabuły gry. Nic nie tworzy bowiem z gry ideału, klasyka, jak wła-
śnie dobra fabuła.

Nie ukrywam, że nie przepadam za grami tego typu. Otóż „Anomaly” jest jedną z gier 
typu tower defense, przy czym w tym przypadku mamy nieco zmienioną filozofię. Nasze za-
danie polega na ustaleniu szyku pojazdów, wybraniu drogi oraz ulepszaniu jednostek. Czy-
li krótko mówiąc, gra sprowadza się do tego, aby przejść kolumną jednostek z punktu A do 
B przy jak najmniejszych stratach.

Przed każdą misją otrzymujemy określoną sumę, którą możemy przeznaczyć na zakup 
jednostek i ich ulepszenia. Zwykle zaczynamy ze skromną kwotą, ale za każdą udaną ofen-
sywą, kasa na koncie rośnie. Gry taktyczne mają to do siebie, że swą skomplikowaną natu-
rą, zmuszaniem do myślenia i opracowywania wyszukanych strategii, potrafią odstraszyć 
użytkowników przyzwyczajonych do tytułów, które wymagają przede wszystkim zręcz-
ności. Z Anomaly: Warzone Earth jest odwrotnie. Twórcy nie przytłoczyli nas mnogością 
rozwiązań i koniecznością zaplanowania zawiłej taktyki.
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Możemy pozwolić sobie na wybór ścieżki najbar-
dziej opłacalnej lub najbezpieczniejszej – wszyst-
ko zależy od tego, czy czujemy się na siłach i czy 
nasze jednostki to wytrzymają. Ot, czysta taktyka.

Do dyspozycji gracza oddano sześć rodzajów jed-
nostek i każdą można ulepszyć w czterech krokach. 
Dzięki temu, bez problemów dopasujemy nasze 
jednostki do aktualnie postawionego zadania. Kam-
pania gry jest długa. Zapewni nam zabawę na dość 
długi czas. Jedyne czego mi osobiście brakuje, to 
możliwość wgrywania swoich plansz lub wbudowa-
ny edytor poziomów. Dzięki temu gra nie miałaby 
końca. Wszystko zależałoby od wyobraźni gracza.

Wracając do aspektów technicznych warto 
wspomnieć jeszcze o dźwięku. Gra nie grzeszy 
ścieżką dźwiękową, ale nie wymagajmy zbyt wie-
le od tak prostej w swoim pomyśle gry. W czasie 
rozgrywki czas upływa miło, przy niezagłuszają-
cych dźwiękach i o to chodzi.

Podsumowując, gra jest warta świeczki. Świet-
ny, lecz nie idealny produkt, zarówno pod wzglę-
dem fabularnym, jak i graficznym. Kilka elemen-
tów jest niedopracowanych, jak chociażby brak 
możliwości ustawienia konkretnych jednostek do 
atakowania konkretnych celów. Ale to nie zmienia 
faktu, że ta gra będzie długo gościć na moim Maku 
i umilać mi czas w wolnych chwilach, których jak 
na razie mam jak na lekarstwo. @
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Dosyć długo zastanawiałem się, jak właściwie podejść 
do recenzji tego tytułu. Czy skupić się na porównaniach 
Asphalt 6: Adrenaline z poprzednimi wersjami gry, 
czy może raczej pójść w stronę zestawień z innymi 
tytułami, takimi jak NFS czy Real Racing? A może 
po prostu przyjrzeć się dokładnie temu tytułowi 
w oderwaniu od tego wszystkiego i pozwolić Tobie 
samodzielnie zdecydować, czy jest to tytuł dla Ciebie?

Najnowsza wersja gry Gameloft-u oferuje nam duży wybór szyb-
kich samochodów i egzotycznych tras, a głównym jej celem jest 
oczywiście dotarcie do mety jako pierwszy i to najlepiej z łok-
ciem opartym o opuszczoną szybę w drzwiach naszego bolidu. 
Jeśli szukasz realizmu, jaki daje seria Real Racing, ten tytuł ra-
czej Cię nie zainteresuje. Jeśli jednak masz ochotę oderwać się 
nieco od rzeczywistości i dać się porwać prędkości, łamiąc przy 
tym czasami prawa fizyki, to Asphalt 6 powinien zdecydowa-
nie przypaść Ci do gustu.

