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Siedzę przy biurku w redakcji  i spoglądam  za okno. 
Wszystko się pokręciło! Mamy już kwiecień, a jest zima. 
Temperatury minusowe. Śnieg wali z nieba. A wiosna? 
Wiosna zaskoczyła drogowców!

Z drugiej strony, świat też zaskakuje. Na półwyspie 
koreańskim wrze i przy okazji dowiadujemy się, że mamy 
kolejnego macusera-celebrytę – Kima, który chętnie fo-
tografuje się w otoczeniu nadgryzionych jabłek.

My też chcemy Was zaskoczyć. A jakże! 
Norbert i Jarek sprawdzają, jak brzmi muzyka z  iTunes 

odtwarzana na głośnikach za 250 tysięcy złotych. Wojtek 
zastanawia się nad tym, jak żyć po ogłoszeniu zamknię-
cia Google Readera. Kinga tłumaczy, czemu mniej zna-
czy więcej, a Paweł zamienia się w robota. Janek, wyjąt-
kowo, pisze o pisaniu na iPadzie mini. 

Poza tym, wywiady z Evernote i Otulfilcem i wizyta 
w centrum projektowania dźwięku Philipsa. Tradycyjnie 
– dużo czytania na długie zimowe wieczory… To znaczy 
– wiosenne wieczory. Proszę mnie nie łapać za słówka!

Ciągle liczę na to, że gdy będziecie czy-
tali moje słowa, to wiosna jednak do nas 
dotrze….
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 » Norbert Cała: 
Za  69  zł  dostajemy  trzy  adapte-
ry  w trzech  kolorach  –  niebieski, 
zielony  i różowy.  Do  srebrnego  
MacBooka najbardziej  pasuje niebieski,  choć Wojtek 
uważa, że różowy.

 » Wojtek Pietrusiewicz: 
Google było  stać na  to,  żeby udo-
stępniać tę usługę za darmo. Innych 
nie będzie.

 » Kinga Ochendowska: 
W ramach tematu zastępczego pro-
ponuję kartkę i długopis. Wspania-
łe wynalazki naszej cywilizacji. Moż-
na ich używać bez względu na to, czy 
w zasięgu wtyczki posiadamy gniazdko, nie potrzebują 
baterii i generalnie można je zabierać ze sobą wszędzie 
– nawet do łóżka.

 » Sławek Durasiewicz: 
Telewizja jest wciąż pożądanym me-
dium, ale czy  tak naprawdę ma na 
siebie pomysł? Czy aby na pewno ma pomysł na swoją 
emanację w iPadzie?

http://www.imagazine.pl
http://www.bluemedia.eu
http://www.sare.pl
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TELEWIZJA 
TABLETOWA?

Tak mnie jakoś zainteresował 
temat o  telewizji, zresztą nie 
bez powodu, że nie mogę go 
ominąć. A chodzi o to, czy po-
mysł „telewizja w tablecie” jest 
cokolwiek wart. Bo jakoś nie 
spotkałem się z  publikacjami 
na ten temat, tak jakby to była 
jakaś oczywista oczywistość. 
A przecież jest to temat na cza-
sie, którym powinno się zająć 
całe środowisko tabletowe.

rys. Marta Sławińska

SŁAWOMIR DURASIEWICZ
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NORBERT CAŁA

     

MOPHIE 
JUICE 
PACK 
HELIUM

Podwajamy baterię iPhone’a i nie tylko baterię.

Przy wielu okazjach powtarzałem, że to baterie w obec-
nej chwili hamują rozwój smartfonów i narzucają im tro-
chę kształt. Smartfon,  jeśli ma mieć dużą wydajność, 
musi mieć dużą moc procesora.  Jeśli ma mieć dużą 
moc, a przecież wszyscy patrzą na benchmarki, to musi 
mieć dużą baterię, a tę trzeba schować pod dużym wy-

świetlaczem. Wszystko jasne? 
Dlatego współczesne, topowe 
telefony są  tak duże  i mimo 
to – nie najlepiej radzą sobie 
w dyscyplinie: „Czas pracy na 
bateriach”.

iPhone 5 nie ma wielkie-
go ekranu,  pod  spodem nie 
kryje się przeogromna bate-
ria.  Przy  intensywnym użyt-
kowaniu  problemem  może 
być zapewnienie sobie ener-
gii na cały dzień. Co w takim 
razie z sytuacjami, w których 

będziemy intensywnie wykorzystywać nasze urządze-
nie? Bardzo hardkorowe rozwiązanie to rozkręcenie te-
lefonu  i wymiana baterii. Prostsze  to zakup obudowy 
z wbudowaną baterią Mophie.  Te przystosowane do 
iPhone’a 5 właśnie pojawiły się na rynku.

Hasło  reklamowe  testowanej baterii, Mophie  juice 
pack helium mówi, że jest tak cienka, że nie uwierzę, iż 
w środku jest bateria. Mnie ciężko uwierzyć, że nie ma 
tam reaktora atomowego. Mimo że faktycznie jest 13% 
cieńsza niż poprzednik dla iPhone’a 4/4S, to jednak sam 
iPhone 5 ma grubość 7,6 mm, a z baterią Mophie juice 
pack helium 15 mm – dwa razy więcej. Z wagą też nie 
jest najlepiej. Sam iPhone 5 to 112 g w kieszeni, z ba-
terią – to już 182 g. Ale serio, to nie są dyskwalifi kują-
ce wady, to wymóg technologii. Ja to rozumiem, wiem, 
że na dziś nie da się zrobić cieńszej baterii o tej samej 
pojemności.

Bateria wykonana jest z lekko gumowanego plastiku, 
w kolorze ciemno- lub jasnoszarym. Tak jak w poprzed-
nich wersjach, obudowa składa się z dwóch rozsuwanych 

„ iPhone 5 nie 
ma wielkiego 

ekranu, pod spodem 
nie kryje się 
przeogromna bateria. 
Przy intensywnym 
użytkowaniu 
problemem może być 
zapewnienie sobie 
energii na cały dzień.

 » 2013 nr 4 » TEMAT NUMERU » Audiofi l z iPhone’em? 23

JAROSŁAW CAŁA

My postanowiliśmy nie poprzestawać na tak prostym 
pytaniu i od razu w naszych głowach rozwinęło się bar-
dziej nadgryzione pytanie. Pozwólcie więc, że zacznie-
my raz jeszcze. Zastanawialiście się jak brzmi 300 tysię-
cy złotych grające z iPhone’a?

To pytanie, podczas jazdy z Norbertem do salonu Top 
Hi-Fi na ul. Andersa, nie dawało nam spokoju. Niewiado-
mych było sporo, ale głównie myśleliśmy nad tym, czy 
my się przypadkiem nie zbłaźnimy, przyjeżdżając na taki 
odsłuch tylko z iPhone’em i MacBookiem. Kolejna myśl 
była oczywista i na pewno każdy chociaż przez chwilę 
by się nad tym zastanowił. Co można kupić za 300 tys.? 
Lekko używany Nissan GT-R w czarnym macie brzmi za-

chęcająco, prawda? Dwupokojowe mieszkanie w Warsza-
wie też nieźle, a przy obecnych cenach, to pewnie i na 
Mokotowie coś by się znalazło. Można by było pokusić 
się nawet o jakiś dom w stanie surowym albo zamknię-
tym w okolicach stolicy. Ogólnie trzeba przyznać, że to 
dużo kasy jak na fajnie grający sprzęt, a kolejne pytanie 
nasuwa się samo. Czy ludzkie ucho naprawdę potrzebuje 
aż tyle? Dojechaliśmy i po szybkim, miłym przywitaniu 
usłyszeliśmy:  „Dobra,  chłopaki, może przejdziemy  już 
do dużej sali odsłuchu”. Zamykając drzwi sporego po-
koju, Norbert rzuca trafnym żartem: „Chyba zasięg na-
szych kart kredytowych skończył się 20 metrów wcześ-
niej?” Trudno było się z tym nie zgodzić.

AUDIOFIL
Z IPHONE’EM?

Zastanawialiście się, jak brzmi 300 tysięcy złotych? Oczywiście nie chodzi mi 
o sam dźwięk szeleszczących banknotów czy brzęczącego bilonu. Na myśli 
mam sprzęt grający o dosyć zawrotnej wartości, która pozwala nam na stwier-
dzenie, że weszliśmy jedną nogą do strefy tzw. high-endu, czyli niebezpiecz-
nego świata ludzi zwanych audiofi lami.
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PANDORA  to  elastyczny  laptop  kolejnej  generacji. 
Dzięki  swej  budowie  i prawidłowym wykorzystaniu 
różnych nowoczesnych technologii może być wykorzy-
stywany w różny sposób, przede wszystkim jest bar-
dziej mobilny niż obecne tablety. Urządzenie będzie 
miało około 9 mm grubości i szczyci się także cienki-
mi elastycznymi akumulatorami. Ergonomia laptopa 

PANDORA
KAMIL DYRTKOWSKI

pozwala  na  łatwe  chwytanie  oraz wygodne  nosze-
nie. Zostały w nim zastosowane doskonałe porowate 
materiały – związki polimerów i krzemu w miejscach 
zawiasów.

Jak mówi jeden z designerów produktu: 
„Measuring only 9 mm thick, it can be easily gripped 

and is convenient to carry. Materials used include fi ne 

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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Bowers & Wilkins rozszerzył linię słuchawek P3 o do dat kowy kolor 
– niebieski.

Naszą recenzję P3 znajdziecie w grudniowym iMagazine. Według 
nas wyglądają świetnie i tak też brzmią.

Słuchawki Bowers & Wilkins P3 w niebieskim kolorze do sprzeda-
ży trafią w maju. Według informacji,  jaką dostaliśmy od polskiego 
dystrybutora, firmy AudioKlan, ich planowana cena detaliczna wy-
niesie 899 zł, czyli tyle samo, co za wersję czarną lub białą.

Przy okazji, jeszcze przez jakiś czas w sklepie TopHiFi jest promo-
cja i P3 są w cenie 699 zł.

Bowers & Wilkins wprowadza niebieskie słuchawki P3 

Aktualizacja Navigona – ciekawe funkcje
Rzadko piszemy o aktualizacjach aplikacji na iOS. Tym 
razem uważamy, że warto wspomnieć o nowej wersji 
Navigona, jaką wypuścił Garmin.

Dlaczego? Jest kilka powodów, które zwracają szcze-
gólną uwagę.

Po pierwsze, Navigon teraz w wygodny sposób inte-
gruje informacje z Wikipedii o mijanych miejscach. Klika-
jąc na ikony Wikipedii wyświetlane na mapie, otrzymu-
jemy dostęp do szczegółowych informacji o wybranym 
budynku  czy miejscu. Użytkownik ma  również możli-
wość przeszukiwania bazy danych Wikipedii, w celu zna-
lezienia interesujących go informacji.

Najnowsza aktualizacja wspiera serwisy społeczno-
ściowe, takie jak Foursquare czy Glympse.

Zintegrowana w aplikacji  funkcja  Foursquare udo-
stępnia użytkownikom  lokalizacje  z  sieci  społeczno-
ściowej Foursquare i pozwala „zameldować się” u celu 
podróży.  Teraz  są  one wyświetlane w widoku mapy, 
co znacznie ułatwia ich znajdowanie. Funkcja Glympse 
umożliwia udostępnianie  swojej  lokalizacji  przyjacio-
łom, rodzinie czy partnerom biznesowym, niezależnie 

od tego, czy korzystają z aplikacji na smartfonie czy po 
prostu z przeglądarki internetowej. Odbiorcy są infor-
mowani poprzez SMS lub e-mail, a następnie mogą śle-
dzić trasę użytkownika przez określony czas. Do podglą-
du na Glympse nie potrzebują żadnej specjalnej aplikacji 
– wystarczy przeglądarka internetowa.

Dzięki możliwości przesyłania dźwięku przez Blueto-
oth, aplikacja zapewnia także lepszą integrację z samo-
chodowym systemem audio. Wystarczy podłączyć tele-
fon za pomocą Bluetooth do systemu audio, a głosowe 
wskazówki dojazdu będziesz wyraźnie słyszał przez sa-
mochodowe głośniki.  Co najciekawsze,  jeśli  słuchasz 
również muzyki z iPhone’a przez głośniki samochodowe, 
aplikacja automatycznie wykryje to połączenie i wyłączy 
muzykę przed dostarczeniem wskazówek głosowych. 

Ponadto,  funkcja  myTrends,  bazując  na  naszych 
nawykach,  automatycznie  zapamiętuje  częste  i  ulu-
bione  trasy oraz  cele podróży. Następnie w  konkret-
nych dniach  i  o  danych  godzinach przewiduje  trasę 
bez konieczności wpisywania adresu docelowego przez 
użytkownika.
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Studenci wszystkich polskich uczelni wyższych są za-
proszeni do udziału w konkursie programistycznym „Na-
vigate Mobica”. Zadanie konkursowe polega na stwo-
rzeniu  aplikacji  nawigacyjnej  na dowolną platformę 
mobilną. Organizatorem konkursu  i  fundatorem na-
gród  jest firma Mobica  Ltd.  Informacje  i  zgłoszenia  – 
www.mobica.com. Patronem medialnym konkursu jest 
iMagazine.

Programowanie na urządzenia mobilne  jest  jedną 
z najszybciej  rozwijających  się  gałęzi  programowania 
i dlatego  realizacja projektu  z  tej dziedziny  jest  zada-
niem w ogólnopolskim konkursie programistycznym 
„Navigate Mobica”. Uczestnicy konkursu będą przygo-
towywać aplikację nawigacyjną na dowolną platformę 
mobilną, przy wykorzystaniu dowolnych narzędzi,  ta-
kich  jak  rzeczywistość  rozszerzona  (augmented  reali-
ty), mapy Google, nawigacji Turn by Turn, kompasu czy 
komunikatów głosowych.

– Współpracuję z młodymi programistami z różnych 
krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych  i wiem, że 
polscy studenci mają olbrzymi potencjał. Poprzez kon-
kurs  chcemy  im umożliwić  „wypłynięcie na  szerokie 
wody” oraz zapoznanie się ze specyfiką programowa-
nia na urządzenia mobilne – mówi Tomasz Krawczyński, 
dyrektor zarządzający Mobica Poland. Dla uczestników 
konkursu będą zorganizowane warsztaty na uczelniach 
partnerskich poświęcone najnowszym trendom progra-
mistycznym. A na zwycięzców konkursu czekają atrak-
cyjne nagrody: laptop Sony Vaio, telefon Sony Xperia S 

oraz płatne staże w wybranym polskim oddziale Mobi-
ca (w Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy lub Szczecinie).

Partnerami „Navigate Mobica” są Wojskowa Akade-
mia Techniczna, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódz-
ka, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Zachodnio-
pomorski Uniwersytet Technologiczny, Polsko-Japońska 
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, a  także  łódz-
ki  i warszawski  oddział  Board of  European  Students 
of Technology  (BEST) oraz program „Młodzi w Łodzi”. 
Patronami medialnymi  konkursu  są:  „Android User”, 
„Chip”,  „Eurostudent”,  „Jaka-komorka.pl”,  „Mobile  In-
ternet”,  „Programista”,  „Studente.pl”  oraz oczywiście 
„iMagazine”.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są za pośred-
nictwem  strony  internetowej  www.mobica.com  do 
15 maja br.

Ogólnopolski konkurs programistyczny dla studentów 
„Navigate Mobica” rozpoczęty!

Macuser…
Na półwyspie koreańskim co-
raz bardziej nerwowo, a tym 
czasem okazuje  się,  że  Kim 
jest… macuserem.

A  podobno  Korea  ma 
embargo  na  nowoczesne 
technologie?

http://www.mobica.com
http://www.mobica.com


 » 2013 nr 4 » AKTUALNOŚCI 11

Stare  gazety,  książki  fantastyczno-naukowe  czy filmy 
(jak na przykład „Powrót do przyszłości”) mają  to do 
siebie, że lubią często opisywać przyszłość. W takiej li-
teraturze autorzy lubili wskazywać na początek nowe-
go milenium, czyli okres po roku 2000, który miał być 
przełomowy przede wszystkim na poziomie technologii. 
Są osoby, które lubią przeszukiwać takie dzieła. Jedna 
z nich znalazł w gazecie „Ilustrowany Kuryer Codzien-
ny” z 19 marca 1926 roku ciekawie zatytułowany arty-
kuł – „Świat w roku 2000”. Znaleźć tam można między 
innymi opis elektrycznej książki…

„Gazety  nie  będą  jak  dotychczas,  drukowane  na 
papierze. Wydawcy abonentom swoim udzielać będą 
wszystkich informacyj przy pomocy aparatu dalekowi-
dzącego. Ojciec do synka zamiast powiedzieć: »Pobie-

gnij po gazetę« – powie – »nastaw no aparat gazetowy«. 
Przyciska się odpowiedni guzik i matowa z mlecznego 
szkła szyba, rozbłyska światłem. Odczytuje się najnow-
sze  telegramy,  artykuły wstępne, wiadomości  kroni-
karskie,  felietony. Wszystko  to urozmaicone obraza-
mi ruchowymi,  rozsianymi w tekście. Biblioteki staną 
się zbyteczne, ponieważ można się będzie zaabonować 
i przy pomocy aparatu działającego na odległość, włą-
czyć w każdej chwili interesującą książkę”.

Czy czegoś to nam nie przypomina?;)
Zdecydowanie warto zapoznać się z  treścią całego 

artykułu i zobaczyć, jakie podobieństwa i jakie rozbież-
ności zaszły w ciągu tych niemal stu lat dzielących nas 
od wydania wspomnianej gazety.

Źródło: Blog Charliego Bibliotekarza [http://bit.ly/14sxb2W]

Jak miał wyglądać nasz świat w roku 2000

Z2 – nowy głośnik B&W
Bowers & Wilkins prezentuje zupełnie nowy głośnik Z2. 
Jest on wyposażony w złącze Lightning oraz technolo-
gię AirPlay.

Z2  świetnie gra,  jest  jednocześnie bezprzewodowy 
i ma nowe złącze. Do tego występuje w dwóch kolorach 
białym i czarnym – jednym słowem jest wszechstronny 
i pasuje do wystroju każdego wnętrza.

Bowers & Wilkins Z2 już jest dostępny w sprzedaży 
m.in. w Top Hi-Fi. Sugerowana cena detaliczna wyno-
si 1799 zł.

Głośnik na dniach ma trafić do naszej redakcji. Re-
cenzję planujemy do kolejnego numeru iMagazine.

http://http://bit.ly/14sxb2W
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Kilka dni temu pojawił się Flipboard 2.0, który umożli-
wia tworzenie własnych magazynów. Grzechem było-
by z  tego nie skorzystać, więc dla Waszej wygody za-
praszam do iMagazine Weekly (oraz Android Magazine 
Weekly).

iMagazine Weekly z założenia ma gromadzić nasze 
artykuły,  recenzje, galerie zdjęć, podcasty  i  inne wia-
domości w jednym miejscu, a poprzez „nasze” mam na 
myśli z iMagazine, Makowego ABC i iPod.info.pl. Całość 
moderować będę ja, przynajmniej dopóki Flipboard nie 
umożliwi dodawania kolejnych osób do obsługi danego 
magazynu. Nie jestem pewien, jaką grupę osób najbar-
dziej zachęci – podejrzewam w tej chwili, że będą prze-
ważały osoby, które nie śledzą naszych serwisów co-
dziennie, a wolą w weekend usiąść sobie wygodnie na 
kanapie z dobrą kawą/piwem/drinkiem/herbatą i oddać 
się lekturze. Prawdopodobnie okaże się, że się mylę, ale 
w tym wypadku to akurat nic złego.

iMagazine Weekly w tytule będzie również miał ty-
dzień danego roku – obecnie jest to numer trzynasty. 
Zdecydowałem się zawrzeć tę informację, abyście wi-
dzieli, że „coś” się zmienia i aktualizuje. Pomimo słowa 
„Weekly” będę starał się aktualizować oba flipboardo-
we magazyny codziennie, abyście mieli co czytać.

Jako że Flipboard jest dostępny zarówno na iOS, jak 
i Androida, na iPada i iPhone’a, Nexusa małego i duże-
go, to mamy nadzieję, że pozwoli Wam to wygodnie ko-
rzystać z niego niezależnie od urządzenia. Flipboard an-
droidowy nie wspiera jeszcze w pełni magazynów, ale 
możecie je subskrybować bez problemów – nie zoba-
czycie jedynie okładki.

Subskrybuj iMagazine Weekly we Flipboardzie [link: 
http://flip.it/QjkiS]

Smacznego!

iMagazine Weekly na Flipboardzie  
– gorąco zapraszamy!

Uwaga na nowego trojana na OS X!
OS X jest o tyle przyjemnym systemem, że już wyciąga-
jąc komputer z pudełka, nie musimy martwić się o insta-
lację antywirusów. Jako że komputery Apple, w porów-
naniu do klasycznych PC, nie są specjalnie popularne, 
po prostu nie opłaca się tworzyć złośliwego oprogra-
mowania na tę platformę. Raz na jakiś czas jednak mu-
simy zmierzyć się z, na przykład, trojanem.

Dzisiejszy bohater,  Trojan.Yontoo.1,  został wykryty 
przez rosyjską firmę Doctor Web. Program instaluje się 
jako wtyczka do Chrome, Firefoksa czy Safari. A raczej to 
użytkownik go instaluje, gdyż po odpaleniu pliku ukazu-
je się okno instalacji aplikacji Free Twit Tube, którą oczy-
wiście nie jest. Zamiast tego dostajemy wspomniane już 
rozszerzenie do przeglądarki. Główna funkcja złośliwca 
to  zbieranie  informacji o  ładowanych stronach WWW, 
przesyłanie ich na zdalny serwer, a następnie wyświetla-
nie zmodyfikowanych witryn.

Jak  można  się  nim  zarazić?  Oczywiście,  należy  
go  samodzielnie  zainstalować.  Autorzy  mogą  nas 
do  tego  zmusić,  chociażby  przez  wyświetlenie  
strony  z wideo,  do odtworzenia  którego będzie po-
trzebna  specjalna  wtyczka.  Zamiast  pobrać  plik  
z  dodatkiem,  na  naszym  komputerze wyląduje  in-
stalator  Trojana. O  tym,  że  komputer  jest  zainfeko- 
wany, możemy się dowiedzieć, gdy zobaczymy rekla-
my  na  stronach WWW,  na  których  nie  powinno  ich  
być.

Można zauważyć, że liczba wirusów na OS X rośnie, 
razem z popularnością Maków. Moim zdaniem bezpie-
czeństwo  zapewni nim włączenie myślenia  –  spraw-
dzajmy,  co  instalujemy na  komputerze.  Póki  co bo-
wiem  żaden wirus nie  instalował  się na  komputerze 
samodzielnie.

źródło: The Next Web

http://link: http://flip.it/QjkiS
http://link: http://flip.it/QjkiS
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KeyBeacon od Gear4 – nowoczesny lokalizator zawie-
ruszonych przedmiotów.

Zawieruszone klucze, zaginiony telefon – tego typu 
sytuacje każdy zna z własnego doświadczenia. Te drob-
ne, niezbędne do codziennego funkcjonowania przed-
mioty  lubią  znikać  z  pola widzenia,  szczególnie  zaś 
w  chwili,  gdy  zależy  nam,  by  jak  najszybciej wyjść 
z  domu. Na  gorączkowe poszukiwania  kluczy  i  tele-
fonów  tracimy  nie  tylko  cenne minuty,  ale  też  ner-
wy.  Bardzo  jednak  łatwo  znaleźć  rozwiązanie  tego 
prozaicznego problemu, co udowadnia marka Gear4, 
wprowadzając do  swojej  oferty pomysłowe  i  proste 
w obsłudze urządzenie KeyBeacon –  lokalizator  klu-
czy i iPhone’ów.

KeyBeacon  to  niewielkie  urządzenie,  rozmiarem 
i  kształtem przypominające  standardowy pendrive. 
Specjalny  zaczep umożliwia wygodne przymocowa-
nie go do kluczy. Ten niepozorny breloczek wyposa-
żony został w standard Bluetooth low energy (BTLE), 
a zatem jeden z trybów technologii Bluetooth 4.0, ce-
chujący  się wyjątkową  energooszczędnością. Obsłu-

gę urządzenia umożliwia bezpłatna  aplikacja  KeyBe-
acon, którą z platformy AppStore może pobrać każdy 
posiadacz mobilnego urządzenia Apple – iPhone’a, iPa-
da czy iPoda.

Lokalizator działa dwustronnie. W  zainstalowanej 
aplikacji,  która  zawiera  listę  sparowanych  już  z  iPho-
ne’em urządzeń KeyBeacon, wystarczy  odnaleźć po-
szukiwane klucze. Po kliknięciu ich nazwy KeyBeacon, 
przytwierdzony do  kluczy,  zaczyna wydawać  sygnał 
dźwiękowy, który w łatwy sposób umożliwia zlokalizo-
wanie  zagubionego przedmiotu.  Jeśli  zawieruszonym 
urządzeniem jest telefon, wystarczy nacisnąć przycisk 
na KeyBeacon,  który uruchomi alert na  iPhone. Nie-
zależnie więc od tego, czy tuż przed wyjściem z domu 
z pola widzenia zniknęły nam klucze czy telefon, loka-
lizator od Gear4 umożliwi  błyskawiczne  rozwiązanie 
problemu.

Wykrywanie  zawieruszonych przedmiotów  to nie 
jedyna funkcja nowego urządzenia Gear4. KeyBeacon 
to również gwarancja bezpieczeństwa dla zaginionych 
fantów. Zasięg łączności wynosi 30 m, gdy zaś KeyBe-
acon  z przytwierdzonymi do niego  kluczami  znajdzie 
się poza tą odległością, na telefonie uruchomiony zo-
stanie informujący o tym alarm – ta wygodna funkcja 
ustrzeże zapominalskich przed pozostawianiem kluczy 
od domu w biurze czy samochodzie.

Niezwykle przydatna  jest  też  opcja  lokalizowania 
sparowanego urządzenia KeyBeacon na mapie. Gdy 
mimo alertu klucze zaginą, na mapie w iPhone czy in-
nym urządzeniu Apple  zlokalizować można ostatnie 
miejsce, w którym znajdowały się one w zasięgu. Zwięk-
sza to szanse na ich odnalezienie.

KeyBeacon od Gear4 kompatybilny  jest z  iPhonem 
4S/5, iPadem mini, iPadem 3&4 oraz iPodem touch 3G. 
Dostępny będzie w sprzedaży w marcu 2013 roku. Jego 
cena wyniesie 129 PLN.

Wunderlist wypuszcza wtyczkę „Add to Wunderlist”
„Add to Wunderlist” to wtyczka do Safari, Chrome oraz 
Firefoxa, która w błyskawiczny sposób pozwala na do-
danie aktualnie przeglądanej strony do  listy Wunder-
list. Przy tym całość jest bardzo fajnie rozwiązana. Tytuł 
strony służy jako nazwa wpisu, natomiast wstęp (jeśli to 
jest artykuł) i link do strony są dodawane jako notatka.

Dodatkowo wtyczka ta zintegrowana jest już kilkoma 
największymi serwisami, jak Amazon, Gmail, Etsy, Wiki-
pedią, YouTube, eBayem czy IMDb. Mało tego, istnieje 
również możliwość dodania takiego przycisku również 
na naszej stronie, bowiem 6Wunderkinder udostępnili 
kod źródłowy do zintegrowania z dowolną stroną.

Koniec z zagubionymi kluczami i telefonami
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W związku  z  informacją ogłoszoną przez Chevroleta 
w USA,  że  Siri  będzie  zintegrowane  z modelami do-
stępnymi  na  tamtejszym  rynku,  zgłosiliśmy  się  do 
polskiego przedstawiciela  z  pytaniem,  jak  to  będzie 
w Polsce. Dostaliśmy odpowiedź z General Motors Pol-
ska. Jest dobrze, u nas też będzie niebawem wszyst-
ko dostępne.

Problem tylko w tym, że Siri nadal nie działa z języ-
kiem polskim!

„Funkcja Siri będzie dostępna w Polsce w modelach 
Aveo, Cruze oraz Trax wyposażonych w system MyLink. 
Poniżej załączam również link do informacji prasowych”.

A tutaj znajdziecie fajny symulator całego systemu:
http://bit.ly/10Lda2O

Aktualizacje
Od ostatniego wydania ukazały się następujące aktualizacje dla kom-
puterów Apple:
•	MacBook	Pro	Retina	SMC	Update	v1.1, 504 KB
•	 Security	Update	2013-001	Server	(Snow	Leopard), 391,63 MB
•	 Security	Update	2013-001	Server	(Lion), 79,33 MB
•	 OS	X	Mountain	Lion	Update	v10.8.3, 540,46 MB
•	 ProApps	QuickTime	Codecs	v1.0.2, 1,14 MB
•	 iOS	6.1.3	Software	Update
•	 Boot	Camp	Support	Software	5.0.5033, 553,62 MB

Użyteczna rada
Pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją naprawić uprawnienia na 
dysku oraz zrobić back-up danych.

Siri w Chevroletach będzie też w Polsce

Firma PQI prezentuje stylowe pamięci przenośne New 
Generation  i-mini  oraz  Tiffany na USB 3.0.  Pierwsza 
z nich kształtem i wielkością przypomina wtyczkę ką-
tową MagSafe, stosowaną w komputerach przenośnych 
firmy Apple. Druga, Tiffany, wyróżnia się oryginalnym 
wyglądem oraz bardzo dużą prędkością odczytu i zapi-
su danych. Pendrive i-mini występuje w wersjach 8, 16 
i 32 GB, a pojemności modelu Tiffany to 16 lub 32 GB. 

Dzięki zastosowaniu interfejsu USB 3.0, pamięci prze-
nośne PQI osiągają bardzo dobre wyniki w transferze 
danych. W przypadku modelu Tiffany, szybkość transfe-
ru dochodzi aż do 210 MB/s przy odczycie i do 80 MB/s 
przy zapisie, a pendrive i-mini osiąga szybkości do 104 
MB/s przy odczycie i do 20 MB/s przy zapisie.

Metalowe obudowy pamięci i-mini oraz Tiffany zo-
stały wykonane z oczyszczonego stopu cynku. Obydwa 
pendrive’y wykorzystują technologię COB 3.0 (Chip on 
Board), dzięki czemu udało się znacznie zmniejszyć roz-
miary urządzenia. Rozwiązanie zastosowane przez fir-
mę PQI pozwoliło również na wyeliminowanie proble-
mu przegrzewania się pamięci.

Pendrive’y i-mini oraz Tiffany, charakteryzujące się 
eleganckim wyglądem  i bardzo  cienkim profilem  (4,5 
oraz 6 mm), doskonale sprawdzają się jako zewnętrzne 
pamięci dla Ultrabooków czy MacBooków Air. 

Urządzenia zostały wyposażone w dodatkowe opro-
gramowanie Ur-Smart oraz DrUFD. Pierwsze  z nich  to 
narzędzie,  które umożliwia  szyfrowanie danych,  łatwy 
transfer plików pomiędzy nośnikami czy możliwość zablo-
kowania komputera przed niepowołanymi osobami. Dzię-
ki oprogramowaniu DrUFD użytkownik może przywrócić 
stan początkowy systemu plików w pamięci przenośnej. 

Sugerowane	ceny	detaliczne	produktów	wynoszą:
PQI NewGen i-mini 8 GB USB 3.0 Stalowy – 69,90 zł
PQI NewGen i-mini 16 GB USB 3.0 Stalowy – 99,90 zł
PQI NewGen i-mini 32 GB USB 3.0 Stalowy – 149,90 zł 
PQI NewGen Tiffany 16 GB USB 3.0 Srebrny – 99,90 zł
PQI NewGen Tiffany 32 GB USB 3.0 Srebrny – 149,90 zł

Produkty objęte są dożywotnią gwarancją producenta. 
Dostępność:	Produkty dostępne są w sieciach sklepów 
iSpot, Vobis, Komputronik oraz Euronet.

Elegancki i praktyczny dodatek – pamięci PQI  
i-mini oraz Tiffany na USB 3.0

http://bit.ly/10Lda2O
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WYWIAD
Z DMIRTIM STAVISKIM

EVERNOTE 
PO POLSKU
Dmitri Stavisky jest wiceprezesem ds. międzynarodowych operacji w Everno-
te. Jest odpowiedzialny za rozwój, wprowadzanie i promocje serwisów Ever-
note na międzynarodowych rynkach. Z wykształcenia jest doktorem geografii.

DOMINIK ŁADA

Spotkałem się z Dmitrim podczas konferencji Generation 
Mobile 2013 w Warszawie. Nasze spotkanie zbiegło się 
z wprowadzeniem przez Evernote pełnej, polskiej wer-
sji  językowej  serwisu oraz podpisaniem w Niemczech 
umowy z Deutsche Telecom.

 » DŁ: Dowiedziałem się dzisiaj z doniesień agencyj-
nych, że podpisaliście umowę z Deutsche Telecom. 
Uważam to za ciekawe i przyszłościowe posunięcie. 
Czy planujecie podobne umowy zawierać też w in-
nych krajach? Czy mógłbyś opowiedzieć nam coś 
więcej o tym projekcie?

DS: Na świecie mamy wiele umów z operatorami. DT 
jest nowym partnerem, z którym właśnie podpisaliśmy 
umowę. Mamy też umowę m.in. z Orange we Francji. Jest 

to świetna okazja do wprowadzenia usług dla mobil-
nych klientów – klientów operatorów. Z kolei dla ope-
ratorów umowa z nami jest bardzo dobrą okazją na 
urozmaicenie swojej oferty. Planujemy kolejne tego 
typu współprace na świecie.

 » DŁ: Czy planujecie podobną umowę zawrzeć z ja-
kimś operatorem w Polsce?

DS: Na razie chciałbym zakomunikować wprowa-
dzenie przez nas pełnej lokalizacji Evernote po polsku. 
Mamy w tej chwili 250 tys. użytkowników w Polsce.

 » DŁ: Czy jest to według Ciebie duża liczba?
DS: Na  pewno  bardzo  rośnie.  Do  tej  pory  nie 

robiliśmy  nic  dla  polskich  użytkowników.  To  był 
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wzrost organiczny. Teraz wprowadziliśmy pełną loka-
lizację. Według nas, na tę chwilę,  jest to bardzo do-
bra  liczba  klientów.  Ale  najważniejsza  jest  dynami-
ka wzrostu w Polsce. W tej chwili jest 2,5 razy więcej 
użytkowników niż 12 miesięcy temu i 7,4 raza tyle, ile 
2 lata temu.

 » DŁ: A jak wygląda Polska w porównaniu do innych 
krajów w Europie?

DS: Mamy w tej chwili ponad 1 mln użytkowników 
w Niemczech. Podobnie we Francji, Hiszpanii i Rosji. 
2 mln w Wielkiej Brytanii. W Turcji, w której miesz-
ka  dwa  razy  tyle mieszkańców  co w Polsce, mamy 
ok. 400 tys. Tak że  liczba,  jaką osiągnęliśmy w Pol-
sce, jest satysfakcjonująca, ale spodziewamy się du-
żego wzrostu.

 » DŁ: Zmieniając temat, na poniekąd związany z klien-
tami – co sądzisz o nowym serwisie Google – Go-
ogle Keep? Twój szef, Phil Libin (czytałem w jed-
nym z wywiadów) stwierdził, że to dobrze, że coś 
takiego powstało.

DS: Zgadza się. W tym momencie każda platforma 
mobilna ma  jakąś  aplikację  do  robienia  notatek,  co 
jest bardzo dobre. Nie miałem okazji dłużej pobawić 
się Google Keep, ale wygląda na całkiem nieźle przy-
gotowaną aplikację. Wyzwaniem dla nas zawsze było 
przyzwyczajenie ludzi do robienia notatek, zapisywa-
nia wspomnień. Jeśli Google lub Microsoft wprowadza-
ją tego typu usługi w systemie, to je promują, co jest 
bardzo dobre dla nas. Jeśli użytkownicy będą używać 
tego typu rozwiązań, będą też chcieli korzystać z nas. 
Na tym nam zależy i o to chodzi. Podobnie jest z Ap-
ple i ich Notatkami.

