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 » Norbert Cała: 
„Let’s Talk iPhone” to było Keynote takie jak poprzednie, 
ani lepsze ani gorsze.

 » Wojtek Pietrusiewicz: 
SoundSphere wpisuje się w moje wyobrażenie minimali-
stycznego mieszkania – dwa głośniki i iPad pełniący cen-
trum dowodzenia na ławie.

 » Krystian Kozerawski 
Kiedy rozmawiałem z organizatorami dzień wcześniej, 
wyczuwałem podskórnie, że pełni są obaw co do tego, 
czy MyGreatFest odniesie sukces. Bez wątpienia jednak 
tak się stało

 » Sławek Durasiewicz: 
Kiedy następuje taki czas, że trzeba zejść na ziemię i cho-
ciaż chwilowo cyberprzestrzeń zostawić na haczyku, 
to z ciężkim sercem gasisz kompa i wyjmujesz wtyczkę 
z gniazdka.

 » Kinga Ochendowska:  
Jeśli ktoś się spodziewał, że ścieżki muzyczne, które w in-
nych krajach kosztują odpowiednio 79 pensów i 99 cen-
tów, w Polsce kosztować będą 59 groszy, to rzeczywiście 
miał powody do rozczarowania.

iMagazine skończył rok. Byliśmy już przygotowani do 
hucznych obchodów rocznicy, bo jest czym się pochwa-
lić, ale...

Steve Jobs nie żyje. Wiadomość jak grom z jasnego 
nieba uderzyła w nas wszystkich. Odszedł bodajże naj-
większy wizjoner naszych czasów, bez którego pomy-
słów i uporu, nadal żylibyśmy w świecie bez GUI. Jego 
geniusz polegał na tym, że potrafił przedstawić nam, 
użytkownikom, zwykłe rzeczy z niezwykłej perspektywy 
i zmieniać długoletnie przyzwyczajenia. Do tego stop-
nia, że potrafiliśmy stać godzinami w długich kolejkach 
po produkty stworzone przez Apple.

Choć większość z nas nie znała go osobiście, poczuli-
śmy, że odszedł ktoś nam bliski. Zrozumieliśmy, że nie-
uchronnie kończy się pewna era, której byliśmy świadka-
mi, którą mogliśmy poczuć własnymi palcami używając 
produktów, będących jej nierozerwalną częścią.

Gdyby nie Steve Jobs i jego pomysły, zapewne nie 
spotkalibyśmy się - my nie tworzylibyśmy iMagazine dla 
Was, a Wy nie bylibyście macuserami i naszymi czytel-
nikami. Osoba Steva Jobsa wpłynęła na nas wszystkich, 
wymusiła spojrzenie na świat i produkty nas otaczają-
ce z innej perspektywy.

Dziękujemy Ci za to, co zrobiłeś dla nas.

Dominik Łada



polski przekład ekskluzywnej biografii
Steve’a Jobsa

w księgarniach od 21 listopada

http://www.insignis.pl/


 » 2011 nr 10 » wyniki konkurSów 7

We wrześniowym iMagazine, odbyły się dwa konkursy.

1.   KonKurs „KinGsTon WiDrivE”
Firma Kingston Polska ufundowała dla naszych czy-
telników swój najnowszy produkt - bezprzewodo-
wy dysk WiDrive. Jest to wersja 16GB. Aby go wy-
grać, należało poprawnie odpowiedzieć na pytanie 
konkursowe: 

Czy dysk WiDrive możemy podłączyć do istnieją-
cej sieci WiFi?

Odpowiedź poprawna brzmi – Tak, można

Zwycięzcą w konkursie został: Tomasz Majdecki 
z Poznania

2. KonKurs „Family Farm”
Firma iQ Publishing, ufundowała dla naszych czytel-
ników 5 kopii gry Family Farm. Aby wygrać jedną 
z nich, należało poprawnie odpowiedzieć na pytanie 
konkursowe:  
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Só
w 1.  Family Farm to gra z gatunku: 

a) Tycoon rolniczy
b) Rodzinna gra ruchowa
c) Platformówka
d) Sportowa

Poprawne odpowiedzi to: 
a) Tycoon rolniczy

Gry wygrali: 
- Jakub Groń ze Szczawna-Zdrój
- Sebastian Trześniewski z Zakopanego
- Rafał Rudecki z Krakowa
- Marcin Brzejczyk z Otwocka
- Wojciech Majchrzak ze Szczecina

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

 » 2011 nr 10 » GRY IOS » Backstab 82

Nazywam się Henry Blake, niegdyś 
dumny oficer Angielskiej Marynarki 
Królewskiej. Teraz jestem rozbitym 
człowiekiem. Zdradzony, uwięziony, 
moja narzeczona zabrana... jednak 
znalazłem moją wolność, a  wkrótce 
znajdę też i zemstę.*

Tak pokrótce rysuje się smutna historia naszego głów-
nego bohatera, którego losy, jak się pewnie domyślasz 
drogi czytelniku, od teraz leżeć będą w Twoich rękach. 
BackStab jest kolejnym tytułem wydanym przez moje-
go ulubionego wydawcę gier na iOS, czyli firmę Game-
loft. Jeszcze przed premierą gry wiedziałem, że muszę ją 
mieć. Świetne intro, rewelacyjnie zapowiadające się sce-
ny walki, muzyka rodem z piratów z Karaibów, no i moja 
ulubiona tematyka: piraci! Do tego świetna oprawa gra-
ficzna. No i Gameloft.

» Backstab vs Creed

Jakież było moje zdziwienie, gdy w końcu miałem czas, by 
uruchomić Backstab i w pełni zanurzyć się w jego świat. 
Z jednej strony, mieliśmy już na iOS Assassn’s Creed, abs-
trahując od tego jak bardzo udany bądź nieudany był to 
tytuł, Backstab w swojej formie nie jest więc żadną no-
wością. Wręcz przeciwnie. Niemniej strasznie chciałem go 
mieć i byłem święcie przekonany, że Gameloft poważnie 
podszedł do częściowej krytyki, jaka spłynęła na Assas-
sin’s Creed. Logiczne dla mnie było, że mankamenty po-
przedniego tytułu będą poprawione w kolejnej grze tak, by 
stworzyć produkt lepszy i przez to lepiej się sprzedający.

Niestety, jak dla mnie Backstab praktycznie niczym 
nie różni się od wspomnianego już Creeda. Świetnie za-
powiadające się sceny walki są po prostu sposobem po-
kazywania tego jak wykańcza się przeciwnika i są tak 
powszechne, że już po 15 minutach grania człowiek ma 
ich dosyć. Zwłaszcza, że sama walka nie jest szczegól-
nym wyzwaniem. Wystarczy bezmyślnie naciskać przy-
cisk „szabli” i kierować się +/- w stronę wroga. Resztą 
zajmie się już Blake.

BackStaB
KrZysZTof MorAWsKI
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Adobe przedstawia, czyli pakiety 
Photoshop Elements 10  
i Premiere Elements 10
Firma Adobe wydała 10 wersję aplikacji z serii Elements. Programy Photo-
shop Elements 10 oraz Premiere Elements 10 zyskały w nowych odsłonach 
kilka funkcji, które amatorzy domowej fotografii oraz filmów rodzinnych po-
winni przywitać bardzo ciepło. Znacznie poprawiono możliwość organizacji 
bibliotek zdjęć. Dodano możliwość wyszukiwania obrazów i scen zawierają-
cych odpowiednie elementy. Może to być twarz przyjaciela lub przedmiot. Na 
podobnej zasadzie możemy organizować media poprzez tagowanie ich przy 
użyciu listy przyjaciół z Facebooka. Photoshop Elements 10 to nowe możliwo-
ści łatwego tworzenia efektów wizualnych oraz dodawanie tekstów na krzy-
wych. Podczas edycji filmów w Premiere Elements 10 będziemy mogli swo-
bodniej przeprowadzać korektę barw oraz umieszczać zdjęcia w projektach.

Cena każdego z programów wynosi 83 Euro. Istnieje możliwość zakupu 
pakietu obu aplikacji, wówczas poniesiony koszt to 125 Euro. Dodatkowo, 
będzie możliwość wykupienia usługi Adobe Elements Plus, która daje 20 GB 
przestrzeni na przechowywanie zdjęć oraz filmów, a także dostęp do biblio-
teki grafik, szablonów i efektów.

Witamy Apple Store Polska
Apple Online Store jest już dostępny dla Polaków. Cieszymy się, że może-
my dostarczyć polskim konsumentom najlepsze zakupowe doznania. Pola-
cy mogą teraz wybierać spośród pełnej gamy iPadów, telefonów iPhone, 
komputerów Mac i iPodów, 24 godziny na dobę, przy pomocy zaledwie kil-
ku kliknięć.

Apple Online Store oferuje darmowe grawerowanie iPadów i iPodów – za-
pewniając tym samym możliwość personalizacji urządzeń, a także niebywałe 
możliwości dopasowania komputerów Mac do swoich potrzeb. W Apple On-
line Store klienci mogą kupić telefony iPhone bez simlocka i korzystać z nich 
z kartą wybranego przez siebie operatora. Darmowa dostawa od 500 zł. 

Link do sklepu: http://store.apple.com/pl. Kontakt telefoniczny: 800 702 322

iomega link – prywatna chmura 
dla iphone’a
Iomega udostępniła właśnie iLink – nową aplika-
cję dla iPhone’ów, iPadów i iPodów touch, która 
umożliwia korzystanie z prywatnej chmury (Io-
mega Personal Cloud) na sieciowych dyskach NAS 
z serii Home Media czy Ix StoreCenter.

Dzięki Iomega Personal Cloud mamy dostęp, 
z każdego miejsca na ziemi i o każdej porze, do 
naszych dokumentów i multimediów. Dostępu 
możemy udzielić jednocześnie dla 250 użytkow-
ników lub urządzeń. Do tej pory mogli z tego roz-
wiązania korzystać użytkownicy komputerów, te-
raz dzięki darmowej aplikacji iLink, chmura jest 
dostępna również dla podłączonych do interne-
tu urządzeń z iOS – iPhone’ów, iPadów lub iPo-
dów touch.

To rozwiązanie na pewno może być bardzo wygod-
ne dla wielu firm, których pracownicy są rozrzu-
ceni w terenie, agencji fotograficznych, redakcji 
mediów tradycyjnych i elektronicznych. Sprawdzi 
się też w domu. Możliwości wykorzystania zawar-
tości chmury w przenośnych iPhonach, iPadach, 
czy iPodach touch są niemal nieograniczone. Już 
nie trzeba dublować plików, czy powierzać ich 
przechowywania komercyjnym usługodawcom.

Jedyne co mi się nie podoba w aplikacji, to czar-
ne tło. Mam nadzieję, że będzie to można w przy-
szłych aktualizacjach zmieniać.

Produkty Iomega dystrybuuje w Polsce firma 
iSource.

Facebook dla ipada
Facebook został uaktualniony i stał się aplikacją 
uniwersalną — wspiera jednocześnie iPhone’a, 
iPoda i teraz też iPada. Zdążyłem go pobieżnie 
przejrzeć i wygląda na to, że jest w zasadzie peł-
na funkcjonalność znana ze strony WWW. Bardzo 
ładnie też wyglądają animacje, a programiści do-
brze wykorzystali boczne wysuwane paski do ob-
sługi komentarzy, wpisów czy bocznego menu.

Zastanawia mnie tylko jedno: czy app na iOS na-
dąży za wersją przeglądarkową patrząc na tempo 
wprowadzania nowej funkcjonalności?

aktualizacje
Od ostatniego wydania, ukazały się następujące 
aktualizacje dla komputerów Apple: 
•  Digital Camera RAW Compatibility Update 3.8, 

6,9MB
• Lexmark 2.6 Printer Driver, 133,9MB
• Security Update 2011-005 (Lion), 15,59MB
• MacBook Air EFI Firmware Update 2.1, 3,99MB
•  Macbook Pro EFI Firmware Update 2.2, 

4,17MB
• Mac mini EFI Firmware Update 1.3, 4,26MB
•  Thunderbolt Software Update (OS X Lion), 

60,3MB
• Thunderbolt Display Firmware Update, 923KB
• ProApps QuickTime Codecs, 1,1MB
• iTunes 10.5, 102MB
• iOS5
• Mac OS X 10.7.2

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

http://itunes.apple.com/pl/app/iomega-link/id465695997?mt=8
http://www.isource.pl/
http://store.apple.com/pl
http://store.apple.com/pl
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Konkurs dla talentów literackich – „Twoje 10 minut”
Piszesz? Publikuj! Nie chowaj tekstów do szufla-
dy! Daj się odkryć! Twoje 10 minut - to szansa na 
Twój debiut!
Twoje 10 minut to akcja organizowana przez Fundację 
Sztuki Nowej Znaczy się w ramach projektu „STREFA 
WOLNEGO CZYTANIA”, której partnerem jest Virtualo. 
Celem przedsięwzięcia jest promowanie młodych ta-
lentów. Wszyscy pisarze, którzy do tej pory nie ujaw-
niali się ze swoim talentem, mają szansę zaprezen-
tować swoją twórczość szerokiemu gronu ekspertów 
literackich. Wystarczy, że na adres kontakt@strefa-
wolnegoczytania.pl prześlą jednostronicowy frag-
ment swojej twórczości. Spośród osób, które prześlą 
fragment, zostanie wybranych 10 najlepszych pisa-
rzy, którzy dostaną zaproszenie na jedno z najważniej-

szych świąt książki w Polsce – Krakowskie Targi Książ-
ki! W trakcie Targów osoby wyłonione w pierwszym 
etapie konkursu będą miały szansę zaprezentować się 
przed znanymi i cenionymi redaktorami i wydawcami.

Oficjalnym partnerem akcji „Twoje 10 minut” jest 
Virtualo, które dla zwycięzcy akcji przygotowało nie 
lada niespodziankę! Osoba, która przez jury obecne na 
Targach Krakowskich zostanie uznana za największy ta-
lent literacki, otrzyma możliwość opublikowania swojej 
książki w formie ebooka w formacie PDF i EPUB. Ebo-
ok będzie promowany na Virtualo.pl, a za posrednic-
twem sieci dystrybucji Virtualo trafi do największych 
polskich e-księgarń m.in. empik.com,  gandalf.com.pl, 
amazonka.pl.

Szczegóły akcji: Virtualo.eu

Wacom wprowadza nowy ekran dotykowy  
Cintiq 24HD
Wacom wprowadza do sprzedaży swój najnowszy produkt – tablet (?) Cintiq 24HD.
Generalnie do określenia „tablet” przylgnął ostatnio, za sprawą iPada, synonim komputera naręcznego. Ale faktycz-
nie Wacom jest pionierem tabletów do rysowania, w tym chyba jedynych w swoim rodzaju ekranów, na których bez-
pośrednio designerzy mogą rysować swoje projekty – Cintiq.

Do tej pory były znane dwie wersje – duży 21″ i jego mały brat 12″. Wacom wprowadza teraz model 24″ z ekranem 
full HD (1920×1200 pikseli, 61 cm) z poprawioną gamą kolorów Adobe (do 92% RGB), no i z niesamowicie wygodnym 
systemem ustawiania kąta nachylenia do pracy. Cintiq 24HD łączy technologię pióra firmy Wacom, 2048 poziomów 
nacisku oraz 40 stopni nachylenia z panoramicznym ekranem. Nareszcie jest na prawdę dużo miejsca do pracy.

Monitor/ekran/tablet, nie mogę się zdecydować, nie jest tani. Będzie niebawem dostępny w Polsce w sprzedaży 
w cenie 2299EUR (cena brutto przeliczana na PLN). Dla profesjonalistów produkt „must-have”.

Alternatywne SSD do Macbooków Air u polskiego dystrybutora
Firma Extrememem wprowadza do sprzedaży w Polsce zamienniki dysków SSD, które można montować w Mac-

bookach Air.
Dyski MX-Katana (swoją drogą niezła nazwa na polski rynek) do-

stępne są w dwóch rozmiarach 128 i 256GB. Wyprodukowane są 
w technologii NAND Flash MLC (Multi-level Cell), mają 128 MB pamię-
ci cache, odczyt maksymalny do 275 MB/s, zapis dochodzący do 225 
MB/s. Maksymalna wydajność przy odczycie oraz zapisie danych (lo-
sowo, 4 kB bloki danych) wynosi maksymalnie 25 000 IOPS.

Dyski SSD z serii MX-KATANA mierzą 111,5 × 24 × 2,5 mm oraz ob-
jęte są 24-miesięczną gwarancją producenta. Deklarowana żywot-
ność urządzeń to 1 milion godzin (czyli teoretycznie 114 lat pracy).

Sugerowane ceny detaliczne dysków to: 
Mach Xtreme Katana 128GB – 1329 zł
Mach Xtreme Katana 256GB – 1889 zł

mailto:kontakt@strefa-wolnegoczytania.pl
mailto:kontakt@strefa-wolnegoczytania.pl
mailto:kontakt@strefa-wolnegoczytania.pl
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Ciekawostka – w Apple 
Store PL dostępny jest 
iPhone 4 8GB
W polskim internetowym Apple Store zniknął iPhone 4 
w wersji 16 i 32GB i można w tej chwili zamawiać TYLKO 
najnowszą wersję 8GB.

Ciekawa sprawa, bo przypomnijmy, że Polska nie zna-
lazła się ani w grupie państw, które w pierwszym rzucie 
(14 października) będą mieli iPhone 4S, ani w drugim, któ-
ra ma dostać 28 października. Znaleźliśmy się najprawdo-
podobniej w ostatniej transzy przewidzianej na grudzień.

W związku z tym polscy klienci przez najbliższe ok. 
2 miesiące nie będą mogli kupić iPhone’a z większą pojem-
nością pamięci z oficjalnego kanału sprzedaży.

Całkiem nieźle jak na takie wielkie rozczarowanie
Apple opublikowało informację, że iPhone 4S, który 

przez wielu tzw. „analityków” został okrzyknięty „wielkim 
rozczarowaniem”, w ciągu 24 h został zamówiony w licz-
bie 1 miliona sztuk.

Jest to najlepsze wynik w dotychczasowej historii pre-
mier iPhone’a. Poprzedni model, iPhone 4, pierwszego dnia osiągnął 600 tys. sztuk.

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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Końcowy MacMark wyliczany jest na podstawie wzoru:
MacMark = (1 ÷ (suma testów w sekundach)) × 100 000

Pełny opis testów na stronie:
http://morid.in/macmark201108

http://morid.in/macmark201108
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Steve Jobs to błyskotliwy, charyzmatyczny wizjoner, 
który niczym wytrawny dom mody stworzył w tech-
nologii wysmakowane trendy, a te na dobre stały się 
integralną częścią życia milionów.

Michał Rajpert

Steve Jobs zostawia przecież swoje dziecko najsilniejsze 
w historii. Ja się jednak boję, że świat nie będzie słu-
chał poważnych komentatorów, tylko będzie się kiero-
wał tym, co napiszą w tabloidach.

Norbert Cała

Większość czternastolatków, biegających po ulicach 
całego świata z iPodami w kieszeni, nie ma zielonego 
pojęcia, kto to jest Steve Jobs i musimy się z tym pogo-
dzić. Przecież to dzieci są przyszłością świata i poten-
cjalnymi przyszłymi klientami firmy. My wszyscy wie-
my jednak, kto to jabłuszko odpowiednio nadgryzł

 Jarek Cała

Gdyby nie Steve Jobs i jego pomysły, zapewne nie spo-
tkalibyśmy się - my nie tworzylibyśmy iMagazine dla 
Was, a Wy nie bylibyście macuserami i naszymi czy-
telnikami. Osoba Steva Jobsa wpłynęła na nas wszyst-
kich, wymusiła spojrzenie na świat i produkty nas ota-
czające z innej perspektywy.

Dominik Łada

Oglądanie keynote’ów, ze Stevem w roli głównej, za-
wsze było dla mnie nie lada przyjemnością.

Wojtek Pietrusiewicz

To parcie przed siebie i pilnowanie ustalonego wcze-
śniej kierunku jest najsilniejszą Pana cechą. Realiza-
cja celów bez kompromisów. Za to ogromny szacunek 
Panie Jobs.

Przemek Marczyński

Steve Jobs jest dla mnie ikoną niesamowitego lidera 
i przykładem, że pasja potrafi budować niesamowite 
produkty, które zmieniają świat.

Michał Śliwiński

Jobs to fenomen, legenda, pole zaburzonej rzeczywisto-
ści a przede wszystkim – niezłomny upór i przekona-
nie o słuszności własnego sądu. Steve jest postacią z 
reklamy Think Different, którą sam przeforsował, na 
przekór ówczesnemu zarządowi Apple.

Kinga Ochendowska
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… 

w tym ogrodzie usiedliśmy
co go ludzie życiem nazywają
na chwilę

i drzewa były
co je ludzie czasem nazywają
krótką chwilę

mniejszą jeszcze

idziesz już
droga twoja

bo czasu może braknąć
i słów może braknąć
a ty musisz już iść

w swoją stronę

1995

                     

                  Edward Jan Stanisz
                                  



• tylko oryginalne produkty potwierdzone hologramem SGP California
• atrakcyjne ceny
• szybka wysyłka UPS w 24 h
• pełna oferta modeli i kolorów dostępna na www.sgp-shop.pl

Autoryzowany dystrybutor SGP California Glaser 
ul. Marywilska 36, 03-228 Warszawa, info@sgp-shop.pl +48 668 848 386; Współpraca handlowa: b2b@sgp-shop.pl

Etui SGP iPhone 4 Linear  
(srebrny)
CEna: 99,00

Etui SGP iPhone 4 Linear 
(różowy)
CEna: 99,00

Etui SGP iPhone 4 Linear  
(limonkowy)
CEna: 99,00

Etui SGP iPhone 4 Valencia 
Swarovski (biały)
CEna: 149,00

Etui SGP iPhone 4 argos  
(czerwony)
CEna: 139,00

Etui SGP iPhone 4  Vintage S 
(brązowy)
CEna: 179,00

Etui SGP iPhone 4 illuzion  
Series (czarny)
CEna: 139,00

Etui SGP iPhone 4 Gariz 
(czarny)
CEna: 209,00

Etui SGP iPad/iPad 2 Griff 
(czarny)
CEna: 219,00

Etui SGP iPad/iPad 2  illuzion 
(pomarańczowy)
CEna: 219,00

Etui SGP iPad/iPad 2 Griff 
Vintage
CEna: 219,00

Etui SGP iPad/iPad 2  illuzion 
(niebieski)
CEna: 219,00

Etui SGP iPad/iPad 2  illuzion 
(czerwony)
CEna: 219,00

Etui SGP iPad 2 argos  
(czarny)
CEna: 329,00

Etui SGP iPad 2 argos  
(niebieski)
CEna: 329,00

Etui SGP iPad 2 argos  
(różowy)
CEna: 329,00

http://www.sgp-shop.pl/
mailto:info@sgp-shop.pl
tel:%2B48 668 848 386
mailto:b2b@sgp-shop.pl
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» 17 września 2011,  
 Londyn, Old Truman’s Brewery

Kilka tygodni temu w Londynie odbyła się impreza o na-
zwie MyGreatFest, poświęcona jailbreakingowi, a więc 
hackowaniu systemu iOS celem m.in. instalacji rozsze-
rzeń lub programów, które z różnych powodów nie są 
dostępne w App Store. Co ciekawe, zorganizowali ją nie 
spece od marketingu czy reklamy, a zwykli użytkowni-
cy i deweloperzy zaangażowani w społeczność jailbreak 
i trzeba przyznać, że zrobili to bardzo dobrze. Miałem 
okazję śledzić ostatnie przygotowania. Bardzo podobał 
mi się ich zapał, ale też ich prostolinijność.

MyGreatFest odbył się w Londynie, w jednej z dawnych 
hall fabrycznych Old Truman’s Brewery, miejscu samym 
w sobie interesującym, będącym centrum artystyczno-
-rozrywkowym o autentycznej i dekadenckiej atmos-
ferze. Stary browar Trumana, położony trochę na ubo-
czu, ale jeszcze w centrum Londynu (pierwsza strefa) był 
moim zdaniem świetnym wyborem. To popularne miej-

sce wśród organizatorów tego typu imprez – tego same-
go dnia w innej z hal odbywała się konferencja dotycząca 
Windows Phone 7, a dzień wcześniej impreza Facebooka.

Konwent społeczności jailbreak, bo tak w istocie na-
leżało by to określić, przyciągnął ludzi z wielu stron 
Europy. W dość długiej kolejce, jaka ustawiła się pod 
drzwiami na pół godziny przed otwarciem, spotkałem 
Niemców, Szwedów, Szwajcarów, Holendrów, nie licząc 
oczywiście mieszkańców Londynu czy generalnie oby-
wateli Zjednoczonego Królestwa (np. mieszkańca leżą-
cej u wybrzeży Francji wyspy Guernsey). Z nielicznymi 
wyjątkami, wszyscy oni uzbrojeni byli w iPhone’y i  iPady 
z systemem w trybie jailbreak. Do Londynu na pewno 
przyciągnęli ich prelegenci, jacy mieli pojawić się na 
samej imprezie. Przede wszystkim chyba Jay Freeman, 
znany też jaki Saurik, twórca Cydii, czyli swego rodza-
ju przeglądarki repozytoriów z rozszerzeniami i progra-
mami. Wiele osób czekało też na prezentację członków 
zespołu Chronic Dev, twórców GreenPois0n – oprogra-
mowania do wykonywania jailbreak.

MygreatFeSt, 
czyli na żywo 
o Jailbreak KrysTian KozEraWsKi
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» Prezentacja dokonań

Niemal wszyscy prelegenci skupili się na przedsta-
wieniu swoich dokonań, zaczynając od powodów dla 
których zaczęli pisać rozszerzenia czy aplikacje dla 
urządzeń wprowadzonych w tryb jailbreak, po aktual-
ne projekty. Tak wyglądały prezentacje Aarona Asha, 
twórcy rozszerzenia Multifl0w, członków Chronic Dev 
– p0sixninja i iOPK, ekipy stojącej za projektem  iDroid 
(przeniesienie sytemu Android na  iPhone’a i iPada), 
Carstena Heinelta – twórcy managera plików iFile 
i wreszcie Johna Wheltona, który zhackował iPoda 
nano.

Każda z prezentacji była na swój sposób ciekawa. 
Najmniej porywająca, bo zdradzająca duży pesymizm 
co do przyszłości odblokowywania i łamania systemu 
iOS, była prezentacja członków Chronic Dev. Ich zda-
niem, z każdą kolejną aktualizacją iOS, wprowadzanie 
urządzeń w tryb jailbreak staje się coraz trudniejsze. 
W pogoni kota za myszą, dystans pomiędzy nimi wy-
raźnie się zmniejszył, zwłaszcza po tym, kiedy jeden 
z członków zespołu został zatrudniony przez Apple. 
Dalsze prace, będą wymagały powiększenia zespołu 
i znalezienia nowych źródeł finansowania.

Zupełnie inaczej wyglądała za to prezentacja Saur-
kia, który odpowiadał na często zadawane mu py-
tania. Oczywiście większość z nich dotyczyła Cydii. 
Przedstawił więc w zrozumiały sposób to, czym wła-
ściwie Cydia jest i jak działa. Według niego, Cydia jest 
tylko i wyłącznie swego rodzaju przeglądarką inter-
netową, za pomocą której można przeglądać różne, 
niezależne repozytoria z programami, te ostatnie 
może założyć niemal każdy. Saurik nie jest w stanie 
tego kontrolować, nie może też walczyć z repozyto-
riami zawierającymi pirackie programy dla iOS, któ-
re po otrzymaniu ostrzeżenia często zmieniają adresy 
URL. Zdradził też trochę informacji na temat Cydii dla 
Mac. Inną ciekawostką, o której wspomniał, jest odse-
tek urządzeń wprowadzonych w tryb jailbreak, który 
waha się pomiędzy 6 a 12 procent. Było też sporo od-
powiedzi na pytania czysto osobiste, choćby dotyczą-
ce jego brody. Saurik jest niewątpliwie showmanem, 
a jego wystąpienie przypominało trochę monolog ja-
kiegoś amerykańskiego komika.

Kiedy rozmawiałem z organizatorami dzień wcze-
śniej, wyczuwałem podskórnie, że pełni są obaw co do 
tego, czy MyGreatFest odniesie sukces. Bez wątpienia 
jednak tak się stało, a oni pracują obecnie nad prze-
niesieniem tej imprezy, już pod nazwą  JailbreakCon, 
za Ocean. Mam nadzieję tylko, że nie wyniosą się na 
stałe z Europy. «



http://www.imagazine.pl/drukuj-fotoalbum
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Tak na zdrowy rozum, czego może brakować do po-
malowania pokoju? No; drabiny, wałków i pędzli, mydła 
malarskiego, folii i farb. Ale to tylko pozory. W miarę po-
stępujących robót renowacyjnych okazało się jednak, 
że jest jeszcze parę innych rzeczy, o których nie mieli-
śmy pojęcia.

Samo mycie ścian przed malowaniem nie zapowia-
dało tego, co mogło nas spotkać i z ufnością brnęliśmy 
dalej w przyszłość. Właściwie to już widzieliśmy zbliża-
jący się szybkimi krokami finał naszego malowania. Już 
witaliśmy się z gąską. O naiwni!

Po pierwszych próbach malarskich okazało się jed-
nak, że te czynności manualne, które w założeniu miały 
być proste sprawiają pewien problem, a edukacja ma-
larska, wbrew pozorom, wcale nie jest taka łatwa. Naj-
prościej bowiem maluje się farbkami na papierze, pod 
warunkiem, że ów leży na stole, a poprzedniej warstwy 
farby nie trzeba skrobać.

Dość powiedzieć tylko tyle, że taki czeski film dla dzie-
ci pod tytułem „Sąsiedzi” miał chyba swoje solidne pod-
stawy w rzeczywistości i scenariusz pisali ludzie ciężko 
doświadczeni przez los, którym zachciało się wykony-
wać prace o jakich nie mieli pojęcia.

Nałożenie pierwszej warstwy farby spowodowało 
różnego rodzaju wybulenia, które skłoniły nas do zaku-
pienia szpachlówek i szpachli oraz tak zwanych „grun-
tów i gładzi”. W rezultacie etap pierwszy malowania za-
kończył się generalnym skrobaniem, szpachlowaniem 
dziur i nakładaniem warstwy wyrównującej.

Teraz już miało być dobrze. W końcu najgorsze mie-
liśmy za sobą.

Sławomir DuraSiewicz

nie ma 
darmowych 
obiadów

Kiedy następuje taki czas, że trzeba zejść na ziemię i cho-
ciaż chwilowo cyberprzestrzeń zostawić na haczyku, 
to z ciężkim sercem gasisz kompa i wyjmujesz wtyczkę 
z gniazdka. Tak na wszelki wypadek, aby nie kusiło. Ja żem 
uzależniony, więc wszystko możliwe. Na przykład porzu-
cę pracę i nie dam się oderwać. A obowiązki czekają. Kie-
dy się nieopatrznie powiedziało dzieciom, że będą miały 
odnowiony pokój, to żeby nie wiem co, trzeba dotrzymać 
słowa. Dzieciom trzeba wpajać solidność, aby na starość 
same dotrzymywały danego słowa swoim dzieciom. Aby 
więc dotrzymać danego słowa należało albo znaleźć fa-
chowca, albo samemu wziąć się z życiem za bary.

Żona od razu zadecydowała, że żaden fachowiec nie 
jest nam potrzebny. W końcu nie święci garnki lepią, 
a i trochę pieniędzy można zaoszczędzić. Tak więc sta-
nęło na tym, że ów cud kolorowy, wykonamy własnymi 
siłami. Nie miałem siły i żadnego argumentu, którym 
mogłem przeciwstawić się żonie, chociaż byłem przeko-
nany, że to się może nie udać. W każdym razie pomyśla-
łem, że jeżeli pomoc żony nie skończy się tylko na nad-
zorze, to może w przyszłym roku taki pomysł raczej się 
nie narodzi. I z tą myślą wziąłem się do roboty.

Aby samemu wykonać prace malarskie, należy po-
czynić odpowiednie przygotowania: 
• edukacyjne – zakładałem, że manualne raczej nie na-

leżą do trudnych,
• zakupowe – czyli należy nabyć drogą kupna tak zwa-

ną bazę w postaci farb, pędzli i takich innych,
 oraz
• antycypacyjno-czystościowe, czyli wszystkie inne 

ułatwiające późniejsze doprowadzenie mieszkania do 
porządku.
Szybko przewertowałem wszystkie dostępne na In-

ternecie materiały dotyczące malowania. Przeprowadzi-
łem parę rozmów z budowlańcami oraz odbyłem roz-
mowy z doradcami technicznymi w Obi. Stwierdziłem, 
że to nie musi być takie trudne.
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Po wyschnięciu zabraliśmy się za szlifowanie ścian, 
a później za ponowne malowanie. Wybuliny jednakże 
pojawiły się ponownie. No może w mniejszej ilości, ale 
mimo wszystko pojawiły się. Co, u licha mogło je wy-
wołać? Wysnułem nawet hipotezę, że muszą mieć coś 
wspólnego z wirusem komputerowym, zjawisko było 
bowiem bardzo podobne do tego z peceta. Być może 
należało przed malowaniem ściany zeskanować jakimś 
antywirusem.