Wypuszczony w grudniu 2010 r. Asphalt 6 nie powalił mnie 
na kolana. Szczerze powiedziawszy, zwlekałem z zakupem tego 
tytułu aż do kwietnia 2011, kiedy to gra została przeceniona na 
79 euro centów. Widząc liczne screeny i materiały video o tym 
tytule, odniosłem wrażenie pewnej dziwnej „sztuczności”. Tak, 
to prawda. Graficznie gra jest super i na każdym screenie wi-
dać, że zespół Gameloft-u naprawdę solidnie się przyłożył do 
niej. Jest to chyba najlepiej wyglądający „Asphalt”, jaki do tej 
pory wyszedł, ale... no właśnie, czasami wszystko jest wręcz aż 
za bardzo dopracowane i błyszczące. I właśnie przez to gdzieś 
ucieka nam realizm.

tekst: Krzysztof Morawski

 Samochody 
Podstawą każdej dobrej wyścigówki są odpowiednio szybkie 
samochody, którymi wszyscy chcielibyśmy się choć raz przeje-
chać. Jeśli nie w rzeczywistości, to chociażby właśnie w grze. Na 
tym polu Asphalt wypada naprawdę dobrze – mamy do dys-
pozycji aż 42 modele samochodów, łącznie z najbardziej presti-
żowymi markami, takimi jak Porsche, Ferrari, Lamborghini czy 
Aston Martin. To jednak nie koniec. Każdy bolid możemy bo-
wiem samodzielnie stuningować zarówno pod maską, jak i od 
strony wizualnej. Jedyne czego mi naprawdę brakuje to znisz-
czeń widocznych na naszym samochodzie. Biorąc jednak pod 
uwagę specyfikę tych wyścigów, pewnie rzadko kiedy dojecha-
libyśmy do mety niezniszczonym samochodem.

Warto również wspomnieć, że twórcy gry udostępnili nam 
naprawdę fajny „gadget” w postaci możliwości przejścia się po 
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naszym garażu (3D) z zakupionymi przez nas samochodami. 
Zwłaszcza w późniejszym etapie kariery sprawia to wiele fraj-
dy i dumy.

 Tryby gry 
Standardowo – jak na tego typu tytuły – w grze mamy możli-
wość wzięcia udziału w tzw. szybkim wyścigu, który podzielo-
ny jest na 4 kategorie:
•  Normal race – musimy po prostu dojechać do mety jako 

pierwsi,
•  Beat’em all – naszym celem jest wyeliminowanie jak naj-

większej liczby graczy,
•   Elimination – jak sama nazwa wskazuje tu musimy pozostać 

ostatnim samochodem na torze, bowiem co okrążenie ostat-
ni kierowca będzie eliminowany,

•  Collector – chciwość czasami popłaca, zbierz najwięcej bo-
nusów w określonym czasie, a będziesz zwycięzcą.
Najciekawszy – według mnie – jest jednak tryb kariery z 11 li-

gami i  łącznie 55 różnymi imprezami, w których zdobywamy 
pieniądze oraz odznaczenia pozwalające nam odblokowywać 
nowe trasy oraz kupować i tuningować nowe samochody. Wart 
uwagi jest również tryb multiplayer, w którym może grać mak-
symalnie do 6 graczy jednocześnie. Wszystko to potrafi nam za-
pewnić naprawdę długie godziny dobrej zabawy.

 Sterowanie 
Kontrolowanie naszego pojazdu w Asphalcie 6 jest jak najbar-
dziej intuicyjne i poprawne. Do sterowania pojazdem na boki 
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Asphalt 6: Adrenaline 
 Producent:  Gameloft

 Cena:  3,99 euro

 Plusy:  + świetna oprawa graficzna i muzyczna 
+ intuicyjne sterowanie 
+ duża różnorodność tras i samochodów

 Minusy: – Nic naprawdę nowego w stosunku do 5 części 
  – Czasami jest trochę „sztuczna” 
  – Brak zniszczeń samochodów

 Video: http://bit.ly/bhTWEL

 Link do sklepu:  http://bit.ly/fMCal4

 Ocena iMagazine: 
     

używamy oczywiście akcelerometru iPhone’a. Przyśpieszanie 
jest automatyczne, a  jeśli chcemy skorzystać z hamulca, po 
prostu dotykamy lewej dolnej strony ekranu. Po prawej stro-
nie mamy natomiast turbo. Samochody, na nasze komendy, 
reagują dość naturalnie, a kontrolowane poślizgi sprawiają na-
prawdę wiele frajdy.