 » DŁ: Ale Notatki w Apple nie są tak kompleksowo 
rozwiązane jak Evernote. Nie ma wielu przydatnych 
funkcji jak tagowanie, foldery itd.

DS: Zgadza się, są dużo prostsze.

 » DŁ: Chciałbym teraz spytać o rozwiązania korpora-
cyjne w Evernote.

DS: Wystartowaliśmy z ofertą dla biznesu, ale jest 
ona  skierowana do  firm  takich  jak my,  czyli małych 
i średnich. Nie do wielkich korporacji. Tak też je promu-
jemy. Podstawową różnicą pomiędzy zwykłym Evernote 
i Evernote dla biznesu jest własność notatek. W wersji 
standardowej Ty  jesteś właścicielem swoich notatek. 
Nie jesteś „produktem”, tylko użytkownikiem. W wer-
sji biznesowej notatniki służbowe należą do Twojej kor-
poracji. Ale jednocześnie możesz mieć swoje prywatne 

notatki,  których nadal  jesteś właścicielem –  jest  po-
dział. Zatem  jeśli  zdecydujesz się na przykład odejść 
z firmy, to Twoje biznesowe notatki zostają w firmie. 
Oczywiście w ramach Evernote dla biznesu są funkcje 
zarządzania użytkownikami, nadawania  im przywile-
jów. Wystartowaliśmy z Evernote dla biznesu w zeszłym 
roku,  ale nadal  go wprowadzamy na poszczególnych 
rynkach. W Polsce już jest dostępny. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z przyjęcia tej oferty na rynku.

 » DŁ: Zostając przy rozwiązaniach biznesowych – pla-
nujecie może oferować firmom możliwość eksklu-
zywnego instalowania Evernote na wewnętrznych 
serwerach korporacyjnych, niezależnych od Was?

DS: Nigdy nie mówimy nigdy, ale na razie nie pla-
nujemy tego typu rozwiązań. Na pewno gdy sami sta-
niemy się za kilka lat dużą korporacją, to dostosujemy 
naszą ofertę dla takich firm, ale zapewne będzie to roz-
wiązanie oparte o chmurę – naszą chmurę.

 » DŁ: Zostawmy już korporacje. Jestem wielkim fa-
nem ładnych, eleganckich rzeczy. Bardzo ucieszy-
łem się, gdy zobaczyłem, że nawiązaliście współ-
pracę z Moleskinem – kultowym producentem 
papierowych notesów. Według mnie jest to ge-
nialny pomysł – połączenie świata wirtualnego 
z realnym. Kto na to wpadł? Mógłbyś nam o tym 
opowiedzieć?

DS: Niestety nie ja! (śmiech) W zeszłym roku ludzie 
pytali nas, kto jest naszym konkurentem. Zaczęliśmy 
się  nad  tym  zastanawiać  i doszliśmy do wniosku,  że 
zwykłe notesy czy przyklejane karteczki. Naszym wy-
zwaniem było przekonanie ludzi, aby przestali używać 
notesów i przyklejać kartki do ekranów swoich kompu-
terów. Niewiele użytkowników zapewne wie, ale mamy 
wbudowany w serwis system OCR, rozpoznający w wie-
lu językach pismo odręczne. Problem zawsze był z od-
powiednim rozpoznawaniem. Nawiązanie współpracy 
z Moleskinem pomogło między innymi i w tym. Jak po-
patrzysz, na kartkach są specjalne linie lub kratki, takie 
kropkowane. Kartki mają też specjalny odcień. Wszyst-
ko to wpływa na lepsze rozpoznawanie OCR – nasz sys-
tem jest do tego dostrojony. Dzięki temu nasz system 
wie, że to Moleskin i wszystko lepiej działa. Nawiąza-
nie współpracy z Moleskinem spowodowało też pro-
blem po ich stronie – nie nadążają z produkcją.

 »                 DŁ: Coś wiem na ten temat. Złożyłem za-
mówienie w Amazonie, bo niestety sklep Moleski-
ne nie wysyła do Polski, i czekam już ponad mie-
siąc na swojego Moleskine Evernote.
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DS: Moleskine nie jest jedynym naszym partnerem, 
z którym łączymy świat cyfrowy i realny. Najlepszym 
przykładem  jest  jeszcze  długopis  Livescribe. Współ-
pracujemy też z producentami skanerów, np. z Fujitsu. 
Z drugiej strony ciekawym połączeniem jest  też pro-
gram Penultimate, którego właścicielem jest Evernote, 
w którym możemy od razu odręcznie pisać.

 » DŁ: Dobrze, że nawiązałeś do Penultimate. Chcia-
łem zapytać o Waszą strategię – czy lepiej jest mieć 
jedną aplikację do wszystkiego, czy wiele aplikacji 
do różnych celów i zastosowań? Macie w tej chwi-
li w App Store sześć aplikacji – Evernote, Penul-
timate, Peek, Hello, Skitch i Food. Z drugiej stro-
ny udostępniliście deweloperom swoje API i mogą 
tworzyć aplikacje rozszerzające Evernote, czego 

najlepszym przykładem jest Bubble Browser od 
polskiego Macoscope.

DS: Nawet  nie wiedziałem,  że  Bubble Browser 
jest polskie. Jak widać po tym, co wymieniłeś, nasza 
strategia jest wieloraka. Na przykład niektóre ele-
menty ze Skitch będą wprowadzane do Evernote, ale 
jednak chcemy, aby pozostał niezależną aplikacją.

 » DŁ: Czy planujecie kolejne konkursy dla dewelo-
perów? W zeszłym roku był duży konkurs.

DS: Tak, oczywiście. Nawet w tej chwili trwa je-
den międzynarodowy konkurs do końca maja, z na-
grodami  i zaproszeniami na naszą konferencję we 
wrześniu, w San Francisco.

 » DŁ: Dziękuję za spotkanie i rozmowę.

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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DOMINIK ŁADA

 » Wszystko robicie z filcu. Dlaczego? Planujecie wpro-
wadzenie innych materiałów? Może skóra?

Podczas poszukiwań  idealnego materiału na  etui 
uznaliśmy filc za najlepszy. Jest on mięsisty, wytrzymały, 
znakomicie izoluje, a przy tym jest miękki. Mówiąc krót-
ko – znakomicie chroni przechowywany w nim sprzęt. 
Oczywiście, eksperymentujemy z innymi materiałami, 
w tym skórą jako dodatkami do filcu, ale na ten moment 
nie wyobrażamy sobie innego materiału podstawowe-
go dla naszych pokrowców. Poza tym wprowadzanie no-
wych materiałów to długotrwały proces. Trzeba przete-
stować, jak się zachowują w różnych warunkach, jak się 
starzeją, no i oczywiście znaleźć dostawcę, który gwa-
rantowałby ich wysoką jakość.

OTULENI FILCEM
 » Zawsze, gdy wpadają mi w ręce fajne produkty, za-

stanawiam się, jak doszło do tego, że ktoś zaczął 
tworzyć takie rzeczy?

Wszystko zaczęło się, kiedy szukaliśmy etui na nasze 
własne urządzenia – iPada i Kindla, a nie mogliśmy trafić 
na nic, co by nam odpowiadało. Na rynku jest mnóstwo 
pokrowców,  jednak najczęściej  sztucznych  i nieprzy-
jaznych, które mają pełno udziwnień – sprzączki, ma-
gnesy i niewygodne zamknięcia. My wolimy coś proste-
go i funkcjonalnego, nie musi rzucać się w oczy – niech 
spełnia swoje zadanie i będzie wygodne.

Po prostu wzięliśmy materiał, nożyk i na maszynie do 
szycia z marketu spróbowaliśmy uszyć coś dla samych 
siebie. Pierwsze efekty wspominamy z uśmiechem, ale 
pokrowce sprawdzały się w użytkowaniu i zainteresowa-
ły znajomych, którzy pytali, gdzie znaleźliśmy taki pro-
dukt. Zachęceni odbiorem dopracowaliśmy pokrowiec, 
pomyśleliśmy o poszerzeniu oferty, wymianie sprzętu 
i stronie internetowej. Wtedy zaczęło się „Otulfilcem”.

 » Dlaczego „Otulfilcem”? Skąd wzięła się nazwa? 
Chcieliśmy trafnie i krótko opisać charakter naszych 

etui  –  ciepłych, miękkich, miłych w dotyku.  Ponadto, 
dzięki  swej wytrzymałości,  znakomicie  chroni wszyst-
ko, co nim „otulisz”.
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 » Czy sami szyjecie? Opowiedzcie, 
oczywiście jeśli możecie, jak wy-
gląda proces produkcyjny, projek-
towanie. Macie też bardzo ciekawe 
opakowania – przyznam szczerze, 
że pierwszy raz coś takiego widzia-
łem – świetny pomysł.

Wszystko w Otulfilcem robimy sami. Wycinamy, szy-
jemy, pakujemy i sprzedajemy produkty. Tylko dostar-
czenie ich do klienta zostawiamy kurierom i poczcie. Je-
śli chodzi o projektowanie, to damskie torby i okładki 
na książki są pomysłem mojej siostry, Asi, a pozosta-
łe produkty, logotyp i strona www to dzieło moje oraz 
mojej  żony Agnieszki. Największą firmową  tajemnicą 
jest formuła przeliczająca wymiary urządzeń mobilnych 
na wymiary etui – przez miesiące dopracowywana, po-
zwala na idealne dopasowanie naszych produktów do 
urządzeń, którym mają służyć. Bo o ile większość etui 
na urządzenia firmy Apple przetestowaliśmy na naszym 
sprzęcie albo w Apple Store (do Drezna mamy całkiem 
blisko), to nie mamy jednak dostępu do wszystkich mo-
deli urządzeń i wszystkich firm na rynku.

Podczas projektowania zależy nam przede wszystkim 
na spełnieniu trzech warunków – prostota, jakość i funk-
cjonalność. Tworzymy produkty, które sami chcielibyśmy 
kupić – zapewniające bardzo dobrą ochronę, z materia-
łów wytrzymałych, wysokiej  jakości.  Praktyczne oraz 
proste i eleganckie w stylistyce. Jeśli chodzi o opakowa-
nia, to zależało nam przede wszystkim na zaznaczeniu 
faktu, że tworzymy produkty „handmade” oraz możli-
wości przetworzenia użytych materiałów. Karton moż-
na oddać na makulaturę, materiał przetworzyć. Zresz-
tą nasze produkty też można ponownie wykorzystać. Ze 
ścinków filcu mamy w pracowni pełno podkładek pod 
kubki, a nieudane prototypy skończyły jako wkładki do 
butów – idealne na tę „chłodną” wiosnę, jaką mamy te-
raz za oknem.

 » Gdy przeglądam Internet pod kątem pokrowców/
etui dla iPhone’ów i smartfonów, bardzo popular-
nym tematem jest portfel połączony z pokrowcem. 

Czy zastanawialiście się nad tego 
typu rozwiązaniami?

Owszem, pracujemy nad połącze-
niem portfela z etui; projekt jest wła-
ściwie gotowy, w tej chwili jesteśmy 
na etapie testów i szukania dostaw-

ców materiału. Udało nam się rozwiązać problem tego 
rodzaju produktów – nasz portfel nie niszczy kart oraz 
pozwala  komfortowo nosić  zarówno  jedną,  jak  i kilka 
kart. 

 » Jakie macie plany na przyszłość?
Przed wszystkim zależy nam na rozwoju. Pracujemy 

nad  rozszerzeniem oferty o kilka produktów – wspo-
mniane już połączenie etui na telefon z portfelem, a tak-
że duże torby na laptopy. Chcielibyśmy również posze-
rzyć liczbę dostępnych kolorów naszych etui.

 » Czy to już jest dla Was full-time job czy dodatkowa 
działalność poboczna?

Agnieszka jest absolwentką architektury, natomiast ja 
zajmowałem się organizacją wszelkiego rodzaju imprez 
rowerowych. Pracowaliśmy też razem jako przewodni-
cy rowerowi. Po zakończeniu sezonu rowerowego mie-
liśmy więcej wolnego czasu, zajęliśmy się szyciem etui 
i powstał projekt Otulfilcem. Początkowo traktowaliśmy 
to jako eksperymentalną działalność posezonową, jed-
nak bardzo pozytywny odzew sprawił, że na tę chwilę 
jest to już full-time job.

 » Świetnie, gratulacje. Dziękuję za rozmowę i trzy-
mam kciuki.

Produkty Otulfilcem możecie znaleźć na stronie 
www.otulfilcem.pl. 

Zapraszamy także do śledzenia Otulfilcem na Facebooku 
www.facebook.com/otulfilcem 
i www.twitter.com/otulfilcem.

http://www.otulfilcem.pl
http://www.facebook.com/otulfilcem
http://www.twitter.com/otulfilcem


Bydgoszcz: ul. Gdańska 69, tel: 52 321 24 77; Katowice: ul. Warszawska 34, tel: 32 203 66 72; Kielce: ul. IX Wieków Kielc 16, 
tel: 41 343 22 80; Kraków: ul. Chodkiewicza 4, tel: 12 421 38 42; Łódź: Al. Kościuszki 49/51, tel: 42 637 20 06; Poznań: ul. Garbary 26, 
tel: 61 852 86 48; Sopot: Al. Niepodległości 677, tel: 58 551 13 65; Warszawa: ul. Gen. Andersa 12, tel: 22 635 64 63; Warszawa: 
ul. Nowogrodzka 44, tel: 22 628 81 24; Wrocław: ul. Widok 2/4, tel: 71 343 08 42                                                                       www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl
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JAROSŁAW CAŁA

My postanowiliśmy nie poprzestawać na tak prostym 
pytaniu i od razu w naszych głowach rozwinęło się bar-
dziej nadgryzione pytanie. Pozwólcie więc, że zacznie-
my raz jeszcze. Zastanawialiście się jak brzmi 300 tysię-
cy złotych grające z iPhone’a?

To pytanie, podczas jazdy z Norbertem do salonu Top 
Hi-Fi na ul. Andersa, nie dawało nam spokoju. Niewiado-
mych było sporo, ale głównie myśleliśmy nad tym, czy 
my się przypadkiem nie zbłaźnimy, przyjeżdżając na taki 
odsłuch tylko z iPhone’em i MacBookiem. Kolejna myśl 
była oczywista i na pewno każdy chociaż przez chwilę 
by się nad tym zastanowił. Co można kupić za 300 tys.? 
Lekko używany Nissan GT-R w czarnym macie brzmi za-

chęcająco, prawda? Dwupokojowe mieszkanie w Warsza-
wie też nieźle, a przy obecnych cenach, to pewnie i na 
Mokotowie coś by się znalazło. Można by było pokusić 
się nawet o jakiś dom w stanie surowym albo zamknię-
tym w okolicach stolicy. Ogólnie trzeba przyznać, że to 
dużo kasy jak na fajnie grający sprzęt, a kolejne pytanie 
nasuwa się samo. Czy ludzkie ucho naprawdę potrzebuje 
aż tyle? Dojechaliśmy i po szybkim, miłym przywitaniu 
usłyszeliśmy:  „Dobra,  chłopaki, może przejdziemy  już 
do dużej sali odsłuchu”. Zamykając drzwi sporego po-
koju, Norbert rzuca trafnym żartem: „Chyba zasięg na-
szych kart kredytowych skończył się 20 metrów wcześ-
niej?” Trudno było się z tym nie zgodzić.

AUDIOFIL
Z IPHONE’EM?

Zastanawialiście się, jak brzmi 300 tysięcy złotych? Oczywiście nie chodzi mi 
o sam dźwięk szeleszczących banknotów czy brzęczącego bilonu. Na myśli 
mam sprzęt grający o dosyć zawrotnej wartości, która pozwala nam na stwier-
dzenie, że weszliśmy jedną nogą do strefy tzw. high-endu, czyli niebezpiecz-
nego świata ludzi zwanych audiofilami.
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Wygodna skórzana sofa na środku, a na froncie pięk-
ny,  klasyczny  zestaw stereo,  całość  spowodowała na-
tychmiastowy uśmiech na naszych twarzach. Dodatko-
wym szczęściem była obecność pracownika Top Hi-Fi, 
który po 15 latach w tej branży znał odpowiedź na każ-
de nasze pytanie,  a uwierzcie  – było  ich  sporo. Przez 
pierwsze 27 minut dowiedzieliśmy się o Hi-Fi więcej, niż 
przez całe nasze dotychczasowe życie. Urzekło nas to, 
w jaki sposób pracownicy salonu opowiadają o sprzę-
cie,  strasznie  fajnie  czuć,  że ktoś  to naprawdę kocha, 
a rozmowa o tym sprawia mu cały czas przyjemność. 
Sami o sobie mówią, że są jak krawcy, którzy dla każde-
go klienta chcą uszyć coś idealnego na miarę. Uwzględ-
niając takie rzeczy jak grubość ich portfela czy miejsce, 
gdzie sprzęt będzie grał. Chapeau bas! Chłopaki, robi-
cie świetną robotę. Początkowo mieli dla nas uszyć ze-
staw za około pół miliona złotych, bazujący na parze fla-

gowych głośników Bowers & 
Wilkins 800, jednak jako pro-
fesjonaliści  stwierdzili,  że  to 
za dużo do tego pomieszcze-
nia. Dlatego do odsłuchu po-
służyły  nam nieco mniejsze 
kolumny B&W 802, które – jak 
później  się  przekonaliśmy  – 
idealnie sprawdziły się w tym 
pomieszczeniu i w tym zesta-
wie. Oprócz tego, że cudow-
nie grają, to ich wygląd wręcz 
onieśmiela, można to porów-
nać do pierwszej randki z naj-
piękniejszą kobietą,  jaką wi-

dzieliście  w swoim  życiu. 
Zamknijcie oczy i wyobraźcie 
sobie Miss Świata śpiewającą 
głosem Arethy  Franklin,  tak 
właśnie  gra  i wygląda  seria 
800 B&W.

Zaraz za pięknymi kolum-
nami nie dało się nie zauwa-
żyć  kabli,  które  je  zasilają, 
a to  głównie  za  sprawą  ich 
grubości.  Bliżej  im  do  rur 
kanalizacyjnych niż do kabli 
głośnikowych,  jakie  są  po-
wszechnie  stosowane w domach  zwykłych  śmiertel-
ników.  Jednak naszą uwagę przykuło  coś  jeszcze, na 
kablu  zauważyliśmy mały mechanizm w plastikowej 
obudowie. Od razu padło pytanie „Co to?!”. Otóż mie-
liśmy  do  czynienia  z system DBS,  który  stosuje  fir-
ma Audioquest i tu zaczynają się rzeczy, które dla nas 
były  tzw.  kosmosem. Dielectric  Bias  System  to  opa-
tentowane rozwiązanie AQ, które  jest swego rodzaju 
baterią. Cały czas zasila kabel poprzez wprowadzenie 
napięcia 36 Volt, które jest napięciem znacząco prze-
kraczającym napięcie wszystkich sygnałów audio. Sys-
tem DBS zapewnia dużo większą poprawę przezroczy-
stości i dynamiki, niż to można uzyskać w przypadku 
stale używanych kabli. Dla uzyskania maksymalnych 
parametrów systemu DBS potrzeba kilku tygodni. Ba-
terie w systemach  podłączane  są  podczas  instalacji 
końcówek  kabla,  dlatego  też w momencie  podłącza-
nia przez użytkownika do systemu audio osiągają one 
pełne parametry pracy. Brak obciążeń powoduje,  że 

„ Co można kupić 
za 300 tys.? 

Lekko używany Nissan 
GT-R w czarnym macie 
brzmi zachęcająco, 
prawda? Dwupokojowe 
mieszkanie 
w Warszawie też 
nieźle, a przy obecnych 
cenach to pewnie i na 
Mokotowie coś by się 
znalazło.

„ Wszystkie 
dźwięki 

docierały do nas 
z szybkością pięści 
Bruce’a Lee, a celność 
tych pięści była równie 
powalająca. Tu znowu 
zadziałała dynamika 
sprzętu i jego 
szczegółowość.
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dwie standardowe baterie wystarczają na wiele lat pra-
cy. Rozumiecie coś z tego? Ogólnie temat kabli, na któ-
ry w pewnym momencie zeszliśmy podczas naszej wi-
zyty w Top Hi-Fi, to obszerna sprawa i trzeba by było 
o tym napisać oddzielny tekst, a i tak miejsca w iMa-
gazine by zabrakło.

To właśnie kable najczęściej są przyczyną wielu kłót-
ni i kontrowersji w dziwnym świecie  tzw.  audiofilów. 
Bierze  się  to  głównie  z powodu  ich  astronomicznych 

cen.  Dla  przykładu  podam 
niektóre ceny kabli, jakie zo-
stały zastosowane w naszym 
zestawie.  2  razy  trzy metry 
przewodu głośnikowego Au-
dioquest RedWood – 30 tys. 
zł za parę, a przewód połącze-
niowy Nordost Valhalla 1m – 
20 tys. zł za parę. Jednym sło-
wem – szok!

Takie kable do czegoś mu-
szą być podłączone  i tu wy-

bór padł na najwyższy model wzmacniacza 
stereo kanadyjskiej firmy Simaudio.

MOON 700i  to w pełni  różnicowy pro-
jekt dual-mono generujący moc 175 W przy 
obciążeniu 8 Ω. Piękny, prosty,  czysta  siła 
i dokładność. Mimo  że  jak na  ten poziom 
wzmacniaczy nie jest ciężki, bo waży „tylko” 
27 kg, to jego obudowa jest wykonana z nie-
samowitą precyzją. Niezwykle sztywna kon-
strukcja obudowy minimalizuje wpływ  ze-
wnętrznych wibracji. Nas zachwycił system 
regulacji  głośności  zwany M-eVOL2  z 530 
krokami pozwalającymi na ekstremalnie do-
kładne ustawienie poziomu głośności. Każ-
de poruszenie gałką daje uczucie jakbyśmy 
sterowali robotem do operacji na otwartej 
czaszce. Dokładność i całkowita bezszelest-
ność daje uczucie bezwładności, coś wspa-
niałego, nie mogliśmy się od tego oderwać. 

Wisienką na  torcie był surowy kawał solidnego meta-
lu zwany pilotem, waga podobna do średniego młotka 
i nie było na nim funkcji loudness. MOON 700i połączo-
ny był  z odtwarzaczem płyt CD  tego  samego produ-
centa, z tej samej serii EVO model 650D, za jedyne 35 
tys. zł. Kolejnym urządzeniem Simaudio był odtwarzacz 
strumieniowy MOON 380 Mind, bardzo ciekawy sprzęt 
z wieloma opcjami odtwarza-
nia muzyki z przeróżnych źró-
deł,  co w obecnych  czasach 
jest  absolutnym must-have. 
Urządzenie,  które  kończyło 
nasz cudowny łańcuszek, było 
zdecydowanie największym 
zaskoczeniem, jakie spotkało 
nas podczas pobytu w Top Hi-
-Fi. Uwaga! Do strumieniowca 
podłączone było dobrze nam 
znane Apple  TV,  to właśnie 
dzięki niemu i funkcji AirPlay 
mogliśmy odsłuchać muzykę 

„ Dowiedzieliśmy 
się, że są firmy 

znane w świecie 
high-endu, które 
dostosowują swoje 
taktowania procesorów 
właśnie do Apple TV. 
Między innymi taką 
firmą jest Simaudio.

„ Żaden z nas 
nawet przez 

chwilę nie zastanawiał 
się, czy lepiej brzmi 
góra, czy może 
wyróżniają się niskie 
partie dźwięku, a może 
najsłabsze są średnie 
tony. Nic takiego nie 
miało miejsca.
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talna tragedia, do tego stop-
nia, że – uwierzcie – nie dało 
się tego słuchać więcej niż 8 
sekund.  Na  takim  sprzęcie 
wszystkie odchyły  słyszalne 
są  kosmicznie dokładnie,  to 
tak  jakbyśmy  przesiedli  się 
z maybacha na rower i to na 
starego  składaka  z scentro-
wanymi kołami.

Dobra, teraz postaram się choć trochę odpowiedzieć 
na nasze bazowe pytanie. „Jak brzmi 300 tysięcy złotych 
grające z iPhone’a?”

Odpowiedź  rzecz  jasna  jest  bardzo prosta  – brzmi 
dobrze.

Przez pierwsze dwie minuty  słuchania  zaniemówi-
liśmy, później poleciały typowo polskie określenia za-
chwytu – pozwólcie, że nie będę cytował. Dopiero po 
jakimś czasie zaczęliśmy wymieniać się jakimiś racjonal-
nymi przemyśleniami. Norbert zauważył,  jak inne jest 
słuchanie muzyki  z takiego 
sprzętu i na takim poziomie. 
Mimo  że  głośność ustawio-
na była średnio, a my mogli-
śmy swobodnie ze sobą roz-
mawiać, to mieliśmy uczucie, 
że nigdy wcześniej tak głośno 
nie  słyszeliśmy  muzyki.  To 
efekt idealnego stuprocento-
wego wypełnienia przestrze-
ni, ten pokój grał cały.

Mnie  z kolei pierwsze,  co 
przyszło  do  głowy,  to dziw-
ne  uczucie  jakby  muzyka 
była  szybsza,  jakby  tempo 

z iPhone’a na bardzo wysokim poziomie. Dowiedzieli-
śmy się, że są firmy znane w świecie high-endu, które 
dostosowują swoje taktowania procesorów właśnie do 
Apple TV. Między  innymi taką firmą  jest Simaudio, co 
oznaczało, że wysyłając muzykę z iPhone’a za pośred-
nictwem AirPlay, mogliśmy posłuchać jej na podobnym 
poziomie jak z płyty SuperAudio CD. Jedyną przeszko-
dą mógł być jedynie sam plik, ale na to byliśmy oczy-
wiście przygotowani i w iPhonie mieliśmy pliki lossless, 
czyli mało stratny format, porównywany z plikami Flac. 
Efekt był piorunujący, nie czuliśmy różnicy w dźwięku 
z SACD z tym z iPhone’a. Ciekawą sprawą natomiast było 
podłączenie MacBooka przez kabel USB (cena 2 tys. zł) 
do strumieniowca i poprzez iTunes puszczenie dokład-
nie tego samego pliku lossless. Spadek jakości dźwięku 
był tak wyraźny, że nie mogliśmy w to uwierzyć. Nasz 
mistrz z Top Hi-Fi uświadomił nas, jak wąskim gardłem 
i niestety słabym odtwarzaczem jest iTunes. Na koniec 
ostatni minitest,  czyli  odtworzenie  z iPhone’a po Air-
Play zwykłej MP3 zakupionej w iTunes Store. Efekt? To-

„ Zamknijcie oczy 
i wyobraźcie 

sobie Miss Świata 
śpiewającą głosem 
Arethy Franklin, tak 
właśnie gra i wygląda 
seria 800 B&W.

„ Każde 
poruszenie 

gałką daje uczucie 
jakbyśmy sterowali 
robotem do operacji 
na otwartej czaszce. 
Dokładność i całkowita 
bezszelestność daje 
uczucie bezwładności, 
coś wspaniałego, nie 
mogliśmy się od tego 
oderwać.
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numeru zostało zwiększone. 
Wszystkie  dźwięki  dociera-
ły do nas z szybkością pięści 
Bruce’a Lee,  a celność  tych 
pięści była równie powalają-
ca.  Tu  znowu  zadziałała dy-
namika sprzętu  i jego szcze-
gółowość. Żaden z nas nawet 
przez chwilę nie zastanawiał 
się, czy lepiej brzmi góra, czy 
może  wyróżniają  się  niskie 
partie dźwięku,  a może naj-
słabsze  są  średnie  tony. Nic 

takiego nie miało miejsca, wszystko grało równie świet-
nie. Wymienialiśmy się tymi uwagami, a kolega z Top Hi-
-Fi tylko uśmiechał się i potwierdzał to, kiwając głową.

Słuchając muzyki trzystu tysięcy złotych, spokojnie 
można ulec tej fascynacji i po części zrozumieć tych, któ-
rzy tyle wydają na sprzęt. Pytanie tylko, gdzie jest ta gra-
nica, ta cienka linia, której przekroczenie grozi chorobą 

„ Sami o sobie 
mówią, że są 

jak krawcy, którzy dla 
każdego klienta chcą 
uszyć coś idealnego na 
miarę. Uwzględniając 
takie rzeczy jak 
grubość ich portfela 
czy miejsce, gdzie 
sprzęt będzie grał.

i – delikatnie mówiąc – spaczeniem. Przecież my prak-
tycznie nie mamy żadnego ucha, a jednak wiele różnic 
w ciągu dwóch godzin słyszeliśmy, więc coś musi w tym 
być. Podsumowuje to świetnie nasz opiekun, który po-
wiedział, że potrafi zrozumieć to, że dany element wy-
produkowany przez kogoś poprawia jakość brzmienia. 
Jednak nie trafia do niego czasami marketing i ta otocz-
ka, jaka towarzyszy niektórym firmom zajmującym się 
tymi najdroższymi  sprzętami.  Sposób, w jaki  te firmy 
chcą sprzedać swój towar, czasami sięga całkowitego ab-
surdu. Podał nam przykład marki, która sprzedaje swo-
je  topowe modele wzmacniaczy  lampowych, mówiąc 
o tym, że zasilacze do lamp są nawijane srebrnym dru-
tem i odbywa się to tylko przez dwie noce w ciągu roku, 
kiedy jest pełnia, bo tylko wtedy to srebro ma najlep-
sze właściwości. Jak widzicie, świat audiofili żyje swoimi 
prawami, ale trzeba przyznać, że to bardzo ciekawy te-
mat. Na koniec zapytaliśmy tylko o rekordzistę, który zo-
stawił najwięcej za swój wymarzony sprzęt w Top Hi-Fi. 
Cztery miliony złotych, ale podobno nie jednorazowo. «

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/


Ciesz się muzyką z urządzeń iPod/iPhone/iPad - 
bezprzewodowo!

Wieża z funkcją dokowania odtwarza muzykę z urządzeń iPod/iPhone/iPad przez złącze Lightning lub Bluetooth. 

Ciesz się pełnym, realistycznym i krystalicznie czystym dźwiękiem dzięki technologii Pure Digital. 
Technologia LivingSound zapewni Ci przestrzenny dźwięk wypełniający całe pomieszczenie niezależnie od miejsca 
ustawienia wieży. 

Wykonana z charakterystyczną dla serii Fidelio dbałością o najmniejszy detal wieża dysponuje potężną mocą 200 W.

DTM5095
Philips Fidelio - wieża 
z funkcją dokowania

http://www.philips.pl/c/Fidelio/bluetooth-zlacze-lightning-dtm5095_12/prd/
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JAK 
POWSTAJE 
DŹWIĘK 
W PHILIPSIE?

DOMINIK ŁADA

Raz w roku Philips zaprasza wybranych dziennikarzy na prezentację swojego la-
boratorium, zwanego Akademią Dźwięku, do Leuven – niedaleko Brukseli, w Bel-
gii. W tym roku dziennikarze z Polski mieli szczęście uczestniczyć w spotkaniu 
i w doborowym, mocno ograniczonym składzie, też tam byliśmy i sprawdziliśmy, 
jak powstają, znane Wam z recenzji w iMagazine, produkty z linii Fidelio.
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Naszą  redakcję  reprezentowałem  ja.  Zastanawiacie 
się pewnie dlaczego? Odpowiedź jest prosta – Norbert 
w tym  czasie  szkolił  z „internetu”  dzieci,  podopiecz-
nych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Gdyni. 
Są w życiu sprawy ważniejsze i za to należy się wielki 
szacunek naszemu zastępcy RedNacza.

Moja podróż do Leuven zaczęła się dosyć niefortunnie, 
bowiem od generalnego strajku Luftwaffe. O przepraszam, 
Lufthansy. Przez to musiałem (zamiast lecieć samolotem 
1h20min) podróżować 10,5h, trzema różnymi pociągami, 
w tym nocnym… Nie mówię już o tym, że nie mogłem ku-

pić jednego biletu bezpośredniego i przesiadki wiązały się 
z gigantycznym stresem „czy zdążę”… Jednym słowem – 
masakra – nasze PKP, jak się okazuje, nie jest złem najwięk-
szym. Grunt, że dojechałem i potem było już tylko lepiej.

Laboratorium Philipsa w Leuven jest nieduże. Pracuje 
w nim tylko około 30 osób, ale są to niesamowici, wybrani 
specjaliści, naukowcy-inżynierowie. Na całym świecie są 
w sumie trzy laboratoria Philipsa zajmujące się dźwiękiem 
(Leuven, Singapur i Shenzen), z czego to, które odwiedzi-
liśmy, jest z nich najważniejsze. Tutaj powstają produkty 
z najwyższej linii Fidelio. Zarówno głośniki, jak i słuchawki.
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„ Jeśli mieliście 
okazję usłyszeć 

we własnych uszach 
dźwięk płynącej 
w Waszej głowie krwi, 
to wiecie, o czym 
piszę.
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Philips, który w tym roku kończy 90 lat, jest pionie-
rem w dziedzinie audio. W 1926 roku inżynierowie z Phi-
lipsa zaprojektowali pentodę (czyli lampę elektronową 
z pięcioma elektrodami). W 1931 Philips  zaprojekto-
wał pierwszy zintegrowany odbiornik radiowy. W 1961 
stworzyli  kasetę magnetofonową, w 1967  laser  disc, 
w 1979 zaprezentowali CD, a w 2001 pierwszy na świe-
cie  zestaw audio  (FW-i1000) odtwarzający  radio  z in-
ternetu. Piękna historia, prawda? Wiedzieliście o tym 
wszystkim? Tym bardziej zrozumiała jest filozofia Aka-
demii Dźwięku, którą zwiedziliśmy.

Testy, które odbywają się w laboratoriach Philipsa, nie 
polegają tylko na pomiarach specjalistycznym sprzętem. 
Ostatecznych odsłuchów dokonują wyselekcjonowani te-
sterzy, posiadający certyfikaty „Golden Ears”. Jest ich dzie-
sięciu w Leuven i czterdziestu 
siedmiu w Azji. Mieliśmy oka-
zję przejść test, jaki muszą od-
być  testerzy audio  i –  jak się 
domyślacie – nie było to łatwe. 
Raczej nikt z uczestników na-
szego spotkania nie dostał cer-
tyfikatu „Golden Ears” ani tym 
bardziej  „Platinum Ears”  (po-
dobno na całym świecie  jest 
tylko 10 osób, które do tej pory 
otrzymało ten najwyższy certyfikat). Średnio z 200 kan-
dydatów certyfikat „Golden Ears” otrzymuje tylko 8 osób. 
W zeszłym roku certyfikowani testerzy przeprowadzili po-
nad 2000 testów na 120 produktach – jak widzicie, są oni 
dosyć mocno zapracowani.

Dla mnie najciekawszą częścią pobytu było zwiedze-
nie pracowni, w których powstają od podstaw głośniki 
oraz słuchawki z linii Fidelio.  Jak grają – wiem. Niesa-
mowicie. Tym bardziej chciałem zobaczyć, jak się to robi 
i porozmawiać z odpowiedzialnymi za to osobami. Pra-
cownie to tak naprawdę… warsztaty stolarskie wyposa-
żone w najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy – sztuczne 
uszy, specjalistyczne komputery, manekiny symulujące 

„ Ostatecznych 
odsłuchów 

dokonują 
wyselekcjonowani 
testerzy, posiadający 
certyfikaty „Golden 
Ears”.
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ludzkie głowy itd. Deski, sklejki, płyty pilśniowe i przykle-
jone do nich bliżej nieokreśloną masą plastyczną gło-
śniki to są prototypy, które w miarę prowadzonych te-
stów powoli nabierają ostatecznych kształtów, znanych 
z produktów finalnych.

Wejście do kabiny bezdźwiękowej, w której przeprowa-
dzane są testy głośników, jest przeżyciem samym w sobie. 

Jeśli mieliście okazję usłyszeć we własnych uszach dźwięk 
płynącej w Waszej głowie krwi, to wiecie, o czym piszę.