Teraz wybuliny eliminowaliśmy w sposób indywidual-
ny, bez generalnego skrobania, ale zapewniam Was, że 
już do końca całej „akcji malarskiej” towarzyszyły nam 
jak UFO naćpanemu.

Nie daliśmy się jednak pokonać. Nie będzie nam ja-
kiś wybulin, prawdopodobnie z opcji niemieckiej, psuł 
pracy. I dokonaliśmy „dzieła” mimo przeciwności losu 
związanych z wirusem burchlowym.

Pocieszam się tym, że dzieciom efekt naszej pracy 
się spodobał. Po przyjeździe od dziadków stwierdziły, 
że pokój jest śliczny. Tylko to dało nam siły do dalsze-
go życia. Powiem szczerze, późniejszy pobyt w Hiszpa-
nii był nam naprawdę bardzo potrzebny.

Warto również przytoczyć garść informacji ekono  
micznych: 
• farby zużyliśmy chyba za dużo. Na oko to chyba na-

wet ze trzy razy,
• pokój o powierzchni jedenastu metrów kwadratowych 

malowaliśmy trzy tygodnie, co raczej nie jest mistrzo-
stwem świata,

• mimo porozkładanej folii sprzątania i szorowania mie-
liśmy co niemiara.
Szczerze mówiąc, burchle gdzieniegdzie się uchowały. 

Postanowiłem pozostawić je jako memento, gdyby znowu 
pojawiła się jakaś myśli; „a może byśmy pomalowali...”.

I tu muszę powiedzieć, że to działa. Kiedy myśląc, że 
mnie nikt nie słyszy, pod nosem powiedziałem, że moż-
na by w przyszłym roku odnowić naszą sypialnię... na 
szczęście to, czym dostałem było miękkie.

Dlatego wymyśliłem pięć przykazań, z którymi war-
to się zapoznać:
1. Rób to, co umiesz najlepiej.
2. Daj zarobić innym chytrusie, a zobaczysz, że „dać zaro-

bić komuś” nie musi oznaczać „przeputania majątku”.
3. Specjalistyczne rzeczy pozostaw specjalistom, nawet 

te, które wydają ci się banalne na pierwszy rzut oka.
4. Oszczędność czasu i nerwów jest mierzalna w walucie.
5. Wychodzenie z kryzysu to racjonalne wydawanie 

pieniędzy. Na niemądrym oszczędzaniu tracisz. Za-
rabia bank.
I na koniec, gdybym tak był jakąś znaną w życiu pu-

blicznym osobą (a może i zamożną) i nieopatrznie przy-

znał się do tego, że sam pomalowałem pokój zamiast 
dać zarobić specjalistom od pędzla, uznany bym został 
za osobę niepoprawną politycznie i społecznie, kutwę, 
a jakby koś ustali jeszcze, że pomalowanie mogło mi 
wyjść lepiej niż wyszło, to jeszcze za pierdołę.

I jeszcze jedno, dlaczego napisałem tekst o malowa-
niu pokoju, a nie o tym, co najważniejsze dla każdego 
makowca czyli iTunes.pl?

Odpowiedź jest trywialna. Mimo że na iTunes.pl cze-
kałem kilka lat, jak na gwoździach i jestem naprawdę 
szczęśliwy z tego, że jest, to mam wrażenie, że za parę 
tygodni spowszednieje nam tak, że nawet nie będziemy 
pamiętali, że go kiedyś nie było. A o głupio wykonywa-
nej robocie należy pamiętać, aby nie tracić tam, gdzie 
można zaoszczędzić na dobry obiad. «
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czy, ale również z elementów zręcznościowych, takich 
jak choćby uczestnictwo w turniejach rycerskich. Do-
dajmy do tego fakt, że twórcy gry poświęcili niezwykle 
dużo uwagi na stworzenie rewelacyjnej jak na te cza-
sy oprawy graficznej i mamy gotowy przepis na sukces.

Cinemaware domyślnie stworzyło swoją grę na Ami-
gę, jednak po błyskawicznym sukcesie, jaki odniósł ten 
tytuł bardzo szybko zdecydowano się na stworzenie 
wersji gry zarówno na Atari, Commodore, jak i MS-DO-
Sa. Dziś możemy do niego powrócić za sprawą iOS. Gra 
kosztuje obecnie 2,39 euro (do kupienia pod adresem: 
http://tnij.org/m2t3).

» Pong

Skoro mowa już o grach przełomowych, to nie sposób nie 
wspomnieć o grze Pong, która była jedną z pierwszych 
gier komputerowych w historii! Powstała bowiem 29 li-
stopada 1972 roku (wówczas w formie automatu do gry) 
i wzorowana była na tenisie. Zabawa odbywa się na czar-
nym tle podzielonym w połowie białą, pionową kreską. 
Na obu końcach ekranu znajdowały się poruszające się 
– również w pionie – kreski imitujące rakiety tenisowe. 
Gra polegała na odbijaniu 
białego piksela (piłka) i nie-
dopuszczeniu, aby opuścił 
on ekran. Jej komputero-
wa wersja wydana została 
na Gwiazdkę 1975 r. przez 
firmę Atari i przez wiele 
lat gościła jeszcze na kom-
puterach ówczesnych gra-
czy. Wersję iOS-owa Pon-
ga można pobrać z iTunes 
za darmo pod adresem: 
http://tnij.org/m2uf

Krzysztof MorawsKi

Back to  
the 80’s
Pomimo kolejnych premier gier pod-
noszących nieustannie poprzeczkę 
w dziedzinie grafiki komputerowej czy 
też oprawy muzycznej, zauważyłem, 
że i tak najchętniej wracam do tytułów 
z mojego dzieciństwa. Tytułów, któ-
re kiedyś również wyznaczały trendy 
i przekraczały granice nie do przekro-
czenia. Tytułów, które być może młod-
szych graczy rozśmieszą dziś swoją 
prostą grafiką czy infantylną muzycz-
ką, ale starym wygom na pewno za-
kręci się przy nich łezka w oku…

» Defender of the Crown

Nie inaczej było i tym razem, gdy swoją premierę na iOS 
miał tytuł będący w ścisłej czołówce mojej listy życzeń, 
czyli Defender of the Crown. Doskonale pamiętam cza-
sy, gdy w moim domu królowało dumnie srebrne Atari 
1040 STE. Pamiętam też jak w niektóre weekendowe po-
ranki wybieraliśmy się z bratem na giełdę komputerową 
z paczką czystych dyskietek i pudełkiem pełnym skarbów 
na ewentualną wymianę. Po jednym z takich wyjazdów 
udało nam się zdobyć właśnie DotC, która w dniu swojej 
premiery (1986 r.) zawładnęła i na zawsze zmieniła ry-
nek domowych gier komputerowych.

W grze wcielamy się w rolę Saxon-a (do wyboru 
1 z 4 lordów: Wilfred z Ivanhoe, Cedric z Rotherwood, 
Geoffrey Longsword lub Wolfric the Wild) i staramy się 
walczyć o kontrolę nad Anglią. Warto zauważyć, że gra 
składa się nie tylko z elementów taktycznych, takich jak 
budowa wojsk czy prowadzenie ataków na innych gra-

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/PongVideoGameCabinet.jpg/365px-PongVideoGameCabinet.jpg
http://tnij.org/m2t3
http://tnij.org/m2uf
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» Pac-Man

Wróćmy jednak do lat 80. 
i gry, której chyba niko-
mu nie trzeba przedsta-
wiać, czyli Pac-Man. Jest 
to zręcznościowa gra kom-
puterowa stworzona przez 
firmę Namco, która po raz 
pierwszy została wydana 
w 1980 r. Początkowo – jak 
większość produkcji w tych 
czasach – wydana zosta-
ła na automaty do gier, 
a wraz z wzrostem jej po-
pularności stopniowo kon-
wertowana była na inne 

platformy (Atari, Commodore 64, itd.). Dzisiaj grę można 
zakupić za 3,99 euro pod adresem: http://tnij.org/m2uj.

» Frogger

Fani gier z lat 80. na pewno pamiętać będą też Frogger-
-a, zręcznościową grę z 1981 roku, w której musimy bez-
piecznie przeprowadzić żaby do swoich domów, jedna po 
drugiej. Aby to zrobić, każdy żaba musi unikać różnego 
rodzaju przeszkód, takich jak np. samochody. Gra, któ-
rej dystrybucją zajęła się Sega/Gremlin w dniu premiery 
zachwycała ciekawym pomysłem i swoją innowacyjno-
ścią. Jak łatwo się domyślić została ona również przero-
biona na wiele różnych platform i doczekała się niezli-
czonej chyba ilości klonów. Również teraz na naszych 
iOS-owych urządzeniach możemy cieszyć się ponownie 

tym tytułem. Frogger do-
stępny jest bowiem w iTu-
nes Store w cenie 0,79 euro 
(http://tnij.org/m30e).

Na plus tego tytułu na-
leży na pewno zapisać 
możliwość wybrania kla-
sycznej lub nowoczesnej 
szaty graficznej, a więc 
jak to mówią „dla każde-
go coś miłego”, natomiast 
boli fakty, że w grze do-
stępny mamy tylko 1 le-
vel! Kolejny minus to fakt, 
że gra dostępna jest jedy-
nie w amerykańskim iTu-
nes Store.

» River Raid

Kontynuując naszą sentymentalną podróż przez lata 80. 
zatrzymajmy się na chwilę w roku 1982. W tym bowiem 
okresie swoją premierę miał jak dla mnie hit nadzwy-
czaj wyjątkowy, a więc River Raid. W grze wydanej przez 
firmę Activision wcielamy się w pilota myśliwca lecące-
go nad rzeką i zdobywającego punkty za zestrzeliwanie 
wrogich samolotów, helikopterów, statków czy balonów. 
Całość ukazana jest w widoku z lotu ptaka, a gracz może 
się poruszać w lewo i prawo oraz przyspieszać i zmniej-
szać prędkość lotu. Wart uwagi jest tu fakt, że grę stwo-
rzyła pani Carol Shaw (jed-
na z programistek Activision), 
która była pierwszą w histo-
rii kobietą projektującą gry 
komputerowe. Choć oficjalnie 
gra River Raid nigdy nie zosta-
ła przeniesiona na iOS, to na 
szczęście powstała na niego 
gra o nazwie AirFox HD, bę-
dąca bardzo udanym klonem 
produktu firmy Activision.

Oczywiście AirFox HD 
musi nieco różnić się od oryginału. Niemniej różnice te 
są niezwykle subtelne i gra ta na pewno dostarczy wie-
lu miłych wspomnień wszystkim fanom River Raid. Air-
Fox kosztuje zaledwie 0,79 euro i dostępny jest pod ad-
resem: http://tnij.org/m2uq.

» Paper Boy

Przenieśmy się teraz 
w czasie do roku 1984, 
aby wcielić się w pew-
nego młodego chłopca, 
który postanowił doro-
bić sobie na konsolę do 
gier dostarczając gaze-
ty... czy już wiecie, o jakiej 
grze mówię? Oczywiście 
na myśli mam kolejny su-
per hit z komputerów kla-
sy Amiga, czyli Paper Boy. Dla osób, które nigdy nie ze-
tknęły się z tą grą kila słów wyjaśnienia.

Otóż Paper Boy to gra typowo zręcznościowa. Na-
szym celem jest dostarczyć subskrybentom codzienne 
wydanie gazety, dla której pracujemy. W tym celu mu-
simy rzucić im gazetę pod drzwi lub do skrzynki pocz-
towej. Na naszej drodze oczywiście napotkamy wiele 

http://pl.wikipedia.org/wiki/River_Raid
http://pl.wikipedia.org/wiki/River_Raid
http://pl.wikipedia.org/wiki/River_Raid
http://tnij.org/m2uj
http://tnij.org/m30e
http://tnij.org/m2uq
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przeszkód, takich jak biegające psy, piesi, samochody 
czy tornada i „szalone kosiarki”. Musimy także uważać, 
aby nie zniszczyć rzucaną gazetą domów naszych sub-
skrybentów, bowiem wtedy wycofają się z prenumera-
ty naszej gazety.

Wersja iOS-owa Payper Boy prezentuje się naprawdę 
fajnie, kontrolki są dość intuicyjne, a sama gra zacho-
wuje klimat oryginału (choć grafika jest wyraźnie po-
prawiona) wraz z tak charakterystycznym dla niej po-
czuciem humoru. Paper Boy dla iOS możecie nabyć za: 
0,79 euro pod tym adresem: http://tnij.org/m3zn.

» Prince of Persia

Pozostając wśród tytułów typowo zręcznościowych, prze-
nieśmy się teraz aż do 1989 r., w którym to swoją premie-
rę miał kolejny super hit. Gra, która doczekała się wielu 
„remejków”, a całkiem niedawno zawitała nawet do na-
szych kin. Przedstawiamy Prince of Persia, tytuł abso-
lutnie wyjątkowy będący jedną z gier typu „must have”. 
W grze wcielamy się w tytułowego księcia Persji, którego 
zadaniem jest uwolnić księżniczkę z rąk złego wezyra Jaf-
fara. Księżniczka otrzymała bowiem ultimatum – albo po-

ślubi Jaffara, albo umrze 
w ciągu godziny... Nie po-
zostaje nam więc nic in-
nego jak ją uratować.

W tym celu nasz dziel-
ny książę przemierzy 
bezkresne i śmiertelnie 
niebezpieczne zakamar-
ki pałacu złego wezyra, 
aby na końcu osobiście 
stawić mu czoło i uwol-
nić piękną księżniczkę. 

Prince of Persja dostępny jest w iTunes Store (http://
tnij.org/m30k) w cenie 0,79 euro. Każdy, kto grał już kie-
dyś w oryginał tej gry może z zamkniętymi oczami kupić 
i zagrać w wersję na iOS, natomiast każdy, kto jeszcze 
nie zna tego tytułu powinien jak najszybciej naprawić 
ten niewybaczalny błąd!

» Asteroids i Space Invaders

Wspominając gry klasyczne i przełomowe zarazem nie 
sposób jest nie wspomnieć dwóch innych tytułów. Gier, 
które być może ze względu na datę swojej premiery 

nie powinny znaleźć się 
w tym zestawieniu. Nie-
mniej jednak, skoro zrobi-
liśmy już wyjątek dla Pon-
ga, to musimy wspomnieć 
też i o tych grach.

Pierwszą z nich jest 
Asteroids – gra kompute-
rowa stworzona pod ko-
niec 1979 roku. W grze tej 
kierujemy kosmicznym 
statkiem, a naszym ce-
lem jest unikanie zderze-
nia z asteroidami. Jak na 
tamte czasy gra posiada-
ła niezwykle interaktywne otoczenie, bowiem gdy strze-
laliśmy do latających w koło nas skał rozbijały się one 
na 2–3 mniejsze części. Asteroids doczekał się niezli-
czonej ilości klonów, można wręcz powiedzieć, że ty-
tuł ten stworzył osobny gatunek gier komputerowych. 
Jednym z bardziej udanych klonów tej gry na iOS jest 
Asteroids 3K (http://tnij.org/m30s), który możemy na-
być już za 0,79 euro.

Ostatnim już tytułem, który oczywiście nie mógł omi-
nąć tego zestawienia jest Space Invaders – gra pierwot-
nie zaprojektowana na automaty przez Tomohiro Nishi-
kado i wydana w 1978 r. Jest jedną z najwcześniejszych 
gier typu „shoot 'em up”. Celem gry jest niszczenie ko-
lejnych fal kosmitów przy użyciu działka i zbieraniu dzię-
ki temu jak największej liczby punktów.

To właśnie ta gra była jednym z prekursorów współ-
czesnych gier komputerowych i przyczyniła się do 
transformacji gier w światowy przemysł. Wydanie gry 
spowodowało bowiem w Japonii krótkotrwały niedo-
bór monet 100-jenowych! A do roku 2007 firma Ta-
ito zarobiła na niej blisko 500 mln dolarów. Natomiast 
Księga Rekordów Guinnessa wymienia Space Invaders 
jako „top arcade game”. Space Invaders na iOS znaj-
dziecie pod tym adresem: http://tnij.org/m31i (koszt 
gry to 3,99 euro).

* * *
Mam nadzieję, że nasza sentymentalna podróż przez lata 
80. dostarczyła i Wam równie wiele radości. Mam też 
nadzieję, że już niebawem będzie dane nam spotkać się 
ponownie, odkrywając na nowo kolejne wspaniałe tytu-
ły z przeszłości, takie jak: Donkey Kong, Another World, 
North & South czy International Karate Plus, gdy tylko 
doczekają się one swojej premiery na iOS. «

http://pl.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders
http://tnij.org/m3zn
http://tnij.org/m30k
http://tnij.org/m30k
http://tnij.org/m30s
http://tnij.org/m31i
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minęły czasy procesorów 68K, ppc 
i  systemów klasycznych. za każdym 
razem wieszczono, że zmiany spo-
wodują koniec apple. jednak firma 
trwała niewzruszona, za nic mając 
przepowiednie samozwańczych jasno-
widzów. Teraz nadszedł najtrudniejszy 
przełom, bo oto zaczęła się era psj. 
czy tak naprawdę coś się zmieniło?

Macuserów można było zawsze podzielić na ideologicz-
nych i praktycznych. Macuser ideologiczny to użytkow-
nik, zafascynowany filozofią i przesłaniem sprzętu, z du-
żym prawdopodobieństwem również fan kampanii Think 
Different. Macuser praktyczny, to trzeźwo myślący klient, 
który wybiera sprzęt kierując się wyłącznie jego funkcjo-
nalnością i wydajnością. Pierwszy twierdzi, że Maki mają 
duszę. Drugi, że duszą Maka jest wielordzeniowy proce-
sor. Dla pierwszego, Apple jest żywą istotą. Dla drugiego 
Apple jest firmą, jak każda inna na świecie. Obaj mogą 
być zadowoleni z zakupionego produktu i z czystym su-
mieniem polecać go wszem i wobec. Nadszedł jednak 
czas, kiedy obie te postawy spotkały się na rozstajnych 
drogach, nadeszła era PSJ (po Steve’ie Jobsie). Rozterka 
praktycznego macusera wiąże się z pytaniem, czy pro-
dukty Apple będą nadal tak dobre, jak za czasów Steve-
’a Jobsa. Macuser ideologiczny zapyta zapewne, czy Ap-
ple nadal ma duszę?

Gdy ustał już medialny szum po odejściu Steve’a Job-
sa zadałam sobie pytanie, czym teraz jest dla mnie Ap-
ple? Czy coś się zmieniło? Czy patrzę na firmę innymi 
oczami, z innej perspektywy? Czy ostatnie wydarzenia 
coś zmieniły?

Odpowiedź okazała się 
zaskakująca dla mnie samej. 
Tak, zmieniło się. Tak, patrzę 
na Apple innymi oczami i z in-
nej perspektywy. Teraz Apple 
jest tylko firmą.

Uświadomiłam sobie, że 
przez ponad 10 lat używania 
komputerów z logo nadgry-
zionego jabłuszka, kupując 
sprzęt Apple kupowałam nie 
dyski, procesory i podzespo-
ły, ale poczucie przynależno-
ści i wspólnoty z tym człowie-
kiem w czarnym golfie. Z jego 
przeszłością, uporem, filozo-
fią, kreatywnością, osiągnię-
ciami i porażkami. A teraz, gdy odszedł, z firmą nie wiąże 
mnie nic poza macuserstwem praktycznym, czyli prze-
konaniem o funkcjonalności i wydajności sprzętu. To tro-
chę tak, jakby wraz z jego śmiercią, nastąpiło oddziele-
nie duszy od ciała. Jakby zniknęło coś ulotnego, coś co 
trudno określić i ubrać w słowa.

» Apple to firma. Producent sprzętu

Za to wiele zawdzięczam Steve’owie Jobsowi. Gdyby prze-
prowadzić prosty rachunek, okazałoby się zapewne, że 
więcej niż mogłabym przypuszczać. To dzięki niemu po-
znałam wspaniałych przyjaciół, to dzięki niemu jestem 
teraz tutaj, to dzięki niemu piszę do iMagazine. Wresz-
cie, to dzięki niemu podjęłam wiele trudnych decyzji, po-
wtarzając sobie jak mantrę: „I tak jestem naga, nie mam 
nic do stracenia”. To jego zasługa, zupełnie wprost i nie 
w przenośni, że z uporem staram się realizować swoje 
marzenia. Całkiem nieźle jak na obcego człowieka, który 
żył tysiące kilometrów stąd.

Dwie istoty, dotąd nierozłączne, stanowiące jedno cia-
ło, rozdzieliły się w końcu, tworząc dwa oddzielne byty.

»  Jobs i Apple. Bez znaku równości 
pomiędzy

Wszystkie elementy, stanowiące otoczkę firmy powróci-
ły do źródła, którym był Steve. Teraz, patrząc na te dwa 
oddzielne elementy, czuję spokój. Tak jakbym właśnie 
rozwiązała trudne, matematyczne równanie. W końcu 
element ludzki stał się elementem ludzkim, a firma tym, 
czym zawsze była – po prostu firmą.

pSJ
kinga Joanna ochenDowSka

rozterka 
praktycznego 
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Nie oznacza to gloryfikowania Jobsa, bo człowiek ma 
to do siebie, że nosi w sobie wszelkie niedoskonałości. 
To ulga, że mogę być po prostu wdzięczna człowiekowi, 
którego działania nieumyślnie wpłynęły na moje życie. 
Teraz już nie muszę się zastanawiać, na ile niepoważna 
jestem traktując biznesową spółkę jak żywą istotę, czy 
przypisując działaniom marketingowym znamiona filo-
zofii. Wszystkie elementy powróciły na swoje miejsca.

»  Początek ery PSJ grubą kreską oddzielił 
od siebie wczoraj i dziś

Oznacza to, ni mniej ni więcej, że Apple musi się teraz 
bardzo postarać, by zatrzymać przy sobie klientów ta-
kich jak ja. Bo niedoskonałości sprzętu i braki w funk-
cjonalności wybaczaliśmy Steve’owi, nie Apple. To jemu 
wierzyliśmy, nie zaś kursowi akcji na giełdzie. I w końcu 
wypada zapytać, czy znajdzie się na jego miejsce ktoś, 
kto będzie równie doskonale przewidywał potrzeby 
użytkowników, patrzył obiektywnie i nie dawał się po-
nieść trendom?

Z pewnością, era PSJ przyniesie ze sobą wiele zmian. 
Dla mnie te zmiany się już zaczęły. Dla wielu, będzie to po-
wolne odchodzenie od lojalności wobec firmy, czy też pa-
trząc z innego punktu widzenia – lojalności wobec Jobsa.

14 października będę trzymała w rękach ostatni pro-
dukt ery Steve’a. I nie mogę się przestać zastanawiać, 
czy będzie to również ostatni zakup produktu Apple? 
Taki prawdziwy?

Czas płynie szybko. Wraz z wprowadzeniem 
 iPhone’a zmieniło się nasze macowe środowisko. Czy za 
jakiś czas będziemy już tylko grupką gadżeciaży, podob-
nych do fanów Nokii, Levisa czy Starbucksa? Czy wspo-
minki z dawnych czasów będą kwitowane pogardliwym 
prychnięciem? Czy nas, fanów przedziwnej komercyjnej 
filozofii produktu, uznają w końcu za niegroźnych fana-
tyków, uczepionych tasiemek przeszłości, kolorowego 
loga i jednoklawiszowej myszki?

I co najważniejsze, czy wystarczy nam pasji, energii 
i wytrwałości, by kontynuować to, co zaczęliśmy?

Czy za rok nadal będziemy tutaj? A może zupełnie 
gdzie indziej, odkrywając nowe światy, nowe rejony? 
Czy wyjmując z kieszeni iPhone’a będziemy widzieć „tyl-
ko telefon”, patrząc na Maka zobaczymy „tylko kompu-
ter”, a iPad stanie się „tylko tabletem”?

O tym przekonamy się za rok. Jeśli my tu będziemy 
i wy tu będziecie, to będzie znaczyło, że odnaleźliśmy 
się jakoś w erze PSJ. Jeśli nie, mam nadzieję, że dokąd-
kolwiek powiedzie nas los, zostanie w nas odrobina fi-
lozofii „Think Different”. Akurat tyle, by nie porwał nas 
ze sobą szary, bezosobowy tłum. «

Wyłącznym dystrybutorem produktów i rozwiązań Apogge Electronics Corp. w Polsce jest MBS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-972 przy ul. Sarmackiej 5b. Kontakt: 22 8850023, michalb@mbspro.com.pl, www.mbspro.pl
© 2011, Apogee Electronics Corp. All rights reserved. Apogee Electronics • Santa Monica, CA. iPad is a trademark of Apple Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Mac, the Mac logo

and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. GarageBand is a trademark of Apple Inc.

JAM dostarcza legendarna jakość dźwięku znaną z innych produktów Apogee i pozwala podłączyć 
gitarę do iPAD-a, iPhone’a lub Maka. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym muzykiem, 
biznesmenem - hobbystą czy dopiero stawiasz pierwsze kroki w nauce gry na gitarze, intefejs JAM 
dostarczy Tobie niewiarygodne brzmienie i jakość dźwięku oraz możliwość podłączenia dowolnej 
gitary* (w przypadku gitar akustycznych wymagany jest dodatkowy przetwornik). Korzystaj z wirtualnych wzmacniaczy 
gitarowych i efektów dostępnych w GarageBand i nagrywaj swoją muzykę bez ograniczeń.

Studyjnej jakości gitarowy intefejs 
wejściowy dla iPAD, iPhone i Maka

www.apogeedigital.pl

Twórz i graj na swoim iPadzie
dzięki Apogee JAM!

http://www.apogeedigital.pl/
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oto jest, nadeszła upragniona chwi-
la. po cichu, na kilka dni przed pre-
mierą iphone’a 4s uzyskaliśmy pełny 
dostęp do usługi iTunes store. ziściły 
się najskrytsze marzenia użytkowni-
ków – możemy kupować muzykę! ale 
czy chcemy?

Ponad pięć lat temu, przez makosferę przetoczyła się 
wielka i głośna akcja. Użytkownicy mieli już dość ówcze-
snego autoryzowanego dystrybutora, firmy SAD i złodziej-
skich, jak twierdzili, cen produktów Apple. Lekarstwem 
na bolączki polskich macuserów miało być bezpośrednie 
wkroczenie na rynek firmy Apple. Chcieliśmy kupować 
bez pośredników. Chcieliśmy korzystać ze wszystkich do-
stępnych w innych krajach usług. Chcieliśmy Apple Store 
i iTunes. No to mamy. Czy nam się podoba?

Taki rozwój wydarzeń przewidywałam od dość daw-
na, dawałam nawet temu wyraz narażając się na nie-
wybredne komentarze bojowników o dostęp do usług. 
W pojęciu wielu użytkowników, nadejście wielkiego Ap-
ple miało rozwiązać wszelkie problemy, obniżyć ceny, 
sprawić, że na ustach dyskryminowanych polskich ma-
cuserów zagości pełen błogości uśmiech. Pięć lat póź-
niej, dostaliśmy to, czego oczekiwaliśmy. I zamiast 
okrzyków radości, usłyszeć można było falę gniewnych 
pomruków rozczarowania. Bo wcale nie jest taniej. Tyl-
ko niech mi ktoś wyjaśni, czemu miałoby być?

» Za towary i usługi się płaci…

Jeśli ktoś się spodziewał, że ścieżki muzyczne, które w in-
nych krajach kosztują odpowiednio 79 pensów i 99 cen-

tów, w Polsce kosztować będą 59 groszy, to rzeczywiście 
miał powody do rozczarowania. Można odnieść wraże-
nie, że niektórzy sądzili, że iTunes to taki zintegrowany 
z OSX Torrent, z którego łatwo i przyjemnie można sobie 
ściągać fajne kawałki prawie za darmo. iTunes to usługa, 
Apple Store to sklep, który zdecydowanie nie zajmuje się 
działalnością charytatywną na rzecz użytkowników Inter-
netu. Za towary i usługi się płaci. Jedna rzecz, to chcieć. 
Zupełnie inna – wiedzieć czego się chce.

Stosunek ceny do możliwości nabywczych klientów 
nigdy nie był w Polsce specjalnie atrakcyjny. Co tu dużo 
kryć - w porównaniu do naszych kolegów z Unii Europej-
skiej, możemy naprawdę niewiele. W Anglii czy w Niem-
czech, przeciętny zjadacz chleba może kupić kilka al-
bumów miesięcznie, zupełnie nie dostrzegając ubytku 
w budżecie. W Polsce, przeciętny zjadacz chleba nie 
będzie myślał nawet o kupowaniu muzyki czy książek, 
bo ma pilniejsze wydatki na głowie – książki do szko-
ły, buty na zimę czy rachunek za ogrzewanie. Smutne, 
ale prawdziwe.

Tak samo ma się sprawa z całą resztą dóbr luksuso-
wych i nie mówię tutaj o drogim sprzęcie i gadżetach. 
Mówię o muzyce, książkach, filmach – generalnych wy-
tworach kultury. W przeciętnym gospodarstwie domo-
wym niewiele jest na nie miejsca, zdecydowanie mniej, 
niż w innych krajach. Na produkcie wytworzonym przez 
artystę musi zarobić wytwórnia lub wydawca, dystry-
butorzy, sprzedawcy, agencje ochraniające własność in-
telektualną, a na samym szarym końcu twórca, ze swo-
imi dziesięcioma procentami od sprzedanego utworu 
czy książki.

Jest jednak nadzieja, ponieważ dystrybucja elektro-
niczna utworów i publikacji jest dużo tańszym przed-
sięwzięciem, niż wytworzenie fizycznego, namacalnego 
produktu. Dzięki temu, artysta zarabia więcej na swo-
im utworze, a konsument otrzymuje produkt relatyw-
nie tańszy, choć pozbawiony 
walorów fizycznych.

Razem z udostępnieniem 
pełnej oferty iTunes uzyskali-
śmy również dostęp do iBook 
Store, chociaż polskich ksią-
żek w nim jak na lekarstwo. 
I znów powtarza się ten sam 
schemat – nawet, jeśli książ-
ki trafią do tego kanału dys-
trybucji, nie będą za darmo. 
Uściślając – za darmo będzie 
można ściągać książki self-
-publisherów, udostępniane 
w ramach promocji. Regular-
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Za wirtualny 
towar płacimy 

wirtualnymi 
pieniędzmi i czasem 
bardzo łatwo się 
zapomnieć.

ne wydawnictwa nadal będą pobierać opłaty, niewiele 
niższe, niż za wydania papierowe.

Już w tej chwili, mamy przecież swój własny iBook 
Store, o którym niewiele słychać w kręgach, w których 
powinno być o nim głośno, czyli w świecie iUrządzeń. 
Mowa o platformie Virtualo.pl, która posiada nawet wła-
sną, moim zdaniem całkiem udaną, aplikację do czyta-
nia książek na iPhone’ach i iPadach. Aplikacja ta umoż-
liwia dodatkowo czytanie publikacji zabezpieczonych 
Adobe DRM, czyli najpopularniejszym DRM na polskim 
rynku. Wiele dyskusji toczyło się o aplikacji iBooks, na-
tomiast nikt nie pokusił się o zaprezentowanie alterna-
tywy, którą jest właśnie aplikacja Virtualo. Ceny, jakie 
oferuje platforma są i będą podobne do tych, z który-
mi spotkamy się w przyszłości w iBook Store.

O czym to świadczy? Najwyraźniej o tym, że chce-
my czegoś nieco na wyrost. Dla zasady. Jak instalowa-
nie MS Office’a do napisania listy zakupów i piracone-
go Photoshopa do przycięcia obrazka. Bo dużo i dobre 
i ma te menu i jeszcze całą masę ustawień. I wszyscy 
mają i trzeba mieć. Bez względu na to, czy jest to nam do 
czegoś potrzebne, czy nie. Czasem warto mierzyć ocze-
kiwania potrzebami, a potrzeby zasobnością portfela.

Nie twierdzę, że pełen dostęp do usług zintegrowa-
nych z systemem jest nam nie potrzebny. Wręcz odwrot-
nie – z czasem, gdy sytuacja okrzepnie, nauczymy się 
z nich rozsądnie korzystać. I dokonywać konsumenckie-
go wyboru – czy chcemy trzymać w ręku płytę w okładce 
i papierową książkę, czy też wystarczy nam elektronicz-
na wersja produktu. Do tego czasu powinniśmy jed-

nak oswajać się z tą metodą 
dystrybucji – w końcu nie tyl-
ko Apple dostarcza elektro-
nicznego contentu. Już w tej 
chwili dostępne mamy elek-
troniczne magazyny, gaze-
ty, książki i muzykę. Dużo ła-
twiej było nam się przestawić 
na kupowanie aplikacji z App 
Store, niż książek w formie 
ebooków. Może zatem apli-

kacja jest dla nas artykułem wyższej potrzeby, niż książ-
ka czy album, które dostępne są również w nielegalnych 
kanałach dystrybucji?