 Trasy 
W grze mamy dostępnych 12, zapierających dech w piersiach, 
tras rozmieszczonych na całym świecie. A więc będziemy mogli 
się ścigać zarówno na gorącej Kubańskiej Hawanie, jak i w lodo-
watej Moskwie. Możemy wybrać zatłoczone ulice Tokio czy Los 
Angeles lub ścigać się po słonecznych drogach na Bahamach. Tra-

sy charakteryzują się naprawdę sporą różnorodnością i różny-
mi stopniami trudności, a jazda po nich to czysta przyjemność.

 Podsumowanie 
Asphalt 6: Adrenaline to naprawdę świetna zręcznościowa wy-
ścigówka dająca nam sporo dobrej zabawy. Jeżeli szukasz szyb-
kości i egzotycznych miejsc, to jest to na pewno tytuł dla Cie-
bie. Ale bądźmy szczerzy, seria Asphalt zaczyna się robić dość 
jednolita. Z jednej strony fani serii mogą się z tego powodu cie-
szyć, bo z góry wiedzą, czego się spodziewać. Myślę jednak, że 
część z nich chciałby w końcu dostać w swoje ręce coś nowego. 
Szkoda też, że w iTunes Store nie ma wersji demo, którą mo-
glibyśmy pobrać, aby przekonać się, czy jest to tytuł dla nas.

http://bit.ly/bhTWEL
http://bit.ly/fMCal4
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Program PowerPoint 2011 dla Mac udostępnia bardzo 
przydatną funkcję emisji prezentacji przez sieć Inter-
net, dzięki której prezenter może rozszerzyć grono od-
biorców o osoby, które nie znajdują się na spotkaniu czy 
konferencji.

Aby skorzystać z funkcji emisji w programie PowerPoint 2011 dla 
Mac należy oczywiście mieć dostęp do Internetu i darmowe Win-
dows Live ID. Odbiorcy, którzy prezentację będą oglądać przez 
sieć, nie muszą posiadać konta w serwisie Windows Live.

Przed rozpoczęciem właściwiej prezentacji, należy odpowiednio 
wcześnie powiadomić wybrane osoby pod jakim adresem będą 
mogły ją obejrzeć w sieci. W tym celu należy kliknąć i przytrzy-
mać ikonę odtwarzania prezentacji, a następnie wybrać z menu 
komendę „emituj pokaz slajdów”.

Przed rozpoczęciem emisji trzeba zapoznać się z warunkami, 
a następnie kliknąć w „Połącz”.

Emisja prezentacji 
w PowerPoint 2011 
dla Mac przez sieć

tekst: Krystian Kozerawski

W rezultacie użytkownik otrzymuje adres, pod którym będzie 
można obejrzeć emitowaną prezentację. Link do prezentacji moż-
na będzie wysłać emailem lub skopiować do schowka, np. by wy-
słać go przez Twittera, czy komunikator.

Osoba, która otrzyma adres, pod którym dostępna jest emito-
wana prezentacja, będzie mogła obejrzeć ją na żywo zarówno 
na dużym komputerze jak i na urządzeniach mobilnych, np. iPa-
dzie i iPhone.

Pozostaje tylko rozpocząć prezentację, klikając na przycisk „Od-
twórz” dostępny na wstążce narzędzi głównych. @
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Steruj iPhonem prezentacją w iPadzie
Ostatnia aktualizacja iosowej wersji iWork wprowadza jedną bardzo ciekawą i użyteczną funkcję – sterowa-
nie iPhonem prezentacjami wyświetlanymi z iPada.

iPadowy Keynote jest bardzo wygodnym narzędziem do prowadzenia prezentacji. iPada możemy pod-
łączyć do projektora lub telewizora poprzez kabel HDMI i na dużym ekranie pokazywać slajdy. Do tej pory 

oczywiście też można było prowadzić prezentacje, ale byliśmy uwięzieni „na kablu”. Wraz 
z nową aktualizacją, pojawiła się opcja połączenia w parę z naszym iPhonem i używanie 
jego jako pilota.