Dzięki odwiedzinom w takim miejscu można  zoba-
czyć, ile ciężkiej pracy wymaga zaprojektowanie dobrze 
grającego sprzętu. Przy okazji niesamowite jest też to, 
z jaką pasją tworzą go ludzie, którzy tym żyją.

Dziękujemy firmie Philips Polska za zaproszenie. «
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TELEWIZJA 
TABLETOWA?

Tak mnie jakoś zainteresował 
temat o  telewizji, zresztą nie 
bez powodu, że nie mogę go 
ominąć. A chodzi o to, czy po-
mysł „telewizja w tablecie” jest 
cokolwiek wart. Bo jakoś nie 
spotkałem się z  publikacjami 
na ten temat, tak jakby to była 
jakaś oczywista oczywistość. 
A przecież jest to temat na cza-
sie, którym powinno się zająć 
całe środowisko tabletowe.

rys. Marta Sławińska

SŁAWOMIR DURASIEWICZ
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Czy tablet potrzebuje telewizji?
Albo czy telewizja potrzebuje tabletu?
Co do  tego drugiego,  to bez  żadnej  żenady można 

odpowiedzieć  sobie na pytanie wprost  – dla  żadnego 
nadawcy  telewizyjnego  kolejne pieniądze,  tym  razem 

od  tabletowców,  są  nie  do 
pogardzenia. Wezmą wszyst-
kie,  byleby  one  były.  I  tu 
mamy przykład NC+  – doić, 
doić,  doić  i  jeszcze  raz doić. 
I  to w  sposób bezwzględny. 
Oznacza to, że my tabletowcy, 
decydując  się  na  subskryp-
cję jakiegoś kanału, dostanie-
my taką samą mielonkę, jaka 
idzie w TV za prawdopodob-
nie jeszcze większe pieniądze. 
Czy aby warto?

Telewizja jest wciąż pożądanym medium, ale czy tak 
naprawdę ma na siebie pomysł? Czy aby na pewno ma 
pomysł na swoją emanację w iPadzie?

Czy użytkownik tabletu byłby zainteresowany czymś 
takim,  co podaje papkę albo mielonkę niemieszczącą 
się w dotychczasowych standardach wolnego przeglą-
dania internetu?

Rozważmy typowy program telewizyjny.
•  Konkurs  lub teleturniej, np. „Mam Talent”, „Jaka to 

melodia?” czy coś w tym rodzaju – nie jestem przeko-
nany, czy znalazłoby się dużo chętnych do oglądania 
tego widowiska na iPadzie. Telewizyjny ekran jest do 
tego odpowiedniejszy. Oczywiście jesteśmy zaintere-
sowani jakimś występem nawet początkującej kan-
dydatki czy kandydata na gwiazdę, ale występ mo-
żemy zobaczyć na YouTube. Taniej i krócej. Względy 
komercyjne. Wisimy przecież na połączeniu z inter-
netem, za które trzeba zapłacić.

•  Film lub serial i audycje muzyczne – aplikacje tableto-
we, w tym oczywiście iTunes, oferują doskonałe moż-
liwości oglądania i słuchania czegokolwiek. I w tym 
przypadku nie musimy czekać na mielonkę z kanału 
telewizyjnego. Mało tego, muzyki czy książek czyta-
nych albo teatru radiowego możemy słuchać na wie-
le sposobów, w tym w sposób niezależny od widzi-
misię nadawcy.

•  Wiadomości  i  pogoda  –  i w  tym przypadku  inter-
net oferuje dużo więcej możliwości niż nawet kilka 
kanałów telewizyjnych, a ponadto sięgając do róż-
norodnych zbiorów internetowych mamy pewność 
taką, że nikt nam do głowy nie wbija ideologii. Za-
wsze możemy skontrolować, do jakiego stopnia ufa-
my nadawcy. Zresztą  teoria o video z magnetowi-

du,  które poza  cenzurą  rozpowszechniało prawdę 
o Zgniłym Zachodzie i w ten sposób przyczyniło się 
do obalenia komunizmu, ma swoje uzasadnienie.
No to w takim razie co, z kafeterii programów telewi-

zyjnych, oglądać na iPadzie czy innym tablecie?
I czy jest jakikolwiek sens łączyć telewizję z urządze-

niem mobilnym?
I mimo zdecydowanego, jak do tej pory, „Nie” trochę 

mi trudno zaprzeczać dalej. I nie chodzi o to, że są gu-
sta i guściki i każdy może znaleźć coś dla siebie nawet 
w papce z telewizora. Chodzi mi o to, że są pewne sy-
tuacje i pewne programy, które – uznane za typowo te-
lewizyjne, jak na mój gust – mogłyby się znaleźć w tele-
wizornii tabletowej.

Tym czymś jest sport.
Przyznam,  że  intensyw-

nie  myślałem  już  o  tym 
w  czasie  olimpiady,  ale 
sprawa  nie  była  tak  gorą-
ca, bowiem w pracy był te-
lewizor. Dało się pooglądać 
i nie bolało – nie było żółci. 
Ale teraz...

Niestety  transmisje  spor-
towe obarczone są  tak wiel-
kimi  cenami,  że  zachodzę 
w głowę,  jak  zdroworozsąd-
kowo potraktować ten temat.

Siłą rzeczy muszę niestety 
sprawę ceny pominąć, licząc 
na  to,  że może coś  się w  tej 
kwestii zmieni.

Jest pewna przesłanka w tej mierze, bowiem kilka-
krotnie na  tym  forum poruszałem  tematy,  które wy-
dając się beznadziejne, dzisiaj jednak znajdują swój fi-
nał, jak chociażby poruszana ze dwa lata temu sprawa 
zbliżeniowych  kart  płatniczych. Nie da  się więcej  za-
przeczać oczywistym faktom, że niemożliwym jest ich 
fałszowanie.

Tuszę więc, że może i ta sprawa znajdzie pozytywne 
rozwiązanie – bo warto. No, cena na bok. Argumenty 
zdroworozsądkowe są ważniejsze.

Jakiś czas temu odbywał się mecz FC Barcelona vs. 
AC Milan na stadionie Camp Nou. Mecz o wszystko. I, 
cholera jasna, nikt go nie transmitował. Nawet włoscy 
nadawcy, a paradoksalnie wszyscy Włosi się  tym me-
czem interesowali.

W internecie nie można było zobaczyć meczu, a do-
stępna była jedynie transmisja opisowa.

Ja wszystko rozumiem, sport ma swoje koszty, spor-
towcy muszą dużo zarabiać, ich żony i narzeczone mu-

„ Ja wszystko 
rozumiem, sport 

ma swoje koszty, 
sportowcy muszą dużo 
zarabiać, ich żony 
i narzeczone muszą 
ładnie wyglądać, 
utrzymanie stadionów 
jest kosztowne, 
treningi tanie nie są, 
doping również. Ale do 
cholery, ktoś powinien 
szanować widza.

„ Telewizja 
jest wciąż 

pożądanym medium, 
ale czy tak naprawdę 
ma na siebie pomysł? 
Czy aby na pewno 
ma pomysł na swoją 
emanację w iPadzie?
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szą ładnie wyglądać, utrzymanie stadionów jest kosz-
towne,  treningi  tanie nie  są,  doping  również.  Ale do 
cholery,  ktoś  powinien  szanować widza.  Różne  tele-
wizje nagrywały ten mecz, ale transmisja była co naj-
mniej z jednodniowym opóźnieniem.

Jest wszakże pewna różnica, czy mecz ogląda się na 
dziesięciu calach czy na czterdziestu. Za te czterdzieści 
można zapłacić, ale za te dziesięć? Jak rany...

Znając  przebieg  całego  spotkania,  kilka  dni  póź-
niej obejrzałem sobie mecz i to kilkakrotnie. Ba, obej-
rzawszy mecz Polska vs. Ukraina na Stadionie Naro-
dowym, obejrzałem go później w telewizorze. A więc 
to nie jest tak, że jak się go zobaczy na iPadzie czy na 
żywo,  to  już nie ma co oglądać transmisji  telewizyj-
nej.  Jest zapotrzebowanie. Zapewne większość ludzi 
robi tak samo jak ja.

Rozumiem, że transmitowana na bieżąco impreza jest 
sakramencko droga a transmitowana dzień później już 
nie. To może podobny standard dla tabletowców? Przy 
okazji nie mogę nie wspomnieć, że na narodowym nie 
ma WiFi dla kibiców (bo  jest  to zakodowane) a to  już, 
delikatnie mówiąc, świństwo.

Co w tym obrazoburczego, jakby pokazali w telewizji 
publiczność na trybunach z tabletami w rękach? Obraza 
majestatu sędziego i sportowców? Zakazu wejścia na sta-
dion z tabletem nie ma. Tylko nie ma co na nich oglądać.

Kończąc te szaleńcze wyzwania, chciałoby się  jak 
w filmie Machulskiego zakrzyczeć „Kingsajz dla każde-
go”. Dzisiaj mamy ten Kingsajz przy sobie i co? Ucie-
kliśmy? To może i te wydarzenia sportowe na tablet?

Czyli co? „Sporty na tablety”!?
I taką bym widział telewizję tabletową.  «

Karta do płacenia za aplikacje, muzykę 
i � lmy w sklepach iTunes i App Store.

Korzystaj w App Store, Mac App Store oraz w innych płatnościach internetowych. 

Dzięki karcie CardEasy możesz w bezpieczny sposób zarejestrować konto 
w sklepach fi rmy Apple*. Od teraz nie musisz rejestrować konta z użyciem 
swojej podstawowej karty kredytowej. Dzięki CardEasy jesteś bezpieczny, 

anonimowy i łatwiej Ci kontrolować wydatki na 
Twoje ulubione aplikacje, muzykę i fi lmy. 

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić CardEasy – wejdź na stronę: 

www.cardeasy.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz App Store.

anonimowy i łatwiej Ci kontrolować wydatki na 
Twoje ulubione aplikacje, muzykę i fi lmy. 

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić 

www.easycard.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz * dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz 

oraz w Pinova, MacLife i Allegro

www.cardeasy.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz App Store.

http://www.cardeasy.pl
http://www.cardeasy.pl
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KINGA OCHENDOWSKA

UCIECZKA Z SZUFLANDII

FORMATOWANIE 
TEKSTU
Mam nadzieję, że Waszą wymarzoną publikację macie już napisaną. Bo dzisiaj 
zajmiemy się formatowaniem tekstu, czyli tym, co dla prawidłowej konwersji 
e-Booka najważniejsze.

 » Właściwe narzędzia to podstawa

Aby mieć pewność, że nasz e-Book będzie wyglądał ładnie 
na ekranie czytnika, musimy przyjąć na początku pewne 
założenia. Czytnik to nie kartka papieru. Każdy użytkow-
nik czytnika może dowolnie personalizować ustawienia 
tekstu, czy to na iPadzie, czy na zwykłym Kindle’u. Dlate-
go też powinniśmy używać najprostszych fontów i mini-
mum koniecznego formatowania. Powinniśmy też, o ile 
nie  jesteśmy specjalistami od DTP  (specjaliści od DTP 
zbierają w  tej chwili manatki  i  idą czytać  jakiś  inny ar-
tykuł), używać prostych, ogólnodostępnych i sprawdzo-
nych narzędzi. Możemy więc zatem użyć fantastycznego 
programu Scrivener  (użytkownicy Scrivenera  zbierają 
manatki i  idą czytać jakiś inny tekst, bo program zrobi 
to wszystko za nich), możemy użyć stricte makowego Pa-
ges (do automatycznego wygenerowania pliku ePub). Mo-
żemy użyć potężnego narzędzia iBooks Author – tu na-
leży zaznaczyć, że plików przez niego wygenerowanych 
nie można używać poza iBook Store. A ponieważ proce-
dura dodania do iBook Store płatnej publikacji jest dość 
skomplikowana, to na razie wcale nie będziemy się nim 
zajmować. Możemy  też  (i  jest  to opcja najlepsza) użyć 
wszechstronnego edytora Microsoft Office lub jego dar-
mowego odpowiednika – Libre Office.

 » Mniej znaczy więcej!

Pomysłowość ludzka nie zna granic, więc poskromcie ją 
natychmiast. Do pracy przygotowującej pliki pod konwer-
sję do formatów mobilnych używamy czystego tekstu. Ja-
kim go autor stworzył. Najlepiej wcale, ale to wcale nie-
tkniętego formatowaniem. Musimy również pamiętać, że 

w trakcie przygotowywania tekstu, nie próbujemy „usta-
wiać” go we właściwym miejscu przy pomocy klawisza 
ENTER, TAB czy – nie daj siło wyższa – SPACJI. Do forma-
towania tekstu służą odpowiednie narzędzia w edytorze 
i nic więcej. Inaczej wasze e-Booki będą wyglądały… no 
cóż. Z szacunkiem do czytelnika, z szacunkiem!

Jeśli nie wiecie, czy tekst nie zawiera formatowania, 
najlepiej zaznaczyć go w całości, wkleić do systemowej 
aplikacji TextEdit  (w przypadku systemu Windows mo-
żecie użyć narzędzia Notatnik) i zamienić całość na pla-
in text. Wszelkie formatowanie zostanie usunięte i mo-
żecie przystąpić do pracy.

 » Prosto, prościej, 1234

Przygotowanie pliku do konwersji do pliku ePub i mobi 
możecie wykonać w czterech prostych krokach.
1.   Całość tekstu wklejamy do nowego dokumentu w Mi-

crosoft Word lub Libre Office.
2.   Ponownie zaznaczamy całość tekstu i odszukujemy 

menu „Style i formatowanie”. Tam informujemy, że 
zaznaczony fragment (całość) to „Tekst”.

3.   Następnie po kolei zaznaczamy wszelkie tytuły roz-
działów oraz tytuł stylem „Nagłówek 1”. Ta opera-
cja powoduje,  że znajdą się one potem w genero-
wanym automatycznie spisie treści. Jeśli publikacja 
dzieli się nie tylko na rozdziały, ale również na czę-
ści, do tytułu i części używamy stylu „Nagłówek 1”, 
a do rozdziałów – „Nagłówek 2”.

4.   Z menu  „Plik” wybieramy opcję  „Zapisz  jako”,  zaś 
następnie – Strona WWW.
Na tym zakończyliśmy  formatowanie pliku. Proste, 

prawda?

http://www.literatureandlatte.com/scrivener.php
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 » PDF a formatowanie

Czytelnicy będą oczekiwać od Was alternatywy w po-
staci pliku PDF. O ile autorzy uważają zwykle, że to naj-
prostsza część pracy, o tyle to właśnie w tym typie do-
kumentu popełnianych jest najwięcej błędów.

PDF można wygenerować przy użyciu większości edy-
torów. Pamiętać należy, że:
1.   Pierwsza  strona powinna  zawierać plik  z  okładką, 

najlepiej w wersji „floating”.
2.   Na stronie drugiej powinien znajdować się tytuł, na-

zwisko autora i rok wydania.
3.   Na stronie trzeciej powinny znajdować się informa-

cje o redaktorach, korektorach, wykorzystanej gra-
fice, prawach autorskich oraz numer ISBN.

4.   Tekst w pliku PDF powinien być raczej wyjustowany, 
nie wyrównany do lewej strony.

5.   Na końcach wierszy nie powinny zostawać pojedyn-
cze litery i spójniki – należy je usunąć przy pomocy 
kombinacji klawiszy SHIFT+CTR+SPACJA. (Microsoft 
Word posiada narzędzia umożliwiające pozbywania 
się wdów, sierot i bękartów, ale nie zawsze działa-

ją prawidłowo, a skrót się Wam z pewnością jeszcze 
kiedyś przyda.)

6.   Na końcach stron nie powinny pozostawać samot-
ne wiersze.

7.   Jeśli  chcemy, by  tekst  kończył  się we wskazanym 
miejscu,  a  rozdział  rozpoczynał  na nowej  stronie, 
używamy  menu  „Wstaw”,  a  następnie:  „Podział 
strony”.

 » Kilka słów o formatach mobilnych

W chwili  obecnej na  rynku  funkcjonują  trzy  formaty. 
PDF, który w zasadzie nie jest formatem e-Bookowym, 
ePub (na przykład dla iPada) i mobi (na przykład dla Kin-
dle’a). Jeśli chcecie dotrzeć do dużej liczby czytelników, 
musicie wziąć pod uwagę wszelkie gusta i guściki oraz 
sprzęt, którego używają Wasi potencjalni czytelnicy.

Macie miesiąc na poćwiczenie swoich nowych umie-
jętności. W następnym odcinku zajmiemy się przekon-
wertowaniem Waszych plików html do uniwersalnych 
formatów mobi i ePub. Możecie już ściągać Calibre!  «
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KINGA OCHENDOWSKA

ZAKICHANA 
ELEKTRONIKA

Wczoraj wieczorem, leżąc w łóżku, napisałam w głowie cały felieton. Był świet-
ny, składny i zabawny. Problem w tym, że rano nic już nie pamiętałam. Pozo-
stało tylko fajne wrażenie, że stworzyłam coś dobrego.

„Gdzie Twój felieton?!” – krzyczy RedNacz a ja oczyma 
wyobraźni widzę nabrzmiałą,  pulsującą  żyłkę na  jego 
skroniach. Nie mogę  oderwać  od  niej wzroku, więc 
trudno mi się skupić na udzieleniu rozsądnej odpowie-
dzi. No, napisałam przecież. Gdzie? W głowie!  I zaraz 
zapomniałam!

No dobra, RedNacz nie krzyczy. RedNacz delikatnie 
(ale dobitnie) zapytuje. Mailowo. Mail wisi w skrzynce, 
niczym wyrzut sumienia, a ja staram się przypomnieć 
sobie, co to takiego fajnego w tej mojej głowie siedzia-
ło. Coś o rzeczach dających nam komfort. I coś o zmia-
nach. I coś o… Aaaa! Dobra, wystarczy! Temat zastęp-
czy, ale raz!

W  ramach  tematu  zastępczego  proponuję  kartkę 
i  długopis. Wspaniałe wynalazki  naszej  cywilizacji. 
Można ich używać bez względu na to, czy w zasięgu 
wtyczki  posiadamy  gniazdko,  nie  potrzebują  baterii 
i generalnie można je zabierać ze sobą wszędzie – na-
wet do łóżka.

No i wyobraźcie sobie tę zakichaną elektronikę w sy-
tuacji musu, czyli gdy działa siła wyższa w postaci Weny. 
Wena przychodzi jak chce i kiedy chce, szarpie za rękaw 
i mówi: TERAZ! A teraz to akurat nie w porę. Nie w porę, 
bo przecież nie sięgnę po iPhone’a, nie włączę dykta-
fonu i nie zacznę nawijać o warunkowaniu w dzieciń-
stwie, bo mnie wyrzucą z sypialni. Pomysł natychmia-
stowego zapisania napływających linijek tekstu to też 
nie najlepsza alternatywa, bo jak piszę, to piszę szybko 
i energicznie. Stuk, stuk, stuk w klawiaturę, kilka tysię-
cy razy (tyle znaków ma zazwyczaj niezbyt długi tekst) 
i nakaz eksmisji w toku.

A  kartka  i  papier  zniosą  wszystko!  Można  sobie 
– wzorem  lat  szczenięcych  –  przyświecić  jakąś małą, 

ukrytą lampką i skrobać, po cichutku! A już najlepiej, 
to  piórem wiecznym  skrobać! Wielu  pisarzy ma  fio-
ła na punkcie piór – na przykład Jonathan Carroll ma. 
A taka świadomość oznacza integrację z grupą. Oto ja! 
Piszę jako i oni! Na strzępkach serwetek w restauracji, 
na jednorazowych chusteczkach (wymiętoszonych, ale 
nie  używanych!),  na  sklepowych  rachunkach,  na  kar-
tonie po mleku! Wynalazkiem zwanym piórem wiecz-
nym – piszę!

A i kartki mogą nieść ze sobą przesłanie. Takie z re-
cyklingu,  czyli  z  odzysku  świadczą o  tym,  że  nie  jest 
Ci  obojętna natura  i  jej  zasoby.  Papier  czerpany,  pa-
pier kolorowany, papier cienki, papier kredowy, papier 
w kratkę, papier w linię… Papier szeleszczący! Skrawek 
papieru!

Jedynym problemem z  analogowym pisaniem  jest 
to, że trzeba to potem przepisać.

Oglądałam  jakiś  czas  temu  (dość  dawno  już)  film 
o  JK Rowling  – wiecie,  tej  pani,  co  to  skrobnęła Har-
ry’ego  Pottera. Ona miała  pudełko.  A w  tym pudeł-
ku miała kartki.  I  zeszyty. Zapisane. Takie klimatycz-
ne – tu jedna, tam druga. Może coś ze mną nie tak, ale 
jak doszło do momentu, w którym ją siostra namawia, 
żeby wysłała rękopis do wydawcy, w mojej głowie po-
jawiła się straszna myśl:  „Kobito! A kto Ci  to wszyst-
ko… przepisze?!”

I  tak  sobie myślę,  że kiedyś autor  to miał  i  trud-
niej,  i  łatwiej. Bo teraz autor pisze głównie na kom-
puterze. Pisze, zapisuje w pliku, oddaje i jest. DTP mu 
to przeleci „ultranarzędziem” i zrobi się z tego książ-
ka.  Albo  artykuł.  Ale  tekst musi  być w  formie  elek-
tronicznej i już. W „Wordzie”, jak to mówią. A kiedyś? 
Kiedyś autor brał te wszystkie zapiski i niósł do prze-
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pisywacza. I przepisywacz przepisywał. A potem au-
tor miał manuskrypt  i  już mógł  być  autorem. Rany, 
nie wyobrażacie sobie nawet, jak przeraża mnie per-
spektywa przepisywania!

Bo samo tworzenie jest fajne – siedzisz i wymyślasz. 
Łapiesz  za  długopis  i  zapisujesz.  Kreatywna  sprawa. 
A jak przychodzi do orki na ugorze, czyli wklepania tego 
wszystkiego w komputer, to już nie jest kreatywnie, tyl-
ko nudno. I dłuuugo!

Mam notatniki.  Kocham notatniki. Uwielbiam  je. 
Mam notatnik  skórzany,  notatnik  oprawiony w płót-
no,  zeszyt  samochodowy  i  taki malutki,  podręczny, 
też. Są pełne pomysłów, ale jak przychodzi co do cze-
go,  to wszystkie notatki  robię w komputerze.  Jak  jest 
pod ręką. A jak nie ma, to zadowalam się wymyślaniem 
słów w głowie i już.

Czasem wydaje mi  się,  że  to  coś w  środku,  coś 
gryzącego, co wymusza nostalgię za czynnościami, 
odchodzącymi  już w mroki dziejów. Za czymś bez-
piecznym, komfortowym, takim jak kartka papieru 
i długopis, herbata parzona w czajniku – nie ze skar-
petki, domowym, pieczonym ciastem, spacerem – nie 
jazdą samochodem. Czymś, co nie wymaga dodatko-
wych umiejętności poza czytaniem i pisaniem. Sama 
nie wiem. Rozpędziłam się trochę.

W każdym razie już położyłam przy łóżku notes 
i długopis –  tak na wszelki wypadek. Albo to, albo 
tran, na poprawę pamięci.

A tranu – nawet w kapsułkach – nie lubię.  «

http://www.nozbe.com
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ŁUKASZ MIROCHA

FILTER BUBBLE
I  PERSONALIZACJA INTERNETU
Eli Pariser pisze o bańce informacyjnej (filter bubble), w której poruszają się 
użytkownicy internetu. Sieć przybrała formę osobistych strumieni informacyj-
nych, w coraz większym stopniu znajdujących się poza naszą kontrolą.

Wszyscy  korzystamy  z podobnych narzędzi  – Google, 
Facebook, Twitter, jednak treści dostarczane nam przez 
te usługi diametralnie różnią się od siebie. Ciągle jesz-
cze kontrolujemy większość z nich – sami wybieramy, 
co lubimy i udostępniamy, kogo śledzimy lub nie. Nie-
stety, coraz większy wpływ na to, co wyświetla się nam 
na ekranie, mają czynniki, które znajdują się poza na-
szą kontrolą. Chodzi tu na przykład o historię wyszuki-
wania, dane lokalizacyjne, typ urządzenia, z którego ko-
rzystamy oraz  informacje udostępniane na portalach 
społecznościowych.

Dzięki  zaawansowanym  narzędziom monitoringu 
użytkowników najwięksi  gracze  internetu  tworzą per-
sonalny profil osobowościowy każdego z nas. Szukaliście 
oferty wakacyjnej, a potem przez tygodnie wyświetlały 
się wam reklamy biur podróży? Zameldowaliście się we 
włoskiej knajpie i od tego czasu Facebook ciągle bom-
barduje was reklamami konkurencyjnych lokali w oko-
licy? Poważniej: byliście w Chinach i akurat chcieliście 
przypomnieć sobie datę wydarzeń na placu Tienanmen? 
Brak informacji! Tak właśnie działa opisywana przez Pa-
risera bańka informacyjna.

W bańce informacyjnej znajdujemy się zupełnie 
sami. Istnieją tysiące osób o podobnych zainteresowa-
niach,  jednakże żadna z nich nie otrzymuje dokładnie 
takiego samego zestawu informacji (wyników wyszuki-
wania, polecanych artykułów, aktualności w serwisach 
społecznościowych). Wpływają na  to  chociażby  różni-
ce w historii  aktywności.  Trudno o dyskusję, wymia-

nę poglądów i wiedzy, jeśli nie możemy odnieść się do 
obiektywnie istniejącego i powszechnie znanego zbio-
ru informacji.

Bańka jest transparentna. Możemy nawet nie za-
uważyć jej istnienia. Znajdujemy zwykle to, czego szuka-
my, poznajemy opinie takich osób, z którymi w zasadzie 
się zgadzamy. Niektóre z reklam okazują się przydatne.

Wkroczenie do bańki informacyjnej nie jest naszą 
świadomą decyzją. Gdy decydujemy  się na  czytanie 
prasy, oglądanie programu  telewizyjnego  sympatyzu-
jącego  z  konkretną opcję polityczną  czy  światopoglą-
dem – to nasza świadoma decyzja. W każdej chwili mo-
żemy sięgnąć do innych mediów i poznać alternatywną 
perspektywę.

Skorzystajcie z komputera 
kolegi, żony – wyniki wyszu-
kiwania będą inne – informa-
cji, których poszukujecie nie 
ma akurat w Waszym interne-
cie.  Zaufanie obiektywności 
wyszukiwarek  i  nieznajomo-
ści działania ich algorytmów 
wyszukujących prowadzi  do 
obrania bardziej pasywnego podejścia do procesu wy-
szukiwania informacji. Jeśli czegoś nie ma w Google, to 
nie istnieje, prawda? Taka postawa zabija kreatywność, 
której źródłem jest ciągłe doświadczanie nowych  idei 
i pomysłów. Konsekwencje polityczne i społeczne istnie-
nia filter bubble są obecnie trudne do przewidzenia.  «

„ Wszyscy 
doświadczamy 

bańki informacyjnej 
– każdy z nas ma swój 
internet.
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RAFAŁ GDAK

NIE OCZEKUJĘ 
REWOLUCJI W IOS 7, 
BO SYSTEM APPLE JEST PRAWIE IDEALNY
iOS to mój ulubiony system mobilny. Korzystam z niego na smartfonie i ta-
blecie. Tylko ta platforma, spośród rozwiązań dostępnych na rynku, odpowia-
da moim dwóm kardynalnym potrzebom: stabilności i szybkości działania. Są 
jednak rzeczy, które bym w niej zmienił. To właśnie one sprawiają, że krytycy 
uznają iOS za system, który rewolucją był kilka lat temu.

Jak twierdzi serwis MacRumors, iOS 7 może doczekać 
się dużych  zmian wizualnych. Podobno  inżynierowie 
korzystają w miejscach publicznych ze specjalnych fil-
trów zmniejszających kąty widzenia, tak by osoby po-
stronne nie zobaczyły, nad czym pracują. Plotki plot-
kami  a iOS  rzeczywiście wymaga  liftingu,  który  nie 
będzie rewolucją, ale znacząco odświeży mobilny sys-
tem Apple.

 » Ekran początkowy

Idea, zgodnie z którą przestrzeń roboczą stanowi ekran 
początkowy, czy – jak kto woli – spring board, jest mi bli-
ska. Zupełnie nie rozumiem w tym ujęciu twórców An-
droida, którzy wprowadzają coraz więcej elementów, jak 
choćby widżety na pulpicie w wersji 4.2. Zresztą z badań 
fachowców od user experience z HTC wynika, że użyt-
kownicy mają problem z rozróżnieniem choćby aplika-
cji i widżetów. Własne doświadczenie podpowiada mi, 
że podczas użytkowania Androida robię swój prywat-
ny ekran początkowy z pulpitów, na zasadzie podobnej 
jak w iOS. W tej roli nie sprawdza się tzw. drawer (czy-
li menu aplikacji), bo wejście do niego wymaga (co naj-
mniej!) dwóch czynności. Taki a nie inny sposób pracy 
z systemem, wyrażający się maksymalną prostotą, od-
powiada mi w zupełności. Stanowi także atut dla nowych 
użytkowników, którzy,  jak moja żona, chwalą sobie to 
rozwiązanie. Dlatego na tym poziomie nie dokonywał-

bym w zasadzie żadnych zmian, może poza możliwo-
ścią ukrycia ikonek aplikacji Apple (np. Passbooka), 
których nie da się usunąć, a schowanie ich w folde-
rze to dla mnie zbyt mało.

 » Centrum powiadomień

Pamiętam, jak cieszyłem się z nowego centrum no-
tyfikacji wprowadzonego w iOS 5. Dziś z niego prak-
tycznie nie korzystam. Z prostego powodu: nie mogę 
go używać, gdy ekran jest zablokowany, a tylko wte-
dy ma on sens, co zresztą potwierdza doświadcze-
nie z Androida. Kolejna rzecz, która mnie irytuje, to 
fakt, że powiadomienia niekoniecznie znikną z tego 
miejsca, gdy na przykład do Facebook Messengera 
wejdziemy spoza centrum notyfikacji. Skoro  już  je-
steśmy przy  tym elemencie  iOS,  chyba większość 
użytkowników przyzna, że idealnie nadaje się on, by 
umieścić w nim  „przełączniki” WiFi,  Bluetooth  czy 
Hotspotu osobistego. Owszem, fanboje Androida za-
krzykną, że  jest to rozwiązanie z tego systemu, ale 
zawsze można odburknąć, że w czystym Androidzie 
do wersji 4.2 go nie było, a to, co pokazano właśnie 
w niej, jest nieużyteczne. Najlepiej prawdopodobnie 
tę kwestię  rozwiązał Samsung w TouchWiz Nature, 
który pojawił się w Galaxy S III. Skoro ciągle tkwię 
w temacie związanym (pośrednio lub bezpośrednio) 
z notyfikacjami, dodam, że te na ekranie blokady są 
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nie tylko użyteczne, ale i wygodne. Funkcja slide to call 
jest dla mnie optymalna.

 » Ustawienia

Ustawienia w iOS  już  trochę uporządkowano,  ale na-
dal brakuje mi w nich wspomnianego wyżej włącznika 
WiFi, Bluetooth i Hotspotu, analogicznego do trybu sa-
molotowego. Jeżeli tego typu ułatwienie nie pojawi się 
w centrum powiadomień czy w formie ikonki na ekranie 
początkowym, właśnie  tu  jest  jego naturalne miejsce. 
Obecnie, by włączyć sieć bezprzewodową, muszę kliknąć 
w ustawienia (1), Wi-Fi (2) i we włącznik (3). Rozumiem, 
że ten sposób jest związany z koniecznością konfigura-
cji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zamiast nazwy 
sieci był właśnie „pstryczek”, a kliknięcie obok umożli-
wiłoby nam zejście poziom niżej.

Następna  sprawa,  która mnie wkurza,  to  koniecz-
ność wejścia w ustawienia, gdy np. chcę zmienić korek-
tor dźwięku  iPoda  czy  zmodyfikować  funkcje poczty 
etc. Owszem, przyznaję,  ta niedogodność ma znacze-
nie porządkujące – bo ustawienia znajdziemy w… usta-
wieniach,  tyle że z wygodą  ten porządek ma niewiele 

wspólnego. Zresztą wyłomem w tej regule jest choćby 
Feedly, gdzie zmian mogę dokonywać z aplikacji i usta-
wień właśnie.

 » Aplikacje

Zmiana kolorystki dialera, która nastąpiła w iOS 6,  to 
zbyt mało. Aplikacja  telefonu  chyba najbardziej  prosi 
się o lifting. Dotyczy to szczególnie książki telefonicznej, 
która nie wygląda nowocześnie, jak również możliwości 
dzwonienia z jej poziomu, bez konieczności wielokrot-
nego klikania. W tym momencie znowu przychodzi mi 
do głowy świetne rozwiązanie Samsunga polegające na 
tym, że przesunięcie kontaktu w prawo lub w lewo po-
woduje efekt w postaci połączenia lub wysłania wiado-
mości. Jasne, że nie chodzi mi o to, by kopiować Koreań-
czyków, mam jednak na myśli ułatwienia, które sprawią, 
że dzwonienie czy SMS-owanie będzie wygodne nie tyl-
ko wtedy, gdy korzystamy z listy Ulubione, która gro-
madzi „ogwiazdkowane” kontakty.

Aplikacja Mail również prosi się o zmiany. To praw-
da – Apple ją udoskonala i nadal jest najlepszym pro-
gramem mobilnym do obsługi wielu  kont,  jaki  znam, 



 » 2013 nr 4 » FELIETONY » Nie oczekuję rewolucji w iOS 7… 45

ale gdy zainstalowałem w iPhonie Mailbox, poczułem 
powiew świeżości  i nowoczesności, również w kwestii 
wzornictwa. Po kilku tygodniach korzystania wróciłem 
do apple’owskiej aplikacji, ale głównie dlatego, że Mail-
box obsługuje tylko Gmaila.

Po kilku dniach obcowania z Google Keep, na pewno 
nie poskąpiłbym zmian domyślnemu, iOS-owemu notat-
nikowi, który nie jest zbyt funkcjonalny. O iPodzie pisa-
łem już w kontekście ustawień, oczywiście nie byłbym 
sobą, gdybym nie wspomniał po raz kolejny, że iTunes 
zniechęca mnie do słuchania muzyki na iUrządzeniach. 
Świat pędzi do przodu  i model, w którym użytkownik 
jest przylutowany do aplikacji na desktopie, by wykonać 
najprostszą czynność na świecie, mnie wkurza. iTunes 
Match tego podstawowego problemu nie rozwiązuje, bo 
chodzi o zasadę, która wydaje mi się irracjonalna. Wy-
starczyłoby udostępnienie kilku folderów: Muzyka, Wi-
deo i… Dzwonki i przerzucanie do nich multimediów na 
zasadzie przeciągnij i upuść. Dla mnie nie ma nic prost-
szego i w tej kwestii jestem niereformowalny.

Mapy to aplikacja, na którą Apple wyda miliony do-
larów, więc o jej przyszłość się nie boję. To prawda, na-
dal kuleje szczegółowość, ale to kwestia czasu, choć za-
pewne dłuższego niż krótszego. Z kolei Kiosk nie spełnia 
w ogóle moich oczekiwań. Zaczynając od braku możli-
wości schowania go w folderze (wiem, istnieją na to spo-
soby czy raczej triki, ale to półśrodek), kończąc na tym, 
że odpala się on jako osobna aplikacja, a gazeta w nim 
schowana jest kolejnym otwartym programem, co wy-
daje mi się z gruntu absurdalne. Szczerze mówiąc, wo-
lałem osobne aplikacje poszczególnych gazet, uporząd-
kowane we własnym folderze. Kiosk zresztą to temat na 
osobny tekst. Z moim przyjacielem, twórcą blogu Bez 
druku, marzymy o możliwości kupowania poszczegól-

nych artykułów właśnie z jego pomocą, bez koniecz-
ności płacenia za całe gazety.