Tak czy inaczej, dotarliśmy do ziemi obiecanej i bar-
dzo mnie ciekawi, jaki będzie dalszy ciąg tej historii. 
Wiem jak sytuacja rozwinęła się w krajach, które dużo 
wcześniej rozwinęły rynek publikacji elektronicznych. 
Tam ebook, to po prostu książka. Kupony na muzykę 
przyczepiane są do butelek Coca-Coli. Każda większa 
księgarnia posiada internetowy sklep z ebookami, każ-

dy większy sklep ma mniej lub bardziej udany outlet 
z muzyką online.

Internet uczy niecierpliwości i rozleniwia. Słysząc mu-
zykę, czytając recenzję, chcemy natychmiast mieć pro-
dukt. Teraz. Właśnie zaspokojenie tej potrzeby gwaran-
tuje dystrybucja internetowa. Trzeba tylko pamiętać, że 
klikanie w „Kup Teraz” powoduje uszczuplenie konta. Za 
wirtualny towar płacimy wirtualnymi pieniędzmi i cza-
sem bardzo łatwo się zapomnieć.

» Większy popyt, niższa cena

Osobiście zachęcam do odwiedzania internetowych skle-
pów i zapoznania się z ich ofertą. Wiele z nich oferuje 
udogodnienia w postaci dedykowanych aplikacji dla użyt-
kowników iUrządzeń – chociażby wspomniane wcześniej 
Virtualo.pl. Nie zawsze uda się nam zaoszczędzić, jednak 
wybierając mądrze, możemy wygospodarować w domo-
wym budżecie finansowe zaplecze przeznaczone na za-
kup muzyki i książek.

Apple najwyraźniej tak uważa, w przeciwnym razie 
nie uzyskalibyśmy pełnego dostępu do oferowanych 
przez nie usług. Za jakiś czas zapomnimy, że kiedyś nie 
było w Polsce iTunes Store i Apple Store. To naturalna 
kolej rzeczy. A większy popyt na usługi, z reguły ozna-
cza obniżenie cen. Jeśli więc pokażemy, że jesteśmy za-
interesowani elektronicznym towarem, możemy się 
spodziewać, że otrzymamy go w korzystniejszej cenie. 
Nie wspominając już o tym, że łatwo się do takich usług 
przyzwyczaić. Osobiście nie pamiętam już, kiedy kupi-
łam album w sklepie. Książki czasem jeszcze kupuję pa-
pierowe, ale zawsze wożę ze sobą Pana Kindle. A tam 
znajduje się cała biblioteka. Na wyciągnięcie ręki. «
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Bardzo chętnie wymieniam się wizy-
tówkami i poznaję nowych ludzi. jed-
nak po powrocie do rzeczywistości, 
widok tego nowo nabytego stosika 
małych, kolorowych kartoników może 
przyprawić o zawrót głowy. co z tym 
wszystkim zrobić? Gdzie te wizytówki 
schować? czy każdą z tych osób do-
dać do kontaktów czy też nie? pytań 
jest sporo. na szczęście mam już na 
to sposób i własny system.

» Photobooth + Evernote + Kamerka na Maku

Pierwsza aplikacja jest na każdym Maku, kamerka też, 
a Evernote jest za darmo do pobrania z Mac Appstore. 
Ostatnio właśnie wróciłem z konferencji i udało mi się 
w niecałe pół godziny zeskanować, „przetrawić” i zdi-
gitalizować cały sztapel wizytówek, przy okazji ogląda-
jąc najnowszy odcinek Top Gear na iPadzie obok. Proces 
jest prosty: 

» Full-screen Photobooth

Odpalamy Photobooth w trybie pełnoekranowym. Naj-
pierw upewniamy się, że w menu „Edit” zaznaczona jest 
opcja „Auto Flip New Items” – dzięki temu wizytówki będą 
czytane poprawnie, a nie po arabsku od prawej do lewej.

Zaczynamy skanowanie – przykładamy wizytówkę 
tak, aby objęła cały ekran i aby nasz palec nie zasło-
nił kluczowych danych. Klikamy na wykonanie zdjęcia. 
Photobooth robi szybkie i wyraźne zdjęcie o małej wiel-
kości. Teraz po kolei robimy tak z każdą wizytówką. Na 
razie jak maszyna po kolei je „skanujemy” za pomocą 
naszej kamerki.

michał ŚliWińsKi

zarząDzanie 
wizytówkaMi  

na Maku
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Jak już mamy wszystkie wizytówki ładnie wrzucone 
do Photobooth, możemy przejść do etapu „mielenia” 
danych z tych wizytówek, czyli wejść w tak zwany z an-
gielska tryb: „processing”.

» Przerzucamy wizytówki do Evernote

Odpalamy Evernote i potem Findera w folderze zdjęć. 
Tam mamy Photo Booth Library – czyli bibliotekę zdjęć 
naszej aplikacji skanującej zdjęcia. Klikamy prawym przy-
ciskiem (dwa palce na gładziku) i z menu wybieramy 
„Show package contents”, aby wejść do tego foldera. Po-
tem do „Photos” i tam są zdjęcia naszych wizytówek. Za-
znaczamy wszystkie i przenosimy je na ikonkę Evernote 
na naszym doku. Puszczamy je tam i Evernote stworzy 
tyle notatek, ile mamy wizytówek. Genialne i szybkie.

Teraz czas na zajęcie się każdą notatką z wizytówką 
w Evernote. To zajmuje trochę więcej czasu.

» Zapisywanie wizytówek w Evernote

Każda notatka ma tytuł, należy do jakiegoś notatnika 
oraz może mieć jakiś tag ją określający. Evernote pozwa-
la tworzyć notatki w różnych notatnikach. Ja staram się 
tych notatników mieć jak najmniej, ale właśnie na wizy-
tówki mam osobny o nazwie „Contacts”.

Zatem każdą automatycznie utworzoną notatkę z wi-
zytówką opisuję w następujący sposób. Nazwa notat-
ki to przeważnie imię i nazwisko właściciela wizytówki 
oraz jego firma. Notatnik to wyżej wspomniany „Con-
tacts”, a tag nadaję w zależności od konferencji.

Jeśli z właścicielem właśnie zapisanej wizytówki mam 
jakieś szczególne wspomnienia, dodaję je pod zdjęciem 
wizytówki. Po tak opisanej notatce, po prostu ją zamy-
kam i przechodzę do kolejnej.

»  Bonus – wyszukiwanie w zeskanowanych 
wizytówkach

Teraz mam już wszystkie wizytówki ładnie zapisane 
w Evernote (co zajmuje około 1 min na wizytówkę). Jest 
jeszcze dodatkowy bonus, jaki oferuje ten program. Otóż 
wszystkie te wizytówki synchronizowane są na serwe-
rach Evernote i tam też magicznie skanowane są moje 
wizytówki w celu rozpoznawania tekstu. Dzięki temu, gdy 
wpiszę w wyszukiwarce nazwę miasta, to nagle pojawią 
mi się magicznie wizytówki z osobami z tego miasta. To 
jest po prostu genialne.

» Kolejny bonus – there’s an app for that!

Evernote ma aplikację na iPhone’a i iPada, więc wizytówki 
mogę zsynchronizować z tymi urządzeniami i mam je za-
wsze przy sobie – dzięki temu sposobowi mam pod ręką 
nieograniczony wielkością wizytownik w moim iPhonie 
i zawsze mogę znaleźć dane konkretnej osoby, aby się 
z nią skontaktować. To jest dopiero coś: -)

»  Wniosek jest prosty – trzeba wizytówki 
digitalizować

Nie ukrywam, że takie trzymanie wizytówek jest dużo lep-
sze i skuteczniejsze, niż trzymanie ich fizycznych odpo-
wiedników w wizytowniku, a co najważniejsze, ułatwia mi 
wyszukiwanie konkretnych osób w przyszłości. Co więcej, 
takie „skanowanie” zajmuje mało czasu i mogę je zrobić 
na moim laptopie np. na lotnisku czekając na samolot. 
Powodzenia w networkowaniu i poznawaniu nowych ludzi 
i szybkim zapisywaniu sobie ich wizytówek na Maku. «
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http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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„Let’s Talk iPhone” – znaczy „Let’s 
Talk iPhone 4S”

Nie minę się chyba z prawdą, jeśli napiszę, że konferen-
cja „Let’s Talk iPhone” była oczekiwana jak żadna dotąd. 
Było to przecież pierwsze publiczne wystąpienie Tima Co-
oka po przejęciu od Steve’a Jobsa pałeczki w Apple. Kolej-
ny powód niezwykłego napięcia to ponad półtoraroczna 
przerwa od prezentacji poprzedniego modelu iPhone’a. 
Wreszcie ostatni to połączenie Keynote dotyczącego iPo-
dów z prezentacją nowego iPhone’a i premiera nowego 

systemu operacyjnego. Jeśli na spokojnie wszystko prze-
nalizować, to jasne się staje, że tematów aż za dużo, aby 
wszystko było rewolucyjne i przełomowe.

Dzień po konferencji większość komentatorów jest 
przekonana, że konferencja była klęską Apple. Co chwilę 
widzę w serwisach informacyjnych stwierdzenia, że wi-
zjonerstwo Apple skończyło się wraz z odejściem Steve-
’a. W tym miejscu pozwolę sobie zacytować sam siebie 
z poprzedniego numeru IM. „Ja się jednak boję, że świat 
nie będzie słuchał poważnych komentatorów, tylko bę-
dzie się kierował tym, co napiszą w tabloidach. A te po-
trafią ten sam product zarówno wynieść pod niebiosa, 
jak i skazać na pożarcie. Niestety, Apple bez Steve’a bę-

NorberT Cała

„ Let’s taLk 
iphone 4s”



 » 2011 nr 10 » sprzęt » Let’s talk iphone 36

dzie zdecydowanie łatwiej-
szym kąskiem i nawet najlep-
sze produkty mogą tego nie 
zmienić. Obym się mylił, że 
wraz z Steve’m odchodzi do-
bra passa Apple.”

„Let’s Talk iPhone” to było 
Keynote takie jak poprzednie, 

ani lepsze ani gorsze. Dużo rzeczy zachwyciło, sporo za-
wiodło, ale przede wszystkim zabrakło Steve’a Jobsa i to 
nawet nie fizycznie, zabrakło go mentalnie.

» iPody

Jeśli w ogóle można mówić o jakimś zawodzie po tej 
konferencji, to są nim zdecydowanie iPody. Prowadzący 
chcieli nam wmówić, że dostajemy nowego iPoda nano 
oraz nowego iPoda touch. Jednak „nowość” tych urzą-
dzeń jest przynajmniej dyskusyjna, żeby nie powiedzieć 
mocniej.

Po pierwsze, nowy iPod touch to dokładnie ten sam 
model, który mamy w chwili obecnej. Jedyna nowość to 
dostępność w kolorze białym (i love it) oraz z fabrycznie 
wgranym systemem iOS 5. Nic więcej, żadnego nowe-
go procesora, 0 megabajtów więcej pamięci. Nic. Osobi-
ście bardzo mnie to zabolało i powiem szczerze, że nie 
do końca rozumiem posunięcie firmy. Wystarczyło prze-
cież wprowadzić dużo droższą wersję z pamięcią 128 GB, 
a z wszystkich gardeł, w tym z mojego, usłyszelibyśmy 
WOW. Tymczasem nic, tylko biały kolor. Nawet najbar-
dziej bezczelni sprzedawcy samochodów nie nazywają 
modelu nowym, po dodaniu nowego koloru do dostęp-
nej palety barw. Choć z drugiej strony Ford T w innym 
kolorze niż czarny też był sensacją.

Drugi „nowy” iPod to nano. W jego przypadku nie za-
stosowano nawet malowania karoserii, po prostu zmie-

niono oprogramowanie na nowsze. Zmiana chyba na-
wet dla Apple jest czysto kosmetyczna. Nowy soft nie 
to nie numer 2.0, ani nawet 1.5 to 1.2 (poprzedni 1.1). 
Nowy soft jednak sam w sobie przynosi spore nowości. 
Pierwszą jest zmiana sposobu wyświetlania ikonek na 
dotykowym ekranie. Teraz domyślnie są one duże, wiel-
kości tych z iPoda touch i przewijane w prawo i lewo. 
Oczywiście możemy wrócić do małych ikonek ułożonych 
w siatkę. Kolejną zmianą jest dodanie nowych 16 wer-
sji cyferbaltu zegarka. Apple zauważyło ogromną po-
pularność pasków zamieniających iPoda nano 6G w ze-
garek i postanowiło wyjść zapotrzebowaniu naprzeciw. 
Z ciekawych tarcz warto wymienić wersję z Myszką Miki, 
taki zegarek nosił bohater filmu Anioły i Demonu Ro-
bert Langdon. Ciekawa jest też tarcza z zegarkiem po-
dobnym do tego, który nosi Seve Wozniak, a który zbu-
dowany jest z lamp NIXIE.

W przypadku iPod nano cieszy fakt, że nowy soft 
dostępny jest dla wszystkich posiadaczy iPodów nano 
6G, nawet tych, którzy kupili swoje Nano już ponad rok 
temu. Jeszcze zaś bardziej cieszy, że teraz iPody nano 
kosztują mniej, w Polsce jest to oszczędność rzędu 100 
złotych.

Najbardziej miłym dla mnie zaskoczeniem był ten 
iPod, o którym nawet nie 
wspomniano – iPod classic. 
Nie wspomniano o nim, czyli 
został w ofercie, nie skazano 
go, pozwolono żyć i cieszyć 
nabywców. Ciągle wiec mo-
żemy kupić Classica w wersji 
160 GB. To zdecydowanie do-
bra wiadomość. Brak zdecy-
dowanie nowych modeli iPo-
dów po roku od prezentacji 
poprzednich to żadna nowość. W historii firmy bywało 
już tak, że iPod po roku dostawał jedynie nową pojem-
ność. Jedyna różnica to taka, że wtedy nikt go nie na-
zywał nowym.
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» iPhone 4S

Porozmawiajmy o głównej nowości ostatnich dni, czyli 
iPhone 4S. Sprawdziły się co do niego moje przewidywa-
nia. Dziwiłem się poważnym komentatorom rynku, któ-
rzy przewidywali w tym roku zupełnie nowego iPhone-
’a i powiem szczerze, że śmieszy mnie ich narzekanie, że 
4S wygląda tak samo jak 4. To jakaś niezrozumiana po-
goń za ciągłą nowością i ciągłymi zmianami. Wygląd iPho-
ne’a 4 to połączenie technologicznego i designerskiego 
majstersztyku. Nie było żadnego powodu, aby to teraz 
zmieniać.

To oczywiście nie znaczy, że 4S = 4. To zupełnie dwa 
różne urządzenia, podobne do siebie tylko zewnętrznie. 

Jedna różnica w wyglądzie 
to inne, znane już z modelu 
iPhone 4 CDMA dzielenie an-
ten. iPhone 4S posiada nowy 
dwurdzeniowy procesor A5, 
który jest dwa razy szyb-
szy od tego zainstalowanego 
w Waszych czwórkach. Pod-
system graficzny jest zaś po-
dobno 7 razy szybszy. W no-
wym modelu mamy też nową 
wersję pojemnościową, czyli 

znaną z iPoda touch, 64 GB. Pozostałe wersje pojemno-
ściowe to 16 GB i 32 GB. Nie obyło się bez nowego apa-
ratu fotograficznego. Matryca ma teraz rozdzielczość 8 
Mpx, ale to nie wszystko. Nowa konstrukcja „obiekty-
wu” złożonego z 7 części pozwoliła uzyskać światło f/2.4. 

Nowy aparat pozwala też na nagrywanie filmu z rozdziel-
czością 1080 p z redukcja szumów i stabilizacją obrazu. 
Tak dozbrojony iPhone z powodzeniem może zastąpić 
mały, kompaktowy aparat fotograficzny. Nie wierzycie, 
zrzucie okiem na stronę Apple, są tam przykłady zdjęć 
zrobionych za pomocą 4S, niektóre są imponujące.

Bardzo duże zmiany zaszły również w module od-
powiedzialnym za komunikację. Uaktualniono obsługę 
Bluetooth do wersji 4.0, podniesiono transmisję HSDPA 
do maksymalnej dla tego systemu wartości 14.4 Mbit/s. 
Przede wszystkim jednak iPhone 4S to telefon globalny, 
czyli taki, który będzie działał zarówno w europejskiej 
sieci GSM, jak i amerykańskiej czy azjatyckiej CDMA.

Jak widać wnętrze telefonu to zupełna nowość, choć 
pewnie „ekspertom” ciężko to zauważyć bo telefon nie 
ma nowego wyglądu.

» Siri

Nierozerwalna z iPhone’em 4S jest nowa funkcja systemu 
iOS 5, czyli Siri. Siri to aplikacja, którą można było nabyć 
już od dłuższego czasu w AppStore. Pozwalała ona na roz-
poznawanie głosu i zamienianie go na tekst. Firma zosta-
ła wykupiona przez Apple, a Siri wprowadzone jako super 
nowa funkcja systemu iOS 5 działająca tylko na iPhone 4. 
Siri to rodzaj osobistego asystenta, wystarczy, że zapytamy 
„Janie, Czy potrzebuję dziś parasolki”, a Jan znaczy iPho-
ne odpowiada „Tak, w Warszawie dziś będzie lało”. Będzie 
można też zapytać o drogę, kurs waluty, czas pozostały do 
świąt czy podyktować SMS i ustawić spotkanie w kalenda-
rzu. Niestety na razie z tej funkcji nie skorzystamy w na-
szym ojczystym języku, bo ma być dostępna dla języka an-
gielskiego, niemieckiego i francuskiego. Obawiam się, że 
dużo wody w Wiśle lub Wildze upłynie zanim Siri będzie 
rozumiało po „polskiemu”. Tym nie mniej technologia ta 
robi ogromne wrażenie.

Osobiście nie będę wahał 
się zakupem 4esa, ale będę 
miał z tym pewien problem. 
Pierwsza partia telefonów 
trafi do szczęśliwców w USA, 
Niemczech, Anglii, Kanadzie, 
Australii, Francji i Japonii. 
Oprócz Kanady i Australii to 
raczej logiczny wybór. 28 paź-
dziernika w kolejce mogą się 
ustawiać mieszkańcy kolej-
nych 22 krajów, wśród któ-
rych jest Słowacja, Czechy, 
Słowenia czy Estonia. Nieste-
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Oprócz tego przypomniano nam 10 najważniejszych 
funkcji nowego systemu, czyli min. system powiado-
mień, usługę iMessage, synchronizację bezprzewodo-
wą z iTunes, uaktualnienia systemu z poziomu urzą-
dzenia. Wszystkich nowych funkcji w systemie ma 
być ponad 200. Te najważniejsze, przytoczone przeze 
mnie powodują, że iOS 5 to system kompletny i na-
prawdę trudno będzie dodać w wersji 6 coś napraw-
dę rewolucyjnego.

Z systemem iOS 5 nierozerwalnie wiąże się nowa 
usługa iCloud, która zastąpi mało lubiane me.com. Dzię-
ki Applowej chmurze będziemy mogli synchronizować 
bezprzewodowo nasze iUrządzenia. Usługa ta w odróż-
nieniu od me.com będzie darmowa dla każdego posia-
dacza iPhone’a, iPada czy też komputera Mac. Bez żad-
nych opłat otrzymamy przestrzeń dyskową 5 GB. Do 
synchronizacji podstawowych funkcji powinno to wy-
starczyć, jeśli przestrzeni będzie nam brakowało zawsze 
będzie można ją odpłatnie powiększyć. «

ty wśród parszywej 22 nie ma Polski i to nie jest żadna 
pomyłka, choć to bardzo dziwne. Jeśli więc będziemy 
chcieli nabyć iPhone 4S z rodzimej dystrybucji to przyj-
dzie nam poczekać na bliżej nie określoną datę pod ko-
niec tego roku. To rzeczywiście duży zawód i smutne 
podsumowanie.

» iOS, iCloud

Spora część konferencji została poświęcona nowej wer-
sji systemu iOS 5 oraz usłudze iCloud, o których więcej 
przeczytać mogliście w wakacyjnym numerze iMagazi-
ne 7-8/2011. Najważniejsza, nowa dla nas informacja to 
ta, że iOS 5 będziecie mogli pobrać na Wasze urządzenia 
12 października, czyli pewnie kilka dni po tym jak prze-
czytacie ten tekst.

http://www.zgsklep.pl
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» PhotoFast i-FlashDrive

Masz mało miejsca w swoim iPodzie Touch/iPhonie/iPa-
dzie? Szkoda Ci pieniędzy na rozwiązania bezprzewodo-
we? Chcesz mieć pendrive, który będziesz mógł podłą-
czać do swojego iUrządzenia? Jeśli na wszystkie pytania 
odpowiedziałeś twierdząco, to zainteresuje Cię zapew-
ne produkt PhotoFast i-FlashDrive. Jednej końcówki 
używasz do podłączenia do komputera, a drugiej np. 
do iPada. Przenoszenie plików to drobnostka, tym bar-
dziej, że masz do dyspozycji 8/16/32GB. Do tego darmo-
wy program o tej samej nazwie w App Store. Dystrybu-
tor w Polsce – CSOP. Cena od 360 PLN / 8 GB.

» Otterbox Defender

Panzerwagen dla iPada 2. Pokrowiec, w którym możesz 
rzucać swoim iPadem i przynajmniej teoretycznie nic 
mu nie powinno się stać. Połączenie pancernego pla-
stiku i gumy. Równie pancerna nakładka na ekran, któ-
ra jednocześnie jest podstawką do wygodnego ogląda-
nia filmów/zdjęć/lub pisania tekstów. Zdecydowanie dla 
twardzieli, bo też trzeba mieć siłę aby iPada ubranego 
w tą obudowę nosić. Cena ok 90 USD.

» PhotoFast UltraDock

Masz iPada, iPhone’a i iPoda? Chcesz je jednocześnie ła-
dować lub synchronizować? Szukasz dobrej jakości do-
cka, który będzie ładnie wyglądał na biurku? Może to 
jest rozwiązanie dla Ciebie. Wszystko na raz w schludnej 
formie. Bardzo dobry plastik i wystarczająco dużo miej-
sca przy złączach dock connector, aby nasze iUrządzenia 
mogły być podłączane bez potrzeby zdejmowania po-
krowców. Dystrybutor w Polsce – CSOP. Cena 299 PLN.

DominiK łaDa
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Fatman Wi-Tube + roth audio oli 3

W czerwcowym numerze iMagazine mogliście przeczy-
tać test wzmacniacza Fatman iTube MKII. Jak pisałem, 
było to dla mnie zmierzenie się z legendą. Nie przypusz-
czałem jednak, że ta przygoda będzie miała swoją kon-
tynuację. Przygotowując tamten test przekonałem się, 
że oferta Fatmana jest bardzo szeroka, dużo większa niż 
myślałem. Ja testując iTuba poruszałem się gokartem, 
podczas gdy F1 stoi w garażu obok. Niewiele myśląc wy-
konałem więc szybki telefon do dystrybutora, z prośbą 

o wysłanie do testów najpotężniejszego wzmacniacza 
iTube 452. Na szczęście, trzeźwo myślący przedstawiciel 
przekonał mnie, że rzucanie się od razu na wzmacniacz 
kosztujący prawie 10 tys. zł byłoby niezbyt mądre, po-
dobnie jak niemądre jest wsiadanie do F1 prosto z go-
karta. Po drodze przydałoby się zaliczyć kilka mniej wy-
magających klas.

Padła propozycja wzmacniacza Fatman Wi-Tube. Nie-
stety, w trakcie rozmowy okazało się, że moje domowe 
kolumny nie pozwolą mu na rozwinięcie skrzydeł. Re-
ceptą okazało się dostarczenie wraz z nim podłogowych 
kolumn Roth Audio Oli 3. Taki zestaw miał w założeniu 

norBErT cała
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dawać pełnię doznań muzycznych, w cenie poniżej 5 ty-
sięcy złotych. O tym, że ten sprzęt to już nie przelewki, 
uświadomiło mi ostatnie zdanie usłyszane od dystry-
butora – „Proszę go na początku traktować delikatnie, 
jest to nowy sprzęt jeszcze nie wygrzany”. Pozostało mi 
tylko czekać na kuriera.

» Fatman Wi-Tube

Pudełko z wzmacniaczem za-
wiera dwa główne elemen-
ty, sam wzmacniacz Wi-Tube 
oraz stację dokującą do iPo-
dów/iPhone’ów Fatdock. Oba 
elementy są bardzo do siebie 
podobne, wykonane z czarne-
go metalu wykończonego for-
tepianowym czarnym lakie-
rem z chromowanymi wstaw-
kami. O ile stacja dokująca 
nie wymaga więcej opisu, to 
sam wzmacniacz aż prosi się 
o zwrócenie uwagi na pew-

ne „smaczki”. Jednym z takich smaczków są srebrne że-
browania ochraniające lampy. Projektant musiał włożyć 
sporo pracy w ten pozornie prosty element – przynio-
sło to jednak zamierzony efekt, bo żebrowania wygląda-
ją szałowo. Drugim elementem przyciągającym uwagę 
jest analogowy wskaźnik sygnału. Niczym logo produ-
centa samochodu dumnie pręży się na przedniej ścia-
nie wzmacniacza. O ile w przypadku Fatmana iTube MKII 
miałem zastrzeżenia co do wykonania, to w przypadku 
Wi-Tube jestem ukontentowany. Świetny wyważony de-
sign, z bardzo dobrze dobranymi elementami ozdobny-
mi, powoduje, że na ten wzmacniacz można patrzeć jak 

na małe dzieło sztuki nowoczesnej. Jednocześnie jego 
wygląd jest zupełnie ponadczasowy, a sprzęt doskona-
le będzie pasował zarówno do nowoczesnego biura, jak 
pokoju w stylu Art deco.

Wi-Tube to jednak nie zabawka, ten wzmacniacz ma 
nie tylko doskonale wyglądać, ale przed wszystkim ma 
cieszyć naszą duszę nienagannym dźwiękiem. Jest to 
konstrukcja hybrydowa tranzystorowo-lampowa. Moc, 
jaką osiąga na wyjściu to 2 × 28W RMS. Wszystko to 
w zakresie częstotliwości 20Hz – 20kHz (± 1.0dB) i przy 
stosunku sygnału do szumu (SNR) ≥ 86dB. Za te bar-
dzo dobre parametry odpowiedzialne jest zastosowanie 
w przedwzmacniaczu lampy 6N1 oraz 6N2, dostępu do 
których bronią wspomniane wcześniej żebrowane ko-
szyki. Tylna ścianka wzmacniacza to tylko to, co napraw-
dę niezbędne do pracy. Pozłacane wyjścia na dwa gło-
śniki oraz dwa wejście dźwięku RCA. Jedno z wejść bę-
dzie zazwyczaj używane do podłączenia stacji dokującej 
Fatdock, drugie może służyć np. jako wejście dźwięku 
z TV lub odtwarzacza DVD. Pewnie można by było po-
narzekać na brak jeszcze jednego wejścia, na szczęście 
na osłodę dostajemy możliwość przesyłania dźwięku 
za pośrednictwem Bluetooth. Przy czym odbiornik BT 
znajduje się nie we wzmacniaczu, a w stacji dokującej.

» Roth Audio Oli 3

Kolumna Oli3 to podłogowa kolumna o wysokości 87 cen-
tymetrów. Wykonana jest z płyty MDF, dostępnej w ko-
lorze czarnym lub naturalnego jasnego drzewa. Pojedyn-
cza sztuka waży około 15 kg, a mieści w sobie dwa 5.25” 
głośniki średnio-nisko tonowe wykonane z włókna szkla-
nego z hybrydowym stożkiem oraz jeden wysokotono-
wy. Z głośnika wysokotonowego firma Roth Audio jest 
wyjątkowo dumna, jest to 1” driver polimerowy zinte-
growany z kopułką. Taka kon-
strukcja rzadko bywa obecna 
w tej półce cenowej (1299 zł 
za dwie kolumny). Moc, jaką 
potrafią przenieść kolumny 
to niemal 150 Watt. To cał-
kiem sporo jak na kompakto-
we jednak rozmiary, na szczę-
ście razem z kolumnami dosta-
jemy kolce stabilizujące oraz 
podkładki antywibracyjne. Do 
podłączenia ze wzmacniaczem 
zastosowano pozłacane złą-
cza typu bi-wiring. Dzięki temu 
całą kolumnę możemy zasilić 

świetny 
wyważony 

design, z bardzo 
dobrze dobranymi 
elementami 
ozdobnymi, powoduje, 
że na ten wzmacniacz 
można patrzeć jak na 
małe dzieło sztuki 
nowoczesnej.

kolumna, 
szczególnie bez 

siatki maskującej, 
wygląda znakomicie 
i biorąc pod uwagę 
doskonałe 
wyposażenie, sprawia 
wrażenie, jakby 
kosztowała przy 
najmniej dwa razy 
więcej.



 » 2011 nr 10 » Sprzęt » Fatman Wi-Tube + Roth Audio Oli 3 42

pojedynczym wzmacniaczem lub – jeśli mamy takie ży-
czenie – zastosować oddzielny wzmacniacz dla głośni-
ków wysokotonowych. Kolumna, szczególnie bez siatki 
maskującej, wygląda znakomicie i biorąc pod uwagę do-
skonałe wyposażenie, sprawia wrażenie jakby kosztowa-
ła przy najmniej dwa razy więcej.

» Fatman Wi-Tube + Roth Audio Oli 3

Audiofilizm to hobby polegające na dążeniu do stwo-
rzenia systemu muzycznego grającego w sposób skoń-
czenie doskonały. Niektórzy nazwą to chorobą i pew-
nie będą mieli czasem rację. Audiofile bardzo często nie 
słuchają już muzyki tylko słuchają sprzętu. Często czu-
ję się podobnie, niezliczone testy niezliczonych produk-
tów powodują, że „wrzucam” na każdy sprzęt ten sam ze-
staw utworów i … słucham bardziej sprzętu niż muzyki. 
Jako że nazwa magazynu to „iMagazine”, a nie „Hi-Fi coś 

tam” to zazwyczaj, nie ujmując nic producentom, jest to 
sprzęt grający może nie przeciętnie, ale średnio. Dlate-
go jak się trafia taka perełka jak Fatman Wi-Tube i Roth 
Audio Oli 3, to serce rośnie i zaczyna się słuchać muzy-
ki nie sprzętu. Zaś na tym zestawie muzykę odkrywa się 
zupełnie na nowo.

Mimo że Wi-Tube nie jest w pełni lampowym wzmac-
niaczem, to jednak zachowuje jego najlepsze cechy. 
Brzmienie jest bardzo prze-
strzenne, nasycone i plastycz-
ne. Każdy nawet najmniejszy 
ton jest doskonale słyszalny 
i osadzony w scenie muzycz-
nej. Odkrywamy przy tym 
bardzo dużo nowych dźwię-
ków, których wcześniej w słu-
chawkach naszego iPoda nie 
słyszeliśmy. Zdecydowanie 
najlepszą stroną opisywane-
go zestawu są tony wysokie 
i średnie. Nie ma w nich ani 
odrobiny natarczywości, a jednocześnie jest wielka siła. 
Są one po prostu bardzo „lampowe” w najlepszym tego 
słowa znaczeniu. Lampowe, czyli bardzo czytelne, do-
kładne pozbawione charakterystycznego dla sprzętu „cy-
frowego” przesterowania, szczególnie tonów wysokich. 
Trochę gorzej jest z basem, brakuje tu trochę „pałera”, 
pewnie dlatego, że Wi-Tube ma za mało mocy do na-
pędzenia, bądź co bądź, sporych kolumn głośnikowych. 
Trzeba zaznaczyć, że Wi-Tube nie posiada żadnego equ-
alizera, nie da się podbić którejś z partii dźwięku, chcąc 
nie chcąc odbieramy muzykę taką, jaką nagrał ją wy-
konawca. Zaryzykuje jednak twierdzenie, że podobnie 
dobrze grającego zestawu jak ten, który miałem przy-
jemność testować nie znajdziemy w cenie do 5 tys. zł. «

Fatman wi-tube        
Ocena iMagazine: 6/6 – to sprzęt warty 110% swojej ceny

Fatman Wi-Tube: cena 2 595 zł

Moc: 28W x2

Zakres częstotliwości: 20Hz – 20kHz (± 1.0dB

SNR: ≥ 86dB

Impedancja: 4 Ohm / 8 Ohm

Roth Audio Oli 3: cena 1299 zł

Oporność: 8 Ohms

Czułość: 90dB

Pasmo przenoszenia: 45Hz~ 20KHz

Maksymalna moc: 150 Watt

wi-tube nie 
posiada żadnego 

equalizera, nie da się 
podbić którejś z partii 
dźwięku, chcąc nie 
chcąc odbieramy 
muzykę taką jaką 
nagrał ją wykonawca.



http://www.tophifi.pl/towar/id/1800/bowers_wilkins_c5/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1040/zeppelin_mini/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1294/sluchawki_p5/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1695/zeppelin_air/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1231/mm1/
http://audioklan.com.pl/
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system jest wszędzie

Kiedyś wszystko było prostsze. Samochody nie miały 
elektroniki i można je było odpalić korbą, telefony mia-
ły obrotową tarczę i nie wymagały aktualizacji progra-
mów antywirusowych, a głośniki podłączało się dwoma 
kablami do magnetofonu szpulowego. Najnowszy gło-
śnik, jaki dostałem do testów najpierw mnie poprosił 
o przyłączenie do sieci WiFi, a następnie poinformował, 
że znalazł w Internecie aktualizację systemu operacyj-
nego. Niewątpliwie świat się zmienił.