Wystarczy do tego celu kupić w App Store aplikację Keynote Remote w cenie 0,79 euro. 
Zainstalować ją w iPhonie, po czym sparować go z iPadem.

W iPadzie w ustawieniach w programie Keynote, znajdziemy nową funkcję „Ustawienia 
pilota”. W iPhonie w ustawieniach programu Keynote Remote, klikamy w „Nowe połącze-
nie z Keynote…”. Nasze urządzenia bez zbędnych komplikacji łączą się ze sobą. (DŁ)

Tips & Tricks

 Zmiana domyślnej długości eventów w iCal 
iCal domyślnie zakłada, że nasze wydarzenia mają godzinę. Oczy-
wiście możemy tę wartość zmienić podczas dodawania nowego 
eventu, ale na przykład uczniowie, nauczyciele albo inni nietypo-
wi użytkownicy mogą mieć inną miarę czasu, z którego korzystają 
znacznie częściej. Zmiana domyślnej długości wydarzenia może 
w takiej sytuacji być znacznie wygodniejszym rozwiązaniem.
Przepis
Tradycyjnie już uruchamiamy Terminal i wpisujemy:
defaults write com.apple.iCal „Default duration in minutes for 
new event” x
gdzie x jest liczbą minut, np. 15. Po tej operacji wystarczy zrestar-
tować iCal, aby cieszyć się nowymi ustawieniami. (WP)

 Przyśpieszamy Spaces 
Spaces uruchamia 
się z animacją, któ-
ra również występu-
je przy bezpośred-
nim przełączaniu 
się pomiędzy nimi. 
Na starszych kom-
puterach może nie 
być płynna, a do-

datkowo jest to kolejna chwila, przez którą nic nie możemy zro-
bić – jak podsumujemy te wszystkich chwile, to dla niektórych 
dobrym pomysłem może się okazać po prostu wyłączenie ja-
kichkolwiek animacji.
Przepis
W Terminal.app należy wpisać dwie komendy, każda w osobnej 
linii zatwierdzona Enterem:

defaults write com.apple.dock workspacesswooshanimation
off bool YES

killall Dock
Przywracamy animacje zastępując słowo YES słowem NO. (WP)

 Podświetlenie ikony pod kursorem w widoku siatki 

Mając ustawiony widok siatki w folderze aplikacji w naszym do-
cku, możemy dla ułatwienia sobie życia (czytaj: lepszej widocz-
ności ikony, nad którą akurat znajduje się kursor) podświetlić ją.
W terminalu wystarczy wpisać:
defaults write com.apple.dock mouseoverhilitestack boolean yes
Po czym zrestartujemy naszego docka komendą:

killall Dock
Funkcję tę możemy wyłączyć, 
wpisując:
defaults write com.apple.dock 
mouseoverhilitestack 
boolean no
I ponownie zrestartować 
docka:
killall Dock (DŁ)

 Blokada komputera z paska menu 

Mój komputer automatycznie blokuje się hasłem po paru minu-
tach od włączenie się screensavera. Niestety czasami może ist-
nieć potrzeba wymuszenia blokady, na przykład przy stanowi-
sku pracy czy innym publicznym miejscu. Wystarczy w tym celu 
przejść do folderu /Programy/Narzędzia i uruchomić Keychain Ac-
cess / Pęk Kluczy i uruchomić jego preferencje.

W panelu preferencji należy włączyć pierwszą opcję od góry 
zgodnie z powyższym obrazkiem, która pokaże ikonkę kłódki 
w pasku menu. Po jego rozwinięciu wybieramy pierwszą opcję 
Lock Screen / Zablokuj ekran, 
aby cieszyć się natychmiasto-
wą koniecznością podania hasła 
do odblokowania komputera. 
 (WP)

radzi iMagazine
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W bieżącym numerze iMagazine zapoznamy się z pro-
gramem Motion, który posłuży nam do stworzenia pro-
stych animacji do naszych filmów. Jeżeli wcześniej mie-
liście do czynienia z Adobe AfterEffects, program ten 
zapewne wyda Wam się znajomy.