 » iOS to system bliski ideału

Kaliber zmian, które powinny znaleźć się moim zda-
niem w iOS 7, to raczej pokrój damskiego rewolwe-
ru niż grubej berty. Gdy patrzę na naszpikowanego 
funkcjami, niczym puszka z sardynkami, Samsunga 
Galaxy S4 i zastanawiam się, które z nich chciałbym 
zobaczyć w iOS, nie potrafię stworzyć długiej  listy. 
Na pewno system Apple wymaga odświeżenia na po-
ziomie wzornictwa. Design książki telefonicznej czy 
kalendarza mógł przekonywać  kilka  lat  temu, dziś 
staje się archaiczny – choć rozumiem, że może mieć 
swoich fanów. Thorsten Heins z Blackberry niedaw-
no poddał krytyce iPhone’a i stwierdził, że posiada-
cze  smartfonów potrzebują prawdziwej wielozada-
niowości,  jak w Blackberry 10.  Szczerze wątpię, by 
właśnie multitasking był Świętym Graalem, oczekiwa-
nym przez ludzi. Nie zmienia to faktu, że nie obraził-
bym się, gdybym na iPhonie czy iPadzie mógł słuchać 
jednocześnie muzyki z YouTube i korzystać z Safari.

Z iOS korzystam bez przerwy od kilku lat. Gdy posta-
nowiłem poeksperymentować ze smartfonami z Win-
dows Phone i Androidem, używałem równolegle iPa-
da. Po 8-miesięcznej przygodzie z innymi systemami 
mobilnymi wróciłem z radością do iPhone’a. Z uśmie-
chem na twarzy czytam sensacyjne omówienia new-
sów anglojęzycznych, które dowodzą, że to nieprawda, 
iż iOS jest najstabilniejszy. Dziwne raporty o crashach 
i zwiechach próbują mnie przekonać, że tak napraw-
dę Android jest mniej awaryjny. Empiria mówi mi od 
lat co innego, a korzystałem z kilkunastu smartfonów 
z Androidem,  także  tych z najwyższej półki. Wszyst-
kim entuzjastom teorii o wyższości optymalizacji sys-
temu Google nad iOS polecam porównanie obu pod 
tym kątem, ale po pół roku użytkowania. Gdy słyszę 
od swojego przyjaciela o lagach w Samsungu Galaxy 
S3, uśmiecham się i mówię, że mój iPhone 4S ma tyl-
ko 2 rdzenie i 512 MB RAM-u, a chodzi płynnie. Wła-
śnie dlatego wybrałem system Apple, choć darzę sym-
patią inne produkty z Windows Phone i BB10 na czele, 
a nawet samego Androida, który w wielu kwestiach wy-
znacza trendy. Po początkowym zachwycie możliwo-
ściami topowych smartfonów brakuje mi zawsze tego, 
co ma iOS – płynności, stabilności i dopracowania.  «

Rafał Gdak
technologiczny.com
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Z kawą jest tak, że każdy 
ją pije, lecz niewielu wie o niej 
coś więcej. W dzisiejszych 
czasach kultura picia kawy 
staje się coraz bardziej popularna, 
lecz to dalej nie jest to samo, 
co mają np. Włosi czy Szwedzi. 
Tam picie rano kawy poprzedza 
celebracja jej przyrządzenia, 
bo prawdziwa kawa, 
starannie przygotowana, 
odpłaci się niepowtarzalnym 
smakiem i aromatem. 

Gdy napisałem te kilka linijek tekstu, odłożyłem iPada 
i poszedłem zrobić sobie kawę. Nie mówię tutaj oczy-
wiście o tzw. kawie rozpuszczalnej, a w zasadzie napoju 
kawopodobnym. Nie żebym coś do niego miał, absolut-
nie. Sam od czasu do czasu napiję się takiej kawy za-
lanej mlekiem, ale raczej tylko i wyłącznie w celu pod-
niesienia poziomu kofeiny we krwi niż oddawaniu się 
jej walorom degustacyjnym. Dzisiaj  jednak o  tym,  jak 
cudowna  jest  kawa, może przekonać  się  każdy posia-
dacz  iPhone’a, bo nie ma  to  jak  świeża, dobrze zmie-
lona kawa z ekspresu. iOS poszerza horyzonty, proszę 
państwa, pokażę jak!

Barista (2,69 euro) to pierwsza aplikacja, która przy-
kuła moją uwagę pięknie wykonaną ikoną. Nie wiem jak 
dla Was,  ale dla mnie przy  tym pierwszym kontakcie 
z aplikacją jej ikona jest dla mnie bardzo ważna. To jak 
starannie wykonane opakowanie, które zwraca na sie-
bie uwagę. Przechodząc jednak do rzeczy, to nabywając 
ją ponad dwa lata temu, nauczyłem się kilku ciekawych 
tricków ze wzorami na piance. W aplikacji zawartych jest 
wiele informacji o odpowiednim przygotowaniu kawy, jej 
ekstrakcji (czas parzenia espresso), pienieniu mleka, na-
lewaniu i wzorach. Jest w niej też zawarta bardzo cieka-
wa zakładka „Coffee Talk”, czyli swoisty słownik  baristy. 

 WOJTEK RAJPERT

BARISTA 
Z IPHONE’EM



 » 2013 nr 4 » FELIETONY » Barista z iPhone’em 47

Podstawowe zwroty i nazewnictwo rodzajów kawy, na-
czyń  itd.  Przy wyborze np.  cappuccino mamy krótkie 
wytłumaczenie, czym cappuccino jest i dokładnie opisa-
ny poradnik krok po kroku, jak je przyrządzić. Możemy 
również włączyć podręczny sekundnik, jeżeli chcemy do-
kładnie wykonać ekstrakcję, 
oraz aparat, dzięki któremu 
każdej kawie w spisie będzie-
my mogli  przypisać  zdjęcie 
przez nas wykonanej  kawy. 
Całość jest wykonana nieste-
ty w języku angielskim i do-
stępna  tylko  i wyłącznie na 
iPhone’a.

Nic jednak straconego, bo 
dzisiaj w App Store dostępna 
jest darmowa My Saeco (Sa-
eco to linia ekspresów Phil-
lipsa).  Jeżeli  posiadaliście 
wcześniej Baristę,  to  świet-
nie – na pewno wiele cieka-
wych rzeczy mogliście z niej 
wynieść.  Dzisiaj  kompen-
dium wiedzy może stanowić 
dla was My Saeco. Ma pięk-
ny  layout  i mnóstwo  infor-
macji. Na początek zakładka 
„Obudź zmysły” zawiera bu-
dzik, Mocha FM (stacja RMF 
grająca  jazz,  chillout  i  gro-
ove) wprawiająca w świetny 
nastrój, ale co najciekawsze 
– Latte Art. No i tutaj zaczy-
na się z tą aplikacją zabawa, 
bo mamy podział  na wzory 
dla początkujących i zaawan-
sowanych.  Jeżeli  najłatwiej-
sze wzory nie  będą  stano-
wić dla Was problemu, to co 
powiecie  na wykonanie na 
piance niedźwiedzia? Albo dwóch patrzących na  sie-
bie  twarzy?  Takie  cuda  stoją otworem. Najważniejsze 
w aplikacji są jednak zakładki „Akademia kawy” i „Łyk 
wiedzy”, z której wynieść można mnóstwo cennej wie-
dzy stricte baristycznej. Oczywiście, sposoby przyrzą-
dzania różnego rodzaju kaw są obecne, ale możemy się 
dowiedzieć, jakie regiony dominują pod względem zbio-
rów, eksportu, importu, jakie są lokalne tradycje parze-
nia kawy. Mnóstwo ciekawostek dla pasjonatów. A jeże-
li dojdziecie do tego etapu zaciekawienia kawą, to czeka 
darmowy Intelligentsia zawierający dużo specjalistycz-

nych informacji o rodzajach kawy w ziarnach i jej spe-
cjalistycznemu przyrządzaniu. Całość jest niestety wy-
łącznie w języku angielskim.

Niedawno w iMagazine mogliście zapoznać się z apli-
kacją Great Coffee App (2,69 euro z Plusem), która zo-

stała  przygotowana  z  nie-
samowitą pieczołowitością 
i  pomysłem.  Znajdziecie 
w  niej  fantastycznie  przy-
gotowany spis kaw do przy-
rządzenia, z której każda jest 
wykonana w  ten  sam  spo-
sób.  Przepiękna wizualiza-
cja przekrojonej w pół  fili-
żanki, warstwy,  krótki  opis 
i  film  ilustrujący przygoto-
wanie. Tyle i aż tyle. Nie jest 
to kompendium baristyczne, 
ale sposób wykonania wyna-
gradza cenę i dla mnie oso-
biście  ta  aplikacja  stanowi 
świetną ciekawostkę. Nicze-
go nowego się z niej nie do-
wiedziałem, ale używanie jej 
sprawia dużo przyjemności. 

Nawet  jeśli  nie  macie 
ekspresu  automatycznego 
bądź  półautomatycznego, 
nic nie stoi na przeszkodzie, 
by rozpocząć swoją przygo-
dę z kawą. Na rynku dostęp-
nych  jest wiele  ekspresów 
kapsułkowych,  zyskują-
cych z dnia na dzień na po-
pularności.  Spora  ich część 
ma własną dyszę do pienie-
nia mleka i z tym cała zaba-
wa nabiera rumieńców. Nie 
oszukujmy  się,  jeżeli  chce-
my posmakować prawdziwej 

kawy, to od tego jest espresso. Tutaj niezbędny będzie 
ekspres z prawdziwego zdarzenia, automatyczny bądź 
półautomatyczny. Tylko dzięki starannie dobranej kawie 
będziemy mogli dobierać różne mieszanki i żonglować 
smakami. Stawiając jednak na kawę z mlekiem i zabawę 
ze wzorami, rodzaj kawy odgrywa mniejszą rolę i nada 
się do tego zarówno dobra lecz niedroga mieszanka, jak 
i espresso z kapsułki. Dolce Gusto bądź Nespresso zrobi 
robotę, a nam pozostanie wariacja z mlekiem. Serdecz-
nie Was do tego zachęcam, bo kawa zasługuje, żeby po-
święcić jej należytą uwagę.  «
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GRACJAN PIETRAS (współpraca MACIEJ RZEPKA)

 » Czego zabrania licencja i czy wiąże polskiego 
użytkownika?
Odpowiedź na pytanie o legalność Hackintoshów  jest 
w istocie pytaniem o to,  czy  zainstalowanie OS X na 
urządzeniach niepochodzących od Apple narusza zawar-
tą z Apple umowę licencyjną. Warto zatem w pierwszej 
kolejności przyjrzeć się standardowej umowie licencyj-
nej  na  ten  system operacyjny. Dla potrzeb niniejsze-
go artykułu posłużyliśmy się aktualną wersją tego do-
kumentu ze zmianami obowiązującymi od 27 sierpnia 
2012 roku (EULA). Z tego powodu nasze wnioski będą 
w pierwszej kolejności dotyczyć aktualnej wersji syste-
mu operacyjnego OS X Mountain Lion i nie muszą w ca-
łości odnosić się do wcześniejszych wersji tego systemu 
(Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow 
Leopard i Lion).

Litera umowy licencyjnej, poddanej prawu stanu Kali-
fornia, nie pozostawia żadnych wątpliwości co do inten-
cji Apple w omawianym zakresie. Jeśli można bardziej 
stanowczo domagać się wyłączenia prawa użytkowni-
ka do korzystania z OS X na komputerach nie będących 
komputerami marki Apple, to zostaje już na to niewiele 

miejsca do popisu. Licencja na system zainstalowany fa-
brycznie na kupionym komputerze marki Apple obejmu-
je prawo do zainstalowania, używania i uruchamiania 
jednej kopii oprogramowania na jednym komputerze 
marki Apple. W przypadku nabycia tego systemu onli-
ne w sklepie Mac App Store dla celów prywatnych i nie-
komercyjnych – licencja obejmuje prawo do pobrania, 
zainstalowania, korzystania oraz uruchamiania  jednej 
kopii systemu bezpośrednio na każdym komputerze 
marki Apple z działającym systemem OS X Lion lub OS 
Snow Leopard będącym własnością użytkownika lub bę-
dącym pod jego kontrolą. W przypadku przedsiębiorstw 
– licencja obejmuje prawo do pobrania, zainstalowania, 
korzystania lub uruchamiania jednej kopii systemu na 
każdym Komputerze Mac będącym własnością lub pod 
kontrolą użytkownika – pod warunkiem, że używa je jed-
na osoba, albo na jednym Komputerze Mac – jeśli uży-
wa go wspólnie większa liczba osób (pkt. 2A i 2B EULA). 
Użytkownik akceptuje w wyraźny sposób, że przyznane 
mu prawa nie zezwalają na instalowanie, używanie 
lub uruchamianie systemu na innych komputerach, 
które nie są komputerami marki Apple (pkt 2H EULA). 

HACKINTOSH
CZY TO JEST LEGALNE?

Hackintosh to komputer niepochodzący od firmy Apple, na którym zainstalo-
wany został system operacyjny OS X. Na duże zainteresowanie Hackintosha-
mi wskazuje stosunkowo duża liczba poświęconych im dyskusji internetowych. 
Omawiane są przede wszystkim kwestie techniczne, bo instalacja OS X na urzą-
dzeniu niepochodzącym od Apple nie jest zadaniem całkiem prostym. Gorąco 
omawiane są także kwestie prawne, bo powszechnie wiadomo, że standardowa 
licencja Mac OS X wyraźnie i wprost zabrania instalacji tego systemu operacyj-
nego na urządzeniach niepochodzących od Apple. Wśród internetowych dys-
kutantów dominuje jednak pogląd, że taka instalacja jest dopuszczalna i zgod-
na z prawem polskim pod warunkiem, że instalujemy legalnie kupioną kopię 
systemu. Czy tak jest w istocie?
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Użytkownik  akceptuje  również,  że nie będzie umożli-
wiał takiego wykorzystania OS X innym użytkownikom. 
Sam fakt korzystania z OS X przez użytkownika jest ro-
zumiany jako akceptacja wszystkich postanowień umo-
wy licencyjnej. Jeśli użytkownik nabył oprogramowanie 
razem z urządzeniem marki Apple,  lecz nie akceptuje 
warunków umowy licencyjnej, może zwrócić cały na-
byty zestaw, tj. urządzenie wraz z oprogramowaniem 
oraz otrzymać zwrot zapłaconej ceny. Aby dopełnić ob-
raz determinacji Apple, należy wskazać, że nie zastoso-
wanie się do któregokolwiek z tych ograniczeń skutku-
je automatycznym wygaśnięciem wszystkich uprawnień 
licencyjnych użytkownika, który w takim przypadku ma 
obowiązek  zaprzestać używania  systemu  i zniszczyć 
wszystkie jego kopie.

Można w związku z tym postawić pytanie o to, czy 
wszystkie powyższe restrykcje wiążą polskiego użytkow-
nika. Jako, że polskie oraz europejskie prawo dopuszcza 
możliwość poddania umowy tego rodzaju prawu obce-
mu, nawet jeśli jest ona zawierana z konsumentem, za-
bieg polegający na poddaniu umowy prawu stanu Ka-
lifornia, USA, należy uznać za dopuszczalny, a umowa 
taka powinna być dla polskiego użytkownika wiążąca co 
do zasady. Wyjątki mogą  jednak dotyczyć konsumen-
tów, którzy uzyskują w takich przypadkach dodatkową 
ochronę. Ochrona ta polega na tym, że wybór dla umo-
wy prawa  innego kraju, niż  ten w którym konsument 
ma miejsce zwykłego pobytu, nie może prowadzić do 
pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej na pod-
stawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
polskiego. Mówiąc prościej,  nawet przy wyborze pra-
wa kalifornijskiego polski konsument będzie chroniony 
polskimi przepisami, których nie można w Polsce wy-
łączyć umową.

 » Psystar i PearC
W USA skuteczność standardowej umowy licencyjnej OS 
X poddana została testowi sądowemu w sprawie Apple 
vs. Psystar. Psystar Corporation z Florydy prowadziła 
działalność gospodarczą polegającą na produkcji nieza-
leżnych od Apple komputerów o nazwie Open Compu-
ters (wcześniej także Open Mac i OpenPro). W ramach 
tej działalności Psystar nabywało system OS X na pły-
cie DVD i instalowało go na komputerze Mac mini. W ko-
lejnym kroku OS X był kopiowany z Maca mini na inny 
komputer,  na  którym podlegał modyfikacjom umoż-
liwiającym  jego  funkcjonowanie na  komputerach nie-
pochodzących od Apple.  Tak  zmodyfikowany  system 
stawał się „kopią matką”, która była powielana i insta-
lowana na komputerach sprzedawanych przez Psystar 
na rynku. Zarówno sąd  I instancji,  jak sąd apelacyjny 

w Kalifornii uznali powyższe praktyki za naruszenie sze-
regu praw Apple, w tym umowy licencyjnej, patentów, 
a także ustawy Digital Millenium Act, zakazując Psystar 
ich kontynuowania.

Na gruncie prawa europejskiego lub polskiego brak 
jest dotychczas podobnego orzeczenia. Pojawiły się na-
tomiast poglądy, które wskazują, iż tworzenie Hackinto-
shów jest dopuszczalne na gruncie prawa europejskie-
go dzięki przepisom chroniącym konsumentów. Pogląd 
taki  rozpropagowała w szczególności niemiecka firma 
HyperMegaNet UG, prowadząca sprzedaż linii kompu-
terów „PearC” (nazwa ta powstała z połączenia słowa 
pear – ang. gruszka – oraz słowa PC), charakteryzują-
cych  się możliwością  jednoczesnego  instalowania na 
nich OS X i Windows 8. Firma ta twierdzi, że na gruncie 
prawa niemieckiego umowa licencyjna Apple jest wiążą-
ca tylko wobec tych użytkowników, którzy przed zaku-
pem komputera mogli się z nią zapoznać. Według tego 
poglądu umowa licencyjna nie jest wiążąca dla użytkow-
ników, którzy kupili system wraz z preinstalowanym na 
nim oprogramowaniem lub kupili w sklepie płytę DVD 
z wersją instalacyjną systemu albowiem przed zakupem 
nie mieli oni możliwości zapoznania się z treścią umo-
wy. HyperMegaNet UG twierdzi na tej podstawie, że jej 
produkty są w pełni legalne, zaś Apple nie podjęło do-
tychczas działań prawnych, które zmierzałyby do kon-
frontacji z tym poglądem.

 » Czy można legalnie zbudować Hackintosha w Polsce?
Jak była o tym już mowa standardową umowę licencyj-
ną OS X,  i wszystkie  zawarte w niej ograniczenia, na-
leży uznać  za wiążące dla polskiego użytkownika 
z zastrzeżeniem obowiązku  stosowania bezwzględnie 
obowiązujących przepisów chroniących konsumentów. 
Oznacza to, że w relacjach pomiędzy przedsiębior-
cami wybór prawa kalifornijskiego powoduje to, że 
przepisy polskiego, czy europejskiego, nie znajdą 
co do zasady zastosowania. Mając to na uwadze za 
wątpliwą należy uznać dopuszczalność prowadze-
nia w Polsce działalności gospodarczej polegającej 
kopiowaniu lub modyfikowaniu OS X z naruszeniem 
zasad licencyjnych, czy też preinstalowaniu OS X na 
urządzeniach komputerowych niepochodzących od 
Apple. To oznaczałoby,  że na  gruncie prawa polskie-
go PearC albo Psystar mogłyby mieć istotne trudności 
z obroną stanowiska, iż prowadzona przez nich działal-
ność jest legalna.

Nieco inaczej jest w przypadku konsumentów. 
Są oni związani umową licencyjną Apple, jednak 
w tym przypadku zastosowanie mogą znaleźć dodat-
kowo przepisy prawa polskiego lub europejskiego, 
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których nie można wyłączyć umową. W Polsce obo-
wiązują analogiczne regulacje do tych, na które powołu-
ją się przedstawiciele HyperMegaNet UG. Dwie zasady 
mogą tu w szczególności mieć znaczenie: po pierwsze 
ustalony przez jedną ze stron wzór umowy wiąże drugą 
stronę, jeśli został jej doręczony przed zawarciem umo-
wy  (jeśli wzór  jest w postaci elektronicznej, powinien 
zostać udostępniony drugiej stronie przed zawarciem 
umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten prze-
chowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności); po 
drugie za niedozwolone postanowienia umowne uważa 
się (m.in.) te, które przewidują postanowienia, z który-
mi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed 
zawarciem umowy.

OS X Mountain Lion  jest dystrybuowany wyłącznie 
w postaci preinstalowanej na komputerach Mac oraz za 
pośrednictwem Mac App Store. Jest to istotna zmiana 
w stosunku do poprzednich wersji systemu, które do-
stępne były również na nośniku DVD. W przypadku za-
kupu DVD występowała niewątpliwie sytuacja, w której 
konsument nabywał egzemplarz systemu nie mogąc za-
poznać się z umową licencyjną przed takim nabyciem. 
Dostęp do umowy licencyjnej uzyskiwał on dopiero po 
uruchomieniu płyty na własnym urządzeniu. W przy-
padku zakupu online w App Store zgoda na licencję jest 
odbierana jest w toku zawierania transakcji i użytkow-
nik nie sfinalizuje umowy zakupu jeśli nie zaakceptuje 
umowy  licencyjnej. To oznacza również, że zapewnio-
na jest w każdym przypadku możliwość zapoznania się 
z umową już w chwili jej zawierania.

W przypadku zakupu komputera Mac z preinstalowa-
nym OS X, użytkownik rzeczywiście zwykle nie zapozna-
je się z umową licencyjną przed uruchomieniem kupio-
nego już urządzenia. Czy to oznacza, że nie będzie nią 
związany? Niekoniecznie. Użytkownik stanie się związa-
ny umową z chwilą, gdy zaakceptuje jej treść przy pierw-
szym uruchomieniu systemu. Zostaje wówczas poinfor-
mowany o treści umowy, a także o tym, że rozpoczęcie 
korzystania z systemu będzie równoznaczne ze zgodą 
na jej treść. Zostaje również poinformowany o tym, że 
w przypadku gdyby zdecydował się nie zaakceptować 
umowy licencyjnej, może dokonać zwrotu zakupionego 
zestawu oraz uzyskać zwrot zapłaconej ceny.

Nawet jeśli zatem użytkownik nie był związany 
umową do chwili jej wyświetlenia, to jej akceptacja 
w toku instalacji zmienia ten stan rzeczy.

Z drugiej strony konsument może chcieć używać ku-
pione przez siebie urządzenie i oprogramowanie pomi-
mo, że nie akceptuje umowy licencyjnej. Ewentualny 

brak związania użytkownika umową licencyjną (wo-
bec braku jej akceptacji) nie powinien być jednak ro-
zumiany jako równoznaczny z uzyskaniem prawa do 
używania oprogramowania w sposób zupełnie do-
wolny i nieograniczony. W takiej sytuacji należałoby 
raczej albo uznać, że umowy licencyjnej nie ma w ogóle 
(a zatem brak jest podstaw do korzystania z systemu), 
albo, że istnieje – co najwyżej – licencja dorozumiana, 
której treść należałoby ustalić z uwzględnieniem prze-
znaczenia programu oraz interesów obydwu stron. War-
to zwrócić uwagę, że jest to sytuacja, którą trudno roz-
strzygnąć na gruncie obowiązujących przepisów prawa. 
Z jednej strony chroniony konsument nie jest związany 
niezaakceptowanym przez siebie wzorcem umownym, 
z drugiej brak umowy powoduje brak jakiejkolwiek pod-
stawy do korzystania przez konsumenta z kupionego eg-
zemplarza programu. Konsument,  który odmawia ak-
ceptacji umowy licencyjnej, powinien być uprawniony 
do odstąpienia od umowy sprzedaży egzemplarza pro-
gramu lub urządzenia i żądania zwrotu zapłaconej ceny 
na podstawie przepisów o wadach towaru. Niezależnie 
od tego podstawę do takiego zwrotu daje w swej treści 
również sama umowa licencyjna.

Czy zatem można powiedzieć, że tworzenie Hac-
kintoshów jest w Polsce dopuszczalne? Z pewnością 
nie w odniesieniu do nie-konsumentów, zwłaszcza 
przedsiębiorców w ramach ich działalności gospo-
darczej. Legalność takiego działania jest moim zda-
niem również wątpliwa w przypadku konsumentów, 
których sytuacja jest o tyle różna, że są chronieni 
bezwzględnie obowiązującymi przepisami o związa-
niu wzorcem umownym i niedozwolonych postano-
wieniach umownych.

Odrębną natomiast kwestią jest rzeczywiste ryzyko 
prawne związane z tworzeniem Hackintosha. Jest ono 
zapewne wyższe w odniesieniu do osób, które tworzy-
łyby lub sprzedawali Hackintoshe w ramach działalno-
ści gospodarczej lub w celach zarobkowych. Nie należy 
wykluczać,  że Apple  zareagowałaby na  taką działal-
ność pozwem, jak to miało miejsce w przypadku firmy 
Psystar,  zwłaszcza  jeśli  taki  przedsiębiorca  osiągnął-
by istotne obroty. Praktyczne ryzyko pozwania konsu-
menta przez Apple należy chyba ocenić jako niewielkie, 
choć z przyczyn bardziej biznesowych i wizerunkowych 
niż prawnych.

Autor jest adwokatem i wspólnikiem 
w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras 

w Warszawie

http://www.djplegal.pl
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Blanka i Edmundo pochłaniali książki hurtem i było im 
za mało. Wzięli udział w kursie ultraszybkiego czytania 
według metody Hi-Re.

Po trzech dniach intensywnych zajęć ukończyli kurs 
z wyróżnieniem. W nagrodę dostali najdłuższą powieść 
wydaną w ciągu ostatnich trzech lat – liczącą aż 24 stro-
ny „W poszukiwaniu straconego nawiasu kwartetu pi-
sarskiego R-syndicate”.

Blanka pochłonęła:
Bro po dał kwia.przy dup dup kur kwa dosz – Nie,., 

kon jest a pro rod ban trans gwa bit Prze!... – – ?Chy kle 
bio szcze Jó gdzie rę no kie gro gor..R kli rzę te ter.,

Edmundo pochłonął:
.Dup –;kur gaw szyb nie ja bądź dup dup dup je jej 

wesz oj, ha! Ha! te pon – dup kro gę gą przy od. Śpi w ćpa 
Spo szpet się ci pen. jen kon. dro iż. Nie!!!! co?

Blanka powiedziała:
– Według mnie  to  niesamowita  powieść.  Trzyma 

w napięciu, postaci wyraziste, dialogi  iskrzące, narra-
cja sprawna.

Edmund powiedział:
–  Masz  rację  Blanko.  To  bodajże  najbardziej 

fascynująca  powieść  tego  lata,  oj  tak,  a nawet  nie 
bodajże.  «

NIŻEJ PODPISANY

KURS  
UL SZYB CZYT

Opowiadania pochodzą z książki 
„Hasło niepoprawne”.  
Link: http://www.feedbooks.com/book/3126

 » Niżej Podpisany > Tech-absurdysta, self-publisher i  pisarz 
3.0 beta. Wierzy w e-booki mobilne i intensywnie je promuje. 
Wspiera TeleRead, Author 2.0 oraz Read An Ebook.  Prowadzi eks-
perymentalne projekty literackie: Google- translated  fiction 
oraz #hashtagstory. Tworzy historie obrazkowe na iPhonie.

 » Hashtag bio: #1picstory #writer #mobilefiction #ebooks #sel-
fpub #hashtagstory #iPhone

 » Blog autora: http://passwordincorrect.com

http://www.feedbooks.com/book/3126
http://passwordincorrect.com
http://www.nozbe.pl
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MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Moje felietony na temat pracy na iPadzie nie dobiegają końca… Co więcej, bę-
dzie jeszcze gorzej, bo piszę o tym książkę. Nie podjąłem się wyzwania sam, 
ale wraz z kolegą Augusto Pinaud, który też jest maniakiem GTD, pisarzem 
i też pracuje tylko na iPadzie. Bardzo bym liczył również na Wasze spostrze-
żenia i doświadczenia w pracy na iOS – piszcie śmiało do mnie na Facebooku 
lub Twitterze.

MAMY ZA MOCNE 
KOMPUTERY

 » Nowe odkrycia…

Książka o pracy na iPadzie,  jako głównej maszynie do 
roboty, to nie tylko kolekcja moich blog-postów lub fe-
lietonów. Większość treści piszę od nowa na podstawie 
moich wcześniejszych przemyśleń i wiele rzeczy odkry-
wam na nowo…  i wiele konceptów krystalizuje mi się 
w głowie, między innymi temat, który chciałbym poru-
szyć w tym wydaniu:

 » „Ponieważ mogę”,  
czyli „bo mój komputer jest 
szybki i mogę na nim zrobić co 
chcę”

Chodzi o to, że przestawiając się na  iPa-
da zauważyłem, że na komputerze wyko-
nywałem wiele niepotrzebnych czynności 
lub wiele rzeczy robiłem „naokoło”. Dla-
czego? Bo mogłem. Bo mój komputer mi 
na to pozwalał.

 » Oto kilka przykładów:

•  Zapisywanie rachunków – jeśli coś zamówiłem w In-
ternecie, dostawałem często powiadomienie mailem 
z załączonym rachunkiem w PDF. Wtedy zapisywałem 
PDF-a do folderu „Pobrane” na Maku. Potem, pod ko-
niec tygodnia sprawdzałem pliki w folderze Pobra-
ne i jeśli znalazłem rachunek, otwierałem Evernote 
i wrzucałem tam rachunek i go opisywałem. Na iPa-
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dzie po prostu robię forward maila z rachunkiem na 
mój  zindywidualizowany adres  e-mail  od Evernote 
i koniec. Dużo prościej.

•  Wysyłanie załączników –  ile  razy  zdarzyło Wam 
się pisać maila, w którym mówicie o załączniku, do-
kładnie go opisujecie… aby potem wcisnąć „Wyślij” 
i zapomnieć o nim? Mnie się to zdarzało bardzo czę-
sto… więc potem musiałem wysyłać drugiego ma-
ila, przepraszając i załączając plik. Na iPadzie mi się 
to nie zdarza. Tutaj najpierw szukam grafiki, zdjęcia, 
pliku… najpierw szukam załącznika i dopiero potem 
klikam „Share”, wybieram e-mail i piszę wiadomość. 
Dzięki  odwróceniu  kolejności  proces  jest  szybszy 
i wydajniejszy.

 » Takich przykładów znalazłem sporo

Mój Macbook Air lub Mac Mini to są bardzo mocne kom-
putery.  Szybkie,  z dużym ekranem, dużą  ilością miej-

sca dyskowego, po prostu bardzo mocne maszyny. I do 
tego mają system operacyjny, który pozwala na otwar-
cie wielu okien naraz.

Po drugiej stronie jest mój iPad – dużo słabsza ma-
szyna, mniejsza,  z mniejszą  ilością pamięci  i małym, 
10-calowym ekranem dotykowym.  I do  tego ma  sys-
tem operacyjny pozwalający otworzyć tylko jedną apli-
kację naraz.

Takie ograniczenia powodują, że argument „ponieważ 
mogę” nie ma racji bytu. Pracując codziennie na iPadzie, 
trzeba się dokładnie zastanowić, co zrobić z daną infor-
macją, z danym plikiem, jak najbardziej efektywnie za-
jąć się tym lub tamtym.

 » Na iPadzie aplikacje też są bardziej 
ograniczone

Wystarczy porównać takie Pages na Maku i na iPadzie 
lub Keynote, lub Numbers – takie same programy, które 
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dzięki iCloud otwierają te same pliki… a jednak na iPa-
dzie mają mniej opcji, mniej bajerów, ich interfejs jest 
bardziej skoncentrowany i dzięki temu naprawdę fajnie 
się na iPadzie pracuje. Ten tekst piszę, używając aplika-
cji ByWord – nie dość, że jest to aplikacja bardzo ładna 
(naprawdę, edytor tekstu może być ładny), to ma ona 
wiele bardzo zaawansowanych funkcji, ale jej interfejs 
nie jest przeładowany – właściwie znika jak zaczynam 
pisać tekst, co powoduje, że skupiam się tylko i wyłącz-
nie na napisaniu tego felietonu.

 » iPad zmusza do przemyśleń i odkrywania 
na nowo pracy na „komputerze”

Wiele osób próbuje odtworzyć swoją pracę na kompu-
terze tak samo na iPadzie. I potem mówią mi – tego się 
nie da zrobić, tamtego też nie, iPad jest do d… A ja mó-
wię „Nie idźcie tą drogą”.:)

Komputery nas rozbestwiły. Można zainstalować na 
nich różne appki, można hackować system, można na 
laptopie postawić  serwery  i ustawić  różne  inne  cuda 
na kiju. Na iPadzie się nie da, ale jak się przemyśli do-
kładnie  rytm pracy,  tzw. workflow, okazuje  się,  że na 

iPadzie można zrobić dużo więcej, niż nam się wydaje. 
I do tego to, co do tej pory robiliśmy, okazuje się mało 
efektywne i nagle trafia nas i widzimy, jak możemy to 
łatwo usprawnić.

Komputery w wielu miejscach zrobiły z nas „admini-
stratorów systemów”. Oczywiście na Maku jest łatwiej 
niż na Windows, gdzie tam jeszcze trzeba dbać o „zdro-
wie systemu” przez antywirusy, firewalle  i inne  takie. 
Co nie zmienia faktu, że dzięki swojej mocy obliczenio-
wej  i sposobie  funkcjonowania,  komputery  za bardzo 
wciągnęły nas w „pracę na komputerze”. Dzięki iPado-
wi czuję nową lekkość. Skupiam się na mojej pracy na 
urządzeniu, które jest lekkie, przyjemne i pięknie zapro-
jektowane. Odkrywam na nowo przyjemność z interak-
cji z maszyną, która w tak fajny sposób pomaga mi za-
jąć się tym, co naprawdę ważne.

A w tym właśnie momencie najważniejszą rzeczą było 
napisanie tego felietonu. Zrobione. Teraz wypnę iPada 
z zewnętrznej  klawiatury  Logitech Ultrathin,  otworzę 
aplikację Paper  i narysuję  ilustrację do tego felietonu 
za pomocą stylusa Cosmonaut. Następnie obie te rze-
czy wysyłam do Dominika wraz z życzeniami świątecz-
nymi (dzisiaj jest Wielka Sobota). Po prawie roku pracy 
na iPadzie nie zmieniłem zdania, to jest wielka frajda.  «
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DODATKOWA  
PAMIĘĆ  

NA WAGĘ  
ZŁOTA

APOTOP 
SMARTSUIT 
SLIM DRIVE

     

NORBERT CAŁA
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Obecnie  każdy  komputer Apple możemy kupić  z dys-
kiem SSD, przy czym ich pojemność w najtańszych wer-
sjach jest skromnie mówiąc... skromna. Np. najtańszy 
MacBook Air ma dysk o pojemności 64GB – to napraw-
dę mało. Zaś za model z dyskiem 128GB musimy zapła-
cić 400 zł więcej.

My  znaleźliśmy  inny,  tańszy  i bardziej  uniwersal-
ny  sposób.  Karta microSD 64GB  za  100  zł  plus Apo-
top SmartSuit Slim Drive za 69 zł (trzy sztuki). Adapter 
można  kupić np. w sklepie  iRobal.pl.  Adapter  jest  po 

prostu czytnikiem kart microSD, ale takim, który w ca-
łości mieści się w czytniku SD, jaki mamy w prawie każ-
dym Macu. Ze złącza wystaje jedynie na milimetr, aby 
umożliwić jego wyjęcie. Za 69 zł dostajemy trzy adapte-
ry w trzech kolorach – niebieski,  zielony  i różowy. Do 
srebrnego MacBooka najbardziej pasuje niebieski, choć 
Wojtek uważa, że różowy.