» Teoria

Głośnikiem, o którym mowa jest nowa stacja dokująca 
dla iPodów/iPhone’ów JBL On Air. Model ten jest bezpo-
średnim następcą mojego ulubionego głośnika na szaf-
kę nocną, czyli JBL On Time. Ma bardzo podobną kon-
strukcję jak wspomniany On Time, czyli jest to głośnik 
w kształcie koła z umieszczonym w jego środku złączem 

do zadokowania iPoda. W odróżnieniu zaś od starszego 
brata On Air ma z przodu wielki kolorowy wyświetlacz 
LCD. Po jego bokach oraz nad nim znalazło swoje miej-
sce całe mnóstwo przycisków sterujących. Mimo że jest 
ich aż … policzmy … 12, to cała obsługa jest dość intu-
icyjna i nie stanowi większego problemu. JBL On Time 
występował w kolorze białym i czarnym, On Air jest już 
tylko czarny, z srebrną siatką maskująca głośniki. Na 
szczycie stacji umieszczono zaś bardzo ważny w każ-
dej nocno-stolikowej stacji wielki przycisk „Drzemka”.

To, że stacja nazywa się On Air, a nie On Time II 
ma swoje głębokie uzasadnienie w jego funkcjonal-
ności. Jest to pierwsza sta-
cja dokująca od JBLa i jedna 
z pierwszych na świecie, która 
wspiera Applową technologię 
AirPlay. Znaczy to dokładnie 
tyle, że z iTunes lub z iPhone-
’a, iPoda oraz iPada możemy 
bezprzewodowo przesłać do 
niego muzykę. Wystarczy na 
naszym odtwarzaczu wybrać 

norBErT cała

to, że stacja 
nazywa się on 

air, a nie on time ii  
ma swoje głębokie 
uzasadnienie w jego 
funkcjonalności.

Jbl  
on air
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nazwę głośnika jako wyjście AirPlay. Stremowanie mu-
zyki to oczywiście nie jedyna droga, aby doświadczyć 
wrażeń słuchowych, jakich On Air dostarcza. Muzykę 
możemy też odtwarzać z zadokowanego iPoda, radia 
FM oraz wejścia USB. Brakuje jednak klasycznego złą-
cza mini Jack.

» Praktyka

Od razu przyznam się, że jestem naprawdę urzeczony 
technologią AirPlay. Dzięki niej mogę znacznie zreduko-
wać liczbę kabli w mieszkaniu i spowodować, że wszelkie 
połączenia telewizora, komputera, głośników itp. będą 
prostsze. Redukcja kabli jest zawsze bardzo wskazana, 
szczególnie jeśli ma się w domu małe dziecko. JBL On Air 
ma bardzo ciekawie zaimplementowaną technologię 
AirPlay oprócz tego, że usłyszymy przesyłaną muzykę, 
to na wyświetlaczu głośnika pojawi się też okładka ak-
tualnie słuchanej płyty. Trzeba przyznać, że to bardzo 
efektowne i skuteczne w działaniu. Jak wspomniałem, 

po wpięciu do sieci WiFi gło-
śnik zaczyna być widoczny dla 
wszelkich odtwarzaczy wspie-
rających AirPlay. Samo pod-
łączenie głośnika do urządze-
nia odtwarzającego trwa chwi-
lę i nie zauważyłem żadnych 
problemów z tym związanych. 
Nie zauważyłem też żadne-
go spadku jakości muzyki od-
twarzanej za pomocą AirPlay 
w stosunku do odtwarzania z iPoda w docku. Dzieje się 
tak pewnie dlatego, że głośnik ten nie jest szczytem 
marzeń audiofila. Brzmi bardzo po amerykańsku, czy-
li dużo tonów wysokich, sporo niskich i wycofany śro-
dek. Wszystko razem potrafi być nawet przyjemne pod 
warunkiem, że nie przesadzamy ze wzmocnieniem. Pod 
koniec skali dźwięk dużo traci na swojej czystości, a słu-
chanie nie należy już do przyjemności. Na nocną szaf-
kę będzie w sam raz. Szczególnie, że stacja posiada bar-
dzo ciekawie rozwiązane ustawianie budzików. Możemy 
ustawić je dwa niezależne od siebie, wybrać jakie źródło 
dźwięku nas obudzi (radio, iPod lub alarm) oraz jaką siłę 
ma mieć. Jeśli rano audycja w radiu będzie nieciekawe, 
to zawsze możemy „klepnąć” stację i włączyć drzemkę.

* * *

Pewnie napisałbym podsumowanie, w którym bardzo 
bym namawiał do zakupu stacji, jednak mimo zastoso-
wania w niej bardzo wyrafinowanej technologii, całkiem 
dobrego dźwięku i już klasycznego wyglądu nie będę się 
nią zachwycał. Wszystkiemu zaś winna cena, 1649 zł to 
zdecydowana przesada. W tej cenie można kupić głośniki 
grające kilka klas lepiej. Może nie posiadają one tak za-
awansowanej technologii, ale jakością dźwięku zostawia-
ją tego JBLa daleko z tyłu. On Air będzie świetną pozycją 
jeśli cenę będzie można zapisać za pomocą trzech cyfr. «

nie zauważyłem 
żadnego spadku 

jakości muzyki 
odtwarzanej za 
pomocą airplay 
w stosunku do 
odtwarzania z ipoda 
w docku.

Jbl on air        
Ocena iMagazine: 3/6 – za wysoką cenę

Głośniki: dwa JBL Phoenix szerokopasmowe oraz jeden JBL Ridge 
wysokotonowy

Moc: 7 W na kanał

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

Wymiary (wys. × szer. × gł.): 238 mm × 280 mm × 198 mm

Waga: 1.69 kg
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philps mocno atakuje rynek premium 
produktami najwyższej jakości. czy 
konsumenci je zaakceptują?

Philips wszedł na rynek z mocną ofertą – głośniki wol-
nostojące, wieże, docki – wszystko stworzone z myślą 
o użytkownikach Apple’a i nowej technologii AirPlay oraz 
smartphone’ów z Androidem, pod które stworzono spe-
cjalny dock dostosowujący się do modelu telefonu. Ca-

łość promowana jest pod na-
zwą Fidelio, ale nadal pod mar-
ką Philips. Mają przed sobą nie 
łatwe zadanie przekonać kon-
sumentów, że najnowsze gło-
śniki mają konkurować z Bo-
wers & Wilkins, BOSE i inny-
mi high-endowymi markami. 
Ceny, pomimo zróżnicowania, 
zdecydowanie to sugerują …

» SoundSphere 9800W

Patrząc na głośniki, na usta ciśnie się zwrot „przerost 
formy nad treścią”, ale nie jest to do końca prawdą. Gło-
śniki są przede wszystkim piękne – siedem warstw czar-
nego lakieru fortepianowego nałożonego na ręcznie wy-
konaną, drewnianą obudowę, którą ozdobiono metalo-
wą listwą pełniącą również rolę wspornika dla tweetera. 
Pod spodem cienka, gumowa podstawa, mająca za za-
danie nie rysować podłogi lub mebli też nie wygląda na 
tanią. Stacja dokująca, które w zasadzie pełni jedynie 
rolę łądowarki, jest podświetlana od spodu LEDami. Ma 
też sprytnie rozwiązany, ruchomy dock connector, który 
pozwala podłączyć jakiekolwiek urządzenia Apple wypo-
sażonego w to złącze od iPoda shuffle do iPada. Do od-
tworzenia muzyki oczywiście konieczne jest wsparcie dla 
AirPlay w iUrządzeniu, chociaż jest też wejścia AUX dla 
alternatywnych źródeł.

SoundSphere nie jest mały i w zasadzie wykluczone 
jest postawienie głośników na biurku. Podłoga, duży 
parapet lub stojaki są zdecydowanie preferowane na 

philipS FiDelio 
SounDSphere DS9800w

WojTEK piETrusiEWicz

Do odtworzenia 
muzyki 

oczywiście konieczne 
jest wsparcie  
dla airplay 
w iurządzeniu
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prawidłowe ustawienie 12 ki-
logramowego zestawu. Ko-
nieczne jest zasilenie lewego 
głośnika, a obie sztuki łączy-
my za pomocą dołączonego 
do kompletu, grubego kabla 
audio. Następnie wystarczy 
raz go powiązać z domową 
siecią Wi-Fi, aby był prawidło-
wo wykrywany przez  iTunes, 
iPhone’a, iPoda lub iPada, 
gdzie ten pierwszy umożliwia 
puszczenie dźwięku na kilka 
kompletów głośników równo-
cześnie. Niestety należy za-
dbać o zasięg Wi-Fi w miej-

scu ich ustawienia – strumień danych jest spory i przy 
osiągnięciu granicznych możliwości routera może po 
prostu przerywać.

Do kompletu dostarczany jest również pilot do ste-
rowania głośnikami jak i iUrządzeniem – nie mam naj-
mniejszego pojęcia gdzie jest odbiornik podczerwie-
ni, bo go nie zlokalizowałem – to właśnie ta dbałość 
o szczegóły bardzo mnie zaskoczyła u Philipsa. Produkt 
doprawdy jest najwyższej jakości od strony wykonania 
i należą mu się za to 32 punkty w 10 stopniowej skali.

» Aplikacja iOS

Philips również oferuje darmową aplikację na iPada, iPoda 
i iPhone’a do sterowania głośnikami. Dodatkowo otrzy-
mujemy korektor dźwięku, możliwość odsłuchu ponad 
7000 stacji radiowych, pięci dniową prognozę pogody, 
zegar oraz budzik. Wymagany jest jedynie iOS w wersji 
4.3 lub nowszej.
Zawiódł mnie niestety design samej aplikacji – to sprawa 
mocno indywidualna, ale w moich oczach jest po prostu 
brzydka i wolę korzystać z natywnej „Muzyki”, które pod 
iOS 5 na iPadzie jest zdecydowanie ładniejsza.

» Wady?

Niestety jest, ale tylko jedna: firmware odpowiedzialny za 
AirPlay. Po paru godzinach bezczynnego stania w stanie 
włączonym, głośniki przywieszają się. Są nadal widoczne 
jak docelowe źródło dźwięku, ale nie można go wybrać. 
Rozwiązaniem jest tradycjne wyjście z samochodu i po-
nowne wsiąście do niego (czyli ich wyłączenie i ponow-
ne włączenie). Product Manager, z którym poruszyłem 

ten temat, zapewniał że problem został zlokalizowany 
i wkrótce będzie dostępny firmware naprawiający go.

» A dźwięk?

Nie są to zdecydowanie głośniki dla każdego. Sugerowa-
na cena 3.500PLN automatycznie kieruje produkt tylko 
do osób zdecydowanych i wiedzących do czego chcą je 
wykorzystać. Osobiście ustawiłem głośniki w dwóch róż-
nych lokalizacjach – pierwsze testy odbyły się w sypial-
ni (15m^2), a drugie w dużym pokoju (35m^2). Od razu 
podpowiem, że znacznie lepiej zachowują się w więk-
szych pomieszczeniach – dźwięk rozchodzi się znacznie 
bardziej naturalnie i lepiej brzmi. Dotyczy to w szczegól-
ności średnich tonów, które są zdominowane przez basy 
przy bliżej ustawionych ścianach.

Długo się zastanawiałem dla kogo te głośniki są tak 
naprawdę przeznaczone. Dla mnie to bardzo niszowy 
produkt, nie tylko ze względu na cenę. Podłączanie ich 
pod zewnętrzne źródło dźwięku wysokiej jakości po 3.5m 
auxie chyba mija się z celem. Zatem pozostaje nowo-
czesne mieszkanie, w którym jest albo dużo miejsca na 
kino domowe i osobny zestaw odsłuchowy, albo nie ma 
tego pierwszego. Za te pienią-
dze niewątpliwie da się kupić 
dobry wzmacniacz 2.0 z przy-
zwoitymi kolumnami, ale nie 
będzie to łatwe zadanie – są to 
jeszcze bardziej niszowe pro-
dukty i poszukiwania odpo-
wiedniego kompletu może się 
skończyć w roli hobby. Sound-
Sphere za to znacznie lepiej 
wpisuje się w moje wyobraże-
nie minimalistycznego miesz-
kania – dwa głośniki, kabel audio schowany w ścianie, 
jeden punkt zasilania i iPhone/iPod w kieszeni lub iPad 
pełniący centrum dowodzenia na ławie. «

philips Fidelio   
SoundSphere 9800w        
Ocena iMagazine: 5/6 (6/6 po naprawieniu firmware)

Producent: Philips

Wymiary: 265 mm × 410 mm (średnica × wys.)

Moc wyjściowa: 2 × 50 W RMS

Wejście: AUX (3,5 mm)

Cena: 3500 PLN (sugerowana)

SoundSphere 
wpisuje się w 

moje wyobrażenie 
minimalistycznego 
mieszkania – dwa 
głośniki i ipad pełniący 
centrum dowodzenia 
na ławie.
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W jednym z przedwakacyjnych nume-
rów imagazine opublikowaliśmy rela-
cję z prezentacji najnowszego dziec-
ka firmy seagate – bezprzewodowego 
dysku GoFlex satellite. podczas na-
szej wizyty na berlińskich targach iFa 
2011, w  trakcie imprezy showstop-
pers, udało nam się porozmawiać z ia-
nem o’learym z seagate, który poka-
zał jak fajnie i bezproblemowo działa 
dysk – zapraszamy więc do obejrze-
nia drugiej części relacji oraz do po-
czytania o tym, jak dysk wypadł w na-
szych redakcyjnych testach.

Seagate GoFlex Satellite jest rozwiązaniem hardcore’o-
wym dla prawdziwych poweruserów. W tym przypadku 
nie mamy już żadnych ograniczeń i kompromisów. 500 GB 
to jest prawdziwe rozszerzenie pamięci naszych przeno-
śnych urządzeń. Nie jestem sobie w stanie nawet wyobra-
zić, ile można tam zmieścić filmów, muzyki czy też zdjęć.

» Budowa

Seagate GoFlex Satellite to de facto zwykły dysk 500 GB 
w obudowie zewnętrznej, wyposażonej jednak we wbu-
dowane baterie, które dają około 5 h podtrzymania. Nie 
wiemy, jaki jest zastosowany wewnątrz dysk, ale domy-
ślam się, że jest to wersja 5400 rpm. Dlaczego tak uwa-
żam? Prozaiczna sprawa – test przeprowadzony na pod-
łączonym dysku poprzez USB programem Disk SpeedTest 
dał praktycznie takie same wyniki, jakie miał mój pry-
watny dysk 2,5” w obudowie na USB. Mój dysk ma wła-
śnie 5400 rpm. Dla porównania prezentujemy dodatko-
wo wyniki mojego wbudowanego dysku SSD Kingstona.

niezawoDny 
koMpan  
w poDróży DominiK łaDa

http://www.makoweabc.pl/2011/09/nadgryzieni-video-02-ifa-2011-czesc-2/
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Obudowa dysku jest czarna ze srebrnym paskiem 
dookoła oraz z umieszczonym na nim włącznikiem. Jest 
minimalistyczna i monolityczna. Niestety – podobnie 
jak obudowy iPhone’a (w szczególności 3G i 3GS) – jest 
bardzo wrażliwa na ślady palców. Nie ma krzykliwych 
oznaczeń, logo ani napisów. Delikatne logo Seagate 
nie przeszkadza. Na obudowie znajdziemy jeszcze tyl-
ko dwie diody informujące o stanie naładowania dysku 
oraz o tym, czy działa sieć WiFi, czyli clue tego produk-
tu. Satellita jest niczym innym jak przenośnym hot-spo-
tem, który umożliwia podłączenie się jednocześnie kilku 
użytkowników i przeglądanie przez nich treści zapisa-
nych na dysku. Seagate zastosował w Satellicie rozwiąza-
nie znane z innych dysków serii GoFlex, czyli możliwość 
podłączania różnych kabli poprzez specjalny system 
przejściówek. W zestawie z Satelitą dostajemy kabel... 
USB3.0. Oryginalne rozwiązanie jak dla produktu dedy-
kowanego dla macuserów. Nie pierwsze, ale o tym póź-
niej. Przejściówki możemy odłączyć i założyć zaślepkę, 
dzięki czemu nasz dysk skraca się o około 1 cm.

» Co jest w zestawie?

Jak na prawdziwego kompana podróży przystało, 
 Seagate GoFlex Satellite jest bardzo dobrze wyposażo-
ny. W zestawie – oprócz samego dysku – producent do-
łączył jeszcze wspomniany już wcześniej kabel USB3.0, 
który na szczęście dla nas macuserów, jest kompatybilny 
w dół. W zestawie jest także ładowarka podróżna z kom-
pletem wtyczek – europejską, brytyjską i amerykańską 
(swoją drogą bardzo pomysłowo rozwiązana) oraz wtycz-
ka do zapalniczki samochodowej. Brakuje mi tylko jed-
nej, bardzo ważnej z perspektywy osób podróżujących, 
rzeczy – jakiegoś pokrowca na dysk. Jak już wspomina-
liśmy, na obudowie zostają ślady palców. Jednocześnie 
niestety obudowa szybko się rysuje – pokrowiec w tym 
kontekście jest zdecydowanie wskazany.

Wracając jeszcze do ładowarki, a tak na prawdę do ła-
dowania samego dysku, może ono odbywać się na dwa 
sposoby – albo poprzez port USB z komputera, albo pod-
łączając do ładowarki poprzez kabel AC.

» Oprogramowanie

Muszę zacząć od drugiej, po USB3.0, kuriozalnej dla 
mnie sprawy związanej z Satellitą. Satellita jest sforma-
towana w... microsoftowym NTFS. Kolejne dziwne roz-
wiązanie zastosowane przez Seagate. Dla nas macuse-
rów, do których w pierwszej kolejności kierowany jest 

dysk, takie rozwiązanie jest dziwne. Po głębszym za-
stanowieniu pewnie chodzi o możliwość zastosowania 
„uniwersalnego” rozwiązania, które umożliwia wyko-
rzystanie tak dużego dysku. Dysk można podłączyć do 
wszystkich pecetow i maków, ale te ostatnie mogą TYL-
KO odczytywać dane z partycji NTFS, nie mogą na nie 
zapisywać. Co tu zrobić? Trzeba posiłkować się oprogra-
mowaniem firm trzecich. Dzięki temu otrzymujemy od 
Seagate w pakiecie z dyskiem, niejako za darmo, opro-
gramowanie firmy Paragon – Paragon NTFS for Mac 
v. 8.0.0. W sumie fajnie, bo dzięki instalacji nasz kom-
puter poradzi sobie z dowolnym innym dyskiem sfor-
matowanym w NTFS – to się nazywa wartość dodana. 
Oczywiście program znajduje się na dysku, także przy 
pierwszym podpięciu wystarczy przekopiować program 
Paragon NTFS na nasz lokalny dysk i go zainstalować. 
Od tego momentu możemy już wygodnie kopiować pli-
ki, tworzyć katalogi itp.

» Działanie

Bardzo dużym plusem rozwiązania Seagate jest jego 
multiplatformowość. Seagate przygotował wygodne na-
rzędzie dla posiadaczy iUrządzeń oraz Androida – pro-
gram nazywa się GoFlex Media. Dostępny jest w App 
Store (wersja uniwersalna iPhone/iPad) oraz w andro-
idowym markecie kompletnie za darmo. Powodów do 
zmartwień nie powinni mieć także posiadacze innych 
urządzeń lub komputerów. Oni mogą po prostu korzy-
stać z Satellity poprzez przeglądarkę www. Wystarczy 
być w sieci stworzonej przez Satellitę i zacząć wpisywać 
dowolny adres www, aby automatycznie zostać zalogo-
wanym do dysku. Wersja webowa oprogramowania do 
złudzenia przypomina tę iOSową lub androidową. Pro-

http://www.Wystarczy
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gram jest intuicyjny i w pełni wykorzystuje możliwo-
ści i ograniczenia, jakie wynikają z zamkniętości iOS. 
Od razu uprzedzam, że nie będziecie mogli korzystać 
z dysku do zapisywania plików z innych aplikacji na swo-
ich iUrządzeniach (Apple niestety tego nie umożliwia). 
Także możemy na ten moment po prostu konsumować 
treści multimedialne, które wcześniej przerzucimy np. 
z domowego komputera (filmy, muzykę, zdjęcia). Moż-
na przekopiować dane z Satellity na nasze iUrządzenie, 
ale będą one dostępne wewnątrz aplikacji GoFlex Me-
dia. Coś za coś.

Aplikacja GoFlex Media służy również do zarządza-
nia Satellitą. Z jej poziomu możemy zakładać hasło sie-
ci, zmieniać jej nazwę czy też dokonywać aktualiza-
cji (uprzednio pobranej na komputer i przekopiowanej 
przez USB).

Korzystanie z plików jest rozwiązane w sprytny spo-
sób. Mamy dostępne katalogi podzielone na wideo, 
zdjęcia, muzykę, dokumenty. Jednak łącząc się z Sateli-
tą poprzez USB z poziomu komputera nie widzimy tych 
katalogów. Okazuje się, że Satellita automatycznie sama 
rozpoznaje, jakie typy plików ma zapisane i przypisuje 
je w locie w sposób niewidoczny dla użytkownika. Dzię-
ki temu mamy porządek. Oczywiście możemy przeglą-

dać Satellitę także w sposób „normalny”, czyli po katalo-
gach, które fizycznie znajdują się na dysku. Ma to swoje 
plusy, bo w domyślnym widoku automatycznie mamy 
w jednym worze np. wszystkie zdjęcia – nie są one po-
dzielone katalogami na poszczególne zdarzenia.

» Test w polu, czyli na pokładzie samolotu

W biurze udało mi się przetestować możliwości Seagate 
GoFlex Satellite w warunkach laboratoryjnych. W takim 
miejscu wszystko jest piękne – nawet zielony jest bar-
dziej zielony. Dlatego bardzo byłem ciekaw jak sprawdzi 
się dysk podczas podróży. W takich momentach wszystkie 
mankamenty wychodzą na jaw. Idealny moment nada-
rzył się podczas mojej podróży samolotem. Lot był długi, 
nie działał dźwięk w pokładowym systemie wideo, dlate-
go sytuacja była idealna.

Miałem ze sobą iPhone’a, iPada oraz komputer. W biu-
rze sprawdziłem, że taki zestaw umożliwia niezależny en-
tertaiment dla wszystkich. Syn dostał iPhone’a, żona iPada, 
a ja komputer – czyli według wzrostu. Odpaliłem Satelli-
te i lecimy. Co jest genialne i piękne w tym rozwiązaniu – 
każde z nas mogło oglądać dosłownie to, co chciało. Nie 
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było żadnych kłótni. Można powiedzieć, że Satellita w tym 
kontekście zbliża ludzi, a już na pewno ogranicza możli-
wości nieporozumień, przynajmniej w zakresie gustów fil-
mowych. Super. Na każdym z urządzeń podpiętych w jed-
nym momencie do Satellity oglądane były filmy stworzone 
w programie Handbrake bezpośrednio z płyt DVD. Każdy 
plik miał po ok 1,5 GB i był przygotowany w domyślnych 
ustawieniach programu Handbrake. Na każdym z urzą-
dzeń obraz był idealny, nie zacinał się, choć podkreślam, 
że równolegle szły trzy streamingi. Każdy był odtwarzany 
na pełnym ekranie. Idealnie. Dysk wytrzymał nawet dłużej 
niż deklaruje producent – około 5,5 h. Działał cicho, jednak 
kiedy go dotykałem wyraźnie było czuć pracę głowicy, no 
i lekko nagrzał się. Praca głowicy jest jedynym elementem, 
który mnie stresuje w rozwiązaniach mobilnych. Mam za-
wsze obawę, że może coś się stać z pracującym dyskiem 
i zwyczajnie stracimy dane, nie mówiąc o całym dysku. Jest 
to jeden z podstawowych powodów, dla których w swo-
im Macbooku Pro wymieniłem dysk na SSD. Swoją drogą, 
jak już jestem przy swoim Macbooku Pro, to też nieźle się 
spisał podczas lotu. Moja wiekowa już maszyna, spokoj-
nie wytrzymała cały test na baterii i napisanie jeszcze jed-
nego tekstu o słuchawkach, który wcześniej wrzuciłem na 
stronę. Komputer z połowy 2009 roku, a pracuje jeszcze 
grubo ponad 6 h na oryginalnej baterii. Odbieram to jako 
niezły wynik – jak sądzicie?

» Zastosowanie

Konsumpcja mediów (filmów, muzyki lub zdjęć) odbywa 
się na zasadzie streamingu. W przypadku komputerów 
można pobrać interesujący nas materiał na dysk. Satel-
lita został do tego stworzony, aby dzielić się z najbliższy-
mi swoimi materiałami – kiedyś na imprezę przynosiło 
się albumy ze zdjęciami, teraz można wziąć Satellitę i każ-
dy będzie sobie osobno oglądał zdjęcia we własnym tem-

pie, a znudzeni, jeśli nikt nie zauważy, będą mogli w tym 
czasie obejrzeć sobie jakiś film, który znajdą na dysku.

To jest tylko jedno z zastosowań. Ale dla mnie naj-
ciekawsze, to po prostu rozszerzenie pamięci naszych 
iUrządzeń. Przy Satellinie iPad z 64GB jest krasnalem. 
Z satelitą nie ma kompromisów. iPad 16GB jest w pełni 
funkcjonalnym narzędziem, na którym praktycznie bez-
stresowo możemy mieć zainstalowane tylko aplikacje, 
a cały kontent mieć na Satellicie.

Zastosowania Satellity będą jeszcze szersze w mo-
mencie, kiedy Seagate udostępni aktualizację systemu 
umożliwiającą podpięcie się działających sieci WiFi. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu będziemy mieli dostęp do pli-
ków, a jednocześnie będziemy mieli Internet. Póki co, 
niestety albo rybka albo akwarium. Ale spokojna głowa 
- producent podczas prezentacji zapewniał o planowa-
nym wprowadzeniu tej funkcjonalności. Wtedy będzie 
prosta droga do stworzenia np. w domowej sieci pro-
stego serwera z danymi. Ciekawa perspektywa.

» Podsumowanie

Seagate – jak wynika z moich testów – to bardzo wygod-
ne rozwiązanie, w szczególności gdy często podróżuje-
my. Niestety z utęsknieniem czekam – i nie wiem, czy się 
doczekam – na rozluźnienie polityki Apple względem za-
pisywania plików na zewnątrz naszych urządzeń. Na ra-
zie niestety nie jest to możliwe prócz chmury. Jeśli taka 
funkcjonalność zostanie udostępniona, to będzie to ide-
alne rozwiązanie dla wszystkich. Na to czekam i radzę, 
abyśmy wszyscy trzymali kciuki. «

Seagate goFlex Satellite        
Ocena iMagazine: 5/6 (-1 za ograniczenia iOS)

Cena w Polsce: ok 900 PLN

Plusy:  + wygodna, bezobsługowa praca 
+ relatywnie nieduży, kompaktowy rozmiar 
+ stosunkowo długi czas pracy na baterii (działa 
 ponad 5h deklarowane przez producenta – sprawdzone   
 organoleptycznie choć ideałem byłoby jakby dysk   
  pracował tyle co iPad czyli około 9–10h) 
+ wyposażenie dodatkowe

Minusy: – brak możliwości podłączania się do innej sieci Wi-Fi,  
  na razie 
 – ograniczenia w zapisie plików z iUrządzeń wynikające  
  z zamkniętości systemu iOS 
 – zostają na obudowie ślady od palców 
 – obudowa jest podatna na zarysowania 
 – brak pokrowca w zestawie
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Firma Seagate Polska ufundowała dla naszych czy-
telników Swój najnowszy produkt – bezprzewodo-
wy dysk Seagate GoFlex Satellite.

Aby go wygrać, należy samodzielnie przygoto-
wać i przysłać film, rysunek, zdjęcie, prezen-
tację, piosenkę, wiersz – wybór należy do Was 
– reklamujący możliwości wykorzystania dys-
ku bezprzewodowego Seagate GoFlex Satellite.

konkurS
SEAGATE GOFLEx SATELLITE

1. ORGANIZATOR

•  Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions - Dominik 
Łada z siedzibą w Warszawie. 

•  Konkurs „Seagate GoFlex Satellite” prowadzony jest 
przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i trwa do 28 października 2011 r. 

•  Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych 
Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

•  Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest 
bezpłatny. 

•  Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem da-
nych jest całkowicie dobrowolne.

•  Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować wa-
runki regulaminu.

3. ZASADY

Konkurs polega na samodzielnemu przygotowaniu i prze-
słaniu filmu, rysunku, zdjęcia, prezentacji, piosenki, wier-
sza – wybór należy do uczestnika – reklamującego moż-
liwości wykorzystania dysku bezprzewodowego Seagate 
GoFlex Satellite.

Prace swoje prosimy nadsyłać e-mailem zatytułowanym 
„Seagate GoFlex Satellite”, na adres konkurs@imagazine.pl.

Najlepsza praca wybrana przez jury składające się z przed-
stawicieli iMagazine oraz Seagate Polska wygrywa dysk prze-
nośny Seagate GoFlex Satellite.

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować ni-
niejszy regulamin oraz podać swoje dane kontaktowe. 
W emailu koniecznie zamieść informację:  „Oświadczam, że 
zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu „Seagate Go-
Flex Satellite” oraz akceptuję jego warunki i postanowie-
nia”. Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji nie we-
zmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz: 

•  nadsyłanie odpowiedzi: do 28 października 2011 r.

•  zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 
mailową

•  ogłoszenie wyników: na łamach listopadowego numeru 
iMagazine 11/2011 oraz na www.imagazine.pl

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody ufun-
dowane firmę Seagate Polska: 

1 sztuka bezprzewodowego dysku Seagate GoFlex Satel-
lite o pojemności 500GB

Zgłoszenia będą oceniane przez Jury w składzie określonym 
przez Organizatora. 

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organizatora 
Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty 

ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie odebrał na-
grody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od 
Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada 
na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyraże-
niem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika 
zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku 
Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 
ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczest-
ników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane 
i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wy-
rażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wy-
łącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 
Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materia-
łów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkur-
sach oraz badań ankietowych organizowanych przez Orga-
nizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu 
do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wyra-
żają zgodę na publikację tych danych na stronach interneto-
wych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przypadku gdy 
uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy do 28 października 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „Seagate GoFlex Satellite”. W treści maila oprócz swojej pracy, należy podać swoje dane kontakto-
we oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

Życzymy powodzenia.

mailto:konkurs@imagazine.pl
mailto:konkurs@imagazine.pl
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Klawiatura matias Tactile pro

Coraz rzadziej na biurkach użytkowników komputerów 
Apple goszczą poważnych rozmiarów klawiatury. Trudno 
jednak pogodzić aspekt wyglądu i funkcjonalności. Nie 
wszyscy preferują mały skok klawiszy, niewielkie odstę-
py między nimi, czy też płaską konstrukcję bez wyraź-
nych rozgraniczeń w przyciskach. Klawiatura Matias Tac-
tile Pro nawiązuje swoją budową do urządzeń poprzed-
niej dekady, klasycznych klawiatur od Apple. Z wyglądu 
może nawet zmylić mniej skrupulatnego użytkownika. 
Biały plastik, profil przycisków oraz opisy klawiszy funk-
cyjnych sugerują dobitnie, do jakiego komputera dopa-
sowany jest to produkt.

» Litery, symbole, znaki specjalne…

Tactile Pro wyposażony jest w trzy porty USB (dwa po 
bokach oraz jeden od czoła klawiatury). Boczne złącza 
są lekko „wcięte” w obudowę, co sprawia, że po pod-
łączeniu do nich myszy czy dysku końcówka kabla nie 
wystaje zbytnio poza ramy klawiatury. Dość skutecz-
nie zabezpiecza to przed przypadkowymi zahaczeniami 
o wystający przewód. Tym, co wyróżnia produkt firmy 
Matias na tle innych, są opisy znajdujące się na przyci-
skach. Obok liter są tu symbole i znaki specjalne wywo-
ływane przy kombinacji klawiszy Option oraz Option + 
Shift. Niestety, w naszym układzie klawiszy (Programi-
sty Pro), nie wszystkie opisy się zgadzają. Na klawiaturze 
nie uraczymy klawisza Fn oraz przycisków służących do 

klawiatura 
z DuSzą
przEmysłaW marczyńsKi
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obsługi odtwarzania multimediów. Na pocieszenie, kla-
wisze funkcyjne zostały rozszerzone aż do numeru F15, 
co pozwala na większą elastyczność w przypisywaniu 
skrótów klawiaturowych.