Motion jest prostym narzędziem do tworzenia animacji 2D oraz 
3D. Dzisiaj zajmiemy się jednak opisaniem pewnych prostych 
funkcji, które pomogą w tworzeniu ciekawych efektów graficz-
nych. Pamiętajmy, że uzyskiwanie ruchu w kadrze to jedna z naj-
ważniejszych zasad montażu, a w związku z tym, że w mediach 
stawia się obecnie na uniwersalne rozwiązania, to montażysta 
musi być również w pewnym stopniu grafikiem oraz twórcą ani-
macji. Oznacza to, że czasami sam musi sztucznie dodawać tro-
chę ruchu, a niekiedy po prostu sprawiać, żeby – jak to mówią 
niektórzy klienci – bardziej się świeciło.

Zaraz po uruchomieniu Motion ukazuje się okno powital-
ne, w którym mamy do wyboru kilka opcji. Możemy skorzystać 
z arówno ze wstępnej pomocy, zajrzeć do tutoriali online lub – 
co interesuje nas najbardziej – wykorzystać jedną z templatek 
albo po prostu otworzyć nowy projekt. Zaznaczcie pole „Start 
with a template” i przejdźcie dalej. Do wyboru mamy kilka cie-
kawych wzorów, które posłużą nam do nauki. W związku z tym, 
że część z was być może korzysta ze starszej wersji FCS, wybierz-

my po lewej stronie Basic White, a następnie Basic WhiteOpen.
PAL. Widzimy teraz przed sobą zupełnie białą planszę, ale zaraz 
się to zmieni – kliknijcie spację! Musicie przyznać, że animacja 
robi wrażenie i jest zrobiona z pomysłem. Wykorzystajmy ją za-
tem do nauki podstaw Motion.

Wróćmy do początku naszego projektu, klikając na klawiatu-
rze skrót Media Start. Przypominam, że jest to przycisk Home 
na klawiaturze. Warto byłoby dowiedzieć się, gdzie znajdują się 
wszystkie obrazy, grafiki i gdzie zapisany jest cały nasz ruch. Klik-
nijcie więc najpierw przycisk F5, aby rozwinąć okno, w którym 
poukładane są wszystkie nasze media. Rozwińcie czarną strzał-
ką projekt i zobaczcie, z ilu elementów składa się całość i jakie 
efekty nałożone są na poszczególne obiekty. Niezły porządek, 
prawda? Pamiętajcie, żeby w swoim projekcie układać wszyst-
ko tematycznie. Zapewniam was, że bałagan nie sprzyja szybko-
ści pracy, a czasami powoduje wręcz całkowite jej zniweczenie. 
Spróbujcie powyłączać poszczególne elementy i w międzyczasie 
odtwarzajcie animację. Zobaczcie jak się zmienia.

Zapewne zastanawiacie się, gdzie znajduje się pole animacji 
albo oś czasu, na której animowane są wszystkie rzeczy. Motion 
podobne jest do AAE. Kliknijcie więc F6. Widzicie teraz oś czasu, 
zakładki klatek kluczowych oraz edytora audio. Rozwińmy po raz 
kolejny czarną strzałkę i zobaczmy jak zbudowany jest projekt. 
Polecam również kliknąć w zakładkę Keyframe Editor, żeby zoba-
czyć jak wyglądają animacje. W zależności od przekątnej ekranu 
może wam się trudno pracować z otwartymi oknami warstw oraz 
osi czasu. Nie da się ukryć, że na małych monitorach wszelkie ru-
chy mogą okazać się trudne do wykonania. Poza tym, w każdej 
chwili możecie wyłączyć poszczególne okna. Mało tego. Tworząc 
skomplikowane animacje i tak będziemy musieli je wyłączyć, po-
nieważ prawdopodobnie nasz komputer nie poradzi sobie z tak 
dużą ilością spraw na swojej głowie.