Pomysł jest znakomity, ale niestety ma swoje wady, 
pewnie się domyślacie, że chodzi o szybkość. Karty mi-
croSD, nawet te najszybsze, teoretycznie oferują szyb-
kość odczytu danych do 28 MB/s. Tyle danych książko-
wych, w praktyce bywa nawet dwa  razy gorzej.  Są  to 
szybkości porównywalne do zwykłych talerzowych dys-
ków. Postanowiłem sprawdzić, czy sam adapter i czytnik 
w komputerach nie ogranicza w jakimś stopniu osiągów 
karty. W tym celu włożyłem kartę najpierw do bardzo 
dobrego markowego  zewnętrznego  czytnika na USB, 
a potem przez  adapter bezpośrednio do  komputera. 
W obu przypadkach dostałem takie same rezultaty na 
poziomie 15 MB/s.

Taki  na  szybko  zrobiony 
dodatkowy  dysk  jest  więc 
sporo wolniejszy niż wbudo-
wane  SSD. Ale  jeśli  brakuje 
nam pamięci na naszym we-
wnętrznym  dysku  na  filmy 
lub muzykę, to taka opcja bę-
dzie na wagę złota. Dodatko-
wo  zyskujemy  łatwość prze-
noszenia  naszych  danych 
np.  między  iMac  a MacBo-
okiem Air.  Teraz  czekam na 
karty microSD o pojemności 
128 GB. «

„ Za 69 zł 
dostajemy trzy 

adaptery w trzech 
kolorach – niebieski, 
zielony i różowy. 
Do srebrnego 
MacBooka najbardziej 
pasuje niebieski, 
choć Wojtek uważa, 
że różowy.

„ Karty microSD, 
nawet 

te najszybsze, 
teoretycznie 
oferują szybkość 
odczytu danych 
do 28 MB/s. Tyle 
danych książkowych, 
w praktyce bywa 
nawet dwa razy gorzej.



http://www.irobal.pl
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MOPHIE 
JUICE 
PACK 
HELIUM

Podwajamy baterię iPhone’a i nie tylko baterię.

Przy wielu okazjach powtarzałem, że to baterie w obec-
nej chwili hamują rozwój smartfonów i narzucają im tro-
chę kształt.  Smartfon,  jeśli ma mieć dużą wydajność, 
musi mieć dużą moc procesora.  Jeśli ma mieć dużą 
moc, a przecież wszyscy patrzą na benchmarki, to musi 
mieć dużą baterię, a tę trzeba schować pod dużym wy-

świetlaczem. Wszystko jasne? 
Dlatego współczesne, topowe 
telefony są  tak duże  i mimo 
to – nie najlepiej radzą sobie 
w dyscyplinie: „Czas pracy na 
bateriach”.

iPhone 5 nie ma wielkie-
go ekranu,  pod  spodem nie 
kryje się przeogromna bate-
ria.  Przy  intensywnym użyt-
kowaniu  problemem  może 
być zapewnienie sobie ener-
gii na cały dzień. Co w takim 
razie z sytuacjami, w których 

będziemy intensywnie wykorzystywać nasze urządze-
nie? Bardzo hardkorowe rozwiązanie to rozkręcenie te-
lefonu  i wymiana baterii. Prostsze  to zakup obudowy 
z wbudowaną baterią Mophie.  Te przystosowane do 
iPhone’a 5 właśnie pojawiły się na rynku.

Hasło  reklamowe  testowanej baterii, Mophie  juice 
pack helium mówi, że jest tak cienka, że nie uwierzę, iż 
w środku jest bateria. Mnie ciężko uwierzyć, że nie ma 
tam reaktora atomowego. Mimo że faktycznie jest 13% 
cieńsza niż poprzednik dla iPhone’a 4/4S, to jednak sam 
iPhone 5 ma grubość 7,6 mm, a z baterią Mophie juice 
pack helium 15 mm – dwa razy więcej. Z wagą też nie 
jest najlepiej. Sam iPhone 5 to 112 g w kieszeni, z ba-
terią – to już 182 g. Ale serio, to nie są dyskwalifikują-
ce wady, to wymóg technologii. Ja to rozumiem, wiem, 
że na dziś nie da się zrobić cieńszej baterii o tej samej 
pojemności.

Bateria wykonana jest z lekko gumowanego plastiku, 
w kolorze ciemno- lub jasnoszarym. Tak jak w poprzed-
nich wersjach, obudowa składa się z dwóch rozsuwanych 

„ iPhone 5 nie 
ma wielkiego 

ekranu, pod spodem 
nie kryje się 
przeogromna bateria. 
Przy intensywnym 
użytkowaniu 
problemem może być 
zapewnienie sobie 
energii na cały dzień.
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części,  z tyłu  znalazł 
miejsce wyłącznik bate-
rii  oraz  ledowy wskaź-
nik  naładowania,  a od 
dołu  – złącze  ładowa-
nia w standardzie micro 
USB. Całość jest bardzo 
zwarta i bardzo porząd-
nie wykonana. Niestety, 
zmiana gabarytów iPho-
ne’a z baterią negatyw-
nie wpływa na użytko-
wanie. Tak gruby i ciężki 
iPhone  bardzo  niewy-
godnie leży w ręku i kil-
ka  razy miałem wraże-

nie,  że mi wypada.  Prawie  jak  Samsung Galaxy. 
Jest też druga wada, związana z konstrukcją iPho-
ne i tej baterii. Jeśli mamy założoną baterię, to bę-
dzie nam bardzo trudno podłączyć słuchawki. Roz-
wiązaniem, choć niewygodnym,  jest dostarczany 
razem z baterią specjalny dodatkowy kabelek.

Najważniejsze jest 
jednak  to,  jak  dużo 
dodatkowej  energii 
nam  daje  Mophie. 
W praktyce  wyglą-
da to tak, że podwaja 
baterię  wbudowaną 
w naszego  iPhone’a. 
Zazwyczaj swój inten-
sywny dzień  kończyłem  z wartościami bliski-
mi 10%. Z Mophie zazwyczaj mogę sobie dodać 
jeszcze jedno zero. 100% pod koniec dnia to jest 
zaleta, która pozwala zapomnieć o trochę zbyt 
dużej grubości czy wadze.

Dla mnie obudowy Mophie z bateriami to ab-
solutny must-have. Do  iPhone’a 4/4S miałem 
dwie  i bardzo  często na wyjazdy  zabierałem 
właśnie dwie. To dawało mi spokój o kontakt ze 
światem. Ostatnie pół roku z iPhone 5 i bez ze-
wnętrznej baterii skutkowało stresem przy każ-
dym wyjeździe bez zapewnionego źródła  energii. 
Teraz wreszcie mogę spać spokojnie. «

„ iPhone 5 ma 
grubość 7,6 mm, 

a z baterią Mophie 
juice pack helium 
15 mm – dwa razy 
więcej. Z wagą też 
nie jest najlepiej. 
Sam iPhone 5 
to 112 g w kieszeni, 
z baterią to już 182 g. 
Ale serio – to nie są 
dyskwalifikujące wady, 
to wymóg technologii.

„ 100% pod koniec 
dnia to jest 

zaleta, która pozwala 
zapomnieć o trochę 
zbyt dużej grubości 
czy wadze.

Mophie juice pack helium dostaliś
my do testów od www.icorner.pl 
– cena to 279 zł brutto.

http://www.icorner.pl/
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ŻARÓWKI Z WŁASNYM API

NORBERT CAŁA
     

PHILIPS 
HUE

Jestem ogromnym fanem „in-
teligencji” domowej. Tyle, że 
nie  bardzo  lubię  „twarde” 
przeróbki w domu  i to nie-
ważne, w jakiej wersji – Nor-
bi  Tak  To  Robi  czy  OBI  Tak 
To Robi. Nie lubię remontów 
i koniec.  Ale  lubię  gadżety, 
dlatego mam w domu kilka 

przełączników gniazdkowych Belkin WeMo, wpiętych 
wprost do mojej sieci WiFi, centralkę Fibaro - sprzężo-
ną z zaworami na grzejnikach, a od kilkunastu dni mam 
też żarówki Philips HUE.

O tych żarówkach czytałem już bardzo dawno temu 
i bardzo  chciałem  je w końcu przetestować. Niestety, 
jako  że  z natury  jestem niecierpliwy,  to  zapomniałem 
o nich szybciej, niż pojawiły się w sprzedaży. Wpływ na 
to miał na pewno fakt, że Philips nie informował mnie 

„ No cóż, albo 
mogę 250 zł 

wyrzucić do kosza, 
albo wydać kolejne 
819 zł – zgadnijcie, 
co zrobiłem?
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o wprowadzeniu ich do sprzedaży w swoich notkach pra-
sowych. Pewnie dlatego, że Hue oficjalnie na rynku pol-
skim niestety nie ma. Jakieś zrządzenie losu spowodowa-
ło, że przeglądając Apple Store Online PL, zobaczyłem, 
że te żarówki tam są i czas oczekiwania to tylko dwa ty-
godnie. Chwila zastanowienia i klikam „Kupuję”. W koń-
cu 250 zł za żarówkę sterowaną z apki do  iPhone’a to 
nie  tak dużo. Niestety,  o swoim błędzie przekonałem 
się,  zanim żarówka przyszła. Samą żarówkę mogę so-
bie wkręcić w oprawkę, ale jedyne sterowanie będę miał 
z poziomu przycisku w ścianie  i będzie  to  sterowanie 
na zasadzie ON/OFF. Jeśli chcę żarówkę wykorzystywać 

bardziej  „inteligentnie”,  to 
potrzebuję urządzenie  zwa-
ne przez Philipsa Mostkiem. 
Ten  zaś dostępny  jest  tylko 
w pakiecie  startowym wraz 
z trzema żarówkami – za jedy-
ne 819 zł. No cóż, albo mogę 

250 zł wyrzucić do kosza, albo 
wydać kolejne 819 zł – zgad-
nijcie co zrobiłem?

Mostek to biały przedmiot 
o gabarytach  krążka do  gry 
w hokeja. Wpinamy go do na-
szej sieci LAN, a on się komu-
nikuje z żarówkami w techno-
logii przypominającej Z-Wave. 
Niestety wadą mostka jest to, 
że musimy go wpiąć do na-
szej  sieci  za  pomocą  kabla 
LAN. Jeśli mamy router jedy-
nie  z funkcją WiFi,  to mamy 
problem. Na  szczęście potem  jest  już  łatwiej,  doda-
wanie kolejnych żarówek jest proste i ogranicza się do 
wkręcenia  ich do oprawki. Żarówki  zostały wykonane 
w technologii LED RGB i każda z nich świeci z bardzo do-
brą mocą 600 lumenów, a czas świecenia to 15 tysięcy 
godzin. Niestety żarówki występują tylko z klasycznym 
dużym gwintem E27, który jest coraz rzadziej wykorzy-
stywany. Miałem w tym momencie rzucić kilka żartów 
o wkręcaniu żarówek, ale wszystkie są chyba suchara-
mi. Do części hardware’owej dodam więc tylko informa-
cję, że jeden mostek potrafi obsłużyć do 50 żarówek. Jak 
na potrzeby mieszkania wystarczy na pewno.

„ Obsługa 
z aplikacji 

to jedno, a wygoda 
używania to drugie. 
Co jeśli padnie nam 
sieć WiFi, wyładuje 
się iPhone lub nie 
będzie prądu? OK, 
ostatni przypadek 
pozostawmy bez 
komentarza.

„ Zaskakujące jest 
to, jak szybko 

i płynnie odbywa 
się zmiana barwy 
i natężenia. Żarówki 
na polecenie aplikacji 
reagują bez ułamka 
sekundy zwłoki.
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Wspominałem,  że   Philips 
Hue  to  żarówki  wykona-
ne  w technologii  LED  RGB 
– oznacza to, że możemy ste-
rować nie  tylko natężeniem 
światła, ale także barwą z ca-
łej palety RGB. Do obsługi ża-
rówek potrzebujemy aplika-
cji, którą możemy pobrać na 
iPada/iPhone’a, ale  także na 

urządzenia pracujące pod Androidem. Przed pierwszym 
użyciem aplikacji musimy ją sparować z mostkiem i rów-
nież to jest szalenie łatwe, bo wymaga jedynie wciśnię-
cia przycisku na nim. Aplikacja w łatwy sposób pozwa-
la na sterowanie barwą i natężeniem każdej z żarówek 
z osobna,  choć gdy  jest  ich  trochę więcej,  to obsługa 
na mniejszym ekranie jest mało wygodna. Na szczęście 
mamy kilka domyślnych trybów, wśród nich między in-
nymi  światło  sprzyjające  zasypianiu,  czytaniu,  nauce 
czy  relaksowi,  ale  także  symulację  gorącego popołu-
dnia na hamaku. W ostatnich dniach to jest mój ulubio-
ny tryb. Zaskakujące jest to, jak szybko i płynnie odby-
wa się zmiana barwy i natężenia. Żarówki na polecenie 
aplikacji reagują bez ułamka sekundy zwłoki.  Jeśli na-
sza sieć domowa, do której mamy wpięty mostek, jest 
podłączona do internetu, to bez żadnej konfiguracji uzy-
skamy także zdalną kontrolę światła. Takie możliwości 
daje oficjalna aplikacja Philipsa, ale w najbliższym cza-
sie w AppStore i innych marketach zacznie pojawiać się 

prawdopodobnie cała masa innych aplikacji, bo Philips 
opublikował otwarte API do obsługi żarówek. Już w tej 
chwili możemy pobrać program Ambify, który zmienia 
kolor żarówek w rytm muzyki. Poczułem się jak na dys-
kotece  z kolorofonem w podstawówce.  Potencjalnych 
zastosowań może być dużo więcej.

Obsługa z aplikacji to jedno, a wygoda używania to 
drugie. Co jeśli padnie nam sieć Wi-Fi, wyładuje się iPho-
ne lub nie będzie prądu? OK, ostatni przypadek pozo-
stawmy bez  komentarza, w pozostałych  żarówka  za-
chowa się jak zwykła domowa żarówka. Czyli nieważne, 
w jakim trybie świecenia znajduje się żarówka i nieważ-
ne, czy działa mostek i sieć. Wyłączenie i włączenie jej 
za pomocą przycisku na ścianie wprowadza  ją w tryb 
„zwykły”  czyli Hue  świeci  naturalnym  lekko  ciepłym 
światłem z pełną mocą. Jak dla mnie obsługa bez apli-
kacji została rozwiązania idealnie.

Philips Hue to dla mnie jedynie fajny gadżet, w do-
mowych zastosowaniach  trochę drogi,  lecz  ciągle do-
stępny cenowo. Przez ostatnie dni bardzo się do niego 
przyzwyczaiłem i naprawdę cenię sobie możliwość do-
wolnej aranżacji światła. Do mojej gadżetowej historii 
dopisał się jednak ostatnio jeszcze jeden bardzo prak-
tyczny  rozdział.  Pokazywałem  znajomej,  jak działają 
te żarówki, była zachwycona możliwościami. Dziś  jest 
w trakcie instalacji 100 żarówek w swojej galerii sztuki. 
Łączny koszt wyniesie około 30 tysięcy zł. Koszt takiej 
samej instalacji, robionej przez profesjonalną firmę zaj-
mującą się oświetleniem, to 50 tysięcy. «

„ Dziś jest 
w trakcie 

instalacji 100 żarówek 
w swojej galerii sztuki. 
Łączny koszt wyniesie 
około 30 tysięcy zł. 
Koszt takiej samej 
instalacji, robionej 
przez profesjonalną 
firmę zajmującą 
się oświetleniem, 
to 50 tysięcy.
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JBL 
ONBEAT 
MICRO JBL OnBeat Micro 

to minimalistyczna 
konstrukcja 
przemyślana 
od początku 
do końca.

Nietrudno  się domyśleć,  że  JBL OnBeat Micro  to  jest 
bardzo mała stacja dokująca. Najmniejsza, jaką w swo-
jej ofercie ma JBL. Produkowanie tak małego urządze-
nia grającego dla firmy, która kojarzona jest z potężnym 
dźwiękiem, może być dość karkołomne. JBL utrzymuje 
jednak, że ten mały głośnik jest mały tylko swoją fizycz-
nością, a wnętrze ma potężne.

Zbyt wiele dobrze grających, małych pudełek słysza-
łem, żeby taką tezę odrzucić już na starcie. Jednak tym 

razem naprawdę przychodzi mi to z trudnością, bo JBL 
OnBeat Micro  jest  bardzo małe. Ot poduszka  trochę 
mniejsza niż dwa pudełka po iPhone położone płasko 
obok siebie. Małe wymiary mogą przeszkadzać w do-
brym graniu, ale na pewno pomagają w łatwym znale-
zieniu miejsca na szafce nocnej z dużą liczbą książek lub 
na blacie kuchennym między magicznymi miksturami. 
Dolna połowa stacji zbudowana jest z plastiku, a górna 
pokryta aluminiową siatką maskującą głośniki. Stacja, 
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Tony  wysokie  są  klarowne 
i nieprzerysowane.  Podob-
nie  jest ze środkiem, nieste-
ty  jednak mimo  zapewnień 
producenta basy nie  są naj-
mocniejszą stroną konstrukcji 
i to odejmuje muzyce dyna-
miki. JBL OnBeat Micro trze-
ba pochwalić za bardzo czy-
ste i głośne granie. Przy czym 
od początku  skali  do  końca 
gra tak samo, nie zniekształ-
cając dźwięku. Oczywiście nie urządzimy przy nim dys-
koteki, ale jeśli ustawicie sobie zbyt głośno dźwięk bu-
dzika, to możecie łatwo dostać zawału serca.

Na  zakończenie  zostawiłem  sobie  jeszcze dwie  in-
formacje,  bez  których  test  nie byłby peł-
ny.  Po  pierwsze  stacja  kosztuje  449  zł. 
To dość dużo jak na tak prostą konstruk-
cję. Na rynku w tej cenie  jest sporo  le-
piej wyposażonych  stacji. Druga  infor-
macja  jest  taka,  że  głośnik może  być 
zasilany z gniazdka lub z 4 baterii AAA, 
które starczą na 5 godzin grania. 
To  zdecydowanie  posze-
rza  zakres  zastosowań. 
JBL   OnBeat  Micro  to 
minimalistyczna kon-
strukcja przemyślana 
od początku do  koń-
ca. Dobry neutralny wy-
bór, którego nie będziecie ża-
łować, ale nie poruszy Waszych 
serc. «

dzięki  temu,  że  jest  płaska 
i ma  spód  pokryty  gumą, 
jest bardzo stabilna. Od góry 
mamy zagłębienie, w którym 
znajdziemy  złącze dokujące 
w standardzie Lightning. Za-

głębienie bez problemu pomieści  iPhone’a lub  iPoda, 
ale niestety iPad, nawet mini, się nie zmieści. W zagłę-
bieniu znalazły też swoje miejsce trzy przyciski sterują-
ce – power/głośniej/ciszej i dioda informująca o stanie 
urządzenia. Totalny minimalizm. Dzięki temu nigdzie nie 
będzie przeszkadzała swoim zbyt prostym lub zbyt wy-
szukanym wyglądem.  Jedyna ekstrawagancja, na  jaką 
możemy sobie pozwolić, to wybór koloru – czarny lub 
czarny – żartowałem, jest też biały.

Dźwięk do  stacji możemy dostarczyć na  trzy  róż-
ne  sposoby.  Podstawowy  to oczywiście  złącze  Light-
ning, drugi to złącze USB, do którego możemy podpiąć 
np. iPoda ze starym złączem 30pin dock. Mamy też złą-
cze minijack. Mimo  że mamy  trzy możliwości  poda-
nia dźwięku,  to nie  znajdziemy  żadnego przełącznika 

źródła. Wszystko dzieje się auto-
matycznie.  Za  „granie”  stacji  od-
powiadają dwa  szerokopasmowe 
głośniki JBL o mocy 2 × 2 W. Aby 
zapewnić doskonały dźwięk,  za-

stosowano  cyfrowy procesor, 
mający dostarczyć jak naj-

lepszy dźwięk z tak ma-
łej  konstrukcji.  Jak  to 
wygląda w praktyce? 
Krótko mówiąc,  nie 
jest  źle.  Stacja  gra 
zadziwiająco czystko 
i dość  dynamicznie. 

„ JBL OnBeat 
Micro trzeba 

pochwalić za bardzo 
czyste i głośne 
granie. Przy czym 
od początku skali 
do końca gra tak samo, 
nie zniekształcając 
dźwięku.

JBL OnBeat Micro      
Głośniki: 2 × 2 W 

Stosunek szumu do sygnału: 73 dB 

Wymiary: 54 × 168 × 168 mm 

Waga: 0,36 kg 

Czas pracy na bateriach: 5 godzin

„ JBL utrzymuje 
jednak, że ten 

mały głośnik jest 
mały tylko swoją 
fizycznością, a wnętrze 
ma potężne.
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SUPERSZCZUR TRANSFORMERS
PAWEŁ PIOTROWSKI     

CYBORG  
R.A.T. 7

Jak ocenię tego szczura? Dam mu 5/5. Bez mrugnięcia okiem. Solidna i ciesząca 
oko konstrukcja. Rewelacyjne rozwiązania mechaniczne, pozwalające na szeroki 
zakres regulacji kształtu, przekładają się na wygodę i ergonomię pracy z tym 
urządzeniem.

Gryzonie,  jakimi  są myszy  i szczury, od  zawsze  towa-
rzyszyły człowiekowi. Przez  tysiąclecia biegały za nim 
te analogowe, biologiczne. Od kilkudziesięciu lat w na-
szych domach nieprzerwanie  królują  też  gryzonie  cy-
frowe. Elektroniczne urządzenia, które  jak na razie są 
jednym z podstawowych peryferii służących do komuni-
kacji człowieka z bezduszną maszyną, jaką jest nasz uko-
chany komputer. Wprawdzie mamy już dobę ekranów 
dotykowych, a najnowsze systemy operacyjne przysto-
sowane są do pracy z nimi. Mamy też pierwsze jaskółki 
sterowania głosem i wzrokiem (np. Google Glass). Ale 
myślę, że stary, poczciwy gryzoń komputerowy pozo-
stanie jeszcze z nami jakiś czas. Podobnie jak jego bio-
logiczny kuzyn zamieszkujący piwnice.

Po tym troszkę przydługim wstępie przejdę w zasa-
dzie do sedna. Mysz (dalej nazywana szczurem, a jakże!), 
o której chcę dziś napisać kilka słów, to Saitek  Cyborg 
R.A.T. 7. I już na początku ogłoszę go najlepszym szczu-
rem, jakiego w życiu miałem możliwość używać! Zanim 
jednak napiszę,  dlaczego  tak bardzo  się nim  zachwy-
cam, postaram się w kilku słowach opisać jego kosmicz-
ną budowę.

 » Mysz – Transformers

Firma Saitek jest znaną firmą, słynącą z produkcji m.in. 
świetnych joysticków do symulatorów. Sprzęt tej firmy 
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zamontowano panel zawierający kolejne trzy przyciski 
programowalne. Dwa z tych przycisków możemy swo-
bodnie skonfigurować poprzez przypisanie im standar-
dowych  funkcji  typu  „do przodu”  lub  „do  tyłu”,  przy-
pisać  jakiś  skrót klawiaturowy  lub zdefiniować makro 
wykonywane po jego naciśnięciu. Sam panel możemy 
wyregulować za pomocą dołączonego klucza  imbuso-
wego, który sprytnie schowano w tylnej części urządze-
nia. Regulacja tego panelu pozwala na odchylenie go na 
boki, do przodu lub do tyłu w taki sposób, aby dopa-
sować go do naszego kciuka. Dzięki temu możemy wy-
brać optymalne położenie bocznych przycisków wzglę-
dem naszego palucha!

Po przeciwnej stronie (po prawej) dostępny jest ko-
lejny panel, który można odkręcić  i wymienić na wer-
sję  gumową  lub posiadającą podparcia dla ostatnich 
dwóch palców dłoni.  Jeśli  już  jesteśmy przy opcjonal-
nych elementach, to muszę wspomnieć, że poza samym 
gryzoniem otrzymujemy też zestaw czterech dodatko-
wych paneli. Dzięki nim można jeszcze lepiej dostoso-
wać urządzenie do naszych preferencji. Ostatnią  czę-
ścią jest tył szczura, który poza możliwością fizycznego 
wydłużenia  lub skrócenia gryzonia chowa w sobie ze-
staw ciężarków, pozwalający na dopasowanie wagi ca-
łej konstrukcji. Ciężarków jest pięć, a każdy z nich waży 

zawsze odznaczał się wysoką jakością oraz kosmicznym 
wyglądem. Obie te cechy wywołują uśmiech na twarzy 
każdego gadżeciarza. I tak właśnie było, gdy pierwszy 
raz zobaczyłem to urządzenie. Wyglądem przypomina 
transformersa, gdyż nie ma klasycznego, obłego i jed-
nolitego kształtu. Materiał, z jakiego jest wykonany, to 
świetnej jakości matowy plastik, sprawiający miłe wra-
żenie organoleptyczne  (no dobra,  nie  smakowałem!). 
Podzielony jest na kilka części, które poza tworzeniem 
futurystycznego wrażenia pozwalają na  konfigurowa-
nie jego kształtu. Ta unikalna zaleta jest wbrew pozo-
rom szalenie przydatna,  gdyż pozwala dopasować  tę 
mysz praktycznie do każdej dłoni. Ja się tym jaram do 
tej pory! Jak zatem zbudowany jest nasz szczur numer 7?

Szczura można podzielić na 4 główne obszary, które 
można swobodnie dostosować do kształtu naszej dłoni. 
Przednia część, zawierająca przycisk lewy i prawy, rolkę 
(z wbudowanym trzecim przyciskiem), przełącznik try-
bu pracy oraz dwa przełączniki regulacji rozdzielczości 
(o tym potem), jest stałym elementem, nie podlegają-
cym regulacji i przymocowanym na stałe do metalowej 
konstrukcji nośnej. Sam szkielet szczura wykonany jest 
ze stopu metalowego i sprawia wrażenie solidnego pod-
parcia. Na swojej spodniej części posiada kilka bardzo 
dobrej jakości ślizgaczy teflonowych. W przeciwieństwie 
do tańszych myszek, ślizgacze te są solidnie wykonane 
i przymocowane do metalowej ramy. Po lewej stronie 
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 » Oprogramowanie

Oprogramowanie  dołączone  do  urządzenia  (a w za-
sadzie pobierane  ze  strony producenta)  jest dostęp-
ne w wersji dla Windows oraz Mac OS X. Ja oczywiście 
używam  tego  drugiego.  Po  pobraniu  paczki  instala-
tora  oraz wykonaniu  instalacji  trzeba  (niestety) wy-
konać  restart  systemu.  Prawdopodobnie  dlatego,  że 

około 6 gramów. Całość pozwala na odpowiednie do-
ciążenie, co bezpośrednio przekłada się na wygodę pra-
cy oraz znacząco poprawia precyzję ruchów. Warto też 
wspomnieć o rolce umieszczonej w okolicach central-
nej części, niedaleko kciuka. Rolka jest w pełni progra-
mowalna, więc można jej przypisać inne funkcje niż ta 
standardowa, czyli przewijanie ekranu w poziomie.

 » Funkcjonalność

R.A.T. 7 ma bardzo atrakcyjny wygląd i solidną konstruk-
cję. Nie inaczej jest z jego parametrami. Firma Saitek po-
starała się i wykonała solidnego i bardzo precyzyjnego 
gryzonia.  Zacząć należy od  czujnika optycznego,  któ-
ry wykorzystuje dwie osie optyczne (tzw. twin eye) do 
skanowania powierzchni, dzięki czemu może odczyty-
wać ruchy w obu osiach niezależnie. Przekłada się to na 
dużą precyzję, co z kolei daje świetne wyniki w wyma-
gających grach. Maksymalna szybkość odczytu ruchu to 
aż 6 metrów na sekundę! Szczur potrafi obsłużyć przy-
śpieszenie rzędu 50G, a precyzja czujnika optycznego 
to aż 6400 dpi! Takie parametry wystarczą chyba każ-
demu wymagającemu użytkownikowi. Czy nie?
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Opcje i ustawienia są dobrze opisane, co sprawia, że 
wszystko jest czytelne i łatwe do opanowania bez zaglą-
dania do manuala. Jedyne, co mnie razi, to design, kom-
pletnie niewspółgrający z resztą systemu operacyjne-
go. Ale to kwestia gustu.

 » Podsumowanie

Jak ocenię  tego  szczura? Dam mu 6/6. Bez mrugnię-
cia okiem. Solidna i ciesząca oko konstrukcja. Rewela-
cyjne rozwiązania mechaniczne, pozwalające na szero-
ki zakres regulacji kształtu, przekładają się na wygodę 
i ergonomię pracy z tym urządzeniem. Nota bene, jest 
to pierwszy w moim życiu szczur komputerowy, który 
nie powoduje bólu nadgarstka po wielogodzinnej sesji 
w StarCraft 2! Miód malina! Kolejny atut to świetne para-
metry techniczne oraz dobre (proste) oprogramowanie 
i łatwość konfiguracji. Wszystko to wywołuje uśmiech 
na mojej twarzy oraz poczucie dobrze wydanych pienię-
dzy. Szczura tego polecam nie tylko graczom, ale rów-
nież osobom ceniącym wygodę, precyzję oraz ciekawy 
design. «

sterownik musi się dosyć mocno zintegrować z syste-
mem. Nie ma tego złego jednak, bo otrzymujemy za to 
panel kontrolny w System Preferences oraz ikonę szyb-
kiego dostępu w pasku menu. Samo oprogramowanie 
jest dosyć proste w obsłudze i pozwala między  inny-
mi na stworzenie kilku profili konfiguracji, w ramach 
których możemy dowolnie zaprogramować wszystkie 
przyciski programowalne. Dzięki temu liczba kombina-
cji jest bardzo duża, co pozwala dostosować urządze-
nie do pracy z każdym programem czy grą. Dla mnie 
jest to rewelacja.

Kolejna opcja  to dostosowanie  rozdzielczości  pra-
cy urządzenia w płynnym zakresie od 25 do 6400 dpi. 
Cztery wybrane wartości możemy przypisać do przy-
cisku umieszczonego na przedniej-lewej  części myszy 
i za jego pomocą przełączać je w dowolnym momencie. 
Dzięki temu otrzymujemy świetną kontrolę nad precy-
zją szczura.
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Człowiek, przy codzienne wykonywanych czynnościach 
nie potrafi uchwycić ich powolnego spadku efektywno-
ści  i szybkości  działania. Nie  zwraca uwagi,  gdy musi 
troszeczkę dłużej poczekać przy uruchamianiu progra-
mu, odświeżaniu  strony,  kopiowaniu.  Przychodzi  jed-
nak taka chwila wstrząsu, którą w Mac OSX symbolizuje 
niewinna, zabawna i kręcąca się wesoło… piłka plażo-
wa. Wtedy wszystko nagle staje, procesy się zamrażają, 
następuje czas oczekiwania na to, co się wydarzy. Sytu-
acja frustrująca, tym bardziej, gdy kupiło się komputer 
w mocnych podzespołach.

W moim przypadku przesiadka nastąpiła w grudniu 
2011 roku, gdy zdecydowałem o sprzedaniu  Macbooka 
Pro 17” i zastąpieniu go w pełnym zakresie tandemem 
iMac 21,5” + iPad Wi-Fi + 3G. Laptop głównie leżał na 
biurku (zrobiłem na nim ledwo 54 cykle ładowania przez 
2,5  roku),  iPad na podróż  jest  zupełnie wystarczają-
cy. Wybrana konfiguracja iMac’a była niestandardowa 
(i5 2,7GHz + dysk 2TB 7200rpm + 12 GB RAM), ale dzięki 
akcji Black Friday w Apple Store musiałem na taki sprzęt 
czekać tylko 1 dzień dłużej. W porównaniu do laptopa 
– rakieta z olbrzymim dyskiem.

Szczęście  zawitało do mojego wirtualnego  świata. 
Handbrake powalał  szybkością  generowania filmów, 
wszystkie  aplikacje  uruchamiały  się  błyskawicznie. 

Aż do wstrząsu, jakieś 5 miesięcy temu, gdy uświado-
miłem sobie, że piłeczka radośnie obraca się na ekranie 
trochę za często. Czyszczenie cache i plików tymczaso-
wych, które jest standardem pod MS Windows, dawało 
czasowe polepszenie szczególnie w Safari. Takie działa-
nie jest jednak dla mnie frustrujące. Opiekuję się sprzę-
tem zoptymalizowanym przez jednego producenta i har-
dware’u, i software’u tak samo jak składanym z części 
20 producentów PC-tem  za 1800 PLN. Postanowiłem 
policzyć czas bootowania systemu od samego startu, 
aż do możliwości odświeżenia strony w automatycznie 
ładującym się Safari. Pojawia się jabłuszko na szarym 
tle, czas start, wpisanie loginu i hasła – 4 sekundy… au-
tomatyczne uruchomienie Safari + Mail + agenci Drop-
box, SugarSync, Free Memory, SystemPal, odświeżenie 
karty w Safari (jednej z dziewięciu)… stop. Wynik to że-
nujące 2 minuty 20 sekund, jak na sprzęt z 12 GB RAM.

Frustracja narastała,  aż obejrzałem  jesienną pre-
zentację Apple z premierą nowych iMac’ów. I się za-
kochałem. Nie,  nie w sprzęcie  jako  takim,  który ma 
liczne wady,  gdy  chcemy  kupić  go  na  lata  (opisywał 
to  dość  dob rze Moridin  na  blogu).  Zakochałem  się 
w  Fusion   Drive – systemowym połączeniu szybkiego 
dysku SSD wraz pojemnym HDD. Na  laptopie  korzy-
stałem już z pierwszej  takiej konstrukcji, czyli dysku 

ŚLĄZAK ANONIM

3 DYSKI 
W iMAC’U

Do odpięcia jest niestety kilka takich małych, 
wkurzających złącz 2-, 3-przewodowych

Po godzinie trafiamy wreszcie do trudnego celu 
naszych działań
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hybrydowego Seagate MomentusXT z wbudowaną pa-
mięcią  flash  o wielkości  4GB,  którą  system  kontroli 
dysku przydzielał najczęściej używanym plikom. Daje 
to  znaczne  przyspieszenie w najczęściej  używanych 
zadaniach. To była odpowiedź na moje bolączki.  Jak 
większość użytkowników komputerów Apple najbar-
dziej cenię w nich automatyczne działanie procesów, 
które usprawniają działanie sytemu bez wiedzy  i in-
gerencji użytkownika.

 » Tuning iMac’a

Pierwszym etapem było  sprawdzenie możliwości  za-
montowania drugiego dysku. Miałem szczęście, bo moż-
na to zrobić tylko w 3 modelach – 2010 iMac 27” oraz 
2011 iMac 21,5” i 27”. Tylko te modele mają możliwość 
podpięcia na płycie kabli do drugiego dysku. Miejscem, 
gdzie znalazłem takie zestawy, była tylko Ameryka – da-
leko,  brak możliwości  sprawdzenia  i długo  idzie  (ok. 

miesiąca pocztą).  Zagadnąłem o to mojego  znajome-
go ze Śląska, właściciela sklepu CSOP i okazało się, że 
właśnie przymierza się do rozpoczęcia sprzedaży takich 
zestawów. Nic tylko spróbować. Najpierw wybór dysku 
SSD – Samsung 840 series o pojemności 250GB – bar-
dzo dobry stosunek pojemności i szybkości do ceny.

Dysk jest 2,5-calowy, więc według instrukcji i filmów 
z sieci można go zamontować za napędem Superdrive. 
Nie zmniejszamy więc  funkcjonalności komputera na-
wet trochę. Od sklepu CSOP dostałem zestaw do pod-
pięcia dysku SSD (lub HDD w grubości 2,5 cala). W skład 
zestawu wchodzi:
1.   Specjalny kabel do zasilania i transmisji danych dys-

ku (Apple korzysta tu z jednego niestandardowego 
złącza).

2.   Zestaw 2 przyssawek umożliwiający bezpieczne zdję-
cie przedniej szyby w iMac’u.

3.   Zestaw śrubokrętów precyzyjnych TORX i Phillips.
4.   Zestaw pęset (przydatny przy rozbiórce).
5.   Specjalne plastikowe otwieraki z podejściem kąto-

wym (podstawowe narzędzie do odpinania malut-
kich połączeń przewodowych).