» Bezwzrokowe pisanie

Samo korzystanie z klawiatury jest już ideałem i nie pa-
miętam, żeby na którejś z klawiatur pisało się lepiej. 
W pierwszej chwili, po wyjęciu z pudełka, pomyślałem, 
że klawiatura jest zbyt wysoka do wygodnego pisania. 
Jednak czas pokazał, że dłonie szybko się przyzwyczaja-
ją, a ja osobiście nie odczuwam bólu nadgarstka nawet 
przy kilkugodzinnej pracy. Idealny skok informujący o po-
jawieniu się znaku na ekranie, doskonale wyprofilowane 
klawisze świetnie współgrające z dociskającymi je opusz-
kami palców oraz schodkowa konstrukcja ułożenia klawi-
szy to ogromne atuty tego sprzętu. Dzięki nim znacznie 
łatwiej pisze się bez odrywania wzroku od ekranu mo-
nitora. Czucie klawiszy jest znacznie lepsze i precyzyj-
niejsze. Trzeba tu powiedzieć, że klawiatura jest głośna. 
Kwestią gustu jest, czy lubimy taką konstrukcję. Nie ukry-
wam, że mi wydawany dźwięk klawiszy nie przeszkadza, 
wręcz przeciwnie. Może to jednak irytować osoby, któ-
re nie tolerują informacji dźwiękowych po każdym wci-
śnięciu klawisza. Za przyjemność pisania na tej klawia-
turze będziemy musieli wydać kwotę 99 funtów, co nie 
jest małym wydatkiem.

Klawiatura firmy Matias jest wyjątkowa. Dla osób, 
które dbają o wygodę pracy oraz poszukują wysokiej 
jakości klawiatury to produkt idealny. Urządzenie jest 
stworzone do pisania bez odrywania wzroku od moni-
tora. Nie odnotujemy tu przypadkowych kliknięć lub 
„pustych” odpowiedzi klawiszy. Tactile Pro to wysoka 
jakość wykonania, czego potwierdzeniem jest pięciolet-
nia gwarancja. Matias stworzył klawiaturę dla wyma-
gającego odbiorcy, który nie lubi kompromisów i ocze-
kuje najwyższej jakości urządzenia. Komfort z pracy na 
tej klawiaturze zostawia w tyle konkurencję. «

klawiatura Matias  
tactile pro        
Plusy:  + solidna jakość wykonania 

+ idealny skok klawiszy 
+ 5 lat gwarancji 
+ znaki specjalne na klawiaturze 
+ 3 złącza USB

Minusy: – głośna praca (kwestia gustu) 
 – brak klawisza Fn 
 – brak klawiszy do regulacji odtwarzacza muzycznego 
 – cena

Producent: Matias

Witryna: http://matias.ca/tactilepro/

Dystrybucja klawiatury: http://www.keyboardco.com/

Cena: 99 funtów

http://matias.ca/tactilepro/
http://www.keyboardco.com/
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Każdy z  nas już chyba wie, że nie 
można istnieć bez cyfrowej rzeczy-
wistości. To fakt, który coraz mocniej 
wdziera się do naszego życia. publi-
kacja rodzinnych zdjęć w sieci, udo-
stępnianie plików czy gromadzenie 
danych w chmurze to naturalne narzę-
dzia, bez których nie jesteśmy w sta-
nie funkcjonować. szukamy zatem 
rozwiązań, które pomogą nam ogar-
nąć ten cały cyfrowy świat danych.

Synology DS211j jest jednym z tych produktów, które 
świetnie wesprą nas swoją technologią, podając na tacy 
dysków twardych wszystkie dane tam, gdzie tylko bę-
dziemy chcieli ich użyć.

 Konstrukcja obudowy serwera NAS od Synology jest 
wykonana z plastiku. Pomimo tego, nie możemy mó-
wić tutaj o niskobudżetowym produkcie. Jakość przy tej 
cenie urządzenia jest bardzo dobrze skorelowana. Na 
froncie obudowy znajdziemy jedno wejście USB, które 
możemy wykorzystać do szybkiej archiwizacji danych. 
Kolejne dwa porty USB na tylnej obudowie będą mo-
gły uzupełnić nasze urządzenie o dodatkowe megabaj-
ty pamięci lub udostępnić drukarkę dla urządzeń w sie-
ci. Na przodzie obudowy znajdziemy obok włącznika 
przycisk Kopiuj, który możemy wykorzystać do szybkie-
go zgrywania danych. Wszystko to jest napędzane pro-
cesorem 1,2GHz oraz wspierane 128MB pamięci RAM. 
Do obudowy włożymy dwa dyski o pojemności do 3TB 
każdy. W porównaniu do urządzeń konkurencji w tym 
segmencie cenowym to bardzo dobry wynik. Chcąc 
umieścić dyski w Synologu, musimy zdjąć całą obudo-
wę urządzenia. Na szynach mocujących możemy przy-
kręcić zarówno dyski 3,5” jak i 2,5”. Cały proces zajmie 
nam krótką chwilę i nie jest kłopotliwy. Taka konstruk-
cja jednak uniemożliwia wyciąganie dysków „na gorą-
co” (podczas pracy).

bezpieczne  
Dane  
z każDego 
MieJSca  
w Sieci

przEmysłaW marczyńsKi
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DS211j obsługuje protokół AFP, który jest podstawo-
wym sposobem komunikacji sieciowej pod Mac OS X. 
Montowanie dysków odbywa się bardzo szybko. Sama 
prędkość kopiowania danych nie jest już tak błyska-
wiczna. Wyniki uzyskane podczas testów na dyskach 
Samsunga wyniosły średnio 5,5MB/s. NAS od Synolo-
gy świetnie sprawuje się jako miejsce do przechowy-
wania muzyki. Po aktywacji funkcji współdzielenia da-
nych z iTunes, cała baza muzyczna i filmowa pojawia 
się w tym odtwarzaczu i możemy używać jej na każdym 
komputerze, który „widzi” DS211j. Przy tak dużej po-
jemności dysków, jakie jest w stanie obsłużyć, nadaje 
się również doskonale do przetrzymywania kopii zapa-
sowych. Dzięki obsłudze Time Machine będziemy mo-
gli skorzystać z możliwości, jakie oferuje w tej kwestii 
Mac OS X. Warto również wspomnieć o wsparciu dla 
opcji AirPrint, dzięki której podpięta drukarka do ser-
wera będzie w stanie drukować z urządzeń mobilnych.

Rozwiązanie Synology wspiera zarówno urządzenia 
oparte na iOS, jak i na Androidzie. Obok wspomnianego 
wyżej AirPrint zarówno na iPhonie, jak i iPadzie będzie-
my mogli dzięki dedykowanym aplikacjom przeglądać 
zdjęcia, słuchać muzyki, zajrzeć do katalogu z plikami 
oraz skorzystać z opcji monitoringu (podgląd z kamer 
IP). Warto odnotować, że wszystkie aplikacje są za dar-
mo i w polskiej wersji językowej. DS photo+, DS audio, 
DS file oraz DS cam są doskonałym uzupełnieniem moż-
liwości dla wszystkich, którzy chcą mieć dostęp do swo-
ich danych „w ruchu”.

Synlogy DS211j to – obok wspomnianych możliwo-
ści – cały wachlarz innych protokołów i funkcji, które 
możemy wykorzystać do pracy i zabawy w sieci. Łatwo 
przekształcimy go w serwer FTP, aby udostępnić pliki 
w Internecie. Publikacja galerii internetowej z rodzinne-
go albumu fotografii jest również banalnie prosta. Nic 
także nie stoi na przeszkodzie, aby opublikować swoją 
stronę internetową wprost z tego urządzenia i mieć do 
niej dostęp w każdej chwili. Tak dużo opcji nie jest łatwo 
ogarnąć. Jednak Synology oferuje DiskStation Manager, 
który w doskonały sposób spełnia swoją rolę konfigura-
tora. Obecna wersja do złudzenia przypomina okna sys-
temu operacyjnego Windows zamknięte w oknie prze-
glądarki. Zarządzanie i obsługa panelu jest bardzo in-
tuicyjna. Ładne ikony symbolizują odpowiednie funkcje, 
które będziemy chcieli zmieniać. Zawsze możemy sko-
rzystać z opcji Szukaj. Nie mniej ważny jest fakt, że cały 
interfejs posiada nasz ojczysty język. Gdybyśmy jednak 
mieli wątpliwości co do ustawień i konfiguracji zawsze 
możemy skorzystać z Podręcznika użytkownika, który 
również został przetłumaczony.

Synology obok zaawansowanych serwerów danych 
posiada również ciekawe rozwiązania domowe, które 
dla większość użytkowników będą spełnieniem potrzeb 
gromadzenia i udostępniania plików. Przy swojej ce-
nie za to urządzenie dostajemy bezpieczny serwer da-
nych z miejscem na dwa dyski i dużymi możliwościami 
konfiguracji. Sprzęt doskonale spełni się w domowych 
warunkach oraz małych firmach, gdzie potrzebne jest 
współdzielenie plików oraz drukarki. Pozycja zdecydo-
wanie warta polecenia dla osób potrzebujących dobrej 
klasy sprzętu w uczciwej cenie. Synology DS211j to bo-
gate możliwości, prosta konfiguracja i co najważniej-
sze naprawdę dużo miejsca na coraz bardziej pamię-
ciożerne dane. «

Synology DS211j        
Plusy:  + cicha praca

 + DiskStation Manager

 + wsparcie dla Mac OS X oraz iOS

 + pełna polska lokalizacja (instrukcja obsługi oraz interfejs)

Minusy: - plastikowa obudowa

 - szybkość

Producent: Synology

Witryna: http://www.synology.com/products/spec.
php?product_name=DS211j&lang=plk

Aplikacje w iTunes – http://itunes.apple.com/pl/artist/
synology-inc./id321493109

Cena: 729 zł brutto

http://www.synology.com/products/spec.php?product_name=DS211j&lang=plk
http://itunes.apple.com/pl/artist/synology-inc./id321493109
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Blackberry to ostatnia z  współcze-
snych platform smartfonowych, z któ-
rą – pomimo mojej wieloletniej sympa-
tii – nie miałem za wiele do czynienia. 
Gdy w życiu pojawia się iphone, to 
zamykasz się powoli na inne opcje. 
rzekłbym nawet, uwsteczniasz się 
odrobinę na większość nowości i roz-
wiązań. nie jestem z tego dumny, ale 
tak to właśnie działa… na pomysły 
konkurencji zamykać się jednak nie 
można.

Rok po pojawieniu się iPhone’a 3G obiecałem sobie zmia-
ny. Jak pokazuje bowiem nowo wprowadzony do iOS 5.0 
system powiadomień, który jest klonem androidowego 
rozwiązania, na pomysły konkurencji zamykać się nie 
można. Oscar Wilde pisał, że „kopiowanie jest najwięk-
szą formą uznania” – kopiowanie tak doskonale znane 
nam do tej pory z drugiej strony lustra.

» Usługi RIM

I tak oto przyszedł czas na „jeżynową ladacznicę”, czyli 
Blackberry Curve z serii 8520. Terminal – tak uwielbia 
nazywać swoje smartfony kanadyjska firma Research In 
Motion, założona przez błyskotliwego programistę grec-
kiego pochodzenia Michaela Lazaridisa – jest zgrabny, 
lekki i kontynuuje linię oraz styl doskonale znany zarów-
no fanom marki, jak i technologicznym przedszkolakom.

michał rajpErT

blackberry
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Kwintesencją reklamy biznesowego telefonu zawsze 
był model z czytelnym, choć niedużym panoramicz-
nym ekranem, oraz posiadający na pokładzie klawia-
turę QWERTY i wszelkie możliwe istniejące ułatwienia 
dostępu do poczty elektronicznej. Teraz warto zatrzy-
mać się dłuższą chwilę na zagadnieniu poczty, która 
w przypadku terminali Blackberry jest dość unikalna. 
BIS, czyli Blackberry Internet Services, usługa dostęp-
na u każdego operatora posiadającego w swojej ofercie 
smartfony RIM-u jest konieczna do pełnego i zadowala-
jącego wykorzystania urządzenia. BIS za standardową 
opłatą, zazwyczaj przeliczoną z dolarów, umożliwia nam 
nieograniczony dostęp do poczty elektronicznej i nieli-
mitowany Internet z telefonu BB. Doszły mnie słuchy, 
że w sofcie 6.x ma pojawić się opcja personalnego hot 
spotu, podobnie jak w iOS, jednak NIESTETY usługa ta 
nie będzie wykorzystywała pakietu BIS...

Wróćmy do poczty i ogólnie szeroko pojętych wia-
domości, bo to jest najciekawsze. E-maile, wiadomości 
z Facebooka, Twittera i wielu innych powiązanych ser-
wisów (nawet GG dostępne z poziomu Nimbuzz z Ap-
pWorld) pojawiają się na naszym terminalu momental-
nie, tak jak SMS-y dzięki dobrze znanej użytkownikom 
iOS technologii Push. Wszystkie zgrabnie umieszczo-
ne są w aplikacji Wiadomości. Nie kryję lekkiego zawo-
du z powodu braku Push e-mail zaimplementowanego 
w iOS. BIS pozwala na obsługę do 10 kont typu imap4 
lub pop3. Dla klientów korporacji dostępna jest zamien-
nie usługa BES (Blackberry Enterpise Service), która ob-
sługuje pocztę kampanii opartych o pocztę serwerów 
typu Microsoft Exchange, Novel Groupwise czy Lotus 
Domino. Co ciekawe, nie potrzeba mieć terminala BB, 
aby móc korzystać z tych usług, które obsługują także 
modele biznesowe Nokii z serii E, oraz niektóre mode-
le Sony Ericssona.

Warto jeszcze wrócić do samej istoty BIS. Bez niej 
cały terminal przypomina bardziej te monochromatycz-
ne telefony do Skype’a niż prawdziwy smartfon. Za-
raz po odebraniu paczki z „jeżyną” zalogowałem się na 
swoje konto Play24 i uruchomiłem usługę znajdującą 
się teraz w promocji (oby na zawsze!) z 24.74 na 10 zł 
miesięcznie! W ten sposób z tą drakońską opłatą roz-
poczynamy korzystanie z BB, zapominając o limitach 
transferów et cetera.

Czekając na zarejestrowanie mojego telefonu z BIS, 
podłączyłem się do WiFi i rozpocząłem jego personali-
zację. Szło mi – muszę przyznać – jak po grudzie. Wier-
ny nurtowi filozoficznemu, że instrukcje obsługi są dla 
mięczaków i sodomitów za nic miałem sobie belki rzu-
cane mi pod nogi i z uporem maniaka zachodziłem 
w głowę jak to możliwe, że na nowym modelu telefonu 

z nowym softem nie ma standardowo dostępne-
go sklepu z aplikacjami! Zarejestrowanie w sklepie 
to osobny proces i ma się nijak to startu usług BIS. 
Udało mi się uruchomić Operę Mini (domyślna prze-
glądarka bez rejestracji nie działa), wejść na stronę 
producenta i ostatecznie pobrać aplikację AppWorld. 
Tam sprawa jest już jasna i analogiczna. Dosłownie: 
jak w App Store, czyli wszędzie.

Oczywiście o uruchomieniu jakiejkolwiek usłu-
gi e-mail zapomnij! Wpadłem na to dopiero w poło-
wie drogi, kiedy na terminalu ukazał się komunikat, 
że BB o swoim unikalnym numerze został pomyśl-
nie zarejestrowany w usłudze. Nagle moim oczom 
ukazały się spore ilości wcześniej ukrytych aplikacji 
(np. Facebook nie wiedzieć czemu), Blackberry Pro-
tect, który jest swoistą odpowiedzią na applowski 
projekt „Find My Phone” oraz kilka innych. Od tej 
pory wszystko stało się takie proste i bezproblemo-
we… ustawienie e-mail, synchronizacja wiadomości, 
zarządzanie aplikacjami. Standardowo od operatora 
otrzymałem w jednej wiadomości skompresowane 
wszystkie potrzebne ustawienia internetowe.

» Wykonanie i wygląd

Sam BB OS jest czytelny i łatwy w obsłudze. Widać, 
że został zaprojektowany wyłącznie z myślą o tego 
typu urządzeniu. Ekran o przekątnej 2,46” i rozdziel-
czości QVGA nie powala jednak na kolana. Wbrew 
moim wcześniejszym przypuszczeniom touchpad 
działa całkiem przyjemnie i nawigacja z jego pomo-
cą nie nastręcza problemów. Jeśli mam być szczery, 
to system operacyjny stworzony przez RIM dosyć 
mocno przypomina mi Symbiana. Podobieństwo od-
nosi się jednak bardziej do interfejsu niż do wydaj-
ności i płynności działania systemu, która przy kil-
ku włączonych aplikacjach w tle na Symbianie spada-
ła „łeb na szyję”. Nokia wciąż jednak wierzy w jakiś 
przełom i powrót do łask razem z najnowszą odsło-
ną o nurtującej nazwie „Anna”. Dla rynku to na pew-
no dobrze. Nokia wciąż ma wielu wyznawców, któ-
rzy Anne mogą pokochać.

Wielokrotnie spierałem się z gawiedzią różnej ma-
ści na temat różnicy w szybkości pisania na klawiatu-
rze fizycznej i na klawiaturze ekranowej. Wciąż utrzy-
muję to samo stanowisko – ekranówka jest szybsza.

Zakładam oczywiście, że standardowe klawiatury 
montowane do popularnych modeli telefonów odpo-
wiadają gabarytami tej z BB Curve. Jest wygodna, do-
brze zaprojektowana, pisanie nie sprawia problemów 
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i nie potrzeba godzin treningów, aby się do niej przy-
zwyczaić. Nie jest tylko szybsza.

» Oprogramowanie i użytkowość

Testowany przeze mnie terminal posiada wersję opro-
gramowania sygnowaną numerem: 5.0.0.681. Jak wspo-
mniałem wcześniej, system jest zmyślnie dopasowany do 
przeznaczenia urządzenia, nie jest on jednak tak przej-
rzysty jak iOS czy chociażby Android. Trzeba zrewidować 
swoje spojrzenie na schemat budowy OS i jego opcje 
konfiguracyjne. Czasem zupełnie bez powodu przyjdzie 
nam przeczesać urządzenie wzdłuż i wszerz w poszuki-
waniu zawsze tej JEDYNEJ opcji, która jest nam potrzeb-
na, aby wszystko działało prawidłowo. A że opcji jest cał-
kiem sporo, zdarzyło mi się ze dwa, trzy razy przyłapać 
się na tym, że zapomniałem, czego właściwie szukałem. 
Wiadomo też, że są różne upodobania. Dla Blackberry 
mam wiele sympatii, ponieważ są wierni swoim pomy-
słom. Nie rezygnują z nich, tylko idą naprzód ciągle je 
ulepszając. To właśnie dzięki takim nurtom ten techno-
logiczny rynek jest taki ciekawy.

Ilość aplikacji w App World nie powala – prawie 
35 000. Podobnie jak aplikacje firm trzecich dostępne 
w sieci. Wielbiciele wszelakich custom romów mogą 
więc czuć się zawiedzeni. Każdy Blackberry wyposażo-
ny jest dodatkowo w złącze kart microSD i uniwersalny 
port microUSB, który naturalnie jest też portem dla ła-
dowarki. Do baterii mam jednak sporo zastrzeżeń, bo 
w trybie regularnej pracy biznesowej bez gier, bez 3G, 

ze sporadycznym WiFi wytrzymuje 2 dni. Nie wiem, czy 
to standard dla BB czy tylko modelu 8520.

Eksploracja ustawień nie należy do największych osią-
gnięć intuicyjnej nawigacji. Niemniej jednak użyteczne 
funkcje są świetnie skonstruowane – bardzo łatwo przy-
chodzi nam poruszanie się po telefonie jednym palcem 
obsługując na zmianę touchpad, przycisk BB i wstecz. 
Każdorazowe wciśnięcie klawisza sygnowanego logiem 
marki wyświetla nam wszystkie możliwe opcje przypi-
sane do „miejsca”, w którym aktualnie się znajdujemy. 
Lubię takie przemyślane „smaczki”, jak chociażby to, że 
za każdym razem, kiedy podpinamy telefon do ładowar-
ki, to uruchamia się aplikacja zegar, w której jednym 
kliknięciem wygodnie możemy ustawić budzik. Niby 
nic, ale ergonomiczne aż miło. Nie podoba mi się na-
tomiast brak możliwości edytowania ekranu głównego. 
Aby zmienić aplikacje wyświetlane w swoistym „doku” 
czy nawet ich kolejność, to musimy ustalić taką samą 
kolejność w menu głównym i analogicznie tak zostaną 
ustawione na ekranie początkowym.

Bardzo często pojawiają się hipotezy, które starają 
się wyjaśnić przyczyny sukcesu jakiś marek w Stanach. 
Tutaj nie ma nad czym się głowić, bo wiadomo nie od 
dziś, że Amerykanie kochają swoje produkty, są z nich 
dumni, a te stają się integralnymi częściami ich stylu 
życia. Nie inaczej jest w przypadku Blackberry, który 
jest bardzo przyjemnym kawałkiem krzemu i plastiku, 
i polubić go można. Czy pokochać? Możliwe, pewne – 
jeśliś z Kanady. Choć jakie my mamy wyjście? Chcesz 
kochać polską technologię – skocz do sklepu i kup so-
bie odtwarzacz DVD Manty. «

http://www.zgsklep.pl


http://www.ichrono.pl/
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apogee jam to interface analogowo-
-cyfrowy, pozwalający gitarzyście 
zamienić ipada z  Garagebandem 
w ośmiośladowy rejestrator cyfrowy 
– w cenie 105 usD (w usa, ceny ipada 
nie wliczam). prosty, świetnie wykona-
ny, generujący sygnał świetnej jako-
ści, maksymalnie prosty w obsłudze.

» To po prostu działa

Szczerze powiem, że recenzja mogłaby się na tym skoń-
czyć, ponieważ Apogee po raz kolejny (piszący te słowa 
jest użytkownikiem Dueta) maksymalnie prosto i mak-
symalnie skutecznie rozwiązało problemy, którymi był 

obdarzony pierwszy produkt tego rodzaju, czyli iRig. Nie 
miałem przyjemności używać go, jednak opinie dot. szu-
mów, poziomu sygnału itp. zabiły chęc zakupu iRiga już 
na starcie. Z Jamem sytuacja była nieco inna – ponieważ 
redakcja zaproponowała mi test tego urządzenia jako 
muzykowi-amatorowi, nie bałem się podjąć wyzwania – 
w końcu zawodowiec, jakim jest MacKozer, w razie cze-
go spojrzy zimnym okiem profesjonalisty. Stało się jed-
nak inaczej.

» Jam we własnej osobie

Najpierw jednak parę słów opisu – Jam to konwerter sy-
gnału analogowego do cyfrowego w jakości 24-bitowej. 
Wyposażony jest w złącze jack 1/4” (standard gitarowy, 
tzw. duży jack) oraz dwa przewody połączeniowe: USB 
o długości 1 m (dla łączenia z komputerem) oraz półme-
trowy Dock connector (połaczenie ze złączem iPhone/
iPad). Na obudowie, wykonanej z plastiku o dosyć przy-
jemnej fakturze, jest umieszczona dioda led sygnalizująca 

Tomasz Kuc

naJtańSza  
laMpa świata
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status urządzenia lub poziom sygnału (niebieski – pod-
łaczony do urządzenia, ale niegotowy do pracy, zielony 
– gotów do pracy, czerwony – przesterowanie sygnału). 
Poziomem sygnału sterujemy za pomocą małego kółecz-
ka oznaczonego Gain z boku urządzenia. Bardzo proste 
(i bardzo czułe).

» Made my day

Dysponuję iPadem 1 i Garagebandem for iPad od jakiegoś 
czasu – jest to wspaniała zabawka, a oprócz tego zupeł-
nie przyzwoity rejestrator pomysłów muzycznych. Nie-
stety, do momentu wpięcia Apogee Jama, jedna z opcji 
„Instruments” (czyli Amps) była bezużyteczna. Wpięcie 
gitary (uwaga: lub innego instrumentu, ja używałem tak-
że keyboardu Yamahy) poprzez Jama pozwala na korzy-
stanie z dostępnych w GB symulacji wzmacniaczy gita-
rowych. Więcej na ten temat napiszę w recenzji samego 
Garagebanda, tutaj wspomnę tylko, że wśród nich mamy 
takie klasyki jak Orange, Vox AC30, Fender Twin Reverb 
czy Mesa Boogie, o Marshallach nie wspominając.

Moja gitara – kopia MusicMana – brzmiała na nich 
zdecydowanie lepiej niż wpięta do taniego piecyka tran-
zystorowego Rolanda (Cube 30). Porównanie jest uza-
sadnione o tyle, że podobnie jak GB symuluje brzmie-
nia klasycznych „lamp”, tak i Roland ma zestaw takich 
presetów. Tylko że...

Nie jestem zawodowym gitarzystą, ale wiem, co 
słyszę i co lubię. Najlepszy (i najbliższy mi) przykład: 
brzmienie Voxa AC30 (klasyk lat 60-tych) na Rolandzie 
jest nieczytelne. Im głośniejsze, tym gorzej. Jam z Ga-
ragebandem radzi sobie zdecydowanie lepiej. Niestety, 
nie miałem przyjemności grać na prawdziwym Voksie, 
ale nagrane ślady przy tej samej korekcji i przesłucha-
ne na słuchawkach AKG K 271 przemawiają za Jamem.

Dysponowałem też interfejsem gitarowym USB 
 Stealth oraz Amplitube (cyfrowy symulator wzmacniaczy 

i efektów typu stomp). Apogee Jam staje też w szran-
ki z tym urządzeniem – i wygrywa. Po pierwsze Stealth 
jest wyposażony jedynie w diodę aktywności sygnału, 
po drugie – pokrętło Gain w Jamie jest bardzo przydat-
ne do kontroli poziomu tegoż (a w Stealth nie występuje, 
jesteśmy skazani na regulację poziomu poprzez aplika-
cję systemową MacOSX). Po trzecie – co najważniejsze 
– dzięki dwóm kablom/złączom Jam możemy wykorzy-
stać tak z iPadem/iPhonem, jak i stacjonarnym/przeno-
śnym komputerem. Jedyną przewagą Stealtha jest to, 
że przy zakupie dostajemy aplikację Amplitube w cenie. 
Apogee mogłoby się pokusić o coś podobnego.

» Waga lekkopółsrednia

Jedynym chyba minusem jest waga. To oczywiście względ-
ne, ale uparłem się, by Jam leżał na stole obok iPada, 
a nie zwisał z boku. Używałem go (iPada) jako rejestra-
tora pomysłów, więc naturalnym jest ułozenie iPada na 
stole, a półmetrowy kabel Jama nie daje zbyt wiele moż-
liwości. Cóż się okazało? Jak bym Jama nie układał, ściana 
z diodą układała się na dole (czyli od strony stołu). Ka-
bel gitarowy (Proel DH100) był zbyt ciężki. Do tego po-
krętło lądowało po niewidocznej stronie (jestem prawo-
ręczny). Oczywiście wystarczało odwrócić iPada o 180° 
i sytuacja wracała do normy – tylko wtedy plątał się ka-
bel słuchawkowy. A może po prostu jestem marudny?

» Podsumowanie

Droga redakcjo, za recenzję niech starczy oświadczenie: 
nie wyobrażam sobie zwrócenia tego urządzenia. Cie-
kaw oczywiście jestem, co sądzić może o takim plasti-
kowym ustrojstwie zawodowiec, ale dla muzyka-ama-
tora (wyposażonego w iPada, przyznaję to uczciwie) to 
najlepszy i najłatwiejszy przenośny dostęp do brzmień 
lampowych i efektów, jaki widzę w tej chwili na rynku. 
Szczerze jednak dodać należy, że sens posiadania takie-
go interfejsu pojawia się dopiero wraz z możliwością uży-
cia dobrej klasy brzmień wzmacniacza. Takie akurat Ga-
raband zapewnia. «
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Firma MBS Sp. z o.o., dystrybutor w Polsce produk-
tów firmy Apogee, ufundowała dla naszych czytel-
ników interfejs Apogee JAM umożliwiający bezpo-
średnie podłączenie do komputera lub iPada gitary.

Aby go wygrać, należy samodzielnie przygotować 
i przysłać do nas skomponowany przez Was min. 
15 sekundowy loop w Garageband na maku lub 
iPadzie. Zwycięski loop będzie prezentowany 
w podcaście Nadgryzieni.

konkurS
APOGEE JAM

1. ORGANIZATOR

•  Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions - Dominik 
Łada z siedzibą w Warszawie. 

•  Konkurs „Apogee JAM” prowadzony jest przez Organi-
zatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do 
28 października 2011 r. 

•  Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych 
Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

•  Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest 
bezpłatny. 

•  Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem da-
nych jest całkowicie dobrowolne.

•  Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować wa-
runki regulaminu.

3. ZASADY

Konkurs polega na samodzielnemu przygotowaniu i przysła-
niu do nas skomponowanego przez Was min. 15 sekundowe-
go loopa w Garageband na maku lub iPadzie. Zwycięski loop 
będzie prezentowany w podcaście Nadgryzieni.

Prace swoje prosimy nadsyłać e-mailem zatytułowanym 
“Apogee JAM”, na adres konkurs@imagazine.pl.

Najlepsza praca wybrana przez jury składające się z przed-
stawicieli iMagazine oraz MBS Sp. z o.o. wygrywa Interfejs 
Apogee JAM.

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować ni-
niejszy regulamin oraz podać swoje dane kontaktowe. 
W emailu koniecznie zamieść informację:   „Oświadczam, 
że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu ‚Apogee 
JAm ’ oraz akceptuję jego warunki i postanowienia”.   Uprze-
dzamy, że zgłoszenia bez tych informacji nie wezmą udziału 
w konkursie i przyznawaniu nagród.

Terminarz: 

•  nadsyłanie odpowiedzi: do 28 października 2011 r.

•  zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 
mailową

•  ogłoszenie wyników: na łamach listopadowego numeru 
iMagazine 11/2011 oraz na www.imagazine.pl

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody ufun-
dowane firmę MBS Sp. z o.o.: 

1 sztuka interfejsu Apogee JAM

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie określo-
nym przez Organizatora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organizatora 
Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty 

ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie odebrał na-
grody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od 
Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada 
na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyraże-
niem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika 
zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku 
Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 
ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczest-
ników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane 
i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wy-
rażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wy-
łącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 
Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materia-
łów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkur-
sach oraz badań ankietowych organizowanych przez Orga-
nizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu 
do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wyra-
żają zgodę na publikację tych danych na stronach interneto-
wych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przypadku gdy 
uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy do 28 października 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „Apogee JAM”. W treści maila, oprócz swojej pracy, należy podać swoje dane kontaktowe oraz wpi-
sać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

Życzymy powodzenia.

mailto:konkurs@imagazine.pl
mailto:konkurs@imagazine.pl
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jednym z najprostszych sposobów na 
przyśpieszenie pracy komputera jest 
wymiana go na nowszy model. przed 
tak drastycznym krokiem sprawdźmy 
jednak, co da wymiana jednego z klu-
czowych elementów systemu.

» SSD

Jednym z najważniejszych podzespołów każdego kom-
putera jest dysk twardy – to na nim trzymamy wszystkie 
nasze dane i to właśne do tych danych mamy utrudnio-
ny dostęp. Czasy wyszukiwania, prędkości obrotowe – 
zastanawianie się nad tym staje się zbędne mając SSD.

Kingston wypuścił na rynek jeden z najbardziej obie-
cujących dysków opartych na pamięciach stałych, o ja-
kim czytałem. Model HyperX jest dostępny w dwóch 
wersjach: 120 i 240 GB. Zapewnia transfery na pozio-
mie 555 MB/s (odczyt) oraz 510 MB/s (zapis), a za całość 
odpowiedzialny jest jeden z najlepszych kontrolerów: 
SandForce SF-2281. W komplecie dodatkowo otrzymu-
je się śrubokręt, kieszeń USB 2.5” na stary dysk i san-
ki do montażu dysku w kieszeni 3.5”. Sam SSD wspiera 
oczywiście SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) i oparty jest na wy-
sokiej jakości, 25nm pamięciach Intel Compute NAND.