Wiemy już zatem, gdzie znajdują się poszczególne elemen-
ty naszego projektu. Co jednak, gdybyśmy chcieli dodać coś no-
wego? Kliknijcie cmd+1, aby podświetlić zakładkę File Browser. 
To właśnie z niej będziecie musieli skorzystać, chcąc dodać go-
towe elementy do projektu – wystarczy wyszukać je na dysku 

Final Cut Studio

Motion, 
czyli jak stworzyć prostą animację

tekst: Krzysztof Flasza
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i przeciągnąć do projektu. Dużo ciekawsza jest jednak zakładka 
 Library, którą aktywujemy klikając cmd+2.

Do dyspozycji mamy wówczas całą masę różnego rodzaju efek-
tów i animacji, które powodują, że każdy projekt zyska unikato-
wy charakter. Całe Motion zbudowane jest w pewnym sensie na 
zachowaniach, czyli na grupie Behaviors. Po kliknięciu w nią uka-
że się olbrzymia ilość zachowań, które możecie w pełni kontro-
lować: od Attractora poprzez Loopy, Fade’y aż po proste, znane 
z innych programów, efekty Wind czy też Zoom In/Out. Co wię-
cej, sami możemy tworzyć różne Behaviors! Oprócz tego mamy 
do dyspozycji różnego rodzaju filtry, obrazy, generatory czy za-
pisane templatki. Najciekawszymi jednak elementami (z którymi 
zresztą jest całkiem niezła zabawa) są Particle Emmiters oraz Re
plicators. Macie do dyspozycji łącznie ponad 400 różnych efek-
tów. [shot5.jpeg] Biorąc pod uwagę fakt, że każdym z nich można 
sterować, nadawać mu różne wartości, zmieniać kolory, kąty, ja-
sność tak dalej, i tak dalej w nieskończoność (zajrzyjcie do zakład-
ki Inspector po kliknięciu w któryś z efektów), powoduje, że otrzy-
mujemy potężne narzędzie, w którym jedynym ograniczeniem 
jest nasza wyobraźnia! To oczywiście nie wszystko. Sami rów-
nież możemy tworzyć nasze własne replikatory oraz emmitery.

Motion jest świetnym narzędziem do szybkiej, telewizyjnej pra-
cy. Sprawdza się również podczas tworzenia większych, bardziej 
czasochłonnych animacji. Pamiętajcie jednak, że Motion potrafi 
nieźle dać w kość komputerowi i trzeba sporo wprawy, aby nasze 
projekty były nie tylko ładne, ale i funkcjonalne a przede wszyst-
kim łatwo edytowalne. Dlatego pamiętajcie – porządek, porzą-
dek i jeszcze raz porządek! I jeszcze jedno – przede wszystkim 
próbujcie. Jak nie wychodzi – dalej próbujcie, a jak już komplet-
nie się nie da, to piszcie do nas – postaramy się wam pomóc. No 
i bądźcie cierpliwi. W kolejnym lekcjach na pewno zdradzę Wam 
więcej tajników Motion. @

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.imagazine.pl
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Jakiś czas temu biłem tu na alarm, że w miarę jak z jed-
nej strony Apple rozwija swoje produkty, a kolejne wer-
sje systemu Mac OS X posiadają coraz więcej mniej lub 
bardziej użytecznych możliwości – z drugiej strony, co-
raz częściej i skrupulatniej zamiata się pod dywan wsty-
dliwą prawdę o liczbie niezałatanych dziur w systemie 
i w dostarczanych wraz z nim narzędziach.

Pisałem też, że coraz trudniej będzie ukrywać tę przykrą prawdę. 
Za sprawą internetowych serwisów zajmujących się problema-
tyką bezpieczeństwa, pojawia się bowiem coraz większa liczba 
publikacji ostrzegających amatorów Jabłek przed niebezpieczeń-
stwem grożącym używanym przez nich zabawkom.

Koniec końców – pojawiło się również tzw. „złośliwe opro-
gramowanie”, wykorzystujące zarówno dziury w systemach od 
Apple, jak i swoistą naiwność użytkowników, którzy przekonani 
przez skuteczną propagandę o rzekomym bezpieczeństwie Mac 
OS X, podchodzą do tematu możliwych zagrożeń z przymruże-
niem oka – w efekcie stając się coraz łatwiejszymi ofiarami ata-
ków przygotowywanych przez cyberprzestępców.