Dysk SSD na miejscu

Zestaw do montażu drugiego i trzeciego dysku 
wraz z celem roboty w tle
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elementów.  Przy  tych najmniejszych  złączach  trzeba 
użyć trochę siły, by je wysunąć z gniazda. Na rozkłada-
nie iMac’a zarezerwujcie sobie min. 2,5 h. Wszystko spo-
kojnie,  pomalutku.  Instrukcję najlepiej  uruchomić na 
iPadzie, by móc cały czas kontrolować proces demon-
tażu (często się wraca po 10-15 sekund do tyłu). Miej-
sce podpięcia kabli drugiego dysku jest zlokalizowane 
po wewnętrznej stronie płyty głównej komputera. Wpię-
cie kabli w złącza zrealizujemy pęsetą – jest tam trochę 
za ciasno dla moich grubych paluchów. Potem trzeba 
je poprowadzić do góry w wolne miejsce obudowy pod 
zdemontowanym napędem Superdrive. Sam dysk SSD 
mocujemy do obudowy za pomocą kostek dwustronnej 
taśmy klejącej  nierównomiernie  (z jednej  strony dys-
ku używamy podwójnej warstwy taśmy). Teraz mozol-

nie krok za krokiem dokręcamy wcześniej 
zdemontowane elementy.

Jedną z ostatnich czynności przed po-
nownym montażem matrycy jest instala-
cja napędu DVD-RW Superdrive. W moim 
przypadku tutaj nastąpiła próba monta-
żu kieszeni Optibay. Standardowa kieszeń 
o grubości 9,5 mm do montażu w Macbo-
okach Pro nie pasuje. Od właściciela skle-
pu CSOP dostałem kilka  różnych wersji 
i dopiero  ta najbrzydsza  i najmniej  do-
skonała  jako  tako pasowała. W najbliż-
szej przyszłości CSOP ma posiadać kiesze-
nie, które powinny  już  idealnie pasować 
w miejsce  napędu.  Będzie  więc możli-
we szybsze i mniej mozolne zainstalowa-
nie drugiego dysku (tylko po zdjęciu szy-
by  i matrycy). Wyjęty napęd Superdrive 

6.   Kostki w dwustronną  taśmą  klejącą  (do 
montażu dysku do obudowy).

7.   Ściereczka z mikrofibry potrzebna do wy-
tarcia zabrudzeń i kurzu z szyby zabezpie-
czającej matrycę.

8.   Linki do instrukcji obrazkowej i filmu przed-
stawiającej proces rozbierania iMac’a.
Dodatkowo uzgodniliśmy podjęcie próby 

instalacji dodatkowego dysku SATA w miejscu 
instalacji napędu Superdrive. W tym celu wy-
pożyczono mi ze sklepu CSOP kilka rodzajów 
kieszeni Optibay używanych do instalacji dru-
giego dysku w Macbookach Pro.

Obejrzałem  film  z rozbiórki  iMac’a (tak 
–  rozbiórki,  bo  do  montażu  przewodów 
dla  drugiego  dysku  potrzeba wyjąć  niemal 
wszystko  z aluminiowej  obudowy), wszyst-
ko wydaje  się  proste,  szybkie  i łatwe. Otóż 
nie jest. Pan na filmie otwiera szybę gładko, a w rze-
czywistości  trzeba użyć  znacznej  siły,  by  oderwać  ją 
od  silnych magnesów. Ważne  jest,  by  zdjętej  szyby 
oraz  odkręconej matrycy  nie  dotykać  palcami. Unik-
niemy później mozolnego  czyszczenia  tłustych  odci-
sków szmatką z mikrofibry. Idealnym miejscem prze-
chowywania matrycy i szyby jest pudełko z iMac’a wraz 
ze styropianowymi rogami zabezpieczającymi oraz an-
tystatyczny (chyba) pokrowiec, w który nasz iMac był 
zawinięty jako nowy.

Drugim elementem psującym krew są malutkie ko-
nektory  z dwoma  i trzema przewodami. Na filmie  są 
one wyjmowane pęsetą, co jest w rzeczywistości bar-
dzo trudne. Ja do tego używałem plastikowych otwiera-
ków – skuteczniej i bezpieczniej dla otaczających złącza 

Zrzut z System Profile. System rozpoznaje dyski bez problemów

Konstrukcja prototypowa z 3 dyskami wewnątrz iMac’a
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•  Włożony  w kieszeń  Optibay  stary  dysk  160  GB 
5400rpm. Prędkość pracy 32/32 MB/s odczyt/zapis. 
Tak samo pracował w laptopie.

•  Drugi  dysk  zamontowany  za  pomocą  zestawu, 
Samsung  SSD  840  series  240GB.  Prędkość  pracy 
500,8/240,4 MB/s odczyt/zapis. Szok. Przy odczy-
cie dysk dobija granic wskaźnika w Disk Speed Test! 
5 razy szybciej niż mój podstawowy szybki 2TB!

 » Fusion Drive, czyli powrót do świata 
szybkości świetlnych

Dyski zainstalowane, czas bootowania pozostał na ra-
zie taki sam. Teraz musimy zrobić z obu dysków jeden 
– logiczny Macintosh HD (250GB SSD + 2TB HDD). Naj-
pierw musimy zabezpieczyć swoje bieżące dane. Aktu-
alna kopia Time Machine jest jak najbardziej wskazana. 
Potem musimy przygotować dodatkową instalację syste-
mu Mountain Lion w wersji 10.8.3. Odpowiednie narzę-
dzie ściągamy ze strony liondiskmaker.com, z App Store 
/ Purchased robimy powtórne ściągnięcie naszego syste-
mu. Przygotowujemy do instalacji pendrive USB lub kar-
tę SDHC o pojemności 8GB. Program jest bardzo prosty 
i pozwala nam wybrać odpowiedni plik z katalogu Pro-
gramy (jego nazwa to „Zainstaluj system Mountain Lion”) 
oraz odpowiedni nośnik. Teraz czekamy dłuższą chwilę 
na instalację systemu i jesteśmy gotowi do wykonania 
naszego zadania. Nie wyjmujmy zewnętrznego nośnika 
z zainstalowanym systemem. Pamiętajmy,  że  łączenie 
dysków skasuje całą zawartość z ich obu (SSD i HDD).

Robimy restart systemu i trzymamy wciśnięty klawisz 
Alt. Po chwili zostaniemy poproszeni o wybór dysku do 
bootowania systemu. Wybieramy nasz nośnik. Zgłasza 
się ekran startowy z opcjami wyboru  instalacji  syste-
mu. Wchodzimy myszką do menu Narzędzia na górnej 
belce i wybieramy terminal.

możemy zainstalować w dostępnej w sklepie zewnętrz-
nej  obudowie na DVD  z przewodem USB. Naprawdę 
praktyczne jeśli używa się go rzadko. Po kilku zmianach 
w strukturze kieszeni Optibay (czyli pozbyciu się kilku 
plastikowych prowadnic ochronnych i nawierceniu do-
datkowych otworów (kieszeń ma grubość 9,5 mm zaś 
Superdrive 12,7 mm). Wyjmując napęd Superdrive, na-
leży odkleić znajdujący się na wierzchu sensor tempera-
tury. Nie jest to łatwe, ja użyłem cienkiego ostrza noża 
malarskiego,  bo  klej  jest  na  całej  podstawie  sensora 
a jego płytka wygląda na dość kruchą. Znalazł on miej-
sce na metalowej obudowie dysku. Kieszeń z zainsta-
lowanym dyskiem udało się bezpiecznie przymocować 
do  fabrycznych prowadnic. Wersja handlowa kieszeni 
ma być  już bardziej dopracowana pod tym względem 
przez CSOP.

Wkładamy matrycę, mocujemy  się  z jej  śrubkami 
(z pomocą pęsety,  bo  silne magnesy  szyby wszystko 
przyciągają), czyścimy ewentualne palcowanie mikrofi-
brą (zemścił się brak dostatecznej uwagi przy rozbiór-
ce), zakładamy delikatnie szybę (wcześniej wytartą z ku-
rzu za pomocą ściereczki). I gotowe.

Teraz z drżeniem serca włączamy naszego Maka. Ru-
szył. Na pulpicie pojawiają się DWA DODATKOWE DYSKI! 
Pełen sukces! W System Profile są widoczne poprawnie 
wszystkie 3 dyski.

 » Czas na testy

•  Pierwszy Macintosh HD to 2TB 7200rpm. Prędkość 
pracy w Disk Speed Test do 116/105 MB/s odczyt/
zapis.

Numery dysku logicznego Fusion Drive z numerem 
logicznym i wielkością. Źródło: blog OWC

Szokujący test szybkości SSD 250GB Samsung 840 series
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automatyczne logowanie i sprawdzamy czas do pierw-
szego odświeżenia karty w Safari (nie czekając na łado-
wanie wszystkich dodatków). Czas to sensacyjne 18,2 
sekundy! Tak, o taką miłość z drugiej strony mi chodzi-
ło. Czasy na poziomie Macbooka Air. System Profile wi-
dzi dalej wszystkie 2 dyski osobno, ale w Infomacji o tym 
Macu widzimy już jeden dysk Fusion Drive.

Czas  na  test  szybkości  w Disk  Speed  Test: 
500,9/220,3 MB/s odczyt/zapis, czyli prawie  identycz-
ny wynik jak samego SSD! Oczywiście należy sobie zda-
wać sprawę, że gdy zapchamy podczas kopiowania SSD 
to prędkości spadną nam do możliwości HDD. System 
jednak  sam zadba później,  by przerzucić nieużywane 
rzeczy na dysk talerzowy, a nam da możliwość dalsze-
go korzystania z szybkości dysku flash.

 » Nic tylko brać, jak dają

Operacja zakończona. Sukces przerósł najśmielsze ocze-
kiwania. Szybkość działania na dysku wzrosła fenome-
nalnie. Jaka wskazówka dla Was? Kupować modele 2011, 
wstawiać drugi (lub niedługo także trzeci dysk) i two-
rzyć dowolną konfigurację Fusion Drive. W nowym mo-
delu iMac late 2012 możemy łączyć ze sobą tylko dys-
ki 128GB SSD i 1TB lub 3TB HDD. Płacimy za to 1050 do 
1680 PLN. Absurd. Ze starym modelem możemy zbu-
dować sobie dowolny Fusion Drive (w moim przypad-
ku 250GB SSD + 2TB HDD). A wszystko to za cenę od 
50% wartości najtańszego Fusion Drive w sklepie Ap-
ple Store. Otrzymamy komputer odstający tylko szyb-
kością procesora od obecnych modeli. Oraz brakiem 
USB3.0… niestety. «

Teraz czeka nas wykonanie 4 kroków:
1.   wpisujemy diskutil list. W odpowiedzi dostajemy listę 

naszych dysków. Potem zapisujemy na kartce identy-
fikatory tych, które chcemy połączyć (kolumna IDEN-
TIFIER). Z reguły są to pozycje disk0, disk1 lub disk2.

2.   tworzymy nasz dysk Fusion za pomocą polecenia: 
diskutil cs create Fusion disk1 disk2. Nazwa Fusion 
jest nazwą naszego dysku logicznego i może być do-
wolna. Nasze dyski do połączenia wpisujemy po niej. 
Mamy stworzony logiczny dysk łączący oba fizyczne 
w jeden widoczny dla systemu.

3.   wpisujemy diskutil cs list. Dostajemy  listę dysków 
logicznych. Z tych informacji potrzebne będą nam 
dwie zmienne. Pozycja Logical Volume Group zawie-
ra unikalny numer dysku  logicznego, który będzie 
nam potrzebny. W Terminalu możemy go zaznaczyć 
myszką i skopiować (cmd + C). Druga potrzebna nam 
informacja to pozycja Free Space, a dokładnie war-
tość podana w nawiasie (w moim przypadku 2,2 TB).

4.   Formatujemy nasz dysk  za pomocą polecenia: di-
skutil cs createVolume <numer Logical Volume Gro-
up> jhfs+ <nazwa w „”> <wartość pojemności dys-
ku>. Numer dysku logicznego wklejamy (cmd + V), 
nazwę wybieramy np. „Fusion HDD”, a wartość po-
jemności wpisujemy w GB jako 2200g (w moim przy-
padku). Wpisujemy exit i zamykamy okno.
Wszystko przygotowane.  Restartujemy naszą ma-

szyną, znów trzymając alt. Wybieramy nasz nośnik ze-
wnętrzny, a po załadowaniu systemu wybieramy Rein-
stalację OS X. Nie wybierajmy opcji odtworzenia z Time 
Machine, bo nasz nowy dysk Fusion nie ma jeszcze pra-
widłowo ustalonej partycji Recovery i system wyświetli 
błąd. Po zakończeniu instalacji system sam zapyta nas 
o przegranie naszych danych z innego dysku i tam wy-
bieramy dopiero kopię zapasową Time Machine.

Pierwsze uruchomienie… było takie  jakieś szybkie. 
Kilka opcji trzeba zaktualizować, kilka logowań powtór-
nie potwierdzić. Czas na test. Stoper w ręce. Robimy re-
start systemu. Pojawia się jabłko na szarym tle – czas 
start. Na wpisanie hasła zeszło z 5 sekund. Pojawia się 
Safari  i Mail.  Sprawdzam na belce  instalacje wszyst-
kich rozszerzeń. Czas pełnego rozruchu – 30 sekund! 
Zobaczmy, jak może być naprawdę szybko. Ustawiamy 

Fusion Drive w informacji systemowej

Test szybkości Fusion Drive – 2,25 TB
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JAN URBANOWICZ

 » Potrzeba

iPad  istnieje na  rynku  już od  kilku  lat  i w tym czasie 
producenci zdążyli stworzyć do niego całą masę akce-
soriów, w tym zewnętrzne klawiatury, ułatwiające nam 
tworzenie treści. Oczywiście, większości osób wystarcza 
w pełni klawiatura wirtualna lub podłączenie bezprze-
wodowej klawiatury Apple. Czasami potrzeba nam jed-
nak czegoś więcej, czegoś innego, co zawsze będziemy 
mogli mieć ze sobą i co nie zajmie nam zbyt dużo miej-
sca w torbie bądź w plecaku. Idealne są do tego rozwią-
zania będące niejako obudowami na iPada, zapewniają-
ce mu także ochronę. Powstało kilka takich produktów, 
jednak kilka miesięcy temu pojawiła się na rynku pewna 

ZAGGKEYS MINI 7
iPad wielu osobom zastępuje laptopa, 
a tym samym nierzadko narzędzie do 
pracy. Urządzenie najczęściej służy do 
dwóch rzeczy: czytania oraz pisania. 
Do tej pierwszej wystarczą nam nasze 
własne oczy, jednak do drugiej często 
przyda nam się zewnętrzna klawiatu-
ra, jeśli wirtualna nie jest dla nas zbyt 
wygodna.
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luka. Wszystko za sprawą iPa-
da mini,  do  którego brako-
wało akcesoriów. Zaczęły się 
jednak pojawiać i jedną z pro-
pozycji jest klawiatura ZAGG 
Keys Mini 7 z technologią Blu-
etooth 3.0.

 » Design

Na pierwszy rzut oka, gdy rozstawimy klawiaturę, to przy-
chodzi nam na myśl Microsoft Surface. Leżąca klawiatu-
ra  i nóżka podpierająca ekran nie pozostawiają naszej 
wyobraźni zbyt dużego wyboru. Kiedy z niej nie korzy-
stamy i złożymy całość, nie jest ona o wiele większa od 
samego iPada mini. Sporym plusem jest to, że po złoże-
niu zamienia się ona w swoiste etui na nasz tablet, które 
może zapewnić mu ochronę. Całość pokryta jest mato-
wym, gumowym materiałem, który jest dość przyjemny 
w dotyku i sprawia, że nic nie wyślizgnie nam się z dłoni. 
Dobrze, że producent nie zdecydował się na plastik, który 
zapewne sprawiałby wrażenie niskobudżetowe. Tutaj też 
nie mamy do czynienia z materiałami z najwyższej pół-
ki, ale na pewno nie jest to też typowa „chińszczyzna”.

 » Klawiatura

Najważniejszą częścią  całości  jest klawiatura.  Jest ona 
o około 30% mniejsza od standardowej klawiatury Ap-
ple, jednak nie sprawia to zbytnich problemów w pisaniu. 
Musimy się co prawda do niej przyzwyczaić, ale na szczę-
ście nie trwa to długo. Znajdziemy na niej kilka klawiszy 
dedykowanych, takich jak powrót do ekranu początkowe-
go (Home), czy wywołanie wirtualnej klawiatury. W gór-
nym, prawym rogu, gdzie na klawiaturze do komputera 
znajdziemy przycisk Eject, znajduje się blokowanie ekra-
nu. Dodam też, że ekran blokuje się, gdy zamkniemy kla-
wiaturę, tak jak zamykamy i usypiamy laptopa. Niestety, 
o ile obudowa została wykonana dość porządnie i solidnie, 
najważniejsza część, jaką jest klawiatura, nie może zostać 
nazwana idealną. Czuć plastik i to nie ten z wyższej pół-
ki. Na dodatek klawisze często się zacinają i nie wracają 
z łatwością do pierwotnego położenia. Co jak co, ale takie 

rzeczy nie powinny się poja-
wiać w przypadku klawiatury, 
zwłaszcza  tej,  która ma nam 
potencjalnie  służyć do pracy 
i pomóc zastąpić laptopa. Spo-
rym minusem jest tu również 

brak podświetlenia klawiszy, co praktycznie uniemożliwia 
nam pracę w nocy, przy słabym oświetleniu lub jego braku.

 » Bateria

Ciężko  jest mi  się w tym  temacie wypowiedzieć. Pro-
ducent nie podzielił  się z nami  informacją,  ile bateria 
powinna wytrzymywać. Jednak jak udało mi się ustalić 
z relacji innych, może ona trzymać około miesiąca. Jest 
to moje pierwsze urządzenie tego typu, więc nie za bar-
dzo wiem, czy to dużo czy mało. Moim zdaniem sporo. 
Jeśli korzystamy z tej klawiatury dużo, to miesiąc na ba-
terii wydaje mi się solidnym wynikiem. Ja ładowałem ją 
tylko raz, ale fakt, iż nie używałem jest nieustannie. Pi-
sałem trochę maili, kilka tekstów, między innymi te do 
aktualnego numeru iMagazine, i to właściwie wszystko.

 » Ogólne wrażenia

Nie jest źle, choć do ideału trochę brakuje. Na pewno faj-
ne jest to, iż po złożeniu całość tworzy ochronne etui na 
dla naszego iPada. Bateria też nie jest zła, a wielkość kla-
wiszy nie jest przeszkodą po krótkim czasie przyzwycza-
jania się. Sama jakość wykonania również nie razi, niczym 
chińska podróbka, ale też mogłaby być znacznie lepsza 
– zwłaszcza sama klawiatura. Dobrym patentem jest rów-
nież podstawka, która podtrzymuje ekran podczas pisa-
nia. Niestety największym minusem są  tutaj  klawisze, 
które są przecież najważniejsze, często mające opóźnio-
ną reakcję na nasz nacisk, przez co pisanie może być mo-
mentami uciążliwe. W Polsce ZAAG Keys Mini 7 kosztuje 
około 400 zł. To sporo. Za taką cenę oczekiwałbym pro-
duktu o wiele lepiej wykonanego i pozwalającego mi na 
spokojną, szybką i bezproblemową pracę. Tutaj nie mogę 
tego w pełni powiedzieć. Jednak pomimo wad nie jest to 
zły produkt. Jedynie wymagający kilku poprawek. Może 
niebawem wyjdzie jego ulepszona wersja, o której będę 
mógł się wypowiedzieć w samych superlatywach. «

„ Na pierwszy 
rzut oka, gdy 

rozstawimy klawiaturę, 
to przychodzi nam na 
myśl Microsoft Surface.

„ Czuć plastik i to 
nie ten z wyższej 

półki.

Klawiatura  
ZAAG Keys Mini 7      
Plusy:  – Gumowana obudowa  

– Ochrona iPada  
– Dostęp do wszystkich portów 

Minusy:  – Dość niska jakość klawiatury  
– Kiepski stosunek jakości do ceny 

Cena: 399 zł dostępna w ZGSklep.pl

http://www.zgsklep.pl/katinkas/airlineseries/tabid/112/categoryid/97/list/0/level/a/productid/467/default.aspx%5D


http://ispot.pl/Salony_iSpot_r202.html
http://ispot.pl/iD4Mobile_iDiPadTV_TV_Tuner_telewizyjny_do_iPadiPhone_p40951.html
http://ispot.pl/Tuner_telewizji_DVBT_dla_Mac_MPEG24HDTV_p41409.html
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DAWID DŁUGOSZ

Apple obecnie krytykowane jest za utratę tożsamości. 
Akcje firmy  lecą ciągle w dół  i obecnie producent po-
szukuje zupełnie nowych rynków, które ewentualnie ze-
chce zawojować. Nierzadko bywało tak, że Apple wno-
siło świeży powiew na rynku, który uległ stagnacji, na 
przykład  za  sprawą pierwszego  iPhone’a.  Liczne plot-
ki sugerują, że teraz firma z Cupertino upatrzyła sobie 
również telewizory  i na przełomie tego oraz przyszłe-
go roku wprowadzi do własnej oferty takie urządzenie. 
Jaki będzie iTV?

 » Full HD? To za mało

Na tegorocznych targach CES 2013 zaprezentowano wie-
le tak zwanych „Smart TV”, które wyposażono w ekrany 
o rozdzielczości 4K. Rynek telewizorów obecnie jest jesz-
cze dominowany przez urządzenia full HD, ale to na pew-
no się zmieni w ciągu kilku najbliższych lat. Przyszłość 

należy  do  telewizorów  4K. 
Oczywiście, możemy spodzie-
wać  się,  że  telewizor Apple 
również zostanie wyposażony 
w ekran 4K. Wszak gdyby fir-
ma zaprezentowała urządze-
nie full HD, zostałaby najzwy-
czajniej w świecie wyśmiana.

 » Przekątna ekranu pozostaje tajemnicą

W grudniu zeszłego roku pojawiły się plotki, że Apple te-
stuje kilka koncepcji związanych z przekątną ekranu dla 
iTV. Od 46 do 55 cali. Możemy więc domyślać się, że wy-
bór na konkretny model jeszcze nie padł. Z drugiej stro-
ny nikogo by chyba nie zdziwiło, gdyby w ofercie Apple 
pojawiły się dwa lub trzy telewizory, które wyposażone 
byłyby w ekrany o różnych przekątnych.

Telewizor firmy z Cupertino jest kolejnym urządzeniem, zaraz po 
iZegarku, które znajduje się w planach Apple. iTV budzi zarów-
no zachwyt, głównie z racji tajemniczości, jak i kontrowersje… 
zapewne z tego samego powodu. Czego możemy spodziewać 
się po tym urządzeniu?

APPLE ITV

„ Apple 
testuje kilka 

koncepcji związanych 
z przekątną ekranu dla 
iTV. Od 46 do 55 cali.
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 » Technologie od firmy Sharp

Wiemy  (choć  również  z plotek),  że Apple współpracu-
je  także  z firmą Sharp. Wszak  japoński  koncern posia-

da najlepszą na świecie (pod 
względem  technologicznym) 
fabrykę do produkcji  telewi-
zorów wyposażonych w ekra-
ny o przekątnej nawet 60 cali, 
która  znajduje  się w mieście 
Sakai. Nie wiemy  jednak do-
kładnie,  które  z technologii 

Sharpa Apple zamierza licencjonować.

 » Przerośnięty Apple Cinema Display

Osoby, które ponoć widziały iTV (tak, są rzekomo takie) twier-
dzą, że obudowa urządzenia wykonana jest z aluminium 
z dodatkami plastiku, a telewizor w rzeczywistości przypo-
mina przerośnięty monitor Cinema Display. Tutaj nie powin-
no być zdziwienia. Wszak iTV, z pewnością stylistyką, w ja-
kiś sposób będzie nawiązywał do innych produktów firmy.

 » Co z oprogramowaniem?

Oczywiście spodziewajmy się czegoś na wzór tego, co znaj-
dziemy w Apple TV. Telewizor iTV będzie jednak oferować 
znacznie więcej. Trudno tutaj nawet spekulować, co dokład-
nie, ale domyślamy się, że telewizor przejmie nie tylko wszyst-
kie funkcje Apple TV, ale również pojawią się nowe (przełomo-
we?) zastosowania. Firma z Cupertino jest podobno w trakcie 
rozmów z największymi wytwórniami filmów i stacjami te-
lewizyjnymi w Stanach Zjednoczonych, a więc może zapro-
ponować nam jakąś dodatkową, ekskluzywną zawartość. 
No… może nie do końca nam, ale Amerykanom na pewno.

 » Plotki, plotki… ale czy tylko plotki?

Jak widać, o iTV w zasadzie nie wiemy na 100% nic. Jed-
no jest pewne – telewizor Apple nie jest mitem i istnieje. 
Obecnie może i rzeczywiście znajduje się dopiero w fazie 
wczesnego prototypu, ale rąbka tajemnicy kilka miesię-
cy temu uchylił sam Tim Cook, który zapytany o to urzą-
dzenie odpowiedział,  że  rynek  telewizorów „jest w ob-
szarze dużego zainteresowania jego firmy”. Z ostatnich 
plotek wynika, że iTV możemy spodziewać się pod koniec 
tego lub na początku przyszłego roku. Ile w tym prawdy? 
Tego nie wie nikt. «

„ Jedno jest 
pewne, telewizor 

Apple nie jest mitem 
i istnieje.
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Routery TP-LINK Dualband pracują jednocześnie w dwóch częstotliwościach bezprzewodowych. Pasmo 5 GHz to gwarancja bezpiecznego 
i stabilnego funkcjonowania sieci, niezakłócanej przez inne urządzenia działające w standardzie 2,4 GHz. Dzięki temu wszystkie aplikacje 
pracują prawidłowo i bez opóźnień, a nasza sieć jest jak autostrada bez limitu prędkości. Porty USB pozwalają na podłączenie do sieci dysku, 
pamięci lub drukarki. Dodatkowe mechanizmy zapewniają pełne wykorzystanie prędkości łącza internetowego.

Seria routerów TP-LINK Dualband: TL-WRD4300, TL-WRD3600, TL-WRD3500.

Routery TP-LINK znajdziesz w najlepszych sklepach komputerowych i sklepach online.

w w w.tp -l ink .com.pl 

TP-LINK DUALBAND
Bezprzewodowe Routery Dwuzakresowe

Wyzwolona

Prędkość

TP-LINK DUALBAND

http://www.tp-link.com.pl
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PANDORA  to  elastyczny  laptop  kolejnej  generacji. 
Dzięki  swej  budowie  i prawidłowym wykorzystaniu 
różnych nowoczesnych technologii może być wykorzy-
stywany w różny sposób, przede wszystkim jest bar-
dziej mobilny niż obecne tablety. Urządzenie będzie 
miało około 9 mm grubości i szczyci się także cienki-
mi elastycznymi akumulatorami. Ergonomia laptopa 

PANDORA
KAMIL DYRTKOWSKI

pozwala  na  łatwe  chwytanie  oraz wygodne  nosze-
nie. Zostały w nim zastosowane doskonałe porowate 
materiały – związki polimerów i krzemu w miejscach 
zawiasów.

Jak mówi jeden z designerów produktu: 
„Measuring only 9 mm thick, it can be easily gripped 

and is convenient to carry. Materials used include fine 
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porous grapheme materials, high polymer 
and silicon on the hinge part”.

Dzięki swej konstrukcji urządzenie może 
działać w trzech trybach.
1.   Jako tablet – złożone na pół. Parametry 

4:3 i 13”
2.   Jako laptop – złożone w odwrotnym kie-

runku. Parametry 4:3 i 13”
3.   Jako  szerokokątny  ekran  –  kiedy  roz-

łożymy urządzenie. Parametry to 16:9 
i 21,6”
Poza  tym, urządzenie  jest wyposażone 

w dwie kamery HD po 720p, opisywaną wcze-
śniej elastyczną baterię, głośniki stereo, mi-
krofon, czytniki kart, port USB, czujniki światła.

Jakość  oraz  pomysłowość  urządzenia 
jest odbiciem myśli technologicznej. Chęć 
posiadania  tego  typu  rozwiązania wyra-
zi  na pewno  zdecydowana większość  ge-
ekow. Pytanie tylko, jaka będzie jego cena 
oraz faktyczna mobilność. 13-calowy tablet 
może nie być konkurencyjny na rynku. Ale 
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połączenie tabletu, laptopa i telewizora to już doskona-
łe rozwiązanie i minimalizuje liczbę urządzeń w kiesze-
ni czy plecaku, więc PANDORA może okazać się wielkim 
sukcesem na skalę światową.

Jak wskazują doniesienia z rynku, ku podobnej for-
mie zmierzać ma MacBook Pro. Będzie on zawierał ty-
powe dla firmy dodatkowe smaczki  i wysokiej  jakości 
detale. Ciekawe  jaka „wojna patentowa” będzie towa-
rzyszyć wprowadzeniu tego typu produktów na rynek. «
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GRY I PROGRAMY
APP STORE

NORBERT CAŁA

 » Audio  Cena: 2,69 euro numer

Nie jestem audiofilem, ale lubię posłuchać muzyki za 300 tysięcy złotych, o czym 
możecie się przekonać w tym numerze. „Audio” to jednak zdecydowanie ma-
gazyn dla  audiofilów.  To  chyba najważniejszy magazyn audiofilski w Polsce 
i przedstawiciel w EISA (European Imaging and Sound Association). Miesięcz-
nik jest poświęcony sprzętowi audio-video i zawiera przede wszystkim wyczer-
pujące testy urządzeń z próbami odsłuchowymi i pomiarami. Testują wszystko 
– od małych stacji dokujących do iPoda, przez wzmacniacze w cenie mieszka-
nia, kończąc na kablach w cenie samochodu. Zawsze im zazdrościłem, że każ-
dy wzmacniacz i każdą kolumnę głośnikową rozbierają i zaglądają do środka. 
Strasznie mi tego brakuje, bo ja nie mogę rozebrać testowego smartfona. Pew-
nie dlatego, że niektórych nie da się potem złożyć. Sama aplikacja na iPada to, 
niestety, tylko kalka wersji papierowej. Są to poszczególne strony, przeglądane 
jak tradycyjny papier: prawo-lewo. Brakuje trochę interaktywności, ale cieszy 
fakt, że kolejne fajne i polskie wydawnictwo nie niszczy drzew. Audio możemy 
nabywać numer po numerze lub w opłacalnej prenumeracie.

https://itunes.apple.com/pl/app/magazyn-audio/id603051784?mt=8

 » Playboy  Cena: 1,79 euro za miesiąc

Aplikacja Playboya była już kiedyś w AppStore. Potem została z niej skasowana przez 
Apple,  bo  zawiera obsceniczną  (taka mała nadinterpretacja  redakcji)  pornografię. 
Nie wiem, komu przeszkadzały ładnie rozebrane kobiety, skoro przez fabryczne Safa-
ri można zobaczyć sporo bardziej pikantne rzeczy. Teraz wraca do AppStore i to bez-
pośrednio do Kiosku (Newsstand). Co ciekawe, tylko w wersji dla iPhone’a. To chyba 
pierwsza aplikacja w kiosku, która jest tylko dla iPhone’a. Wersja okrojona z erotyki 
przywita nas animacją dziewczyny, która czuje się bardzo niezadowolona, że nie może 
się rozebrać do końca. Ja też żałuję, że tak jest. Potem będziemy mieli dostęp do za-
wartości Playboya, ale podzielonej na wywiady, pictoriale bez nagości itp. Jak zawsze 
w przypadku Playboya, treść jest na najwyższym poziomie. Z wykonaniem już gorzej. 
Nawigacja wśród działów jest bardzo wygodna, ale artykuły to tylko strony, statycz-
nie przewijane jako obrazki. Na razie Playboy jest tylko w angielskiej wersji, ale po-
dobno mają pojawić się inne wersje językowe i wsparcie dla iPada.

https://itunes.apple.com/pl/app/playboy-for-iphone/id555938669?mt=8

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/magazyn-audio/id603051784?mt=8
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/playboy-for-iphone/id555938669?mt=8
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 » DuoCam  Cena: 0,89 euro wersja premium

Na jednej z ostatnich prezentacji  jednego z flagowych telefonów z Androidem pro-
ducent bardzo się chwalił nową aplikacją robiącą zdjęcia. Ta część systemu (bo to nie 
była aplikacja zewnętrzna) potrafi robić zdjęcia dwoma aparatami naraz – przednim 
i tylnym. Czy to potrzebna funkcja? Nie  jestem o tym przekonany, ale bardzo dużo 
osób było nią zachwyconych, że taka nowatorska i przydatna. Tymczasem, w równo-
ległej galaktyce AppStore, podobna aplikacja, nazywająca się DuoCam, dostępna jest 
już od listopada. Co więcej, aplikacja została napisana przez polskiego dewelopera. 
Działanie jest bardzo proste. Klikamy „Zrób zdjęcie”, a program robi je naraz przed-
nią i tylną kamerką. Potem takie zdjęcie możemy wrzucić na Twittera, FB, wysłać ma-
ilem lub zapisać w rolce aparatu. Podstawowa wersja programu jest bezpłatna, ale 
pozwala na zrobienie tylko dziewięciu zdjęć. Wersja bez ograniczeń też nas nie zruj-
nuje, bo kosztuje tylko 0,89 euro.

https://itunes.apple.com/pl/app/duocam-take-two-sided-photos/
id556850975?mt=8

 » KitCam  Cena: 0,89 euro

Ta aplikacja to bardzo rozwinięta alternatywa dla standardowej aplikacji do robienia 
zdjęć za pomocą iPhone’a. Oczywiście, pozwala na zdecydowanie więcej niż systemo-
wy odpowiednik, jest wręcz przeładowana dodatkowymi funkcjami. Przy czym słowa 
„przeładowana” nie należy odbierać w tym przypadku źle, bo wszystkie funkcje są ła-
two dostępne, a aplikacja wcale nie jest, w większości, trudna w obsłudze. Co zysku-
jemy w porównaniu z standardową aplikacją? Można wyliczać długo. Te najważniejsze 
funkcje to: możliwość oddzielnego ustawiania ostrości i ekspozycji, sterowanie balan-
sem bieli, stabilizacja obrazu, zdjęcia nocne, zdjęcia seryjne, timelapse. Są też funkcje 
artystyczne, takie jak kilkanaście różnych obiektywów i filmów, na których możemy 
robić zdjęcia. Mimo że aplikacja jest tak bardzo rozbudowana, to jest bardzo szybka, 
uruchamia się w takim samym czasie jak aplikacja natywna. Jedyne, co jest w KitCam 
gorsze niż w standardowym aparacie, to przełączanie z trybu foto do wideo. Wyma-
ga jednego kliku więcej. Na koniec zostawiłem sobie jeszcze jedną, ciekawą funkcję. 
KitCam potrafi automatycznie wrzucać na DropBoxa lub Flickr każde zrobione zdjęcie.

https://itunes.apple.com/pl/app/kitcam/id573928024?mt=8

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/duocam-take-two-sided-photos/id556850975?mt=8
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/duocam-take-two-sided-photos/id556850975?mt=8
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/kitcam/id573928024?mt=8
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 » Duke Nukem 2  Cena: 1,79 euro

Słysząc Duke Nukem, większość osób widzi od razu grę 
w wersji 3D. Ci starsi mogę jednak pamiętać, że przed 
długo oczekiwaną serią 3D były jeszcze dwie gry z tym 
samym bohaterem. Też  trzeba było dużo strzelać, ale 
były to czasy, kiedy nikt nie myślał o 3D i wszyscy strze-
lali w platformówkach. Ja w Duke Nukem 2 grałem na 
swoim PC XT z kartą graficzną CGA i się przy tym bar-
dzo dobrze bawiłem. Teraz Wy to możecie sprawdzić, bo 
Duke Nukem 2 zawitał na iPady oraz iPhone’y. Gra to, jak 
wspomniałem, platformówka, a my w trakcie gry prze-
dzieramy się przez obiekty pełne obcych. Nasze końco-
we zadanie nie jest trudne do przewidzenia – musimy 
wyeliminować wszystkich. Eliminacja nie jest taka pro-
sta, czasem musimy coś zrobić, coś zebrać. Ogólnie jest 
bardzo wciągająco i ciekawie. Gra jest dość wierną ko-

pią gry, jaką znam z młodości, grafika została prawie bez zmian, poprawiono jedynie muzykę. Tym, czego najbardziej 
brakuje w trakcie gry, jest joystick. Sterowanie za pomocą ekranowych przycisków to nie to samo.

https://itunes.apple.com/pl/app/duke-nukem-2/id619201240?mt=8

 » MAYDAY!  Cena: 0,00 euro

Chcieliście  kiedyś  zamienić  się w  kapitana Wronę  lub 
przeżyć lądowanie na rzece Hudson, za sterami pasa-
żerskiego samolotu? Mając za sobą dwieście niewinnych, 
ludzkich istnień? W realu prawie nikt z nas nie chciałby 
tego przeżyć, łącznie z kapitanem Wroną i Chesley’em 
Sullenbergerem z lotu 1549. Na szczęście są odpowied-
nie aplikacje, które nam na to pozwolą. Bez narażania ży-
cia! Co więcej, wystarczy nam iPad a nie specjalistyczny 
sprzęt, dostępny wyłącznie dla nielicznych. Oczywiście 
trochę żartuję, ale gra MAYDAY! bardzo wciąga. Naszym 
zadaniem jest lądowanie różnego rodzaju samolotami 
w różnych warunkach atmosferycznych. Czasem mamy 
mocne turbulencje, czasem (tak jak Wronie) nie otwo-
rzy się podwozie. Grafika jest bardzo fajna, realistyczna, 
sterowanie odbywa się za pomocą akcelerometru i do-
datkowych ekranowych sterowników szybkości, flap, podwozia. Gra niesamowicie wciąga i ciągle chcemy próbować 
lądować w kolejnych niesprzyjających warunkach. Pamiętajcie jednak – nawet misje zaliczone na trzy gwiazdki nie 
uprawniają nas do zgłoszenia się jako wolontariusz, gdy w trakcie lotu stewardesa zapyta: „Czy leci z nami pilot?”.

https://itunes.apple.com/pl/app/mayday!-atterrissage-force/id555261137?mt=8

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/duke-nukem-2/id619201240?mt=8
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/mayday!-atterrissage-force/id555261137?mt=8


http://www.iqp.pl/index.php?id=1963
http://www.exerion.pl
http://secretum.pl
http://imagazine.pl/
http://gamemag.pl
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APLIKACJE
NA MAC OSX MICHAŁ ZIELIŃSKI

 » SnapNDrag Pro

Twórcy systemu OS X w genialny sposób rozwiązali kwe-
stię  zrzutów ekranowych. Do  tego chwila konfiguracji 
w Terminalu, odpowiedni program i otrzymujemy pro-
dukt  idealny. Problem w tym, że sama procedura jest 
dosyć skomplikowana i trafi w gusta osób ze specyficz-
nymi potrzebami.  Tutaj  do  akcji wchodzi  SnapNDrag 
Pro. Jest to aplikacja, która zajmuje się robieniem scre-
enshotów i zarządzaniem nimi. W górnym pasku może-
my wybrać, co ma być na danym zrzucie (zaznaczenie, 
konkretne okno lub cały ekran), obok jest opcja zrobie-
nia zrzutu wszystkiego, co widzimy – ale po upłynięciu 
określonego czasu. Pozwala to na włączenie konkretnej 

funkcji,  którą  chcemy 
uchwycić na obrazku. 
Ten ostatni może mieć 
jedno  z czterech  do-
stępnych  rozszerzeń. 
Gotowy  zrzut  może-
my,  za  pomocą  jed-
nego  kliknięcia,  udo-
stępnić  na  Twitterze, 
Facebooku,  Flickrze, 
wysłać mailem,  iMes-

sage lub wrzucić na AirDrop. Jest to naprawdę potężne 
narzędzie dla osób robiących terabajty screenshotów.