» Plan

Założeniem było zamontowanie SSD jako drugi dysk 
w iMaku 27” Core i7 (model late-2009), wyposażonym 
w 12 GB RAM, starsze złącze SATA2. Jako że 240 GB nie 
zapewnia wystarczająco miejsca na wszystkie potrzeb-

MontuJeMy SSD 
w iMaku

WojTEK piETrusiEWicz
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ne dane, to SSD musiał zastąpić fabryczny SuperDrive. 
Do tego celu konieczne było wyposażenie się w tak zwa-
ny „Optibay”, który dostaniecie w wielu miejscach, mię-
dzy innymi w Apple’owym serwisie MacLife oraz on-line 
na aukcjach internetowych. Optibay ma kształt napę-
du DVD i ma za zadanie pomieścić w takim opakowa-
niu SSD. Oprócz tego, zależnie od modelu, pełni on rolę 
przejściówki, aby nie było konieczności wymiany okablo-
wania w iMaku – złącze przewódu SATA do napędu jest 
inne niż do HDD.

» Wymiana

Cała operacja odbyła się w autoryzowanym serwisie 
 Apple’a – iSource, na ulicy Działkowej w Warszawie. Jako, 
że miałem bardzo pozytywne wcześniejsze doświadczenia 
z Panami z iSource, oraz fakt, że dostęp do dysku wyma-
gał zdemontowania matrycy, która w iMaku była do wy-
miany, postanowiliśmy upiec dwie pieczenie na jednym 
ogniu. Miałem okazję podpatrzeć dokładnie jak wygląda 
cała procedura wymiany matrycy oraz dysku i serwisan-
tom należą się słowa uznania za bardzo szybkie i spraw-
ne podejście do tematu. Od siebie dodam, że jeśli traficie 
na dzień bez kolejek (a jest to wielce prawdopodobne), 
to operacja nie powinna potrwać dłużej niż parę godzin. 
Wymiana matrycy to zaledwie 24 godziny wraz z oczeki-
waniem na nową z magazynów Apple’a.

Osoby sprawne manualnie nie powinny mieć proble-
mów z samodzielną wymianą, jednak wychodzę z zało-
żenia, że często można uniknąć tym sposobem dodat-
kowych problemów z wyłamanymi złączami od kabli, 
uszkodzeniem różnych elementów i tak dalej. Właścicie-
le MacBooków mają znacznie ułatwione zadanie w po-
równaniu z iMakowcami, ale generalnie: jeśli nie wiecie, 
co robicie lub jesteście sprawni inaczej, to zdajcie się na 
ludzi, którzy wykonują setki takich operacji tygodniowo.

» Wyniki

Wprawni obserwatorzy zwrócą uwagę na fakt zainsta-
lowania super-szybkiego Kingstona HyperX na złączu 
SATA2, które de facto wykorzystuje tylko połowę jego 
możliwości. Tak, to prawda. SATA2 zapewnia teoretyczny 
transfer 3Gb/s (ok. 375 MB/s), ale w praktyce jest to war-
tość na poziomie około 260 MB/s. Teoretycznie nie war-
to więc wydawać większych kwot na najnowsze genera-
cje SSD, ale warto wybrać model z dobrym kontrolerem, 
a Kingstonowi tutaj niczego nie brakuje z wbudowanym 
Garbage Collection oraz TRIM (którego można tylko pod 

OS X aktywować ręcznie poprzez hack – Apple wspiera 
TRIM tylko na swoich SSD). Owszem, nie wykorzystuję 
pełnego dostępnego pasma, ale jednocześnie wzrost wy-
dajności jest niewiarygodny. 
Nie chodzi tutaj nawet o wy-
niki MacMark – same odczu-
cia podczas używania syste-
mu są nieprawdopodobne, 
tym bardziej, że nie decydo-
wałem się na instalację no-
wego systemu, a jedynie sklo-
nowałem wbudowany HDD. 
Ikonki aplikacji wykonują co 
najwyżej pół podskoku w Docku, a wszystko ładuje się 
błyskawicznie. Czas bootowania się systemu, z podłą-
czonymi głośnikami B&W MM-1, dyskiem WD 500 GB na 
FireWire i Seagate 640 GB na USB, tabletem Wacoma 
Intuos4 oraz mikrofonem Samson C01u spadł prawie 
dwukrotnie, z 54 sekund (do ekranu logowania) do 29. 
Pełne załadowanie systemu dodaje do powyższych war-
tości odpowiednio 21 sekund (HDD) lub 5 sekund (SSD).

» MacMark

Ogólny wynik MacMark wzrósł diametralnie – z oryginal-
nych 170 punktów skoczył do 197 punktów – o 7 więcej 
od najmocniejszego iMac 27” 3.4 GHz (4 GB RAM i HDD). 
Największe zmiany odnotowano w eksporcie zdjęć do 

ikonki aplikacji 
wykonują co 

najwyżej pół podskoku 
w Docku, a wszystko 
ładuje się 
błyskawicznie.
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TIFF – SSD zapewnił o 30 proc. szybsze renderowanie 
w Lightroom. Eksport filmu z iMovie z kolei przyśpieszy-
ło o 35 proc. To może nie ma dużego znaczenia jak mówi-
my o 15 czy 30 sekundach, ale przy większych projektach 
czas na wykonanie obliczeń skraca się lawinowo – dwie 
godziny zamiast trzech, żeby daleko nie szukać.

» Zamiast wymieniać komputer …

Po paru dniach intensywnych 
testów mogę śmiało polecić 
SSD jako jedną z najlepszych 
inwestycji, jakiej można do-
konać, aby poprawić wydaj-
ność starszych komputerów. 
Mamy wrażenie, że sprzęt od-
żywa, że wszystko ładuje się 
błyskawicznie i bez zastano-
wienia. Ta fascynacja zapew-

ne z czasem minie i wtedy nie będzie już odwrotu, ale 
kieruję te słowa z pełną odpowiedzialnością do osób ze 
starszymi maszynami: 

Nie zastanawiajcie się czy inwestować w SSD, tyl-
ko to zróbcie. Satysfakcja gwarantowana!

» Koszty

Dyski SSD powoli tanieją, ale biorąc pod uwagę ograni-
czoną produkcję kości oraz zapotrzebowanie rynku, nie 
spodziewajmy się spadku do poziomu tradycyjnych dys-
ków twardych w najbliższym czasie. Warto jednak zain-
teresować się SSD jako dyskiem systemowym, na którym 
instalujemy tylko niezbędne rzeczy, a resztę trzymamy 
na HDD. Tańsze modele można kupić już za kilkaset zło-
tych, a pojemność około 60-80 GB z powodzeniem wy-
starczy na instalację OS X (lub Windows) oraz potrzeb-
nych aplikacji.

komputer: iMac 27” (late-2009) 
SSD: Kingston HyperX 240GB
Miejsce wymiany: serwis iSource

Czas operacji: 2 godziny (wraz z czyszczeniem komputera)

Wymagane: przejściówka Optibay, aby zamontować SSD w miejscu 
napędu SuperDrive

Pytanie: Czy warto?

Odpowiedź: TAK!

Kingstona HyperX SSD zbiera najlepsze oceny na ryn-
ku obecnie, ale nie jest też przesadnie tani, szczególnie, 
że kursy walut niedawno skoczyły. Jeśli Was nie stać na 
niego, to nie martwcie się – jest spora oferta na rynku 
i każdy znajdzie coś dla siebie. Polecam jednak zainte-
resować się kontrolerem SandForce z serii 2000 – ma 
wbudowany Garbage Collection oraz obsługuje TRIM.

» Ceny: 

• dysk SSD: zależnie od modelu (ok. 400 zł do kilku 
tysięcy)

• Kingston HyperX 120 GB: 925 zł (w sklepie ProLine.pl)
• Kingston HyperX 240 GB: 1919 zł (w sklepie ProLine.pl)
• Optibay: 140-240 zł (w serwisie MacLife.pl)
• usługa serwisowa (wymiana dysku): 123 zł (w ser-

wisie iSource.pl)

Pozostałe dostępne usługi w serwisie iSource (ceny 
netto): 
• rozbudowa pamięci: 50-100 zł
• instalacja karty RAID w Mac Pro: 50 zł
• przeniesienie danych z dysku na dysk: 200 zł
• instalacja systemu OS X: 100 zł
• instalacja BootCamp i Windows: 150 zł «

po paru dniach 
intensywnych 

testów mogę śmiało 
polecić SSD jako jedną 
z najlepszych 
inwestycji jakiej można 
dokonać
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http://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8


 » 2011 nr 10 » prograMy » Gry i programy App Store 69

gry i prograMy
APP STORE

» Miesięcznik ZNAK Cena: 0,79 Euro za numer
To ukazujące się od 1946 roku czasopismo, wydawcy charakteryzują jako magazyn inte-
lektualny o tematyce społeczno-kulturalnej. Wydawany jest w Krakowie przez Społeczny 
 Instytut Wydawniczy ZNAK. Nigdy wcześniej nie czytałem ZNAK-u, teraz jednak nadarza 
się okazja, bo ZNAK pojawił się w AppStore i jest to pierwszy magazyn wydany za pomocą 
systemu PressPad. Sam magazyn jest bardzo prosto złożony, dwie szpalty tekstu, praktycz-
nie zero zdjęć, czasem strony wypełnione tylko kilkoma linijkami tekstu. Nie wczytywałem 
się w treść, ale pewnie jest bardzo dobra, a oszczędny skład może przypaść do gustu tym, 
którzy szukają głównie treści. Ja chyba nie jestem w „targecie” tego magazynu, ale bardzo 
podobają mi się za to cztery rzeczy – podana cena magazynu w polskich złotych 3,9 za nu-
mer (czyli 0,79 Euro), możliwość przeczytania fragmentu przed zakupem, działanie na iPa-
dzie i iPhone’ie oraz Facebookowe komentarze do artykułów.

Zobacz w Appstore

» Post-it Cena: 0,00 Euro
Chyba każdy zna żółte karteczki, które możemy nakleić w dowolnym miejscu i zapisać na 
nich jakąś informację. Aplikacja Post-it to taki wirtualny odpowiednik żółtych karteczek. Od-
powiednik tym bardziej ciekawy, że firmowany przez wynalazcę oryginału, czyli firmę 3M. 
Sam program jest bardzo przejrzysty i ciekawie napisany. Na naszych karteczkach możemy 
pisać, rysować, przypinać je do określonej lokalizacji lub osoby. Możemy ustawiać przypo-
mnienia o zapisanych ważnych rzeczach. Możemy też ustawiać alarmy lokalizacyjne urucha-
miające się, gdy znajdziemy się w określonym miejscu. Aplikacja działa zarówno na iPho-
ne’ie, jak i iPadzie oraz potrafi synchronizować notatki. Jest to doskonała alternatywa dla 
systemowego notatnika, szczególnie jeśli jesteście uzależnieni od żółtych karteczek.

Zobacz w Appstore

» Dragon Dictation Cena: 0,00 Euro
Jeśli nie chcecie czekać na polską wersję asystenta głosowego SIRI, który pojawi się 
w  iPhone’ie 4S, to warto zainteresować się tą aplikacją. Program ten rozpoznaje głos i za-
mienia go w tekst. Samo używanie programu jest bardzo proste, wystarczy stuknąć w ekran 
i zacząć mówić, a następnie stuknąć jeszcze raz, aby przerwać. Potem następuje rozpozna-
wanie naszego głosu i na ekranie pojawi się lepiej lub gorzej rozpoznany tekst. Dużym plu-
sem jest to, że program w ogóle rozpoznaje nasz ojczysty język, dużym minusem, że robi to 
na 3 z plusem. Niestety nie odnoszę wrażenia, żeby się uczył z czasem rozpoznawać tekst le-
piej, zauważyłem jednak, że wyraźne i powolne mówienie znacznie mu pomaga. Rozpoznany 
tekst możemy poprawić, a następnie wysłać mailem, SMS-em, umieścić na FB lub skopiować 
do systemowego schowka.

Zobacz w Appstore

norBErT cała

http://itunes.apple.com/app/post-it-popnotes/id456722936?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/znak/id459023080?mt=8
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» SkyCash  Cena: 0,00
SkyCash to niezależny od operatorów telekomunikacyjnych uniwersal-
ny system płatności przez telefon komórkowy, a program, o którym 
czytacie to jego iOSowy klient. Aby skorzystać z SkyCask, należy zare-
jestrować się w systemie, zainstalować na telefonie darmową aplikację 
i zasilić konto środkami pieniężnymi. Rejestracja oraz realizacja płat-
ności mobilnych z wykorzystaniem tego systemu jest darmowa. Sky-
Cask pozwala doładować kartę pre-paid, wypłacić pieniądze z banko-

matu bez posiadania karty, rozliczać się ze znajomymi czy wspierać działalność instytucji pozarządowych. Najbardziej 
spodobała mi się jednak możliwość mobilnego płacenia za bilety komunikacji miejskiej czy bilety kolejowe. Nie musi-
my szukać kiosku czy automatu z biletami. Bilet można kupić wszędzie, 24h na dobę, korzystając z iPhone’a z dostę-
pem do Internetu. Dla mnie okazyjnie korzystającego z komunikacji to super opcja. Szkoda jedynie, że sama aplikacja 
nie jest najlepiej napisana.

Zobacz w Appstore

» Tank Hero Cena: 0,79 Euro
Gra ta to wariacja na temat klasycznych „czołgów”. W grze dostajemy nasz mały wirtualny 
czołg i musimy niszczyć inne czołgi, przechodząc z poziomu na poziom. Rozgrywka osadzo-
na jest w trzech różnych, przyjemnych dla oka światach w 3D. Nie ma tu jednak żadnej prze-
sady, grafiki jest tylko tyle, aby gra była ciekawa jednocześnie odciągając od tego, co najważ-
niejsze, czyli walki. Czołgiem sterujemy za pomocą dwóch palców, jeden z nich kontroluje 
ruch czołgu, a drugi kontroluje obrót wieżyczki. Może się to wydawać proste, ale kiedy robi 
się „gorąco” to palce łatwo mogą się pomieszać. Poszczególne poziomy różnią się od siebie 
poziomem skomplikowania labiryntów, ilością przeciwników oraz arsenałem dostępnych bro-
ni. Uwaga gra jest strasznie wciągająca. 

Zobacz w Appstore

» DrawRace 2  0,79 Euro dla iPhone i 2,39 dla iPada
Grę w wersji pierwszej poznałem już ponad dwa lata temu, wersja druga jest dużo, dużo lepsza. Gra jak sama nazwa 
mówi, to przykład gier z gatunku Line Drawing. W tym przypadku ścigamy się samochodami po różnych torach, ale ści-
gamy się trochę w ciemno, czyli rysujemy palcem po ekranie optymalną linię jazdy, po której potem wystartuje nasz sa-

mochód i dopiero potem go startujemy. Wciąga to niesamowicie i moż-
na się „zarysować” na długie godziny. W stosunku do wersji pierwszej, 
„dwójka” posiada zdecydowanie lepszą grafikę w rozdzielczości Retina, 
wersję HD dla iPada oraz magiczny przycisk TURBO. Ten przycisk daje 
nam wpływ na rozgrywkę po narysowanej już linii. Po jego wciśnięciu 
samochód dostanie przysłowiowego kopa, ale uwaga, bardzo łatwo moż-
na wypaść wtedy z trasy. Najbardziej przypadła mi do gustu wersja dla 
iPada, grywalność jest wręcz obłędna.
PS. Wiedzieliście, że motocykle żużlowe nie mają hamulców? 

Zobacz w Appstore

http://itunes.apple.com/pl/app/skycash/id320226186?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/tank-hero/id438314348?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/drawrace-2/id433127774?mt=8
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gry i prograMy
MAC OSx

» iStudiez Pro 

iStudiez Pro to aplikacja bardzo na czasie. Rok akademic-
ki już rozpoczęty i najwyższa pora znaleźć aplikację, któ-
ra pomoże utrzymać nam porządek w wykładach, notat-
kach, pracach domowych, terminach zajęć i wielu, wielu 
innych sprawach z życia studenckiego. Bardzo przydatną 
funkcjonalnością jest współpraca z mobilną wersją apli-
kacji przeznaczoną na iPada lub iPhone’a. Aplikacja do-
stępna jest w języku polskim.

Aplikacja kosztuje 9,99 dolarów
http://itunes.apple.com/us/app/istudiez-pro/id402989379?mt=12

» Prison Myhem 

Prison Myhem to gra, która jest dobrze znana użytkow-
nikom iPhone’ów lub iPadów. Gra przenosi nas w wię-
zienny świat i pozwala nam na wcielenie się w rolę więź-
nia. W grze dostępne są płatne dodatki, które pozwalają 
nam na rozbudowanie gry o nowe aktywności, elementy 
wyposażenia więzienia, etc. Polecam spróbować, świet-
ny zabijacz czasu.

Gra jest darmowa
http://itunes.apple.com/us/app/prison-mayhem/id449823663?mt=12

maTEusz susKi » Color Splash Studio 

Color Splash Studio to bardzo fajna i lekka aplikacja, któ-
ra służy w zasadzie tylko jednemu celowi. Program ma 
za zadanie ułatwić odbarwianie zdjęć i wyławianie szcze-
gółów. Jeśli ktoś bawi się fotografiami, a nie potrzebuje 
dużego, ciężkiego i drogiego Photoshopa to Color Splash 
Studio może świetnie dopełnić biblioteczkę fotograficz-
nych programów.

Aplikacja kosztuje 0,99 dolarów
http://itunes.apple.com/us/app/color-splash-studio/
id459413843?mt=12

» FreeMemory 

FreeMemory to malutki programik, który wspomaga za-
rządzanie pamięcią w naszym Macu. FM uwydatnia pro-
ces czyszczenia pamięci RAM ze zbędnych plików, dzię-
ki czemu może znacząco przyspieszyć nasz komputer.

Aplikacja jest darmowa
http://itunes.apple.com/us/app/freememory/id460931672?mt=12

» Growl 

Growl to krótko mówiąc powiadamiacz. Od lat znany użyt-
kownikom Mac OS X, ale ostatnimi czasy przechodzący 
swój renesans. Growl, dzięki pakietowi wtyczek i wbudo-
wanych rozwiązań, świetnie współpracuje z systemem 
i aplikacjami. Dzięki niemu bez problemu dowiemy się 
o nowym mailu, spotkaniu, które niedługo nas czeka lub 
jaki tytuł ma aktualnie grana piosenka.

Aplikacja kosztuje 1,99 dolarów
http://itunes.apple.com/us/app/growl/id467939042?mt=12

http://itunes.apple.com/us/app/istudiez-pro/id402989379?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/prison-mayhem/id449823663?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/color-splash-studio/id459413843?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/color-splash-studio/id459413843?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/freememory/id460931672?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/growl/id467939042?mt=12
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Dziesięć lat temu powstała pierwsza 
wersja photoshopa Elements, która 
była skierowana do domowych użyt-
kowników. obok mocno zmniejszo-
nej funkcjonalności, znacznej obniżce 
uległa cena aplikacji, rekompensując 
tym braki względem „dużego brata”. 
od kilkunastu dni możemy sprawdzić 
możliwości najnowszej wersji tego 
programu.

W nowym programie Adobe Photoshop Elements 10 sku-
piono się na jeszcze łatwiejszej możliwości edycji zdjęć 
przez użytkowników, którzy nie znają się na cyfrowej 
ciemni, ale wiedzą, jaki efekt chcą otrzymać. Poprawio-
no zatem opcje Guide, gdzie użytkownik z listy opisują-
cej konkretne czynności będzie mógł wybrać przykłado-
wo: redukcję czerwonych oczu lub kadrowanie. Niestety, 
funkcja Przewodnika nie jest w polskiej wersji językowej 
i osobom, które nie znają angielskiego może sprawiać 
kłopoty. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to najprost-
szy sposób na poprawę fotografii. Obok kilku ciekawych 
efektów, które będą mogły nas zachwycić, pojawiła się 

zupełnie nowa możliwość tworzenia napisów na krzy-
wych. Dzięki temu bez problemu wkomponujemy tekst 
w piłkę plażową lub inny element ze zdjęcia. Jedną z cie-
kawszych nowości, jaką odnajdziemy jest możliwość na-
kładania gradientów oraz efektów na wybrane elementy 
zdjęć. Efekty, jakie możemy uzyskać korzystając z opcji 
Smart Brush są bardzo ciekawe, a nakład pracy do ich 
uzyskania znikome.

Nowy Photoshop Elements 10 to nie tylko nowa apli-
kacja do edycji zdjęć, ale całkowicie odmienione na-
rzędzie do zarządzania biblioteką fotografii i filmów 
– Adobe Elements 10 Organizer. Adobe odrobił lekcje 
z programu Bridge i stworzył bardzo dobry produkt. 
Pierwsze wrażenie to szybki czas generowania pod-

aDobe 
photoShop 
eleMentS 10
przEmysłaW marczyńsKi
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nie kroki, jak na przykład usunięcie ich z dysku. Działa 
to wybornie. Adobe Elements 10 Organizer bardzo przy-
padł mi do gustu. Opisywanie zdjęć, tagowanie oraz wy-
szukiwanie jest tutaj sprowadzone do bardzo prostych 
kroków, z którymi poradzi sobie każdy użytkownik. Mo-
żemy być spokojni, że wszystkie pliki będą odpowied-
nio posegregowane.

Nowa odsłona aplikacji z rodziny Elements nie wnosi 
wielu zmian. Jednak sukcesywnie poprawia swoją jakość 
względem starszych wersji tego oprogramowania. Adobe 
ma ogromne doświadczenia na polu aplikacji graficznych 
i przenosi coraz więcej rozwiązań znanych z „dużego” 
Photoshopa do swojej budżetowej wersji aplikacji. Jed-
nak obok coraz lepszych funkcji umieszczanych w Photo-
shopie Elements wciąż rozwój programów od Adobe idzie 
swoim dawno wytyczonym torem i nie uraczymy tutaj 
nowych możliwości z Mac OS X Lion, takich jak Wersje czy 
Pełny ekran. Photoshop Elements 10 jest produktem, któ-
ry całkowicie spełni oczekiwania wszystkich domowych 
grafików, nie mam co do tego wątpliwości. W poszukiwa-
niu narzędzia do edycji zdjęć, warto zatrzymać się nad 
najnowszym programem od Adobe z serii Elements. «

glądu zdjęć (miniaturek). Nie ma tutaj żadnych „krztu-
szeń” podczas przewijania zbiorów, czego doświadcza-
łem w poprzedniej odsłonie programu. Funkcją, która 
działa w mojej ocenie znacznie lepiej niż w iPhoto, jest 
możliwość wyszukiwania osób na zdjęciach. Organizer 
sam rozpoznaje twarze i całkiem precyzyjnie potrafi 
wyseparować odpowiednie osoby z pokaźnego zbioru 
fotografii. Działa to bardzo szybko i bardzo intuicyjnie. 
Całkowitą nowością jest także możliwość odszukiwania 
dowolnego elementu występującego na zdjęciach. Po-
sługujemy się przy tym jedną z opcji wyszukiwania – Ob-
ject Search. Pomysł ciekawy, jednak z efektem wyszuki-
wania po kluczu, jakim jest zaznaczony fragment zdjęcia 
jest znacznie gorzej. Obrysowując przykładowo auto na 
zdjęciu powinniśmy otrzymać wyniki zawierające ten lub 
podobne pojazdy. W moich testach z tą opcją niestety 
wyniki nie były zadowalające. Jedna opcja wyszukiwa-
nia w Organizerze naprawdę mnie ujęła i zrekompenso-
wała niedociągnięcia poprzedniej funkcji – duplikaty. Ile 
to razy szukając odpowiednich nastaw w aparacie strze-
lamy spustem migawki kilka szybkich ujęć? Zazwyczaj 
z takiej serii do wyboru pozostaje jedno lub dwa zdję-
cia. Co z resztą? Program od Adobe automatycznie wy-
szuka zbieżne obrazy i pozwoli nam podjąć odpowied-

adobe photoshop  
Elements 10        
Cena: 100 Euro

Producent: Adobe

Witryna:  http://www.adobe.com/pl/products/photoshop-elements.
html

Plusy:  + duże możliwości edycji zdjęć 
+ rozbudowany kreator retuszu fotografii 
+ aplikacja Organizer do zarządzania biblioteką zdjęć

Minusy: – brak wsparcia dla nowych funkcji w Mac OS X Lion 
 – duże obciążenie procesora podczas pracy aplikacji
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» Premiere

Choć oprogramowanie Adobe wykorzystuję na co dzień 
do profesjonalnych zastosowań, można powiedzieć, że 
programy ze ścieżki wideo były dla mnie do niedawna 
nieodkrytym, zamglonym lądem. Ponieważ wideo nie 
jest w głównym kręgu moich zainteresowań, przy hobby-
stycznej edycji i montażu stroniłem od high-end’owych 
rozwiązań. Jak się okazało, straciłem dużo czasu. Premie-
re Pro poznałem lepiej od wersji CS4, kiedy to mój zna-
jomy, specjalista w dziedzinie montażu i postprodukcji, 
zgodził się podzielić ze mną kilkoma wskazówkami. Od 
tej pory z Premiere korzystam prawie nałogowo i nie 
wyobrażam sobie kolejnej przesiadki. Choć obecna wer-
sja nie przynosi wielkich zmian w zakresie interfejsu czy 
narzędzi, jest kilka ciekawych informacji, którymi z oka-
zji wydania wersji CS5.5 chciałbym się z Wami podzielić.

» Prostota równa się wydajność

Premiere Pro jest stosunkowo prostym w obsłudze na-
rzędziem, co w mojej ocenie stanowi jedną z jego naj-
większych zalet. Nie ma tu niepotrzebnych stosów narzę-
dzi i efektów a same funkcje skoncentrowane są wokół 
podstawowego zadania Premiere Pro – montażu. Adobe 
może pozwolić sobie na kontynuowanie koncepcji odcią-
żania programu ze zbędnych funkcji, ponieważ w pakiecie 
Creative Suite znajduje się szereg innych narzędzi, które 
przeznaczone są do edycji grafiki (Photoshop), dźwięku 
(Audition – dawny Soundboth), postprodukcji i tworzenia 
efektów wizualnych (After Effects), a także authoringu fi-
nalnego produktu na nośniki (Encore). Prawdziwy poten-
cjał nowej odsłony CS5.5 pakietu drzemie właśnie w po-
łączeniu tych programów w celu stworzenia kompletnego 
projektu, o czym poniżej. Współpraca programów z ro-
dziny Creative Suite Największą zmianą w nowych pakie-
tach Adobe jest możliwość skutecznego współdziałania 
programów. Płynny workflow w programach wideo za-

pewnia funckja Dynamic Link, która pozwala przykłado-
wo edytowany w Premiere Pro materiał otworzyć w After 
Effects, nałożyć na niego efekty postprodukcyjne a w ra-
zie potrzeby wrócić do Premiere by wykonać dalsze eta-
py montażu. Najlepiej proces integracji sprawdza się 
w przygotowywaniu projektów od A do Z. Zebrany z lu-
strzanki czy kamery materiał importujemy bezpośrednio 
do  Premiere Pro. Jedną z największych zalet programu 
na tym etapie jest możliwość importowania praktycznie 
każdego natywnego formatu oraz ogromne wsparcie dla 
popularnych ostatnio DSLRów. Konfiguracja programu 
pod kątem obsługi konkretnego formatu jest banalnie 
prosta i sprowadza się do wybrania modelu bądź ogól-
nego profilu importowanej sekwencji. Kolejny etap to 
cięcie materiału i montaż. Na tym etapie najbardziej li-
czy się płynność i szybkość pracy, która w porównaniu 
z CS4 w wersji CS5.5 jest o niebo lepsza. Wytłumaczę to 
szczegółowo w kolejnym akapicie. Zmontowany materiał 
z pomocą Dynamic Link przesyłamy do After Effects. Apli-
kacje same się uruchamiają, po wybraniu odpowiedniej 
opcji. Pozwala to zachować rozdział poszczególnych za-
dań i przyspiesza działanie zoptymalizowanych narzędzi. 
W After Effects pracujemy z elementami postprodukcyj-
nymi. Jeśli nagrywamy na green’ie, możemy wykluczo-
wać materiał, lub w razie konieczności dodania czegoś, 
czy zmiany elementu kompozycji – przeprowadzić trac-
kowanie z pomocą kolejnego narzędzia – Mocha, które 
zintegrowane jest z After Effects. Możemy także dodać 
elementy 3D lub grafikę, którą przygotujemy w Photosho-
pie. Edycja tej grafiki z poziomu Photoshopa bez koniecz-

nie tylko Dla 
proFeSJonaliStów
GrzEGorz róG
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ności ponownego importu do After Effects przynosi po-
żądany rezultat – pliki są automatycznie aktualizowane. 
Jeśli na tym etapie musimy wykonać jakieś dodatkowe 
cięcia wideo, funkcjonalność taką zapewnia nam Dyna-
mic Link i możemy bez problemu powrócić do Premiere 
i dokonać zmian nie ingerując w postęp pracy nad pro-
jektem. Ostatnim etapem jest przygotowanie menu na 
płytę DVD, które możemy wykonać w Photoshopie, a na-
stępnie zaimportować do Adobe Encore, gdzie z pomo-
cą kilku kliknięć nasz film zostaje podzielony na rozdziały 
i przyporządkowany odpowiednim przyciskom nawiga-
cji. Cały proces przebiega bezproblemowo i jako począt-
kujący nie musimy specjalnie przejmować się formata-
mi plików z jakimi pracujemy.

» Mercury czyli Cuda

Integracja bez wątpienia jest jedną z najciekawszych 
funckjonalności, jakie oferuje pakiet CS5.5. Jednak to nie 
wszystko. Bardzo często kluczowym czynnikiem, który 
odstraszał hobbystów i półprofesjonalistów od high-en-
dowych rozwiązań, była cena. I chodzi mi nie tyle o cenę 
samego oprogramowania, ile o kwotę, którą należy wy-
dać na hardware, który zapewni nam wygodną pracę. 
Jak wiadomo sprzęt w branży wideo to duży wydatek, 
niezbędny do bezstresowej i efektywnej pracy. Okazuje 
się, że jest dobry powód dla którego kluczowe stacje te-
lewizyjne masowo przesiadają się na oprogramowanie 
 Adobe. Wspominałem już, że wydajność CS5.5 w porów-
naniu z wersją CS4 jest dużo lepsza. Jak się okazauje, nie 
tylko wydajność ale i stabilność. Szczerze mówiąc, w wer-
sji CS4, przy dłuższym “zamyśleniu się” komputera czu-
łem lekki dreszczyk a to, że program wróci do stabilnej 
pracy, było pewne jak pogoda nad Bałtykiem. Przesiad-
ka z CS4 na CS5 i CS5.5 pod względem interfejsu zaska-
kuje tym, że praktycznie nic się nie zmieniło. Da się jed-
nak zauważyć, że przepisany został prawie cały program, 

a w tym jego najważniejsza część – pojawił się nowy sil-
nik renderujący Mercury Engine. Czym jest Mercury? Nie 
wchodząc w szczegóły to efekt pracy inżynierów Adobe 
oraz nVidia, którzy zdecydowali się wykorzystać pełny 
potencjał współczesnych kart graficznych a ściślej mó-
wiąc mechanizmów Cuda w które wyposażone są karty 
nVidii. W rezultacie w nowym Premiere Pro mamy pełne 
wsparcie GPU, czyli procesora karty graficznej, który po-
maga renderować nasze wideo. Praca jest wykonywana 
w locie i rzeczywiście, z tak doładowanym Premiere Pro 
jesteśmy w stanie płynnie pracować nawet na gorszym 
sprzęcie. Fajną sprawą jest możliwość obniżenia jakości 
podglądu np. do ¼, co nawet przy wysokiej jakości ma-
teriale R3D i słabszej maszynie (u mnie MacBook Pro), 
zapewni zupełnie płynny podgląd przy nawigowaniu po 
ścieżce filmu. W dowolnym momencie możemy zatrzymać 
i włączyć dla konkretnej klatki pełną jakość aby spraw-
dzić detale. Jeśli chodzi o materiał z DSLR, nie ma żadne-
go problemu z podglądem pełnej jakości. Sprawa nieco 
się komplikuje jeśli chodzi o możliwość wsparcia GPU. Jak 
łatwo się domyślić, Adobe wspiera wyłącznie karty nVidii 
i musimy zaopatrzyć się w konkretny model aby móc ko-
rzystać z dobrodziejstw wsparcia GPU. Konkrety poniżej.