Dożyliśmy chwili, w której zakup oprogramowania antywiru-
sowego dla Mac OS X nie jest zupełnie pozbawiony sensu, a to 
oznacza, że nie działo się ostatnio najlepiej.

Zbliża się premiera całkowicie nowej edycji systemu Mac OS X 7 
o nazwie kodowej „Lion” – czyli po prostu Lew. I wtem dowiadu-
jemy się, iż Apple udostępnia wczesną wersję systemu nie tylko 
programistom, ale również – zaproszonym do udziału w testo-
waniu nowego produktu – ekspertom z zakresu bezpieczeń-
stwa informatycznego.

Oznacza to, że ktoś w Cupertino zrozumiał, iż nie da się już 
skutecznie ukrywać informacji o coraz poważniejszych zagroże-
niach bezpieczeństwa we flagowym produkcie Apple.

Jak zwykle w Apple, cała sprawa owiana jest nimbem tajem-
nicy: nie wiadomo, ilu i jakich ekspertów zaproszono do współ-
pracy, nie wiadomo, według jakich kryteriów ich dobierano. Siłą 
rzeczy, nie wiemy też, jakie są rezultaty badań przeprowadzo-
nych przez tych specjalistów oraz w jakim stopniu Apple skorzy-
sta z wyników ich pracy.

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w pracach badaw-
czych nad poziomem bezpieczeństwa „Lwa”, jeden ze specjali-
stów – niejaki Dino Dai Zovi – zapytał „Will Lion be the ‚Vista’ of 
Mac OS X? In the sense that they start taking security seriously, 
not the sense that nobody wants to use it.” („Czy Lew będzie 
‚ Vistą’ w świecie Mac OS X? W sensie, że Apple zaczyna trakto-
wać jego bezpieczeństwo poważnie, a nie w sensie, że nikt nie 
będzie chciał go używać”).

Cóż, pytanie to pozostaje otwarte. Moim zdaniem, fakt iż 
 Apple zaczyna przyznawać się do myślenia o bezpieczeństwie 
Mac OS X w jakimś bardziej konkretnym kierunku możemy śmia-
ło zaliczyć do pozytywów. Co do reszty? Jak mawiają Rosjanie – 
pożyjemy, zobaczymy. @

Lwia część 
bezpieczeństwa

tekst: Krzysztof Młynarski
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Cała Muzyka tekst: Jarosław Cała, Norbert Cała

Eric Lau 
New Territories

Eric Lau to londyński producent i DJ, na 
którego natrafiłem dopiero jakiś czas 
temu. Usłyszałem bowiem jego debiutanc-
ki album „New Territories” z 2008 roku. 
Erica znajdziemy w kategorii Hip-Hop bądź 
RNB, ale na tym albumie brak rapu, zaś 
bity są bardzo delikatne i  spokojne. To 
dobrze, ponieważ pokazuje to wszech-
stronność producenta, a muzyka i klimat 
jest niesamowity. Wszystkie numery na 
krążku są identyczne i  ciężko je od sie-
bie odróżnić. Jeśli spodoba Ci się któryś 
z 14 utworów, to znaczy, że spodoba Ci 
się cały materiał. Słuchając New Territories, 
masz wrażenie, że czas zatrzymał się, a te 
14 produkcji tworzy jedną zgrabną całość. 
Nagle budzisz się i nie wiesz, gdzie jesteś. 
Muzyka przestaje grać, a Ty jesteś pew-
ny, że rozładował się iPod. Przecież to nie 
może już być koniec?! Niestety, w ciągu 
czterech minut, które pamiętasz, upłynę-