Cena: 5,49 euro
http://bit.ly/XlbbnI

 » Grappler

Kiedyś  posiadanie 
aparatu  fotograficz-
nego było luksusem. 
Dzisiaj  wielu  z nas 
ma w swojej kieszeni 
całkiem niezłą kame-
rę, która również na-
grywa filmy, nierzad-

ko w full HD. Dlatego też to klipy wideo zyskują teraz 
dużo na popularności, szczególnie kiedy udostępnia-
nie  ich  jest  takie  łatwe. Problem jednak pojawia się, 
gdy  chcemy odwrócić  ten proces. Najwygodniej  jest 
użyć  aplikacji  Grappler. W polu wyszukiwania wpi-
sujemy  frazę  związaną  (lub  link)  z materiałem,  któ-
ry  chcemy pobrać,  kliknąć  na Download  i…  gotowe. 
To wszystko, film jest po chwili na naszym dysku. Nie 
może być prościej.

Cena: 19,95 USD
http://thelittleappfactory.com/grappler/

 » PodGrasp

Po ukazaniu się Spotify w Polsce wiele osób zaprzestało 
korzystania z iTunes, sam należę do tego grona. W za-
sadzie w aplikacji  popularnego  serwisu do  streamin-
gu muzyki brakuje mi tylko jednej rzeczy: podcastów. 
Długo  szukałem odpowiedniej  pozycji,  która pozwoli 
mi na słuchanie ulu-
bionych  audycji  in-
ternetowych,  aż 
w końcu  znalazłem 
tę  najbliżej  ideału: 
PodGrasp. Program 
pozwala  na  doda-
wanie własnych  fe-
edów z podcastami, 
pobiera  najnowsze 
odcinki,  poprawnie 
wyświetla wszystkie informacje o tym, co aktualnie prze-
słuchujemy, no i wygląda naprawdę dobrze. Trudno tu 
o jakieś fajerwerki – jest to po prostu porządna aplika-
cja, która świetnie robi to, co ma robić. Czepić się mogę 
jedynie sposobu subskrybowania poszczególnych pod-
castów: musimy ręcznie wkleić link do RSS, jest to tro-
chę uciążliwe. Niemniej, w chwilę po wylądowaniu na 
moim dysku, PodGrasp zagrzał stałe miejsce w Docku.

Cena: 0,89 euro
http://bit.ly/ZEySGh

http://bit.ly/XlbbnI
http://bit.ly/ZEySGh
http://thelittleappfactory.com/grappler


http://www.iqp.pl/index.php?id=1951
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BOOM
BRAKUJĄCY 
SYSTEMOWY 
EQUALIZER 
I  NIE TYLKO

MACIEJ SKRZYPCZAK

Boom to dość prosta aplikacja, która spełnia 3 funkcje:

1.   Narzędzie do zwiększania poziomu dźwięku w plikach
W ten  sposób możemy przerobić  zbyt  ciche pliki  i to 
zarówno te muzyczne, jak i wideo. Wśród wspieranych 
przez  tę  operację  rozszerzeń  znajdziemy najbardziej 
popularne, jak i mniej spotykane: mp3, m4a, aiff, caf, 
wav, mov, mp4, m4v, avi, 3gp, 3g2, dv. Cały proces po-
lega na przejściu do zakładki Boost File, przeciągnię-
ciu plików na okno aplikacji, wybraniu poziomu zwięk-
szenia  głosu oraz wciśnięciu  jednego przycisku.  Pliki 
mogą być  także dodawane bezpośrednio  z biblioteki 
iTunes, dzięki czemu nie będziemy musieli szukać ich 
gdzieś na dysku.

2.  Zwiększenie poziomu głośności Maka

Ileż to razy, będąc gdzieś w hała-
śliwym miejscu poza domem (np. 
w szkole), chciałem usłyszeć to, co 
akurat wychodziło z głośników mo-
jego MacBooka. Albo w innej sytuacji 
przytłumić basy na filmiku lecącym 
z YouTube’a. Kiedy już myślałem, że 
z takim stanem rzeczy trzeba się po-
godzić, odkryłem Boom, który z po-
wodzeniem może służyć między inny-
mi jako systemowy equalizer.



 » 2013 nr 4 » PROGRAMY » Boom – brakujący systemowy equalizer… 92

Druga zakładka – Mac Volume – uaktywni się po pobraniu dodatkowe-
go sterownika. Po jego instalacji zobaczymy dwie odrębne sekcje. Pierw-
szą z nich jest Boom volume.

Suwak ten pozwala nam dodatkowo wzmocnić natężenie dźwięku, jaki 
możemy wydobyć z naszego Maka. Przy maksymalnym poziomie jest na-
prawdę głośno. Dostęp do suwaka mamy również z poziomu paska menu 
lub poprzez skróty klawiszowe, które możemy sami zdefiniować bądź sko-
rzystać z domyślnych.

3.  Systemowy equalizer
To jest chyba najciekawsza funkcja. Dzięki niej możemy wybrać spośród 
kilku predefiniowanych ustawień dźwięku  lub  też  samemu dostosować 
poszczególne poziomy częstotliwości oraz je zapisać.

Boom tworzy wirtualne urządzenie wyjścia dźwięku, dzięki czemu jego 
ustawienia mają wpływ na dosłownie każdy wydobywający się z naszego 
komputera dźwięk. Bez różnicy, czy na przykład rozmawiamy przez Sky-
pe, oglądamy film na YouTube czy słuchamy muzyki ze Spotify.

Jeśli więc  szukaliście  rozwiązania,  które dawałoby pełniejszą kontrolę nad 
dźwiękiem w Maku – Boom jest doskonałym rozwiązaniem. «

Boom w Mac App Store
Cena: 5,99 euro

Strona producenta: globaldelight.com/boom  
(można tam również pobrać wersję trial)

http://bit.ly/ZtRDcA
http://www.globaldelight.com/boom/
http://sare.pl/
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TEXTASTIC 
TANIA ALTERNATYWA 
DLA DEWELOPERÓW

MACIEJ SKRZYPCZAK

Textastic to aplikacja, która powstała pierwotnie na iPa-
da i zdobyła spore grono użytkowników. Jakiś czas po-
tem światło dzienne ujrzała wersja na iPhone’a. Teraz 
przyszła natomiast kolej na Textastic dla Maka.

Chociaż nie oferuje on tylu wodotrysków co TextMa-
te lub Sublime Text 2, to na wstępie mamy do wyboru 
kolorowanie  składni  dla przeszło  80  języków progra-
mowania. Do tego dochodzi obsługa autouzupełniania 
kodu dla HTML, CSS, JavaScript, PHP oraz Objective-C. 
W przyszłości dojdą z pewnością inne. Dodatkowo mamy 
również listę znaczników, co ułatwi nam nawigację po 
dużych plikach. Standardowo otrzymujemy również in-
tegrację z iCloud. Aplikacja ta jest również gotowa dla 
ekranów Retina. Jednym słowem minimalistycznie.

Największy potencjał, jaki jednak drzemie w tej apli-
kacji, to zapowiadana integracja z aplikacjami iOS-owy-
mi. W gruncie  rzeczy oprócz Coda 2  nie  znam  inne-
go programu,  który oferowałby  takie możliwości  dla 
deweloperów.

Najlepsze  jednak na koniec. Popatrzcie na ceny ta-
kich aplikacji jak Sublime Text 2 (70 USD) czy chociażby 
wspomnianej Coda 2 (64,99 EUR). Textastic natomiast 
kosztuje nieco ponad 5 euro, a teraz  jest w promocji 
za 2,69 euro! Nawet dokupując do niego odpowiedniki 
iOS-owe (7,99 euro każdy) otrzymamy ponad dwa razy 
niższą cenę.

Moim  zdaniem Textastic  dla Maka  jest  tzw.  „must 
have” dla wszystkich deweloperów  i powinien  świet-
nie się sprawdzić przy mniejszych projektach, popraw-
kach, a kto wie – może z biegiem czasu aplikacja ta sta-
nie się pełnoprawnym rywalem tych „największych”. «

Textastic w Mac App Store
Cena: 5.49 euro

Strona producenta: www.textasticapp.com

Jeśli poszukujecie aplikacji do pisania kodu, to warto zasta-
nowić się nad nowym graczem –  przedstawiamy Textastic.

http://bit.ly/15T9s8B
http://bit.ly/15T9s8B
http://bit.ly/YDON8c
http://bit.ly/15T9Y6l
http://bit.ly/15TbxBr
https://www.sublimetext.com/buy
http://bit.ly/15TbxBr
http://bit.ly/15T9Y6l
http://bit.ly/ZtRDcA


Najlepszy prezent 
dla Mamy!

www.iphotobook.plwww.iphotobook.pl

Fotoksiążka to wydrukowany i oprawiony album z twoimi zdjęciami.

Fotoksiążka będzie gotowa w ciągu kilku dni. Możesz odebrać ją osobiście
lub wyślemy ją do Ciebie kurierem.

Gotowy projekt zostaje automatycznie wysłany przez internet do drukarni.
Możesz stworzyć niepowtarzalną historię, dodawać tła i komentarze. 

Poleca!Poleca!

Najlepszy prezent 
dla Mamy!

http://www.iphotobook.pl
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ALFRED 2
POD +SPACJA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Alfred 2  to narzędzie  znacznie bardziej  rozbudowane 
od  systemowego  Spotlight. Nasz  rezydujący  specjali-
sta i fanboy tego narzędzia, Maciek Skrzypczak, tak go 
chwalił, że sam zdecydowałem się spróbować, czy za-
stąpi mi narzędzie wbudowane w OS X. Jako że Alfred 
domyślnie korzysta ze skrótu klawiszowego  +Spacja, 
to musiałem go koniecznie zmienić na  +Spacja – pa-
mięć moich mięśni nie była się w stanie wystarczająco 
szybko przestawić. Okazało się, że zamiana miejscami 
skrótów klawiszowych nie jest wcale taka prosta.
1.  Najpierw należy wyłączyć skrót dla Spotlight – w tym 
celu uruchamiamy Preferencje Systemowe i przecho-
dzimy do Spotlight.

2.  Na dole okna definiujemy nowy skrót dla Spotlight 
lub go całkiem wyłączamy. 

3.  W Preferencjach Systemowych przechodzimy do Ję-
zyk i tekst.

4.  Klikamy w prawą zakładkę Źródła Wprowadzania.
5.  Dodajemy  jakikolwiek  inny  język poprzez zaznacze-

nie go na liście z lewej strony. 

6.  Wracamy do Preferencji Systemowych i przechodzi-
my do panelu Klawiatury.

7.  W zakładce Skróty klawiszowe w lewej kolumnie wy-
bieramy Klawiatura  i tekst,  a z prawej odznaczamy 
Wybierz układ klawiatury z listy. 

8.  W preferencjach Alfreda teraz powinniśmy móc usta-
wić skrót  +Spacja – wystarczy kliknąć na pole i wci-
snąć te dwa klawisze na klawiaturze.

9.  Wracamy jeszcze do Język i tekst i wyłączamy dodat-
kowy język, który wcześniej włączyliśmy.
Voilá!  Teraz pozostaje  zobaczyć,  czy  to narzędzie 

przypadnie mi do gustu, czy nie… «
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ALTERNATYWY
DLA GOOGLE READER

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Google Reader to jedno z tych narzędzi, które było (i jesz-
cze  jest) kochane przez geeków. Pozwala nam na prze-
chowywanie wszystkich subskrypcji do ulubionych stron 
internetowych, blogów, serwisów  i autorów w jednym 

miejscu. W chmurze. API do Google Readera, pomimo że 
nie  jest oficjalne udokumentowane, pozwala na dostęp 
do naszych RSS-ów z poziomu przeglądarek WWW oraz 
licznych narzędzi i aplikacji na praktycznie wszystkie sys-
temy operacyjne na świecie, włączając w to mobilne iOS-
-y, Androidy, Windows Phone’y  i inne. Zaletą  trzymania 
naszych subskrypcji w chmurze była ich natychmiastowa 
synchronizacja, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia 
czytaliśmy nasze RSS-y.

 » Feedly

Obecnie, najlepiej zapowiadającym się kandydatem na 
króla RSS-ów jest Feedly, który od dłuższego czasu pra-
cuje nad  zastąpieniem  infrastruktury Google własną. 
Zdążyli już zapowiedzieć, że tworzą „back-end” (nazwany 
Normandy), który będzie kompatybilny z API Readera. 
Co więcej, mają zamiar go udokumentować i otworzyć 
dla deweloperów, pomimo że posiadają własne aplika-
cje dla iOS, Kindle i Androida. Osoby korzystające z kom-
puterów stacjonarnych mogą skorzystać z ich atrakcyj-
nej strony WWW do przeglądania swoich subskrypcji.

Osobiście najbardziej  liczę na  to,  że  Feedly wymu-
si standard na rynku – wygląda na to, że mają obecnie 
największe szanse. Dzięki temu będą mogły powstać al-
ternatywne rozwiązania opierające się na nim, co z ko-
lei ułatwi życie deweloperom czytników RSS.

 » Reeder

Twórca tej bardzo popularnej 
aplikacji dla iPhone’a, iPada i OS 
X zapowiedział, że nie zostawi 
swoich klientów na lodzie oraz 
że nie mają się czego obawiać. 

Z dniem 1 lipca 2013, Google zamyka swój czytnik RSS-ów. To wbrew pozorom 
znacznie bliżej, niż nam się zdaje.

RSS – umowna rodzina języków znacznikowych 
do przesyłania nagłówków wiadomości i no-
wości na wybranych przez użytkownika RSS 
stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi 
ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. 
Wszystkie w większym lub mniejszym zakre-
sie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału 
RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. 
czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są za-
mieszczane w programach pocztowych.

Źródło: Wikipedia

Kilka lat temu Google trafił w dychę Reade-
rem, jednocześnie zabijając konkurencję. Dzi-
siaj opuszcza rynek i tymczasowo pozostawia 
po sobie wielką dziurę, którą kilka osób i firm 
stara się pośpiesznie wypełnić. Rynek nie lubi 
próżni, więc nie wątpię, że alternatywy będą. 
Najważniejszym zadaniem dla deweloperów 
i ich produktów będzie bezbolesne przenie-
sienie naszych danych na nowy system. Wraz 
z tym twórcy czytników RSS na wszelkie platfor-
my będą musieli zrezygnować z jednego wspie-
ranego standardu i zaimplementować zapew-
ne mnogie alternatywy. To właśnie największy 
problem – zastąpienie API Google Readera jed-
nym, nowoczesnym i otwartym API, które zo-
stanie zaadaptowane przez wszystkich.

„ Kilka lat temu 
Google trafił 

w dychę Readerem, 
jednocześnie zabijając 
konkurencję.

http://pl.wikipedia.org/wiki/RSS
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Najprawdopodobniej Reeder stanie się niezależny klientem, 
który będzie synchronizował zapisane RSS-y pomiędzy plat-
formami za pomocą iCloud lub innego systemu. Patrząc, jak 
ostatnio mało dzieje się w świecie Reedera, trudno zaufać 
Silvio Rizzi – jego twórcy.

 » Feed Wrangler

David Smith od dłuższego czasu pracował nad projektem, 
o którym nie chciał nic mówić. Zaraz po pojawieniu się 
informacji o dacie zamknięcia Readera zdradził w końcu, 
nad czym pracuje: Feed Wrangler ma być alternatywą dla 
Google Readera. „Nowoczesną alternatywą”, jak pisze Da-
vid, która „nie sprawia wrażenia, jakbyśmy się zatrzyma-
li w czasie 5 lat temu”.

Feed Wrangler będzie płatny i ma oferować nowocze-
sne rozwiązania, które powinny ułatwić zarządzanie i czy-
tanie agregowanych wiadomości. Natywne aplikacje oraz 
serwis WWW są już prawie gotowe – powinny ujrzeć świa-
tło dzienne przed wakacjami.

 » Flipboard, Zite i inne

To chyba obecnie najlepsze alternatywy dla osób szukają-
cych bardziej nowoczesnej formy subskrybowania swoich 
ulubionych stron, blogów czy osób. Flipboard pozwala nam 
na śledzenie kont twitterowych czy fanpage’y facebooko-
wych, które w wielu sytuacjach pełnią rolę informowania 
o nowych wpisach na stronach i tym samym stają się pra-
wie analogiczne dla RSS-ów. Przykładem może być konto 
@iMagazinePL czy moje własne @MakoweABC – idealnie 
spisują się w tego typu sytuacjach. Zite z kolei w inteligent-
ny sposób analizuje nasze zwyczaje i dostarcza nam tre-
ści według własnego uznania, ze źródeł, których możemy 
nawet nie znać. Niestety, nie są to rozwiązania oferujące 
wieloplatformowość i synchronizację.

 » RSS stanie się płatny

Powstaje również wiele innych projektów, jak chociaż Re-
ader na GitHubie  (https://github.com/devongovett/re-
ader). Samo oprogramowanie, nawet jeśli jest darmowe 
i otwarte, to jednak tylko jedna strona medalu. Najważ-
niejszy jest serwer, który będzie w stanie to wszystko ob-
służyć. Google było stać na to, żeby udostępniać tę usługę 
za darmo. Innych nie będzie. Feedly udało się w ciągu kil-
ku dni zanotować kilkaset tysięcy nowych użytkowników, 
co z kolei oznacza, że musieli dokupić kolejne serwery do 

ich obsługi. To oczywiście pod-
nosi koszty. Wspomniany Feed 
Wrangler został  już zapowie-
dziany  jako płatne narzędzie, 
ale na chwilę obecną  jeszcze 
nieznana  jest wysokość mie-
sięcznej subskrypcji. Nie zdzi-
wiłbym się, gdyby Feedly rów-
nież przeszło na ten model.

Reader  jest świetnym przykładem, dlaczego darmowe 
rozwiązania są złe. Mogą nagle i niespodziewanie zniknąć 
i ciężko winić za to twórców. W przypadku Google jest kilka 
innych argumentów świadczących o ich zbyt drastycznym 
podejściu do tematu, między innymi przez fakt, że najpierw 
zabili rynek płatnych narzędzi swoim darmowym produktem, 
który następnie przestali rozwijać, a kilka lat później ogłosili 
jego uśmiercenie. Nie wątpię, że RSS-y byłyby dzisiaj znacz-
nie bardziej zaawansowane i rozwinięte, gdyby Reader nigdy 
nie powstał. Dobrym przykładem jest Fever – płatna apli-
kacja, którą stawiamy na własnym serwerze. Ciekawostką 
tego software’u jest fakt, że potrafi analizować powtarzają-
ce się informacje i łączyć je ze sobą, dzięki czemu konkretne 
wydarzenia są grupowane w jedno. Pozwala to mu również 
określać rangę poszczególnych wydarzeń. Niestety, Fever od 
jakiegoś czasu nie jest rozwijany, gdyż jego twórca obecnie 
pracuje nad innymi projektami. Fakt, że to narzędzie wyma-
ga własnego serwera również nie dla każdego jest łatwe do 
przeskoczenia. Nie jest też wspierane przez czytniki RSS de-
weloperów trzecich – dostęp mamy tylko przez WWW.

Jako, że codziennie korzystam ze swojej bazy zapisanych 
RSS-ów, to ciężko będzie mi z nich zrezygnować. Wybór no-
wego narzędzia zapewne nie będzie łatwy, ale jedno, czego 
chcę uniknąć, to wpakowania się w kolejne narzędzie, któ-
re padnie. Wolę zapłacić i mieć pewność, że dana usługa 
przynosi jej twórcy przychody, 
co z kolei zapewnia mi spokój 
i stabilność. Dla mniej wyma-
gających osób model freemium 
może się spisać lepiej. Może na 
podobnych zasadach, na jakich 
działa Evernote? Niezależnie co 
przyniesie przyszłość, RSS-y nie 
umrą. Czytniki RSS-ów również 
nie. Te dwie rzeczy na szczęście 
nie leżą w polu rażenia Google. 
W najgorszym wypadku zmieni 
się sposób zarządzania naszymi 
subskrypcjami. Wierzę jednak, 
że wszyscy na tym skorzystamy, 
dzięki rozwojowi nowoczesnych 
rozwiązań w tym zakresie. «

„ Google było 
stać na to, żeby 

udostępniać tę usługę 
za darmo. Innych nie 
będzie.

„ Flipboard pozwala 
nam na śledzenie 

kont twitterowych 
czy fanpage’y 
facebookowych, 
które w wielu 
sytuacjach pełnią 
rolę informowania 
o nowych wpisach 
na stronach i tym 
samym stają się prawie 
analogiczne dla 
RSS-ów.

http://feedafever.com/
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KRZYSZTOF MORAWSKI

AIRLINE TYCOON
DELUXEAirline Tycoon to niezwykle humorystycz-

na strategia ekonomiczna, w której naszym 
celem jest stworzenie najlepszego przed-
siębiorstwa lotniczego. Wydana pod koniec 
1999 r. przez niemiecką firmę Spellbound 
Entertainment, dość szybko stała się praw-
dziwym hitem wśród miłośników gatunku.
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Przyjemna dla oka,  komiksowa grafika. Rewelacyjne 
spolszczenie wykonane przez CD Projekt (dodam tyl-
ko,  że wszystkie  dialogi w grze  były mówione)  oraz 
spora  dawka humoru były  świetnym uzupełnieniem 
dla  Tycoona,  który  z założenia miał  być przeznaczo-
ny dla szerokiego grona odbiorców. Cały ten miks był 
naprawdę dobrze zbilansowany i przyjemny w odbio-
rze. Nic więc dziwnego, że gra znalazła rzeszę fanów 
na całym świecie. Sam zresztą byłem (i dalej jestem) 
jednym z nich.

Łatwo więc możecie sobie wyobrazić moje podeks-
cytowanie, gdy w App Store znalazłem wersję AT Delu-
xe dla iOS. Bez zastanowienia się postanowiłem kupić 
grę  i ponownie postarać  się  zostać magnatem  lotni-
czym. Niestety mój pośpiech został srogo ukarany, ale 
o tym za chwilę.

 » Słów kilka o grze

W Airline Tycoon wcielamy się w jednego z czterech kon-
kurujących ze sobą właścicieli linii lotniczych, a jednym 
z naszych pierwszych  zadań będzie wybór  trybu  roz-
grywki. W grze do wyboru mamy: wolną grę (bez limi-
tu czasu, pieniędzy czy przewiezionych pasażerów) oraz 
kampanię. Warte odnotowania jest to, że w AT Deluxe 
podczas wyboru kampanii mamy możliwość wybrania 
misji  z podstawowej gry  jak  i 2 dodatków  (First Class 
i Evolution). Brakuje natomiast możliwości gry w syste-
mie multiplayer.

Jeśli wybierzemy wolny tryb gry, możemy właściwie 
grać w nieskończoność.  Zaczynając  od 2  samolotów 
i zdobywania  zleceń  z biura podróży,  cargo  czy ofert 
last minute, będziemy powoli budować naszą reputa-
cję, otwierać stałe połączenia  i powiększać nasz park 
maszyn oraz personel, jaki dla nas pracuje. W przypad-
ku kampanii do wykonania będzie zawsze inne zlecenie. 
Czasami naszym celem będzie przewiezienie określo-
nej  liczby osób,  czasami  zarobienie odpowiedniej  ilo-
ści pieniędzy a czasami rozwój stałych połączeń mię-
dzy określonymi miastami  i zbudowanie poprawnego 
wizerunku firmy.

W pewnym  sensie można powiedzieć,  że  kampa-
nia jest swego rodzaju przygotowaniem do trybu wol-
nej rozgrywki uczącym nas krok po kroku każdego ele-
mentu gry. Poza normalnymi metodami konkurowania 
do naszej dyspozycji dostępne są metody nieco bardziej 
„kontrowersyjne”.  Za niewielką opłatą możemy  spra-
wić, aby zaprzyjaźniony Arab przebił oponę w samolo-
cie konkurencji, zatruł jedzenie czy zainstalował wiru-
sa na ich komputerze.
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Arline Tycoon Deluxe      
Plusy:   + Gdyby dało się normalnie grać, wpisałbym tu wszystkie 

plusy oryginalnego tytułu z PC

Minusy:    – Nieprecyzyjne sterowanie utrudniające rozgrywkę 
– Problemy z autosave, kreatorem samolotów i kilkoma 
innymi elementami 
– Gra potrafi się wyłączać bez przyczyny 
– Wygórowana cena

Cena: 3,59 EUR

Link do sklepu: http://bit.ly/14Ufjyi

 » Problemy, problem, problemy

To tyle jeśli chodzi o oryginalną grę. Niestety, jak już 
wspomniałem, wersja na  iOS pozostawia wiele do ży-
czenia. Właściwie od razu widać, że gra została przekon-
wertowana  z PC na  iOS po  linii najmniejszego oporu. 
Sterowanie, które za pomocą myszki było proste i intu-
icyjne, na ekranie dotykowym nie sprawdza się w ogóle. 
Jest nieprecyzyjne i nieintuicyjne. Co gorsza, aplikacja 
nie zalicza się do najstabilniejszych i czasami bez więk-
szych powodów zwyczajnie się wyłącza.

Niby rozwiązaniem tego mógłby być autosave… ale 
i z nim są problemy. Podczas wykonywania zapisu gra 
zawiesza się na dłuższą chwilę. Za pierwszym razem my-
ślałem nawet, że zawiesiła się całkiem. Problemy wystę-
pują nawet podczas korzystania z kreatora samolotów. 
Wszystko to sprawia, że zamiast czerpać radość z gry 
staramy się uporać z nieprecyzyjnym systemem stero-

wania i modlimy się, by gra się nie wyłączyła, aby nie 
stracić dotychczasowych postępów.

 » Podsumowanie

Gra jest rewelacyjna, ale tylko w wersji na PC. Wersja na 
iOS zawiera naprawdę sporo błędów ze źle zrobionym 
sterowaniem na czele. Wszystko to sprawia, że choć ty-
tuł jest grywalny to sama rozgrywka jest mocno utrud-
niona i częściej nas irytuje niż bawi. Ewidentnie widać, 
że Runesoft zupełnie nie przyłożył się do wykonali kon-
wersji gry z PC na iOS. Właściwie jest to jedna z najgo-
rzej wykonanych konwersji, jaką w życiu widziałem. Bio-
rąc pod uwagę powyższe, sama cena gry wydaje się być 
mocno wygórowana. Osobiście polecam grę jedynie jej 
najwierniejszym fanom, którzy będą się cieszyć z samej 
możliwości odświeżenia swoich wspomnień związanych 
z tym tytułem. Ale nawet tym odważnym osobom pole-
cam poczekać na promocję, bo szkoda jest płacić pra-
wie €4 firmie, która tak spartaczyła taką świetną grę.

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl

https://twitter.com/imagazinepl
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TIPS & TRICKS
MACIEJ SKRZYPCZAK

 » Używanie tagów w poczcie iCloud

Czy  do  otrzymywania  specy-
ficznych informacji korzystacie 
z osobnej skrzynki pocztowej? 
A może bawicie się w filtrowa-
nie kolejno dodawanych new-
sletterów?  Jeśli  korzystacie 
z poczty  iCloud,  to bez więk-
szego wysiłku można powyż-
sze procesy wykonać w obrę-
bie jednego adresu.

Wszystko dzięki możliwości dodawania tagów do ad-
resu naszego maila. Na czym to polega? Otóż do nasze-
go iCloudowego adresu wystarczy dodać znak + oraz ja-
kąś nazwę etykiety. Zilustrujmy to przykładem.

Załóżmy, że mój adres pocztowy to: maciej@icloud.
com. Chciałbym zarejestrować się na newsletter iMaga-
zine, gdzie muszę podać swój adres. Zamiast pisać ory-
ginalny,  podaję w polu e-mail: maciej+newsy@icloud.
com. Następnie w kliencie pocztowym ustawiam filtr, 
który każdą wiadomość przychodzącą na adres macie-
j+newsy@icloud.com będzie wrzucał do folderu New-
sy. Dzięki  temu wystarczy,  że  jeśli będę chciał się za-
rejestrować do jakiegoś innego newslettera, to podam 
powyższy adres z tagiem, a klient poczty automatycz-
nie będzie mi przekazywał wszystkie wiadomości w po-
dane miejsce.

Identyczne rozwiązanie już od dawna oferuje na przy-
kład Gmail, ale dobrze, że iCloud również to umożliwia.

Źródło: Mac OS X Hints

 » Wyświetlanie numeru telefonu dużą 
czcionką

Ile  to  razy  ktoś nas prosił  o po-
danie  czyjegoś numeru  telefonu, 
a my byliśmy akurat na tyle zaję-
ci, że mogliśmy tylko wyświetlić go 
na ekranie (bo np. jedliśmy w tym 
czasie,  a jak wiadomo –  z pełny-
mi ustami  rozmawiać nie wypa-

da)? Wtedy interesant najczęściej musiał wsadzać gło-
wę w ekran, żeby numer zobaczyć. Aplikacja Kontakty 
ma na szczęście na to radę.

Istnieje bowiem możliwość wyświetlenia zaznaczo-
nego numeru na ekranie w powiększeniu, wystarczają-
cym w zupełności dla osoby stojącej nawet kilka kroków 
od naszego komputera.

W aplikacji Kontakty przechodzimy do wybranego 
kontaktu i klikamy etykietę obok jego numeru telefonu 
(1.), a następnie z menu wybieramy Pokaż dużą czcion-
ką (2.).

Rezultatem będzie wspomniane już powiększenie nu-
meru telefonu na całą szerokość ekranu.

Źródło: OS X Daily

http://imagazine.pl/newsletter/
http://imagazine.pl/newsletter/
http://bit.ly/14BN1ZD
http://osxdaily.com/2013/03/15/show-a-phone-number-in-huge-text-for-easier-viewing-in-contacts-app-for-os-x/
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PRZYSPIESZ
WYBUDZANIE SIĘ MBA I MBP 
Z FUNKCJĄ STANDBY

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Najnowsze MacBooki Air  i Pro z ro-
dziny Retina mają nową funkcję, któ-
ra nazywa się Standby. Po zamknię-
ciu klapy komputer nadal się usypia, 
tak jak było to w starszych modelach, 
ale po siedemdziesięciu minutach od 
chwili  uśpienia  komputer  automa-
tycznie przechodzi w tryb  Standby 
– głębszy sen, w którym wszystkie in-
formacje z pamięci RAM zostają za-
pisane na  SSD.  Ten  zabieg pozwala 
komputerowi  pozostać w tym  sta-
nie,  bez  konieczności  jego wyłącza-
nia,  przez miesiąc. Niestety ma  to 
również negatywny skutek – podczas 
wybudzania, Mac przez pierwszych 
kilka(naście)  sekund na ekranie po-
kazuje screenshota z ekranem logo-
wania, a w międzyczasie przywraca 
w tle wszystkie informacje do RAM-u. 
Można jednak temu zaradzić, aby wy-
budzanie było zawsze błyskawiczne.

 » Przepis

Można podejść do problemu dwutorowo,  zależnie od 
tego, jak wykorzystujemy nasz komputer. Funkcję Stand-
by można  albo  całkowicie wyłączyć,  albo po prostu 
opóźnić moment, w którym się uruchamia, na przykład 
do czterech godzin lub doby. Ustawcie sobie taką war-
tość, która Wam będzie pasowała.
1.  Uruchamiamy Terminal.
2.   Wpisujemy do niego pmset -g, który powinien wy-

świetlić podobną listę ustawień jak na załączonym 
obrazku. Możemy ją ewentualnie ograniczyć komen-
dą pmset -g | grep standbydelay.

3.   Wartość 4200 wydaje  się być domyślną, ustawio-
ną przez Apple  i jest wyrażona w sekundach.  Je-
śli  podzielimy  ją  przez  60  to  otrzymamy wartość 
70 minut.