»  Konfiguracje sprzętowe – szczegóły 
techniczne 

Wspomniałem już o Mercury Engine – jest to ogromna 
zmiana i razem ze wsparciem architektury 64 bitowej 
Premiere oferuje teraz niesamowitą wydajność nawet 
na słabszych jednostkach. Na ten temat można napi-
sać książkę, ale chciałbym abyś miał podstawową wie-
dzę z zakresu tego, na co zwrócić uwagę podczas konfi-
guracji sprzętu do produkcji. Przede wszystkim, jest kilka 
ustawień, które zmieniają wydajność w samym Premie-
re PRO. Jest to po pierwsze wsparcie Mercurego, które 
może być domyślnie ustawione na jeden z dwóch trybów: 
• Mercury Playback Engine GPU Acceleration
• Mercury Playback Engine Software Only

Rzecz jasna, tylko w przypadku pierwszego otrzymu-
jemy wydajność wspomaganą przez kartę graficzną i to 
ustawienie jest zalecane. Problem w tym, że nie zawsze 
jest dostępne. Adobe wspiera jedynie niektóre karty gra-
ficzne z linii nVidia. W zasadzie sprowadza się to do tego, 
że musimy kupić jedną z najlepszych kart GTX lub  Quadro. 
Tymczasem parametry kart ze średniej półki niekiedy są 
identyczne co wspomniane, a niestety nie oferują wspar-
cia, czyli nie są „certyfikowane” przez Adobe. Dlaczego 
tak jest? Cóż, partnerstwo Adobe i nVidii jest bizneso-
we, zatem zależy im na sprzedaniu droższych  zestawów. 
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 Problem w tym, że parametry tańszych kart są bardzo po-
dobne, ale różny jest firmware i sterowniki i to pozwala 
wyłączyć karty alternatywne ze wsparcia Mercury’ego. Li-
stę wspieranych kart znajdziesz na stronach Adobe, przy 
czym warto zaznaczyć że jest ona inna dla CS5 i CS5.5. 
Morał jest taki, że korzystając np. z Quadro 600 nie otrzy-
mamy wsparcia GPU. Są jednak sposoby na to, aby zmie-
nić ustawienia programu tak, by ustawienia Mercury były 
aktywne. Znajdziecie je z łatwością szperając na zagra-
nicznych blogach i co do zasady jest to skuteczny sposób 
na „odblokowanie” karty. Jednak z moich testów wyni-
ka, że w przypadku niektórych kart pojawiają się błędy, 
 Premiere potrafi się zawiesić lub podczas renderowania 
wyrzucić błąd. Z tego powodu, niestety nie mogę wziąć 
odpowiedzialności za takie rozwiązanie. Niekiedy kupo-
wanie kart pod Mercury nie jest opłacalne. Przykłado-
wo, podczas renderowania z aplikacji 3D najwięcej pracy 
i tak wykonuje procesor (CPU), a karta graficzna wspoma-
ga komfort pracy w środowisku (viewporty, odswieżanie 
tekstur, itp). Są jednak pewne ogólne wskazówki, które 
udało mi się wypracować podczas testów: 
• Zdecydowanie warto kupić kartę z DDR5, nie warto 

brać DDR2
• Mercury wspiera kartę która ma minimum 896mb pa-

mięci, dlatego zalecamy 1gb karty
• Poza pamięcią, ważna jest ilość CUDA w karcie, popra-

wa wydajności zwłaszcza widoczna na platformie Intel
• Pamiętajcie, aby zaktualizować Premierkę oraz mieć 

aktualne (stabilne!) sterowniki do karty
• Podczas kompresji Premiere nie korzysta z GPU także 

i tak potrzebny jest mocny procesor
• • To, że Premiere wspiera Mercury nie znaczy, że akcele-

racja GPU znajdzie zastosowanie przy każdym pluginie/
efekcie

• Na platformie AMD wskazówki mogą nie znajdować 
zastosowania
Jeśli macie kartę, która spełnia te cechy i jest kar-

tą nVidia, możecie spróbować ją dopisać. Ogólnie po-
lecam GTXy aby mieć pełne wsparcie, ponieważ są one 

na DDR5 oraz posiadają więcej CUDA od Quadro. Ko-
lejne istotne ustawienie to Maximum Render Quality 
i nie wdając się w szczegóły, polecam zawsze mieć tą 
opcję włączoną, co wspomoże rozłożenie zadań między 
CPU a GPU. A co z innymi aplikacjami? 64bitowa archi-
tektura w CS5.5 znajduje się w aplikacjach Photoshop, 
Premiere i After Effects. Wszystkie aplikacje w pakiecie 
lubią dużo rdzeni i dużo ramu – tu nie ma niespodzian-
ki. Wszystkie one mają także wsparcie ze strony GPU. 
W zależności od stylu pracy możecie wybrać dowolną 
kartę nVidia, jednak jeśli pracujecie sporo w Premiere, 
to właśnie ze względu na to polecam jedną z kart re-
komendowanych. To Premiere i jego nowy Mercury En-
gine wykorzystają moc GPU najbardziej i komfort pra-
cy z programem zaskakująco wzrośnie. Photoshopowi 
i After Effects będzie raczej wszystko jedno jakiej kar-
ty będziecie używać.

» Czy są jakieś wady?

Owszem, jest ich kilka. Kupując Adobe Premiere jako 
punktową aplikację, tracimy szereg możliwości związa-
nych z postprodukcją i authoringiem. Choć Premiere ofe-
ruje kilka ciekawych narzędzi jak kluczowanie, głównie 
jest, “stołem montażowym”, który służy do operowania 
- cięcia i sklejania materiału filmowego dowolnego for-
matu. Niekiedy brakuje intuicyjności, na przykład przy 
dodawaniu efektu fade in/out na ścieżce audio. Tu aku-
rat Adobe mogłoby zastosować rozwiązanie z Audition.

» Podsumowanie

Premiere Pro to narzędzie, które od wersji CS4 przeszło 
ogromną rewolucję wydajnościową i dzięki temu może 
się okazać ciekawym rozwiązaniem również dla amato-
rów, którzy nie dysponują porażająco wydajnym sprzę-
tem. Jednocześnie, jest to narzędzie dedykowane specja-
listom, którzy mogą liczyć także na ciekawe, dodatkowe 
usługi. Jedną z nich jest Adobe Story, czyli narzędzie 
umożliwiające przygotowanie i zintegrowanie z progra-
mem scenariusza, czy onLocation, które pomoże w do-
borze optymalnych ustawień na planie. Dodatkowo, 
Premiere oferuje szereg bardziej zaawansowanych na-
rzędzi jak kluczowanie, stabilizacja obrazu, synchroni-
zacja dialogów i inne. Półprofesjonalistom te narzędzia 
nie będą jednak przeszkadzały w opanowaniu proste-
go interfejsu Premiere Pro. «
Podziękowania dla firmy HyperCube za udostępnienie stacji graficznych 
do testów.
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Powoli zaczyna do mnie docierać, dlaczego Instagram 
zdobywa serca użytkowników iPhone’a. Nie potrzeba 
naprawdę wielkich nakładów pracy, żeby zrobić efek-
towne zdjęcie okraszone nieprzeciętnym klimatem. To 
była pierwsza myśl, jaka pojawi-
ła się w mojej głowie po tym, jak 
zobaczyłem najnowszy produkt 
firmy Realmac Software.

Program oferuje czternaście 
filtrów, które będziemy mogli 
zastosować do upiększenia na-
szych fotografii. Tę samą ilość 
wzorów znajdziemy, gdybyśmy 
obok zmiany barw chcieli sko-
rzystać z ramek, dających jesz-
cze ciekawsze efekty końcowe. 
Praca z aplikacją jest banalnie 
prosta. Można by nawet stwier-
dzić, że zbyt prosta. Nie mamy 
tutaj większych możliwości 
wpływania na to, co oferują fil-
try nakładane na zdjęcia. Cała 
obsługa polega na przeciągnię-
ciu w okno aplikacji pliku gra-
ficznego i wskazaniu efektu, jaki 
ma być użyty do „podrasowa-
nia” zdjęcia. Analog pozwala tak-
że na obracanie i przycinanie obrazków, gdybyśmy przy-
padkiem chcieli wyrugować niepotrzebne części ujęć. 
Nie obyło się również bez integracji z witrynami spo-
łecznościowymi. Dziwi trochę fakt, że pominięto tutaj 
Twittera. Jak na program działający pod kontrolą Mac 
OS X Lion, został on wyposażony w opcję Pełny ekran 
oraz Restore.

Analog to proste narzędzie, dzięki któremu nasze 
zdjęcia będą mogły złapać nowy rozpęd w wyścigu po 
zachwyty użytkowników szczególnie sieci społeczno-

ściowych. Dzięki prostej obsłudze i błyskawicznej wy-
syłce zdjęć na Facebooka, Picassa oraz Flickr aplikacja 
powinna przypaść do gustu wszystkim, którzy lubią po-
kazać się z dobrej strony w tych zakamarkach sieci. «

analog
przEmysłaW marczyńsKi

analog        
Cena: 5,99 Euro (promocja)

Producent: Realmac Software

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

Plusy:  + wygodna obsługa 
+ integracja z Facebookiem, Picassa oraz Flickr 
+ wsparcie dla nowych funkcji Mac OS X Lion

Minusy: – ilość filtrów 
 – brak większej ingerencji w efekty wizualne

http://www.realmacsoftware.com/analog/
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Swoją zabawę w montaż zacząłem od Adobe Premiere, 
który był zainstalowany na uczelnianych komputerach 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmontowałem tam jedną 
etiudę fabularną, z której nie byłem zadowolony, więc 
ją potem skasowałem z kasety VHS (czego dzisiaj żałuję) 
i jedną etiudę dokumentalną „Warsztaty szkolne”. Film 
ten złożyłem z dokumentami do Mistrzowskieh Szkoły Re-
żyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, gdzie bardzo się spodo-
bał. Potem odkryłem Mac OS’a i pracowałem już tylko na 
programie Final Cut. Nie widziałem sensu zmienić edy-
tora, ponieważ byłem bardzo z niego zadowolony. Ideal-
ny wówczas dla mnie program.

Po prawie 10 latach, w erze popularności lustrza-
nek, postanowiłem powrócić do Premiera. Powód jest 
jeden: Final Cut Pro został w tyle. Przedostatnia wersja 

programu, siódemka, nie radzi sobie z plikami h.264. 
Oczywiście można to obejść. Materiały do filmu doku-
mentalnego „Lekarze”, realizowane Canonem 5D Mark 
II i 7D, przekodowałem do kodeka ProRess, który bar-
dzo ładnie współpracuje z Finalem. Dzięki temu sprytne-
mu rozwiązaniu, stałem się posiadaczem dodatkowych 
ośmiu dysków twardych na materiały i backup. Liczy-
łem, że pojawienie wersji X, rozwiąże moje problemy. 
I tak się połowicznie stało. X świetnie sobie radzi z pli-
kami z Canonów (h.264) oraz Sony FS100 (AVCHD). Jed-
nak ten nowy interface jakoś mi nie podchodzi.

Na razie (będzie uaktualniany, więc to może się zmie-
nić) program nadaje się do szybkiego montażu krótkich 
i prostych form filmowych np. do internetu, w których 
nie będziemy bardzo ingerowali w dźwięk. Próby mon-
tażu pierwszych materiałów do „Pałacu” doprowadzi-
ły mnie do szewskiej pasji. Nie umiem zainstalować tu 
kodeków. Mój ulubiony program do korekcji obrazu – 
Magic Bullet – wciąż nie jest kompatybilny z X-em. Jed-
noczesny montaż obrazu i dźwięku to straszna katorga, 
ze względu na problemy z tym drugim. Ewidentnie pro-
gram nie jest przygotowany do edycji audio. Dla mnie, 
u którego dźwięk i dialogi są bardzo ważną częścią fil-
mów, jest to dyskwalifikujące.

Final Cut Pro 7 – nie, bo h.264. Jestem po 30 proc. 
zdjęć do nowego filmu i już mam 1,3 TB materiałów 
h.264. Przeróbka na ProRess oznaczałaby zabawę z pra-
wie 7TB. A to przecież jeszcze nie koniec! Final Cut Pro X 
– nie, bo dźwięk i uczenie się programu od nowa, co nie 
jest takie uciążliwe, ale czasochłonne. No i ten brak kom-
patybilności z FCP7. Uznałem więc, że skoro mam zno-
wu brać lekcje, tracić czas na naukę od nowa, to może 

aDobe  
preMiere  
cS5
Tomasz WolsKi 
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czas spróbować popracować na innym edytorze. Na polu 
bitwy pozostał Avid i Premiere. Przeczytałem dużo po-
zytywnych opinii na temat tego drugiego, więc zdecy-
dowałem się spróbować mojego szczęścia z Adobem.

Podzielę się więc moimi wrażeniami z pracy nad 
pierwszymi układkami w nowym dla mnie programie. 
Nie będzie to naukowy test czy też dogłębna analiza pro-
gramu. Spojrzę na niego pod kątem najprostrzych funk-
cji, tych które są mi niezbędne do pracy. Pewnych rzeczy 
jeszcze nie odkryłem. Inne pewnie wykonuję trochę do-
okoła. Pewnie zachwycam sie tymi, które dla użytkowni-
ków, którzy pracują od lat w AP, nie są żadną nowością. 
Nie będę też wnikał w analizę Mercury Playback Engi-
ne i 64bitów, bo są to oczywiste pozytywy programu.

Trochę bałem się tej przymuszonej przesiadki, po tylu 
latach zabawy z Final Cut. Pierwsze kroki były trudne. Po 
zainstalowaniu pakietu Adobe Creative Suite 5.5 na Mac-
booku Pro (2.66 GHz Intel Core i7, 4GB DDR3) okazało się, 
że Premiere nie chce się włączyć. Pojawił się taki błąd: 

Poszperałem po forach i pomimo, że problem po-
jawia się dosyć często, nie udało mi się go naprawić. 
Rozwiązaniem okazało się stworzenie dodatkowego 
użytkownika systemu. Program w końcu ruszył. Zain-
stalowałem też AP na iMacu (2.8 GHz Intel Core 2 Duo, 
4GB DDR2) i..... uruchamia się oraz działa bez problemu.

Interface Final Cut Pro 7 i Premiere jest podobny. Ti-
meline, podgląd plików, podgląd timeline’u są rozłożone 
klasycznie. W widoku standardowym FCP7 ma 4 okien-
ka, a Premiere 5. Natomiast FCPX ma 7 okienek, czym 
wprowadza nowy porządek, który, moim zdaniem, po-
woduje spory bałagan.

Przesiadka z Pro 7 na CS5.5 nie jest więc trudna pod 
kątem rozeznania się w terenie. Pierwsza bariera to 
skróty klawiszowe, które są inne w obu programach. 
Premiere posiada jednak opcję włączenia skrótów FCP7 
oraz AVID’a. Uważam, to jako bardzo miły ukłon w stro-
nę montażystow, którzy korzystają z kilku systemów.

Przełączyłem sobie więc skróty FCP. Szybko okaza-
ło się, że niektóre funkcję działają inaczej np. wciska-
jąc „T” w FCP zaznaczamy jedną ścieżkę „na prawo”. 
Klikając dwa razy możemy zaznaczyć kilka ścieżek „na 
prawo”. Znowu wciskając „T” zaznaczamy „na lewo” 
itd. W Premierze działa tylko ta pierwsza funkcja. Dal-
sze klikanie klawisza nic nie zmienia. Po tego typu do-
świadczeniach uznałem, że lepiej jest się uczyć skrótów 
Premiere’owych.

Adobe Premiere bez problemów przyjmuje pliki h.264 
z Canona. Wystraczy zaimportować je do projektu. Pro-
gram chwilę je przelicza i materiały są gotowe do pracy. 
Żadnego konwertowania do ProRessa czy innych kode-
ków. Dzięki Bogu! W końcu nie trzeba dokupować dys-
ków po kilku dniach zdjęciowych.

Podobnie jest z AVCHD. Tutaj jednak napotkałem 
dziwne zachowanie Premiera. Nagrywając np. godzinę 
materiału non stop, Sony FS100 dzieli go na dwa pliki (li-
mit AVCHD lub karty). Importując je do Premiere’a pro-
gram łączy je w jeden plik, ale niepotrzebnie duplikuje. 



 » 2011 nr 10 » prograMy » Adobe Premiere CS5 81

Zamiast jednego godzinnego klipu mamy więc dwa lub 
trzy takie same. Rozwiązanie jakie znalazłem to import 
w...... Final Cut Pro X, który szybko przerabia pliki MTS 
na QuickTime’a bez jakiegokolwiek problemu.

Jeden z czytelników bloga podesłał rozwiązanie tego 
problemu w AP: import nie wszystkich podzielonych pli-
ków, tylko pierwszego.

Nawigowanie w Timelinie jest podobne do FCP. Nie 
mam tu problemów. Wszystko jest klarowne. Nie zna-
jąc skrótów można użyć ikonek narzędzi pod okienkiem 
„Program”. Po najechaniu myszką na konkretną ikonkę, 
wyświetla się skrót klawiszowy. Szybko można się więc 
ich nauczyć. Zawsze można też skorzystać z opcji Help, 
która dokładanie pokazuje za pomocą animacji, gdzie 
co znaleźć lub co włączyć. Bardzo pożyteczne dla osób 
rozpoczynających zabawę z Premierem.

Brakuje mi (albo wciąz nie odkryłem) możliwości pro-
stego duplikowania klipów na timelinie jaką ma FCP (al-
t+shift i przenosimy klip na sąsiednią ścieżkę). W Pre-
mierze można otworzyć tylko jeden projekt, a FCP daje 
możliwość pracy na wielu jednocześnie. W CS5.5 może-
my swobodnie kopiować sekwencje z jednego projektu, 
zamknąć go, otworzyć drugi i „paste”. Trochę dookoła.

Trzeba się przyzwyczaić, że używając opcji Zoom na 
timelanie, program przybliży miejsce gdzie jest znacznik. 
W FCP przbliży klip, który zaznaczyliśmy. Opcja w Pre-
mierze jest dla mnie logiczniejsza. W FCP możemy oglą-
dać układkę w opcji full screen. W AP obraz nie wypeł-
nia całego monitora.

Do iMaca mam podłączony zewnętrzny monitor i on 
rozwiązuje sprawę pełnego podglądu.

W FCP zaznaczanie kilku kipów odbywa się przy wci-
śniętym klawiszu Command, a w AP Shift. Montowanie 
plików o różnych kodekach w ramach jednej sekwencji 
w CS5.5 nie jest żadnym problemem. Znacznikami key-
frame można manipulować także bezpośrednio w se-
kwencji. Wybierając część klipów na timelinie możemy 
wysłać do nowej sekwencji zaznaczając je i uruchamia-
jąc funkcję Nest. Wciskając Merge np. łaczymy wideo 
nagrane np. Canonem z audio zarejestrowanym rekor-
derem i tworzymy nowy klip.

Fajnie, że można uruchomić Ripple Edit wciskając tyl-
ko klawisz Command. Lepieje niż w FCP rozwiazana jest 
kwestia przywrócenia operacji. W Premierze, oprócz 
standardowuch funkcji Undo i Redo, w osobnym okien-
ku wyświetlana jest dokładna historia. Możemy przy-
wrócić konkretną operację, zamiast wielokrotnego wci-
skania Undo.

Adobe Premiere szybciej renderuje pliki niż FCP, co 
jest oczywistą przewagą. Nieprzeliczone klipy oznaczo-
ne są u góry sekwencji na czerwono. W trakcie renderu, 
przeliczone podświetlają się na zielono na bieżąco. To 
dodatkowa informacją, poza wskaźnikiem procentowym.

Nie rozumiem i nie odkryłem dlaczego po wrzuceniu 
klipu na timeline, początkowo dźwięk (dwa źródła dźwię-
ku podpięte do kamery: mikroport i mikrofon) miałem 
rozseparowany na dwie ścieżki, a teraz mam połączo-
ny na jednej. Muszę duplikować ścieżkę audio i doda-
wać efekty „Fill left” i Fill right”.

Mam wrażenie, że Adobe Premiere jest stabilniej-
szym systemem od Final Cut Pro. Zawiesił lub nagle wy-
łączył się może raz lub dwa w trakcie trzech tygodni pra-
cy. W FCP7 zdarzało mi się to nawet kilka razy dziennie. 
Oczywista przewaga pakietu Adobe to, że z Premiera 
możemy wysyłać projekt do After Effect i natychmiast 
zabrać się za korekcję barwną.

Adobe Premiere okazał się nie takim diabłem strasz-
nym jak go użytkownicy FCP malują. Jest to niezły i sta-
bilny kombajn do montażu. Co ważne, otrzymujemy 
bardzo profesjonalne narzędzie. CS5.5 używam od kil-
ku tygodni i wiem, że wielu rzeczy jedszcze nie odkry-
łem. Nie raz mnie pewnie ten program zaskoczy pozy-
tywnie, czy też negatywnie. Niemniej AP jest teraz moim 
głównym edytorem. Final Cutem Pro X jestem zawiedzio-
ny. Co wcale nie oznacza, że go zupełnie przekreśliłem. 
Myślę, że do tych programów można podejść jak do ka-
mer – nie ma jednej idealnej. Można korzystać z dwóch, 
trzech jednocześnie. W zależności od potrzeb i sytuacji. 
Tak samo jest z Adobem Premiere i Final Cutem. Na ra-
zie w AP będę montował filmy dokumentalne, a FCPX-
-em filmy do internetu, promocyjne, rodzinne, PRO 7 
użyje do modyfikacji starych projektów itd. Być może 
sytuacja zmieni się za jakiś czas. Dziś już nie można ka-
tegorycznie mówić, że jakaś kamera czy program jest 
najlepszy na świecie, bo za tydzień wychodzi inny lep-
szy sprzęt lub wydajniejszy program. Chyba trzeba być 
elastycznym.

Dla tych, którzy jednak bardzo zrazili się do FCP i nie 
wyobrażają sobie swojej filmowej przyszłości z tym 
programem lub po prostu pragną spróbować Premie-
re’a, przypominam, że do końca października trwa 
promocja, w ramach której można kupić pełną wer-
sję Production Premium CS5.5 lub program Premiere 
Pro CS5.5 za połowę ceny! Więcej szczegółów znajdzie-
cie tutaj:    http://adobepromo.pl/przejdznapro/index.
html?ref=prempro.
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nazywam się henry Blake, niegdyś 
dumny oficer angielskiej marynarki 
Królewskiej. Teraz jestem rozbitym 
człowiekiem. zdradzony, uwięziony, 
moja narzeczona zabrana... jednak 
znalazłem moją wolność, a  wkrótce 
znajdę też i zemstę.*

Tak pokrótce rysuje się smutna historia naszego głów-
nego bohatera, którego losy, jak się pewnie domyślasz 
drogi czytelniku, od teraz leżeć będą w Twoich rękach. 
BackStab jest kolejnym tytułem wydanym przez moje-
go ulubionego wydawcę gier na iOS, czyli firmę Game-
loft. Jeszcze przed premierą gry wiedziałem, że muszę ją 
mieć. Świetne intro, rewelacyjnie zapowiadające się sce-
ny walki, muzyka rodem z piratów z Karaibów, no i moja 
ulubiona tematyka: piraci! Do tego świetna oprawa gra-
ficzna. No i Gameloft.

» Backstab vs Creed

Jakież było moje zdziwienie, gdy w końcu miałem czas, by 
uruchomić Backstab i w pełni zanurzyć się w jego świat. 
Z jednej strony, mieliśmy już na iOS Assassn’s Creed, abs-
trahując od tego jak bardzo udany bądź nieudany był to 
tytuł, Backstab w swojej formie nie jest więc żadną no-
wością. Wręcz przeciwnie. Niemniej strasznie chciałem go 
mieć i byłem święcie przekonany, że Gameloft poważnie 
podszedł do częściowej krytyki, jaka spłynęła na Assas-
sin’s Creed. Logiczne dla mnie było, że mankamenty po-
przedniego tytułu będą poprawione w kolejnej grze tak, by 
stworzyć produkt lepszy i przez to lepiej się sprzedający.

Niestety, jak dla mnie Backstab praktycznie niczym 
nie różni się od wspomnianego już Creeda. Świetnie za-
powiadające się sceny walki są po prostu sposobem po-
kazywania tego jak wykańcza się przeciwnika i są tak 
powszechne, że już po 15 minutach grania człowiek ma 
ich dosyć. Zwłaszcza, że sama walka nie jest szczegól-
nym wyzwaniem. Wystarczy bezmyślnie naciskać przy-
cisk „szabli” i kierować się +/- w stronę wroga. Resztą 
zajmie się już Blake.

backStab
KrzyszToF moraWsKi
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» Fabuła

Kolejnym mankamentem gry jest jej kiepska fabuła. Oto 
jako oficer Angielskiej Marynarki Królewskiej przybywasz 
na pomoc swojemu dawnemu „przyjacielowi” i towarzy-
szysz mu w obronie miasta przed wrogiem. Niestety, gdy 
odwalisz za niego brudną robotę zostaniesz zdradzony 
i pojmany. W tym momencie fabuła przeskakuje o 4 lata 
do momentu, w którym nadarza się możliwość ucieczki 
z więzienia, w którym jesteś przetrzymywany. Gdy już ci 
się uda odzyskać upragnioną wolność, twoim jedynym 
celem stanie się zemsta…

Myślę, że możemy się zgodzić co do tego, że nie jest 
to fabuła najwyższych lotów, niemniej miałaby ona na-
wet jakiś sens, gdyby nie jeden drobny szczegół. Gdy 
już zaczniesz grać w Backstab szybko okaże się, że za-
miast z wszystkich sił dążyć do upragnionego celu, 90 
proc. swojego czasu będziesz spędzał jako chłopiec na 
posyłki, który stara się ze wszystkich sił rozwiązać też 
problemy otaczających go osób. Nie wiem jak wy, ale 
gdyby mnie potraktowano tak jak Blake’a, to moje prio-
rytety byłyby dość jasno określone i raczej ciężko było-
by komuś namówić mnie do ich zmiany.

Pewien niesmak pozastawiają też okazjonalne wstaw-
ki video, które zupełnie niepotrzebnie zostały podzielo-

ne na sceny, tak by dało się je stworzyć za pomocą tego 
samego silnika, który renderuje grafikę w grze. Przez to 
bardzo często będziemy świadkami dziwnych pauz mię-
dzy wypowiedziami bohaterów zamiast móc obejrzeć 
płynne video zachęcające nas do dalszej gry.

» Są i plusy…

Powiedziawszy to wszystko muszę wspomnieć także 
o plusach gry, bo i takich tu nie brakuje. Grafika, jak to 
zwykle bywa przy tytułach z stajni Gameloftu, stoi na bar-
dzo dobrym poziomie. Dobrze dobrane zostały też gło-
sy dla naszych postaci. Kontrolki są dość standardowe 
dla gier tego typu i dość łatwe do opanowania – dzięki 
temu nie powinniśmy mieć żadnego problemu ze wsko-
czeniem w sam środek akcji zamiast żmudnego uczenia 
się, co, gdzie, jak i dlaczego mamy robić. Dobrym pomy-
słem jest też umieszczanie różnego rodzaju podpowiedzi 
na ekranach wczytywania kolejnych plansz (tak, wiem, to 
rozwiązanie standardowe i znane od dawna, ale jednak 
przydatne i nie przez wszystkich stosowane).

Ogólnie rzecz biorąc, Backstab jest tytułem całkiem 
niezłym, choć nie pozbawionym wad. Pewnie gdybym 
kupił tę grę na promocji za 0,79 Euro i samemu nie ocze-
kiwał od niej tak wiele, jeszcze przed pierwszym urucho-
mieniem, wychwalałbym teraz ten tytuł. Osoby, które lu-
bią Assassin’s Creed, ale po cichu liczyły na więcej walki 
mogą kupować Backstab w ciemno, bo tu powodów do 
walki jest pod dostatkiem. Mnie jednak w pewnym mo-
mencie gra wydała się zbyt monotonna, więc o ile nie 
jesteś wielkim fanem AC radzę najpierw pobrać darmo-
we demo gry i samemu się przekonać, czy  Backstab jest 
tytułem wartym wydania pieniędzy. «

* – tłumaczenie własne

backstab        
Cena: 5,49 Euro

Trailer: http://www.gametrailers.com/video/
ios-trailer-backstab/717409

Backstab w iTunes: http://itunes.apple.com/pl/app/backstab/
id440313496?mt=8

Darmowe demo: http://itunes.apple.com/pl/app/backstab-free/
id467666209?mt=8

Plusy:  + Duża różnorodność lokalizacji 
+ Dopracowana grafika 
+ Długość rozgrywki

Minusy: – Dość wysoka cena 
 – Czasami monotonna 
 – Płytka fabuła

http://www.gametrailers.com/video/ios-trailer-backstab/717409
http://itunes.apple.com/pl/app/backstab/id440313496?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/backstab-free/id467666209?mt=8


http://www.iqp.pl/index.php?id=1838
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Funkcja tabeli przestawnych jest jedną z najprzydatniej-
szych w arkuszu kalkulacyjnym. Umożliwia ona w czytel-
ny sposób porównywanie, czy też łączenie danych. Jest 
ona w szczególny sposób przydatna, gdy analizujemy 
duże ilości danych, w których chcemy porównać katego-
rie, zsumować długie listy pozycji, przenosić pola do ko-
lumn lub wierszy (stąd nazwa „tabela przestawna”) itp. 
Ponieważ jest to narzędzie interaktywne, możemy w wy-
godny sposób próbować różnych ustawień, aby osiągnąć 
zadowalający efekt.

W jaki sposób przygotowuje się tabelę przestawną? 
Można zrobić to ręcznie, ale najnowszy Excel 2011 do-
starcza nam bardzo wygodne narzędzie do automatycz-
nego tworzenia takich tabel.
• Przygotowaliśmy przykładowy arkusz z danymi odno-

śnie zabawek i kilkorga dzieci.
[rys 1]

• Zaznaczamy intersujący nas zakres danych – ważne, 
aby nie było żadnego pustego pola w naszym zazna-
czonym zakresie.

• Klikamy we wstążce na zakładkę dane i wybieramy 
przycisk „Tabela przestawna”
[rys 2]

• Pojawia się okno „Konstruktor tabel przestawnych”. 
W tym oknie decydujemy w jaki sposób chcemy nasze 
dane zaprezentować. Ja wybrałem porównanie danych 
dotyczących samochodów z danymi dotyczącymi kloc-
ków. Tabela przestawna tworzy się zawsze w zupełnie 
nowym arkuszu, dlatego nie musimy się obawiać utra-
ty, lub zamiany danych w naszym oryginalnym doku-
mencie. Z drugiej strony, zmiany dokonane w orygi-
nalnym dokumencie automatycznie przenoszą się na 
stworzoną tabelę przestawną.
[rys 3]

Dzięki temu narzędziu, w prosty sposób jesteśmy 
w stanie tworzyć np. arkusze z zestawieniem naszego 
budżetu domowego i śledzić jego trendy. «

TuTORiAl 
ExcEl 2011  
TAbele 
PRzesTAwne
dominik Łada
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Zajmiemy się dzisiaj programem DVD Studio Pro, w któ-
rym nagramy naszą pierwszą płytę DVD. Wydaje się, że 
program do nagrywania płyt można opisać w jednym 
artykule i wyczerpać wszystkie opcje. W przypadku DVD 
Studio Pro nie jest to możliwe. Podręczniki dostarczane 
z pakietem FCS mają kilkaset stron i tak naprawdę, rów-
nież one nie opisują wszystkiego.

DVD Studio Pro jest programem ściśle współpracu-
jącym z innymi częściami całego pakietu. Żeby nagrać 
naszą pierwszą płytę, będziemy musieli skorzystać z in-
nej ważnej części Studia, czyli Compressora. Kiedy już 
go otworzymy przeciągnijmy wcześniej zrobiony przez 
nasz film do okna projektu. Następnie, klikając cmd+3 
otwórzmy okno Settings. Musimy znaleźć odpowiednie 
ustawienia dla naszego filmu. W związku z tym, że chce-
my skorzystać z DVD Studio Pro i nagrać płytę, którą bę-
dzie można odtworzyć na zwykłym DVD, przygotujemy 
taką właśnie płytę. Klikamy w folder Apple, następnie 

DVD i widzimy, że jest sporo opcji do wyboru. Jak sądzę 
nasz film nie przekracza 90 minut, więc musimy zdecy-
dować, czy zależy nam na jakości czy też na szybkości.

W związku z tym, że nigdzie nam się nie spieszy, 
postaramy się, żeby nasz film miał jak najlepszą ja-
kość. Przeciągnijmy cały folder bezpośrednio na 
nasz klip i zajmijmy się ustawieniami. Mamy do wy-
boru opcje audio i video. Kliknijmy w pierwszy „pa-
sek” aż wyświetli nam się okno Inspectora. Zobaczy-
my w nim 6 różnych przycisków do wyboru, z których 
na początku zajmiemy się tylko pierwszymi dwoma. 

NASZA PIERWSZA  
płyta DvD
KrzyszToF Flasza

zmontowałeś już film? Kiedy będziemy mogli go zobaczyć? 
pokażesz nam DvD? To chyba tylko niektóre pytania, któ-
re zadaje nam rodzina czy też klienci, gdy chcą zobaczyć 
efekty naszej pracy. przygotujmy dla nich płytę DvD.



 » 2011 nr 10 » poraDy » DVD Studio Pro 87

Pierwszy z nich, który wyświetla się od razu, to podsu-
mowanie wszystkich wybranych ustawień. Większość 
opcji nie będzie nas jednak interesowała. Ważne, że-
byście wiedzieli, że w tym oknie można sprawdzić, jaki 
rozmiar będzie miał nasz plik wynikowy. Przejdźmy do 
ustawień video i zajmijmy się pozostałymi polami.