ło 41 minut Twojego życia. Świetnym do-
datkiem do tej uspokajającej muzyki jest 
idealnie dograny wokal. Głównym głosem 
pojawiającym się na większości nagrań jest 
Pani Rahel, która – moim zdaniem – uro-
dziła się po to, żeby wejść do studia i na-
grać tę płytę. Eric Lau powinien zagościć 
w samochodzie, gdy zajedzie Wam dro-
gę jakaś blondynka, ręka automatycznie 
spocznie na klaksonie, odczujecie głębo-
ką potrzebę, by nawyzywać ją od najgor-
szych i porwać jej dziecko (Czy działa to 
również w sytuacji, kiedy drogę zajeżdża 
palant z przerostem ego, w samochodzie 
będącym ekwiwalentem przedłużenia jed-
nego z najbardziej witalnych organów mę-
skich i najdzie nas ochota, by spalić mu sie-
dem wsi, wylać piwo z lodówki i schować 
pilota od telewizora?! – przypis żeńskiej 
części redakcji). Powstrzymajcie się przez 
chwilę i wciśnijcie „Play”. Wszystko, co złe, 
odejdzie – gwarantuję, to lepsze od jogi.

http://bit.ly/rnhdN1

Adele 
21

Zasadniczo rzadko interesuje mnie muzy-
ka pop i pierwsze miejsca list przebojów, 
ale, oczywiście, zawsze trafiają się wyjąt-
ki od reguły. Takim wyjątkiem na pewno 
jest Adele. Ciężko obok jej głosu przejść 
obojętnie.

Tytułowe „21” nie jest przypadkową cy-
frą i ci, którzy słyszeli pierwszą płytę „19” 
wiedzą, że chodzi tu o wiek wokalistki. 
Słuchając utworów na tym albumie, sku-
piałem się głównie na wokalu, starałem 
się też wsłuchać w  instrumentalną stro-
nę płyty, ale mi nie wychodziło. Za każ-
dym razem dominował jej niesamowity 
głos i mało obchodziło mnie, co tam so-
bie gra w tle. Właśnie wokal to największy 
atut tej młodej artystki. Świetnie sobie ra-
dzi w każdej partii dźwięków, od wyso-
kich po niskie, których to używa znacz-
nie częściej. Właśnie ten niski głos jest dla 
niej charakterystyczny i gdybym jej nigdy 

nie widział, to dałbym sobie rękę uciąć, że 
należy do grupy czarnych wykonawców. 
Pomyłka! Powinienem chyba zacytować 
klasyka: „I wiesz, co? I bym teraz, k…, nie 
miał ręki!” Adele bowiem jest angielską ar-
tystką o klasycznych, białych korzeniach. 
Na krążku słychać jednak soul i blues, czy-
li czuje czarne brzmienia i właśnie to są 
moje ulubione momenty. Za dużo nieste-
ty jest nudnych, wolnych ballad, a braku-
je takich numerów jak super hit – „Rolling 
in the Deep”. Nie pamiętam, kiedy ostat-
ni raz tak bardzo podobał mi się masowy 
hit! Jako minus można również potrakto-
wać to, że „21” jest bardzo podobne do 
poprzedniej „19”, a sama Adele mało roz-
winęła się od strony muzycznej. Na plus 
działa w tym przypadku jej młody wiek, 
więc dajmy jej trochę czasu i zobaczymy, 
czy wyląduje w iPodach zakochanych na-
stolatek czy też stanie się dojrzałą artystką, 
której płyty można kupować w ciemno.

http://bit.ly/eq5Eit

http://bit.ly/rnhdN1
http://bit.ly/eq5Eit
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Pstrąga i łososia pokroić w nieduże kawałki. Sałaty opłukać, osuszyć, 
porwać na kawałki. Ziemniaki pokroić w plasterki. Jabłka umyć, wyciąć 
gniazda nasienne, pokroić również w plasterki. Wszystkie składniki 
przełożyć do salaterki.

Sok z cytryny wymieszać z musztardą, wlać olej, przyprawić do smaku 
solą i pieprzem, dokładnie wymieszać.

Koperek opłukać, otrzepać z wody i posiekać. Sałatkę polać sosem, 
posypać koperkiem i delikatnie wymieszać.

Smacznego!

•   15 dag filetu z wędzonego pstrąga
•  10 dag wędzonego łososia
•   po 1/2 główki sałaty kędzierzawej i rukoli
•  2 ugotowane ziemniaki
•  2 kwaskowe jabłka
•  1/2 pęczka koperku
•  4 łyżki oleju
•  2 łyżki soku z cytryny
•  1 łyżeczka musztardy
•  sól, pieprz

Sałatka 
 z rybami przepis: Małgorzata Łada
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