4.   Po  zdecydowaniu,  po  jakim  czasie  chcemy,  aby 
Mac przechodził w głęboki  sen, wpisujemy sudo 
pmset -a standbydelay x, gdzie x jest czasem 
wyrażonym w sekundach. Dla  4  godzin będzie  to 
wartość 14400, a dla 24 godzin 86400. Jeśli chcemy 
wyłączyć Standby całkowicie, to wpisujemy po pro-
stu sudo pmset -a standbydelay 0. «
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ZABEZPIECZAMY SIĘ 
HASŁEM W FIRMWARE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Jeśli ktoś ma jakiekolwiek pojęcie o OS X, to wie, że do-
syć prosto dostać się do zawartości dysku w komputerze, 
który ma jedynie hasło użytkownika. Wystarczy zbooto-
wać Maka z płyty lub pendrive’a w przypadku starszych 
modeli lub wejść do trybu Recovery na nowszych, aby 
zresetować hasło użytkownika. Tak zresetowane hasło 
pozwala zalogować się do komputera, ale nie do Pęku 
Kluczy, który nadal zabezpieczony jest naszym starym 
hasłem. Możemy jednak znacząco utrudnić włamanie się 
do naszego konta za pomocą  Firmware Password Utility.

 » Jak ustawić hasło za pomocą Firmware 
Password Utility

Bardziej zaawansowani użytkownicy będą mogli wycią-
gnąć stosowne narzędzie z partycji Recovery i urucho-
mić je pod OS X, ale nie będę tego tutaj opisywał – może 
to być zbyt skomplikowane dla niektórych. Zamiast tego 
polecę najprostszą metodę – restart komputera.
1.   Restartujemy (lub włączamy) komputer.
2.   Po usłyszeniu „dzwonka” natychmiast  i równocze-

śnie wciskamy klawisze   R, aby uruchomić kompu-
ter w trybie Recovery. Alternatywnie możemy przy-
trzymać klawisz   (Alt), a z listy dostępnych dysków 
i partycji wybrać „Recovery HD”.

3.   Po  zakończeniu  ładowania  się  trybu  Recovery, 
z menu Narzędzia wybieramy opcję Firmware Pas-
sword Utility. [ PW1_7315.jpg ] 

4.   Następnie w oknie dialogowym włączamy to zabez-
pieczenie [ PW1_7316.jpg ] 

5.   Dwukrotnie potwierdzamy wybrane przez nas hasło.
6.   Wychodzimy z narzędzia i restartujemy komputer.

Uwaga! Należy to hasło zapamiętać albo zapisać je 
w bezpiecznym miejscu! W praktyce tylko serwis 
 Apple będzie w stanie je zresetować.

Zabezpieczenie się tym hasłem oraz opcjonalnie szyfro wa-
niem dysku FileVault znacząco poprawia bezpieczeństwo 
danych, jeśli nasz komputer wpadnie w niepowołane ręce. «

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku backupów, tak i w przypadku haseł 
są dwa rodzaje użytkowników – ci, którzy używają haseł oraz ci, którzy dopie-
ro będą ich używali.

http://sare.pl/
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Zdarzają się takie filmy, 
które są tak głupie, że aż fajne.  
Idealne na wieczór po ciężkim 
tygodniu pracy, by się zrelaksować 
i nie przejmować niczym, 
co nas otacza.  
To takie odmóżdżacze.  
Taki właśnie jest „Drive Angry”.

     

JAN URBANOWICZ

 » Pierwsze wrażenie

Pamiętam,  gdy po  raz pierwszy obejrzałem  ten film. 
Było  to dwa  lata  temu. Poszedłem na niego do  kina, 
przyciągnięty przez dwie rzeczy: Nicolasa Cage’a (choć 
nie grywał on  już w filmach wysokich  lotów)  i piękną 
Amber Heard – pisząc „piękną” mam na myśli, że ona 
jest naprawdę piękna! I to w sumie tyle. Z rzeczy, które 
mnie zniechęcały, było głównie 3D – jak to bywa w 99% 
filmów, w tej technologii była on całkowicie zbyteczna 
i nic do samego obrazu nie wnosiła. Film okazał się głu-
potą, ale taką, na którą watro czasami poświęcić dwie 
godziny ze swojego życia.

DRIVE 
ANGRY
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nie.  Jeśli  na  jakiegoś  faceta 
to nie podziała, to nie wiem, 
co powiedzieć. W filmie zoba-
czymy  również wielu  innych 
aktorów, których skojarzycie 
z twarzy,  ale  na pewno nie 
z nazwiska, więc pominę  tu 
wyliczanki.

 » Efekt końcowy

Tak,  ten film  jest  głupi.  Ale 
taki miał  właśnie  być. Miał 
być krwawą jatką, która sprawi, że siedząc na kanapie 
z piwem w ręku, będziemy się po prostu dobrze bawić. 
Sam scenariusz nie był nawet taki zły i jestem w stanie 
zaryzykować stwierdzenie, że jest to jeden z lepszych fil-
mów Cage’a ostatnich lat. Po pierwszym seansie byłem 
zawiedziony i nie wracałem już do tego. Ostatnio jednak 
moja droga redakcyjna koleżanka Kinga Ochendowska 
przypomniała mi o nim i postanowiłem odświeżyć film. 
Nie żałuję. Dobre kino na wieczór, do poduchy. Jeśli tyl-
ko podejdziemy do niego z dystansem, to dostaniemy 
mieszankę testosteronu, prochu strzelniczego i benzy-
ny, po czym wyjmiemy kolejne piwo z lodówki. «

 » Fabuła

Główny motyw to zemsta, czyli jeden z najpopularniej-
szych w kinie. Główny bohater ucieka  z piekła  (skoro 
wcześniej się tam znalazł, to już wiemy, że niezły skur-
czysyn musiał z niego być), by pomścić śmierć swojej 
córki i dorwać drani, który uprowadzili jego wnuczkę, by 
złożyć niemowlę w ofierze szatanowi. Po drodze spoty-
ka naszą czołową piękność, która od tej pory towarzy-
szy mu w jego misji, choć początkowo nie jest do koń-
ca świadoma, kim jest jej towarzysz. Jak nietrudno się 
domyślić, droga do celu wybrukowana jest krwią, tru-
pami i przemocą – lubimy!

 » Aktorzy

Jaki jest Nicolas Cage każdy wie. Jakie ostatnio wybie-
ra sobie role – również. Dlatego jego gra nie jest tu nie-
spodzianką. Ale czas przejść do perełki, czyli Amber. Pi-
sałem już, że ta kobieta  jest piękna?  Jest! Na dodatek 
jej bohaterka bardzo przypomina kobietę,  jaką aktor-
ka jest w prawdziwym życiu. Amber pochodzi z Teksa-
su, a więc umie posługiwać się bronią palną, przeklina, 
nie boi się skopać komuś tyłka i kocha szybkie amery-
kańskie samochody. I właśnie taką widzimy ją na ekra-

„ Dobre kino na 
wieczór, do 

poduchy. Jeśli tylko 
podejdziemy do 
niego z dystansem, to 
dostaniemy mieszankę 
testosteronu, prochu 
strzelniczego 
i benzyny, po czym 
wyjmiemy kolejne piwo 
z lodówki.

http://imagazine.pl/
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 » 7 psychopatów

„Tarantino  spotyka braci 
Coen”  takim hasłem film 
był  reklamowany  w Pol-
sce. Nie mogę się nie zgo-
dzić, gdyż znakomicie od-
daje  ono  charakter  tej 
czarnej komedii sensacyj-
nej. Dodałbym  tu  jeszcze 
odrobinę  stylu Guy’a Ri-
chiego  i wyszłoby  danie 
niemal  idealne.  Świetne 
aktorstwo, ciekawy scena-
riusz  i podanie nam  tego 
w świetnej  formie.  Film, 
który umili wieczór niejednej osobie. Zresztą, spójrzcie 
na obsadę, po czym od razu kupcie.  «

 » Jesteś Bogiem

Głośny i zdecydowanie je-
den z najlepszych polskich 
filmów  ubiegłego  roku. 
Oparty na historii  zespo-
łu Paktofonika, skupiający 
się na życiu i perypetiach 
Magika,  który był  niejako 
kręgosłupem zespołu. Ge-
nialna rola Marcina Kowal-
czyka,  scenariusz,  który 
powstawał latami i kapital-
na muzyka. Byłem w kinie 
i wrażenia  z seansu były 
niesamowite.  «

JAN URBANOWICZ

PREMIERY DVD I BLURAY  
KWIECIEŃ 2013

 » Hobbit: Niezwykła podróż

Długo wyczekiwana  ada-
ptacja  książki  Tolkiena, 
w reżyserii  Petera  Jack-
sona i pierwsza część try-
logii(!).  Jej  recenzję  znaj-
dziecie  w styczniowym 
numerze  iMagazine.  Aż 
dziw,  że  tak  szybko  film 
ukazuje  się  na  Bluray, 
skoro w kinach w Polsce 
pojawił  się na  święta Bo-
żego Narodzenia. Na pew-
no będę  jednym z pierw-
szych, którzy wezmą wydanie ze sklepowej półki, gdyż 
mnie ten film oczarował i zdecydowanie nieraz do nie-
go wrócę.  «

 » Lista Schindlera

Edycja  kolekcjonerska na 
dwudziestolecie  jedne-
go na najlepszych filmów 
w historii.  Wielokrotnie 
nagrodzona historia w re-
żyserii Stevena Spielberga, 
która  zachwyca w każdej 
minucie  projekcji.  Histo-
ria niemieckiego przedsię-
biorcy, który podczas woj-
ny uratował  życie  ponad 
tysiącu Żydom. Najlepszą 
rekomendacją mogą  być 
chyba słowa samego reżysera: „Nikt nie  jest w stanie 
zmienić przeszłości – to już się stało, ale film taki jak ten 
może mieć znaczący wpływ na ludzkie zachowania i za-
pobiec powtórzeniu się  takiego okrucieństwa w przy-
szłości”. Zdecydowanie warto!  «



Na iPada

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/malemen/id406807679?mt=8
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 » Magdalena Witkiewicz 
Ballada o ciotce  
Matyldzie Cena: 23,31 zł

Historia o kobiecie z uporem i... wdzię-
kiem  walczącej  o szczęście  swoje 
i swojej rodziny. Ciepła powieść, któ-
ra podniesie na duchu nawet najwięk-
szą pesymistkę.

Wszystko zaczęło się od tego, że ciotka Matylda po-
stanowiła umrzeć. Joance trudno się pogodzić z tą stra-
tą, do tego los postawił przed nią jednocześnie tyle wy-
zwań... Macierzyństwo, kłopoty małżeńskie i tajemniczą 
firmę w spadku – tego doprawdy zbyt wiele. Na szczęście 
Joanka nie jest sama, ma Olusia i Przemcia, dwóch osił-
ków o gołębich sercach, i ukochaną ciotkę, która z nie-
ba śledzi poczynania siostrzenicy. „Ballada o ciotce Ma-
tyldzie” to ciepła i pełna humoru książka o sile kobiet 
walczących o swoje szczęście. Historia o przyjaźni, któ-
ra przychodzi niespodziewanie, i miłości, której trzeba 
się uczyć na nowo. Powieść o tym, że jedni odchodzą, 
żeby zrobić miejsce innym, i że dobrych ludzi na świe-
cie nie brakuje.

Do pobrania: publio.pl

 » Alicja Minicka 
Morderstwo  
w Miłowie Cena: 20 zł

Perfidne  morderstwo  w stylowej 
oprawie

Mamy  rok  1928. Do Miłowa  koło 
Poznania przyjeżdża młoda malarka 
Samanta Greenwood. Jest oczarowa-
na domem państwa Górskich i ich gościnnością. Szybko 
okazuje się jednak, że za pozorami spokoju i harmonii 
nowo poznanej rodziny kłębią się mroczne namiętno-
ści.  Kiedy  zostaje  zamordowany pan domu,  Samanta 
musi pogodzić się z faktem, że ktoś w jej otoczeniu może 
być mordercą. Decyduje się więc pomóc komisarzowi 
 Łukaszowi  Darskiemu w jego śledztwie.

Do pobrania: merlin.pl

 » Grzegorz Gajek 
Sen, brat śmierci Cena: 0 zł

Świat  nie  jest  tym,  czym  się wyda-
je.  Rzeczywistość od ułudy oddziela 
cienka  ściana  snu. Czy odważysz  się 
przejść na jej drugą stronę?

„Sen, brat śmierci” to zbiór jedena-
stu onirycznych opowiadań, których bohaterowie sta-
ją na krawędzi koszmaru, w którym nic jest pewne, ani 
stałe.

Do pobrania: wydaje.pl

 » Aleksander Sowa 
Do widzenia Cena: 1,16 USD

Tylko w marzeniach możemy być na-
prawdę wolni.

Krótkie i długie. O kobietach, męż-
czyznach,  śmierci,  przyjaźni.  Każde 
inne. O miłości, pasji, walce i przezna-
czeniu. Historie, które wszystko dzieli ale łączy koniec.

Co się stało w kawiarni pod szkołą filmową? Dlaczego 
pewien ojciec wspominając szkołę, nie powiedział całej 
prawdy? Jak to możliwe, że serce może bić po śmierci? 
Co się stało zanim pilot samolotu Ił-62 Tadeusz Kościusz-
ko 9. Maja 1987 roku nadał komunikat radiowy „Do wi-
dzenia! Cześć! Giniemy!”.

Czy  to prawda, że samobójcy pozostają po śmierci 
z żywymi? I dlaczego bywa, że wysoko nad ziemią cza-
sem milczy radio...

Do widzenia
Czwarty dzień grudnia
Jej ostatnie samobójstwo
Jak słychać?
Tak jest kapitanie!
Syndrom złamanych serc
Ochroniarz
Pół godziny Tadeusza Kościuszki
Pierwszy krok w niebo
Zbiór  zawiera  nagrodzone  pierwszym  miejscem 

w ogólnopolskim  konkursie  literackim  „Mój  Belfer” 
 opowiadanie pt. „Tak jest, kapitanie!”.

Do pobrania: amazon.com 

KSIĄŻKI TYLKO eBOOKI!

http://www.publio.pl/ballada-o-ciotce-matyldzie-magdalena-witkiewicz,p78711.html
http://merlin.pl/morderstwo-w-milowie/download/search/223,,1.html?phrase=morderstwo+w+mi%B3owie&offer=O&sort=rank&prices=20%2C50%2C100%2C200%2C300%2C500%2C1000&firm=&person=&store=&series=&title=&keywords=&section=223&price=%5B0+TO+*%5D&unused=%5B0+TO+*%5D&x=26&y=9
http://wydaje.pl/e/sen-brat-smierci#!prettyPhoto
http://www.amazon.com/Do-widzenia-Polish-Edition-ebook/dp/B00BECCIBW/ref=la_B004YOSGT0_1_3?ie=UTF8&qid=1365294254&sr=1-3
http://www.publio.pl/ballada-o-ciotce-matyldzie-magdalena-witkiewicz,p78711.html
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 » Justin Timberlake 
– The 20/20 
Experience

Nowy album Justina to jed-
na  z takich pozycji,  której 
absolutnie  nie  mogliśmy 
przeoczyć w tym numerze 
iMaga i sądzę, że nie jesteśmy w tej kwestii jedyni.

Jak  to  jest możliwe?  Jak  ten  człowiek  to wszystko 
robi? Niech ktoś mi to wytłumaczy, proszę, bo jeśli się 
nie mylę, to mamy do czynienia z niezłym fenomenem. 
Zacznijmy od tego, że swoją muzyczną karierę zaczynał 
w boysbandzie, co nie jest łatwym startem i nie przy-
pominam sobie, żeby ktoś po takim starcie był w tym 
miejscu, gdzie teraz jest JT. Kolejna sprawa to intensyw-
ność albumów, jaką Szanowny Pan Timberlake raczył nas 
obdarzyć w ciągu 15  lat, a jest  ich aż 3, słownie:  trzy. 
Dodajmy, że na ten nowy kazał wszystkim czekać 7 lat! 
Na koniec najgorsze, i to już jest duża przesada, jak tyl-
ko moja  kobieta  zobaczy bądź usłyszy  Justina, mówi 
„O! Mój drugi chłopak”.

„WTF?!” chciałoby się powiedzieć, ale odpowiedź jest 
w sumie prosta. Ten koleś robi świetną muzykę, dobrze 
wygląda, a do tego ma w sobie to „coś” – strasznie pro-
ste, prawda? Patrząc na tracklistę The 20/20 Experience 
możemy się czuć trochę oszukani, po 7 latach czekania 
dostajemy  tylko 10 numerów.  Jednak  jak  tylko prze-
słuchamy cały materiał, to szybko zorientujemy się, że 
w tych 10 numerach jest więcej dobrej muzyki niż w nie-
jednym 30-numerowym albumie. Kluczem jest czas i to, 
w jaki sposób jest on zagospodarowany w każdym utwo-
rze. Żadnej nudy i żadnego zbędnego przeciągania, na-
wet wtedy, gdy numer ma 8 minut. Każdy utwór to swe-
go rodzaju odyseja muzyczna, która co chwilę przenosi 
nas w inny gatunek i inne czasy, ale finalnie tworzy jedną 
fajną całość. Mile zaskoczył uśpiony w ostatnich czasach 
Timbaland, który w dużej mierze przyczynił się do tego, 
jak ten album brzmi, ale na szczęście to nie jest ten ty-
powy Timbaland, jakiego znamy. Myślę, że połączenie sił 
i muzycznych zdolności tych dwóch panów to najlepsze, 
co mogło trafić się każdemu z nich. Od strony wokalnej 
Justin nic się nie zmienił, nadal jest czarujący, cukierko-
wy i w każdej sekundzie pokazuje, jak bardzo czuje muzy-
kę. Puenta może być tylko jedna! Justin, prosimy częściej.
http://wimp.pl/album/19297304

JAROSŁAW CAŁA

CAŁA MUZYKA
 » Depeche Mode 
– Delta Machine

Nigdy  wcześniej  w histo-
rii działu „Cała Muzyka” wy-
bór albumów do opisania na 
nowy  numer  nie  przyszedł 
tak łatwo. W tym miesiącu po 
prostu nie dało się opisać czegoś innego – te dwie pozycje 
były absolutnymi pewniakami. Tak samo jak na nowy krą-
żek Justina Timberlake, wszyscy czekali również na kolejną, 
trzynastą już płytę Depeche Mode zatytułowaną Delta Ma-
chine. Trzeba przyznać, że po 33 latach na scenie brytyjska 
grupa nie musi już nic udowadniać. Każda z wcześniejszych 
płyt była dobra, oczywiście były te lepsze i te gorsze, ale 
najważniejsze, że wszystkie trzymały poziom. Dlatego każ-
dy, czekając na Delta Machine, bał się, czy dorobek DM nie 
zostanie naruszony czymś po prostu słabym, a tego wielu 
fanów by nie przeżyło. Najnowszy album to swego rodza-
ju podsumowanie tych wielu lat na scenie i tej drogi, jaką 
przebyli po świecie muzyki, ciągle szukając czegoś nowego. 
Mamy klasyczne Depeche, gdzie żywe instrumenty tworzą 
ten charakterystyczny melancholijny klimat, ale również ta-
kie, którymi fascynuje się świat muzyki klubowej. W jed-
nym numerze potrafią przenieść nas do nieba, tylko po to, 
żeby później wskrzesić nas do żywych za pomocą basu ro-
dem z dub-stepu. Oczywiście w tym wszystkim nie pozwa-
lają zapomnieć nam o swoich wszystkich syntezatorach, 
które co chwilę łączą te dwa wcześniej wspomniane świa-
ty. Niesłychane, jak świetnie udało się połączyć tak odle-
głe bieguny. Świetnie do tego stopnia, że to właśnie spój-
ność jest jednym z największych plusów Delta Machine.

Uwielbiam właśnie takie płyty, gdzie każdy numer jest 
równy i mimo że nie ma tu turbo hitu, to jako całość słu-
cha się tego rewelacyjnie. Wszystko za sprawą tego, że 
nie ma słabych kompozycji, a w każdej można znaleźć coś 
nowego, chociaż czasami trzeba tego przesłuchać trzy-
naście razy. Może dlatego na początku nie do końca by-
łem przekonany co do tej płyty, ale to właśnie taki rodzaj 
muzyki, której trzeba poświęcić więcej czasu. Najlepiej 
ten czas zarezerwować tylko dla siebie i koniecznie w tym 
czasie mieć ze sobą słuchawki. Te dwa czynniki pozwalają 
zatonąć w dźwiękach, jakie brytyjska grupa przygotowa-
ła dla słuchaczy. Miejmy tylko nadzieję, ze ostatni numer 
„Goodbye” nie oznacza końca, a raczej – „Do zobaczenia”.
http://wimp.pl/album/19357872

GRA Z
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•  Poziom trudności: Łatwy
•  Platforma: Wszystkie
•  Koszt: Brak

Kupiłeś nowego,  fantastycznego  laptopa  i zamierzasz 
z niego korzystać w każdej wolnej chwili – po drodze do 
pracy i w delegacjach, na urlopie i w kawiarence po dru-
giej stronie ulicy. I słusznie – to się nazywa produktywne 
zagospodarowanie czasu!

Coraz więcej ludzi decyduje się, aby wyruszyć w mia-
sto z laptopem pod pachą, ale każdy zaprawiony w bo-
jach użytkownik komputera przenośnego powie Ci, że ży-
cie z notebookiem nie zawsze usłane jest różami. W tej 
sztuczce znajdziesz kilka wskazówek i podpowiedzi, któ-
re mają na celu wydłużenie żywotności Twojego laptopa 
oraz złagodzenie trudów niekończących się poszukiwań 
gniazdka i dostępu do sieci bezprzewodowej.

 » Wydłużanie czasu pracy urządzenia 
na baterii

W nieprzyjaznym (wręcz okrutnym!) świecie bez ogólno-
dostępnych gniazdek elektrycznych Twoja praca z lapto-
pem uzależniona jest całkowicie od ilości energii w aku-
mulatorze. Oto kilka sposobów na wydłużenie żywotności 
baterii, gdy w zasięgu wzroku nie ma żadnego gniazdka…
•  Przyciemnij wyświetlacz. Ekran jest najbardziej ener-

gochłonnym podzespołem  laptopa. Zmniejsz  jasność 
wyświetlacza do minimum, aby wydłużyć czas eksplo-
atacji urządzenia.

•  Wyłącz zbędne procesy. W trakcie pracy na akumu-
latorach wyłącz wykrywanie sieci Wi-Fi i urządzeń Blu-
etooth, jeśli ich nie potrzebujesz; zatrzymaj działające 
w tle skanery antywirusowe i aplikacje chroniące przed 
złośliwym oprogramowaniem, wyłącz zbędne ozdob-
niki (np. efekty Aero Glass w Windows) oraz mechani-
zmy indeksowania plików. Wyjmij płyty CD albo DVD 
i odłącz zbędne napędy, aby zapobiec ich niepotrzeb-
nemu rozpędzaniu lub skanowaniu.

•  Włącz profil oszczędzający energię. W systemie Mi-
crosoft Windows (Panel sterowania/Sprzęt  i dźwięk/
Opcje  zasilania) wybierz plan Oszczędzanie energii, 
a w Mac OS  (w Preferencjach systemu)  skonfiguruj 
ustawienia w panelu Oszczędzanie energii.  Spróbuj 
ograniczyć do minimum zużycie energii w sytuacji, gdy 
czas pracy na bateriach jest najważniejszy.

•  Skalibruj wskaźnik pojemności akumulatora. Co 
około 30 cykli ładowania całkowicie rozładuj akumu-
lator, a potem naładuj go do pełna, aby skalibrować 
wskaźnik naładowania baterii. Rozkalibrowany wskaź-
nik może pokazywać stan akumulatora ze sporymi błę-
dami, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do 
przedwczesnego zamknięcia systemu, nawet jeśli w aku-
mulatorze pozostało  jeszcze całkiem sporo energii.

•  Automatycznie skonfiguruj ustawienia zasilania 
za pomocą programu Aerofoil. Darmowa aplika-
cja dla  systemu Windows o nazwie AeroFoil  (http:// 
silentdevelopment.blogspot.com/2010/05/aerofoil-
-151-released.html) automatycznie konfiguruje parame-
try oszczędzania energii, wyłącza Aero Glass i dostosowu-
je działanie systemu do wymogów zasilania bateryjnego.

(FRAGMENT KSIĄŻKI)

SZTUCZKA 17.
ZOPTYMALIZUJ 
SWOJEGO  
LAPTOPA
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 » Oszczędzaj ekran i klawiaturę

Okruszki  rogalika z kawiarni, piasek na plaży, palce za-
tłuszczone od kanapki… Ochroń klawiaturę przed przy-
padkowymi zanieczyszczeniami,  które mogą się dostać 
między klawisze. W ten sposób nie tylko przedłużysz jej 
życie, ale przy okazji ochronisz ekran laptopa przed zary-
sowaniami spowodowanymi przez klawisze (po zamknię-
ciu pokrywy). Jeśli masz laptop firmy Apple, rozważ zakup 
folii iSkin ProTouch™ (http://iskin.com) – cienkiej, elastycz-
nej osłony dopasowanej do laptopów MacBook, która nie 
przeszkadza w normalnym użytkowaniu klawiatury.

Ewentualnie możesz przyciąć prostokątny kawałek gu-
mowanej podkładki na półki, tak aby pasował rozmiarem 
do rozmiaru laptopa, i wkładaj go do środka przed zam-
knięciem pokrywy (jak plasterek wędliny do kanapki). Nie-
którzy używają w tym celu dopasowanego do rozmiaru 
klawiatury prostokątnego kawałka miękkiej tkaniny.

Jeśli między klawiszami nagromadziło  się  już  sporo 
okruszków i kociej sierści, kup puszkę sprężonego powie-
trza i spróbuj przedmuchać wszelkie niepożądane drobia-
zgi, które ugrzęzły w klawiaturze.

 » Przechowywać w chłodnym miejscu…

Po około godzinie użytkowania laptop może stać się cie-
pły – ba, nawet tak gorący, że może doprowadzić do ła-
godnych odparzeń na nadgarstkach  i udach.  Instrukcja 
obsługi  laptopa MacBook Pro firmy Apple wyraźnie za-
znacza, aby nie trzymać komputera MacBook Pro na ko-
lanach i nie dotykać go inną częścią ciała przez zbyt dłu-
gi czas. „Długotrwały kontakt ze skórą może prowadzić 
do podrażnień albo odparzeń”1.

Jeśli  laptop silnie  się nagrzewa, oddziel go od skóry 
tworzywem albo materiałem, które nie przewodzi  cie-
pła, np. specjalną podkładką pod laptopa albo pokrow-
cem. Koszulki z długim rękawem i szerokimi mankietami 
ochronią Cię przed odparzeniem nadgarstków, jeśli kla-
wiatura i jej okolice w Twoim notebooku mają tendencje 
do przegrzewania się.

Ponadto przegrzanie jest jedną z najczęstszych przy-
czyn uszkodzeń laptopów. Staraj się więc nie dopuszczać 
do nadmiernego rozgrzania maszyny.

 » Przygotuj się do pracy offline

Powiedzmy,  że masz przed sobą 10 godzin  transatlan-
tyckiego lotu bez dostępu do internetu. Albo padła sieć 
w Twojej ulubionej kafejce. Połączenie z internetem nie 

zawsze jest dostępne, więc jeśli to tylko możliwe, warto 
się przygotować do pracy offline.

Spróbuj na przykład przynajmniej częściowo uniezależ-
nić się od aplikacji e-mail obsługiwanych z poziomu prze-
glądarki. Klient poczty elektronicznej Mozilla Thunderbird 
(http://www.mozillamessaging.com) to wręcz niezbędny 
w takich przypadkach program, który umożliwia lokalne 
pobieranie e-maili i pracę offline. Thunderbird wyposa-
żony  jest  też w doskonały mechanizm zarządzania ser-
werami SMTP, więc gdy już wreszcie odzyskasz dostęp do 
sieci, będziesz mógł błyskawicznie wybrać serwer, przez 
który wyślesz pocztę. Chcesz użyć bezpiecznego, firmo-
wego serwera SMTP, aby przesłać ważne wiadomości do 
biura? Nie ma problemu. W programie Thunderbird mo-
żesz skonfigurować kilka serwerów SMTP  i powiązać  je 
z różnymi kontami e-mail.

 » Zabezpiecz dane

Gdy pracujesz w terenie, w zasięgu ogólnodostępnych 
sieci bezprzewodowych, powinieneś  zabezpieczyć  sys-
tem laptopa skuteczną zaporą sieciową, skonfigurowaną 
pod kątem maksymalnej ochrony. (Więcej informacji o in-
stalowaniu programowego firewalla znajdziesz w Sztucz-
ce 48., „Postaw zaporę sieciową dla systemu Windows”).

Wyłącz ponadto udostępnianie  folderów  i wszystkie 
serwery  lokalne (takie  jak serwer WWW, FTP czy VNC), 
które zainstalowałeś na laptopie, aby zniechęcić poten-
cjalnych intruzów do włamania. Zadbaj o to, aby hasła lo-
gowania do systemu były odpowiednio silne.

Na koniec rozważ zaszyfrowanie danych na dysku, aby 
w razie kradzieży ochronić je przed dostaniem się w nie-
powołane ręce. W przypadku systemu Mac OS X możesz 
to zrobić za pomocą aplikacji FileVault.

Uwaga
W części 1., w Sztuczce 20., „Tworzenie dys-
ku chronionego hasłem na komputerze PC”, 
oraz w Sztuczce 46. w tej części („Trwałe usu-
wanie danych z dysku twardego”) znajdziesz 
praktyczne wskazówki, które uniemożliwią 
złodziejom i wirtualnym podglądaczom od-
czytanie Twoich dokumentów.

 » Przenoś ostrożnie

Laptop spędza większą część czasu w torbie na Twoim 
ramieniu, obija się o Twoje plecy i o ludzi w komunikacji 
miejskiej albo miota w różne strony na tylnym siedzeniu 

http://iskin.com
http://iskin.com
http://www.mozillamessaging.com
http://www.mozillamessaging.com
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samochodu. Owinięcie go w starą koszulkę z linuksowym 
Tuksem i wciśnięcie do plecaka pełnego różnych gadże-
tów nie jest najszczęśliwszym pomysłem. Zadbaj o jego 
komfort. Zainwestuj w wyściełany pokrowiec albo dobrej 
klasy torbę na laptopa, która zabezpieczy go przed uszko-
dzeniem, jeśli sprzęt przypadkiem Ci upadnie albo ktoś 
niechcący go kopnie.

 » Archiwizuj

Komputery przenośne narażone są na wstrząsy w znacz-
nie większym stopniu niż  stacjonarne,  to  zaś  zwiększa 
ryzyko awarii dysku twardego. Zatroszcz się o regularne 
i częste archiwizowanie danych. Wygospodaruj w domu 
miejsce na stację dokującą, do której mógłbyś podłączyć 
laptopa w celu naładowania akumulatorów i wygodnego 
zarchiwizowania danych na zewnętrznym dysku twardym.

Uwaga
Jeśli znasz siebie jak zły szeląg i wiesz, że bę-
dziesz zapominał o podłączaniu zewnętrznego 
dysku twardego w celu zrobienia kopii zapaso-
wej, to zapoznaj się ze Sztuczką 1., „Skonfigu-
ruj automatyczny, niezawodny mechanizm two-
rzenia kopii zapasowych”, w której opisaliśmy 
sposób na automatyczne tworzenie lokalnych 
i zdalnych kopii zapasowych przez internet za 
pomocą usługi CrashPlan.

 » Zabierz przydatne akcesoria

Jeśli Twój laptop wyposażony jest w nagrywarkę CD albo 
DVD, to zabierz ze sobą w podróż kilka czystych płyt (albo 
przenośną pamięć USB), aby ułatwić sobie archiwizację 
danych w plenerze. Mogą Ci się też przydać adaptery do 
różnych gniazdek elektrycznych, zapasowy (naładowany) 
akumulator, przewód sieciowy (Ethernet) albo kabel tele-
foniczny i zapasowa mysz.

 » Poszukaj dostępu 
do sieci bezprzewodowej

Istnieją specjalne strony internetowe i programy, ułatwia-
jące wyszukiwanie miejsc z dostępem do sieci Wi-Fi, czyli 
tzw. hotspotów. Oto kilka przykładów:
•  Serwisy takie jak http://atlas-wifi.pl czy http://www.

hotspot.pl to mapy znanych hotspotów w rejonie całej 

Polski, przy czym ten drugi wyposażony jest w wyszu-
kiwarkę przystosowaną do obsługi na telefonach ko-
mórkowych. Podobne wyszukiwarki  istnieją w wielu 
krajach – na przykład serwis http://www.free-hotspot.
com zawiera dane o darmowych punktach dostępo-
wych dla niemal całego świata.

•  NetStumbler to aplikacja dla systemu Windows, któ-
rą można pobrać za darmo pod adresem http://www.
netstumbler.com/downloads. Służy ona do przegląda-
nia sieci bezprzewodowych, w zasięgu których jesteś, 
sprawdzania, czy są one chronione hasłem, oraz wery-
fikowania siły sygnału. W porównaniu z wbudowanymi 
narzędziami Windows do obsługi sieci bezprzewodo-
wych główną zaletą aplikacji NetStumbler jest możli-
wość wyświetlenia także tych sieci, które nie propagują 
swojej nazwy (takie sieci nie są widoczne na domyśl-
nej liście dostępnych sieci Wi-Fi w Windows).

•  iStumbler to przeznaczony wyłącznie dla systemu Mac 
OS program, który można pobrać za darmo pod adre-
sem http://istumbler.net. Podobnie  jak NetStumbler 
w systemie Windows, iStumbler wyświetla listę wszyst-
kich sieci bezprzewodowych w Twoim zasięgu (niezależ-
nie od tego, czy nadają swój SSID, czy też nie), a także 
listę dostępnych urządzeń Bluetooth i sieci Bonjour.  «
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CIASTO 
DROŻDŻOWE

Z JABŁKAMI

• 1/2 kg mąki

• 5 dag drożdży

• 5 żółtek

• 1 całe jajko

• 15 dag masła

• 3/4 szklanki cukru

• 1 szklanka mleka

• 1 mała torebka cukru waniliowego

• 3–4 kwaskowate jabłka

• 1 cytryna

• cukier puder

• 1/2 łyżeczki cynamonu

• 1 łyżka rodzynek

• kilka orzechów włoskich do dekoracji

Przygotować rozczyn na ciasto – drożdże rozkruszyć, wymieszać z łyżką 
cukru, lekko podgrzanym mlekiem i 3 łyżkami mąki. Odstawić w cie-
płe miejsce do wyrośnięcia na około 15 minut.

Masło stopić. Cytrynę sparzyć i otrzeć z niej skórkę, a następnie wy-
cisnąć sok.

Rodzynki sparzyć wrzątkiem i pozostawić do ocieknięcia.
Żółtka i całe jajko utrzeć z cukrem i połową cukru waniliowego. Mąkę 

przesiać przez sitko do dość dużej miski, dodać masę żółtkową, wyro-
śnięty rozczyn i otartą skórkę z cytryny. Wyrobić gładkie ciasto, gdy 
już będzie odchodzić od ręki, dodać stopione masło i jeszcze chwilę wy-
rabiać, aż całe masło się wchłonie. Miskę przykryć ściereczką i odsta-
wić w ciepłe miejsce na około 30 minut do wyrośnięcia.

Jabłka umyć, rozkroić, wyciąć gniazda nasienne, pokroić na ósem-
ki, skropić lekko sokiem z cytryny.

Wyrośnięte ciasto przełożyć do tortownicy lub kwadratowej blaszki 
wyłożonej papierem do pieczenia lub wysmarowanej masłem. Jabłka 
oprószyć cynamonem wymieszanym z resztą cukru waniliowego i wy-
łożyć na ciasto, lekko wciskając. Między jabłkami rozsypać rodzynki. 
Odstawić jeszcze raz ciasto na 15 minut do wyrośnięcia.

Piekarnik nagrzać do temperatury 180 stopni, wstawić ciasto i piec 
około 50 minut. Upieczone ciasto oprószyć cukrem pudrem i grubo po-
sypać siekanymi orzechami włoskimi.

S M A C Z N E G O «
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