Zaraz obok podsumowania znajduje się przycisk En-
codera, w którym do wyboru mamy takie opcje jak wy-
bór formatu pliku, formatu video czy też aspectu. W dru-
giej zakładce, czyli Quality w dużej mierze określamy czas 
trwania kompresji. W rozwijanym menu Mode widzimy, 
że Compressor (w dużym uproszczeniu) dwukrotnie zaj-
mie się przeliczaniem całości. Stąd też nie będziemy mo-
gli się dziwić, jeżeli proces ten potrwa dosyć długo. Naj-
lepiej włączmy go na noc albo wtedy, gdy nie musimy 
korzystać z komputera. Pamiętajmy jeszcze, żeby wybrać 
gdzie chcemy zapisać pliki do kliknijmy Submit.

Po zakończonej kompresji powinniśmy otrzymać 
dwa różne pliki. Jeden odpowiadający za video, drugi 

za audio. Otwórzmy z Docka lub za pomocą narzędzia 
Spotlight DVD Studio Pro. W oknie projektu znajdują 
się dwa mniejsze: niebieskie oraz zielone. Przeciągnij-
my pliki uzyskane po kompresji do zielonego okienka 
oznaczonego jako Track1. Kliknijmy przycisk Simulate 
znajdujący się obok Burn i Build w środkowej części 
ekranu. Jak widzimy, coś jest nie tak. Płyta się nie od-
twarza. Wynika to z faktu, że mamy w naszym projek-
cie Menu, które w lewym górnym rogu ma ikonkę ma-
łej płyty. Jest to tzw. opcja First play, która sprawia, że 
możemy odtworzyć płytę od tego, konkretnego miej-
sca. Usuńmy więc menu, ponieważ na razie nie będzie-
my go potrzebować. Następnie wystarczy kliknąć pra-
wym przyciskiem myszy w Track1 i wybrać opcję First 
play. Po raz kolejny kliknijmy Simulate. Płyta działa. 
W oknie Disc pamiętajmy jeszcze, aby nazwać naszą 
płytę i kliknijmy Burn.

Oczywiście w większości przypadków będziemy chcie-
li, aby nasze DVD zawierało menu. DVD Studio Pro daje 
nam do wyboru kilkanaście wzorów. Wszystko od ślubów, 
poprzez menu kinowe aż do twojego własnego menu 
z podróży. Jeżeli dodamy Menu musimy pamiętać, żeby 
wybrać na nim opcję First play. Ważne jest również prze-
testowanie wszystkiego przed nagraniem płyty, ponieważ 
często zdarza się, że przy tworzeniu menu popełniamy 
drobne błędy, które trzeba naprawić, przesuwając od-
powiednio markery. Ale o tym już w innym artykule.. «

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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Ten rok nie jest najlepszym w histo-
rii bezpieczeństwa komputerowego. 
już latem znacznie wzrosła aktyw-
ność wszelakich internetowych szu-
mowin i gangsterów, którzy wypusz-
czali w sieci wszelakie wirusy, konie 
trojańskie i preparowali fałszywe wi-
tryny WWW. W ślad za tymi działa-
niami poszła także fala włamań na 
serwery internetowe, w tym na ponad 
300 serwisów WWW naszych rodzi-
mych urzędów gmin.

Nie jest dobrze. A niestety użytkownicy, firmy i urzędy 
zdają się nie reagować stosownie do sytuacji. W zasadzie 
reagują głównie media, publikując doniesienia o coraz to 
ciekawszych atakach w sieci. Oczywiście iMagazine nie 
jest gorszy od innych mediów. Tym razem publikujemy 
informację o ciekawym ataku na Mac OS X, który to – po-
mimo poważnego zagrożenia – okazał się czyimś niewy-
pałem i to znaczącym. Ale zacznijmy od początku.

» OSX/Revir.A

Jakiś cyberprzestępca napisał złośliwy program, udający 
dokument PDF, który po otwarciu infekuje system. Poten-
cjalnie wystarczyło dostarczyć taki plik niczego nie podej-

rzewającym ofiarom i... hulaj dusza! Ów cyberprzestępca 
jak pomyślał, tak zrobił – umieścił swoje „dzieło” w sie-
ci i... nawet zadziałało. Złośliwy program po uruchomie-
niu wyświetla tekst o zabarwieniu politycznym w... języku 
chińskim, którego celem jest „zająć czymś” ofiarę ataku. 
W tym samym czasie, w tle instaluje tzw. backdoora (tyl-
ną furtkę), zidentyfikowanego pod nazwą OSX/Imuler.A, 
która potencjalnie umożliwia przejęcie komputera ofiary.

Żeby było ciekawiej, ów backdoor, nawet kontak-
tował się za pośrednictwem sieci, z tzw. C&C (od ang. 
command-and-control server) – czyli z serwerem, któ-
ry mógłby służyć do wydawania dalszych poleceń zło-
śliwemu programowi... ale... ale żadnych poleceń nie 
otrzymywał, gdyż na maszynie pełniącej funkcję C&C 

troJańSki... 
niewypał
KrzyszToF młynarsKi
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A tak wygląda oryginalny program instalacyjny Ado-
be Flash: 

Jeśli użytkownik Maka się nabierze i zainstaluje Fla-
shback’a na swoim komputerze, trojan będzie usiło-
wał wyłączyć niektóre z zabezpieczeń sieci działające 
w systemie (program Little Snitch – jeśli jest zainsta-
lowany) oraz zainstaluje bibliotekę dylib, zawierającą 
złośliwy kod umożliwiający twórcy trojana zbieranie 
danych o zainfekowanym systemie. Złośliwy kod jest 
umieszczany w następującym pliku, w katalogu domo-
wym użytkownika: 

~/Library/Preferences/Preferences.dylib
Najlepszym sposobem ochrony przed tym zagroże-

niem jest unikanie instalowania oprogramowania pobie-
ranego z innych źródeł aniżeli oryginalna witryna pro-
ducenta oprogramowania. Wtyczkę Adobe Flash można 
pobrać bezpośrednio z witryny firmy Adobe: 

http://get.adobe.com/pl/flashplayer/download/
Po raz kolejny okazuje się, że tzw. złośliwe oprogra-

mowanie powoli zajmuje pierwsze miejsce wśród zagro-
żeń czyhających na system Mac OS X. Warto się nad tym 
chwilę zastanowić i z większą uwagą śledzić doniesie-
nia o tego typu atakach. Pierwszą, złotą zasadą ochro-
ny przed złośliwym oprogramowaniem, jest: nie insta-
lować oprogramowania, które pochodzi z nieznanych 
źródeł lub zostało nam dostarczone np. w postaci nie-
zamówionego załącznika do poczty elektronicznej. «

nie przygotowano odpowiedniego środowiska do za-
rządzania backdoorem.

W efekcie, niedoszły backdoor umożliwił jedynie spe-
cjalistom zajmującym się bezpieczeństwem rozpozna-
nie tego rodzaju ataku i przygotowanie odpowiednich 
narzędzi do walki ze złośliwym oprogramowaniem – tak 
więc, tym razem autor trojana poniósł klęskę.

Pomimo że trojan OSX/Revir.A został wykryty przez 
specjalistów firm F-Secure i Sophos, zastanawia nadzwy-
czaj szybka reakcja firmy Apple, która również szybko za-
reagowała na potencjalne zagrożenie, aktualizując swo-
je narzędzie do walki ze złośliwym oprogramowaniem.

Należy tu zaznaczyć, że pomimo iż Mac OS X jest po-
noć systemem całkowicie odpornym na wirusy i tym po-
dobne świństwa – sama firma Apple wyposażyła syste-
my Mac OS X „Snow Leopard” oraz „Lion” w narzędzie 
służące do walki z tego rodzaju zagrożeniami. Dopiero 
od niedawna jednak, narzędzia te cieszą się należytym 
wsparciem ze strony samej firmy-matki.

Żeby nie było za różowo, trojan OSX/Revir.A jest ko-
lejnym zagrożeniem tego typu w tym roku i wszystko 
wskazuje na to, że nie jedynym.

» Flashback Trojan

Innym ciekawym przypadkiem jest trojan o nazwie Fla-
shback Trojan, który udaje program instalacyjny znanej 
wtyczki Adobe Flash (stworzony z myślą o posiadaczach 
najnowszego wydania systemu Mac OS X – „Lion”, któ-
ry nie posiada domyślnie zainstalowanej wtyczki Adobe 
Flash). Program instalacyjny trojana różni się dość znacz-
nie od oryginału: 

polub nas

facebook.com/imagazinepl

http://www.facebook.com/imagazinepl
http://get.adobe.com/pl/flashplayer/download/
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tipS & trickS
» AirDrop na starszych Makach

AirDrop, nowa funkcja Liona, nie jest niestety dostępna 
na starszych komputerach z pewnych względów. Można 
to jednak obejść w bardzo prosty sposób za pomocą ma-
gicznej linijki w Terminalu.

» Przepis

Otwieramy Terminal.app i wpisujemy: 
defaults write com.apple.NetworkBrowser BrowseAllIn-
terfaces 1
killall Finder
Voila!

[WP]

» Zmień domyślne ustawienia Findera  
 pod Lion

Finder pod Lionem defaultowo wyświetla nowy widok — 
All My Files (Wszystkie moje pliki?). Nie wiem jak Was, 
ale mnie to wkurzało do tego stopnia, że już pierwszego 

dnia przestawiłem tę funkcję 
na bardziej tradycyjny kata-
log domowy, w tym wypadku 
/Users/moridin.
Zmianę dokonujemy w pre-
ferencjach Findera, do któ-
rych dostajemy się za pomocą 
menu (Finder -> Preferencje) 
lub skrótu , (Command–
przecinek). Następnie, zgodnie 
z obrazkiem, należy zmienić 
ustawienie domyślne na to, 
które nas interesuje i do któ-
rego jesteśmy przyzwyczajeni.

[WP]

» Za duże ikony w oknie Findera?

Jeśli uważacie, tak jak ja, że ikony po lewej stronie okna 
Findera, tam, gdzie domyślnie mamy „Ulubione”, są za 
duże, to możecie je w prosty sposób zmniejszyć.
Wystarczy uruchomić Preferencje systemowe/Ogólne 
i zmienić rozmiar ikon w opcji „Ikony na pasku bocznym”.
Standardowo są ustawione na „średnie”, ja przestawi-
łem na „małe”.
Jeśli z niezrozumiałych dla mnie powodów są one dla Was 
za małe, możecie je też tutaj powiększyć.

[DŁ]

» Robienie screenshotów bezpośrednio  
 z Podglądu

Systemowy Podgląd pod Lionem posiada kilka nowych, 
ciekawych funkcji. Pierwsza z nich to możliwość robie-
nia screenshotów bezpośrednio do aplikacji (zamiast na 
biurko) — możliwa jest wtedy natychmiastowa ich edy-
cja. Dodatkowo można również importować obrazki ze 
scannera lub telefonu.
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W ustawieniach Ochrona i prywatność można w odpo-
wiednim polu wstawić dowolny tekst. Warto pamiętać 
o podaniu swojego numeru telefonu i ewentualnie ad-
resu mailowego.
Wcześniej, w Snow Leopardzie, też była taka możliwość, 
ale niestety wymagała użycia terminala i wpisania spe-
cjalnej komendy, ewentualnie można było to zrobić w bar-
dzo prosty sposób z poziomu darmowego, zewnętrzne-
go narzędzia Onyx.
Ja u siebie użyłem właśnie Onyxa i cały tekst został za-
chowany po upgradzie do Liona. Mogę go edytować w tej 
chwili z poziomu preferencji systemowych. «

[DŁ]

W menu Plik znajdziecie, zgodnie z powyższym obraz-
kiem, odpowiednie pozycje umożliwiające wykonanie 
tych czynności. W przypadku screenshotów jest o tyle 
ciekawie, że po wybraniu na przykład trybu pełnoekra-
nowego, pojawia się licznik czasu, który daje nam szan-
sę na przełączenie się na inne biurka lub pełnoekranowe 
aplikacje. Jego zrobienie jest potwierdzone odpowied-
nim dźwiękiem.

[WP]

» Własny tekst na ekranie powitalnym   
 w Lionie

Jeśli chcecie podpisać swój komputer, tak aby w przypad-
ku zgubienia znalazca po uruchomieniu wiedział, z kim 
ma się skontaktować, w Lionie wystarczy wejść w Prefe-
rencje systemowe.

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas
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Balbina Wachowiakowa robiła 
z mężem i synem zakupy w very-
hipermarkecie. Wózek był w poło-
wie zapełniony, a dopiero przeje-
chali część spożywczą.
– Mama! Mama! Zobacz! Kubicar! 
Kubicar! – krzyczał Rafik patrząc na 
metrowej długości model Formuły 
Zero z różnymi bajerami, a trzyto-
mowy podręcznik ich obsługi mie-
ścił się w niewielkim bagażniku 

dwudziestolitrowym w ogonie bolidu.
– Nie, Rafciu, nie mamy pieniążków, musimy jeszcze ku-
pić proszek do prania na trzy miesiące, bo w hipermarke-
cie osiedlowym jest o całe 25 groszy droższy na paczce.
– Mama ma rację – odezwał się ojciec rzeczowo.
– No dobra – zmienił ton Rafik z dziecięcego na dorosły. 
– Biorę biało-zielonego i spływamy stąd.
– Rafik. Nie! Mamy wydatki!
– Mama ma rację – powiedział ojciec i nieoczekiwanie 
skręcił wózkiem w alejkę dla majsterkowiczów.
– Balbiś, zobacz. Multiwkrętarka ekologiczna! – wyrwa-
ło się ojcu Felicjanowi, gdy zobaczył zestaw promocyjny 
z kompletem wierteł „three lifetimes guarantee”.
– Nie, Felik.
– Ale... Muszę dokręcić śrubkę w szafce. Wiesz, tej na górze 
z prawej strony, w naszym drugim pokoju gospodarczym.
– Felik. Nie ma mowy. Mamy wydatki. Nie pamiętasz, że 
jedziemy dzisiaj na urodziny do cioci Basi?
– Pamiętam, ale... – ojciec próbował ciągnąć negocjacje 
z chłopięcą niewinnością.
– Mama ma rację – uciął rzeczowo Rafik.
Gdy dojechali do kasy numer 221 swoim wózkiem widło-
wym z przyczepką, minęły trzy godziny i pięćdziesiąt dzie-
więć minut od przekroczenia przez nich bramek wjazdo-
wych na halę numer 3.
– Nieźle, tylko trzy godziny dzisiaj – powiedział ojciec 
rzeczowo.
– No, a mama wybierała przecież przez całą godzinę pre-
zent dla ciotki.
– Nie ciotki, tylko cioci – powiedziała mama.
Wybrała w końcu zupełnie bezużyteczny trzystuele-
mentowy zestaw obiadowy. Ciotka miała już takie dwa, 

zakup 
impulsowy

a mieszkała samotnie po tym, jak opuścił ją trzeci mąż 
i siódmy konkubent.
– To wszystko? – spytała kasjerka po skasowaniu wszyst-
kich produktów i zanim pani Balbina zdążyła odpowie-
dzieć, odtworzyła jeszcze z pamięci wyuczoną formułkę: 
– A może życzą Państwo samochód pięcioosobowy w ko-
lorze ekologicznego matu, z siedmioma poduszkami, czte-
rostrefową tropikatyzacją, silnikiem przygotowanym do 
zainstalowania napędu ekologicznego i dwudziestoma 
opcjami dodatkowymi w standardzie.
– Tylko dwudziestoma? – spytał Rafik zawiedziony.
– Dziękujemy, mamy inne wydatki – powiedział ojciec 
rzeczowo.
– A bagażnik duży? – spytała pani Balbina.
– No... chyba tak – odpowiedziała kasjerka i dodała od 
siebie dalszą część wyuczonej formułki: 
– Oferujemy dogodny zakup rozłożony na raty. Raty dwu-
dziestozłotowe – co miesiąc lub co dwa. Dostępne kolo-
ry to bahama świerk, brzoza rzymska doublemat, trawa 
glamour. Tapicerka mech górski lub plaża egzotyczna.
– A bagażnik duży? – spytała mama jeszcze raz, ale ra-
czej dla fasonu.
– No... chyba nie wiem.
– Dobrze weźmiemy. Wie pani, zakupów dzisiaj dużo. Tra-
wa glamour, plaża egzotyczna, raty miesięczne.
– Dobrze, proszę tu są kluczyki i dowodzik. Ubezpiecze-
nie w schowku na dokumenty. Samochodzik stoi na ty-
łach po lewej. Tablice rejestracyjne aktywują się pięć mi-
nut po uruchomieniu silnika. Życzę szerokiej drogi.
– Dziękuję – odpowiedziała pani Balbina, ale po chwi-
li dodała: 
– Aha, poproszę jeszcze zapalniczkę.
Kasjerka zmarszczyła czoło i zaczęła coś sprawdzać w syste-
mie kasowym: 
– Zapalniczka, zapalniczka… niestety, nie mamy takiego 
produktu.

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 
eksperymentalne projekty literackie: Google-translated fic-
tion oraz #hashtagstory. Tworzy historie obrazkowe na iPhonie.

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

 » Blog autora: http: //passwordincorrect.com
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CaŁa 
MUZYKA

W tym miesiącu CAŁA muzyka jest wyjątkowo-wyjąt-
kowa. A wszystko to za sprawą niespodzianki, jaką 
sprawiło nam klika dni temu Apple. Po wielu latach 
oczekiwania, utyskiwania  i plotkowania, wystarto-
wała polska wersja  sklepu z muzyką  iTunes Store. 
Co to dla nas oznacza? Po pierwsze, pod opisami płyt 
w dziale „CAŁA Muzyka” będą się teraz pojawiały lin-
ki do polskiego sklepu.

To oczywiście jednak tylko wierzchołek góry, samo 
wydarzenie jest bowiem bez precedensu i może mocno 
namieszać na polskim ryku fonograficznym. Rynku, któ-
ry jest dość nietypowy. Podczas gdy na świecie już po-
nad 30 proc. muzyki sprzedawanej jest w formie elek-
tronicznej, to w Polsce nadal królują płyty CD, muzyka 
cyfrowa to tylko maksymalnie 8-9 proc. Oczywiście mó-
wimy tu o sprzedaży, a nie o tak popularnym wśród Po-
laków „ściąganiu muzy z torrentów”. Tak słaba sprzedaż 
popularnych „empetrójek” to z jednej strony przywią-
zanie do materialnego posiadania płyty CD, a z drugiej 
bardzo słaba oferta muzyki w postaci cyfrowej. Sklepy 
działające do tej pory oferowały polskiemu odbiorcy je-
dynie utwory będące w mainstreamie muzyki. Odbior-
ca ambitniejszy musiał szukać płyt CD na zagranicznych 
aukcjach. iTunes Store zmienia to diametralnie, w jed-
nej chwili otrzymaliśmy dostęp do ponad 14 milionów 
utworów, w tym bardzo pokaźnego zbioru polskich wy-
konawców. Jestem przekonany, że po początkowej fali 
krytyki, jaka spłynęła na polski iTS, głównie za sprawą 
„europejskich” cen, sklep ten pozytywnie zmieni nasz 
rynek. Nie chcę powiedzieć, że całkowicie zlikwiduje 
piractwo muzyczne, ale na pewno go zredukuje. Pew-
nie na jego sukces będziemy musieli chwilę poczekać, 
ale już teraz powinniśmy dziękować Apple za ten krok. 
Początkowo będą dokładali do polskiego interesu, ale 
wcześniej czy później Polacy przekonają się, że muzy-

ka w postaci cyfrowej to taka sama muzyka jak na CD, 
ale zdecydowanie łatwiej 
i taniej dostępna.

» Sting – 25 Years

Sting to jeden z tych ar-
tystów, którzy są na mo-
jej „Short Liście” ulubio-
nych wykonawców. Mimo 
to i mimo że był w Polsce 
częstym gościem, to ni-
gdy nie byłem na jego koncercie. Raz nawet miałem ku-
pione bilety na koncert, który odbył się w 2001 roku. 
Niestety, nie udało mi się na niego dotrzeć, kilka dni wcze-
śniej miałem wypadek, który mnie uwiązał do łóżka na 
długie miesiące. Nigdy potem nie odważyłem się iść na 
jego koncert, ale Sting pozostał na swoim miejscu jako 
mój ulubiony wykonawca. Teraz obchodzi 25-lecie pra-
cy artystycznej i z tej okazji wydał niedawno album „25 
Years”. Jak to zwykle bywa przy okazji takich jubileuszy 
jest to zbiór największych Hitów. Można mieć to Stingo-
wi za złe, bo to przecież droga na skróty, ale jak ktoś ma 
takie utwory jak „Fields of Gold”, a zaraz potem „Whe-
never I Say Your Name” to przecież nie sposób ich nie 
umieścić na płycie podsumowującej ćwierć wieku na sce-
nie. W tym konkretnym przypadku jest to aż 45 utworów 
wybranych z wszystkich wydanych do tej pory płyt so-
lowych, od debiutu The Dream Of The Blue Turtles, po 
ostatni Live in Berlin. Nie ważne, jakiego Stinga lubicie, 
„25 Years” na pewno Was ukontentuje. Wielbiciele nowo-
ści też znajdą coś dla siebie, gdyż na płytach umieszczo-
no 10 fantastycznie zmiksowanych przez Roberta Ortona 
i Steve’a Fitzmaurice’a utworów. Miksy, mimo że wprowa-
dzają powiew nowości, to jednak są tak samo przyjemne 
dla ucha jak wersje oryginalne.

Na koniec zachęcam do posłuchania bardzo cieka-
wego wywiadu, który też znalazł się w tym albumie. 
Naprawdę warto wsłuchać się w ciepły głos Stinga, gdy 
podsumowuje swoją dotychczasową muzyczną karierę.
http: //itunes.apple.com/pl/album/25-years/id464050219

» Beyonce – 4

Doszły mnie słuchy, że nowa płyta Beyonce jest bar-
dzo dobra. Nie dowierzałem tym pogłoskom, ponieważ 
ostatnie dokonania tej Pani podjeżdżały kiczem i popem 
w stylu Rihanny. Postanowiłem jednak to sprawdzić ze 
względu na stare dobre czasy Destiny’s Child i początki 

Jarosław i Norbert Cała

http: //itunes.apple.com/pl/album/25-years/id464050219
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solowej kariery Beyonce. 
Sama nazwa „4” nie jest 
skomplikowaną zagad-
ką, tylko po prostu cy-
frowym oznaczeniem jej 
dokonań. Cyfra nie oszo-
łamiająca, a jednak sta-
tus super gwiazdy artyst-
ka już osiągnęła i nikt Jej 
tego nie zabierze.

Mam wrażenie, że 
w tym przypadku ten status jej pomógł i pozwoli na 
nagranie tego, co sama chce, a nie tego co chciałby od 
Niej wydawca. Dlatego płyta nie jest tak bardzo komer-
cyjna, co mocno mnie zaskoczyło. Zróżnicowane mu-
zycznie utwory, to jakby podróż po gatunkach, w któ-
rych wokalistka jest zakochana, od klasycznego r&b po 
hip-hop. Sporo też w tym wszystkim soulowych ballad, 
więc jest gdzie popisać się mocnym i charyzmatycznym 
głosem. Jak wiadomo strona wokalna to największy atut 
piosenkarki, a ten materiał udowadnia, że to pierwsza 
liga i z jej głosem mało która wokalistka może się rów-
nać. Numer, który zasługuje na największe wyróżnienie 
to „Love On Top”, który do złudzenia przypomina pro-
dukcję Chaka Khan, co chyba jest najlepszym komple-
mentem z możliwych. Druga strona medalu to „Run The 
World (Girls)”, utwór promujący płytę i pewnie z tego po-
wodu najbardziej komercyjny. Nie da się tego słuchać, 
ale pewnie gimnazjalistki by się ze mną nie zgodziły i za-
pytały, „kto to w ogóle jest Chaka Khan?”.

Jedyna puenta, jaka przychodzi mi do głowy to, że 
z Beyonce jest jak z winem – im starsze tym lepsze. 
Oby tak dalej, teraz musimy poczekaj na 5, a ta cyfra 
dobrze wróży.
http: //itunes.apple.com/pl/album/id440668861

» Super Heavy – Su-
per Heavy

Połączenie Micka Jaggera 
z Damianem Marleyem, 
to jak połączenie pral-
ki z telewizorem. Z jed-
nej strony da się zrobić, 
ale z drugiej strony po 
co? Przecież to i tak nie 
zadziała. Jakby tego było 
mało w Super Heavy mamy jeszcze wokalistkę Joss Sto-
ne, świetnego gitarzystę Dave Stewarta oraz A.R. Rah-
mana, twórcę muzyki do bollywoodzkich filmów na cze-

le z „Slumdog milionaire”, za którego otrzymał Oscara. 
Musicie przyznać, że mieszanka jest dziwna, ale za to 
wybuchowa! Nazwa Super Heavy sama nasuwa się na 
myśl. Zadziwiające jest to, że ten uprany telewizor dzia-
ła zdecydowanie najlepiej z całego zamieszania. Właśnie 
ci dwaj panowie nadają klimat płycie i dzięki Nim przy-
jemnie się tego słucha, nie wspominając już o marketin-
gowej stronie, czyli sprzedaży, która w przypadku takie-
go duetu będzie nie mała.

Już podczas pierwszego odsłuchiwania tej produkcji 
wyraźnie słychać jak Damian Marley zaraził swoich kom-
panów jamajskim stylem, dlatego też większość ście-
żek jest raczej w rytmie reggae. Być może pomogły mu 
w tym zielone substancje, którymi częstował muzyków, 
ale oczywiście to tylko moje domysły. Jeśli jest tak jak 
myślę, to Mick najrzadziej odmawiał i może dzięki temu 
świetnie zgrał się z blisko cztery dekady młodszym sy-
nem Boba Marleya. Na płycie usłyszymy również moc-
ną gitarę i dźwięki znane z hinduskich filmów, a całość 
dopełnia silny jak dzwon głos Joss Stone. Wszystko jest 
wmieszane w klimat reggae, więc tak jak wspomniałem 
wcześniej brzmi to dziwnie i ta produkcja powinna ra-
czej zająć półkę z dopiskiem „eksperymenty”. Jednak 
mimo tych wszystkich pozytywów w swoim nie za dłu-
gim życiu słyszałem już pewnie 128 lepszych krążków, 
co nie oznacza, że ten jest słaby. Takie płyty po prostu 
trzeba sprawdzić z czystej ciekawości. Trzeba dodać 
jeszcze jeden wielki plus takich kolaboracji, a mianowi-
cie koncerty. Wyobrażacie sobie tych wszystkich wyko-
nawców równocześnie na jednej scenie, bo mi osobiście 
ciężko zmieścić coś takiego w głowie. Wiem jedno, je-
śli zagrają w Polsce to będę jednym z pierwszych w ko-
lejce po bilety.
http: //itunes.apple.com/pl/album/superheavy/id459059230
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 Moim zdaniem, są dwa największe wynalazki ludzko-
ści. Pierwszy to zmywarka. Drugi to obraz w wysokiej 
rozdzielczości. Pierwszy niewątpliwie ułatwia nam co-
dzienne życie, sprawia, że jak przyjdą do nas goście to 
nie musimy sterczeć nad zlewem i szorować zabrudzo-
nych przez nich naczyń. Dzięki temu mamy więcej cza-
su na o wiele przyjemniejsze rzeczy. I właśnie ten czas 
lubię wykorzystać na obejrzenie filmu w 1080p. 

Star WarS
Tak, jako kinomaniak czuje się 
w takich chwilach jak dziecko, 
które właśnie dostało cukier-
ka. Dlatego zawsze wyczekuję 
chwili, gdy na rynku ma poja-
wić się coś dobrego na Blu-
-ray. Najczęściej są to nowe 
filmy, które zachwyciły mnie 
w kinie efektami specjalnymi. 
Zdarzają się również odświe-
żane klasyki, takie jak np. try-
logia „Powrót do przyszłości” 
(moje ulubione filmy), cztery 
części „Obcego” czy trylogia „Władca pierścieni”. No, jesz-
cze bym do tego mógł dodać świetne kolekcjonerskie wy-
danie „Łowcy androidów” (ktoś powinien napisać apli-
kację na iOS o takiej nazwie do namierzania urządzeń 
z Androidem ;)). W tym roku jednak chyba większość zwo-
lenników „niebieskiego nośnika”, czekała na jeden tytuł – 
na sagę „Gwiezdne wojny”, która ukazała się na świato-
wym rynku w połowie września.

» Jeszcze tylko dwa tygodnie…

Zamówienie złożyłem już w okolicach marca i czekałem 
jak na szpilkach, kiedy w końcu będę mógł się cieszyć 
swoją własną kopią największej sagi wszechczasów. Spe-
cjalnie przez około dwa lata wstrzymywałem się z zaku-
pem tych filmów na DVD, gdyż mając na horyzoncie wy-

danie Blu-ray, zwyczajnie się ich kupowanie nie opłacało.  
Nastał wrzesień i napięcie rosło. Jeszcze tylko dwa tygo-
dnie i będzie. Niestety, w Sieci zaczęły pojawiać się nie-
pokojące informacje odnośnie wad naszego rodzimego 
wydania. Pierwsza – i chyba najgorsza – to brak w najlep-
szej jakości dźwięku (DTS HD MA 4362 kbps), który został 
zremasterowany specjalnie na potrzeby tego wydania. 
U nas oryginalna ścieżka dźwiękowa występuje jedynie 
jako DTS-ES 768 kbps. Co gorsza, DTS HD MA jest na tym 
wydaniu, ale… jako ścieżka niemieckojęzyczna. Kolejną 
informacją, która mnie zmartwiła to polski dubbing – ni-
gdy nie rozumiałem jak można oglądać „Gwiezdne wojny” 
z dubbingiem. Nie tłumaczy tego nawet chęć pokazania 
filmu najmłodszym – uczyć się języków i nie profanować 
klasyki! Ale uznałem, że może nie będzie źle. W końcu le-
piej się samemu o czymś przekonać i potwierdzić te infor-
macje. Nadszedł dzień, w którym kurier przywiózł filmy. 

Jan UrbanowIcz
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No i się zaczęło – trzynastogodzinny maraton (nie licząc 
małej przerwy na sen). Ale o tym za chwilę.

» Straaaszna literówka…

Przejdźmy do tego, jak to wszystko jest wydane. Otrzy-
mujemy rozsuwane pudełko, z ładną okładką przedsta-
wiającą małego Anakina, Luke’a oraz planetę Tatooine. 
W środku znajduje się dziewięć płyt Blu-ray, z czego sześć 
to płyty z filmami, a pozostałe trzy zawierają dodatki. 
Oprócz nich znajdziemy tam również, cienką książeczkę 
zawierającą kilka rysunków przedstawiających postacie 
i wydarzenia z Sagi oraz rozpiskę, jakie dodatki znajdzie-
my na wspomnianych trzech płytach. Zapowiadały się 
wspaniałe seanse, ale jednak były przede wszystkim dwie 
rzeczy, które rażą w wykonaniu tego wydania. 
Całe pudełko ma na sobie polską nakładkę, na której 
znajdują się opisy filmów, wydania, dźwięk, czas itp., 
czyli takie informacje, jakie zazwyczaj znajdują się na 
tylnej okładce filmu. Na górze znajdziemy napis, któ-
ry powinien brzmieć „STAR WARS KOMPLETNA SAGA”. 
Powinien? Powinien, bo brzmi on „STAR WARS KOM-
PLENTA SAGA” – straszna literówka, która nie powin-
na mieć miejsca w wydaniu za takie pieniądze. Druga 
rzecz, która jest na minus to jakość pudełka, a właści-
wie tej jego części, w której znajdują się płyty. Są to po 
prostu plastikowe przekładane przegródki (tak jak kart-
ki książki), które nie dość, że są wykonane z kiepskiego 
plastiku, to na dodatek są ze sobą sklejone taśmą kle-
jącą, w związku z czym już drugiego dnia jedna z prze-
gródek mi wypadła… 

» A co w środku?

Jeżeli chodzi o zawartość płyt, to jest już o wiele lepiej, 
choć też nie do końca. Od samego początku nie przeszka-
dzał mi – przynajmniej dzisiaj – fakt, że w polskim wyda-
niu nie ma DTS HD MA, gdyż mój sprzęt nawet tego nie 
obsługuje. Ale przecież ten, który będę miał np. za dwa 
lata już tak, więc miło by było jakbym w swoim wydaniu 
go posiadał. Choć teraz, nie jest to coś, co zrujnowało-
by mi seans. 
Zacząłem oglądać cała Sagę tak jak się powinno to robić, 
czyli najpierw części IV, V i VI, a potem przeszedłem do 
I, II i III. Oczywiście, najbardziej byłem ciekawy jak zo-
stała poprawiona „stara trylogia” i mówiąc krótko: wy-
gląda niesamowicie! Obraz jest czysty, ostry i naprawdę 
cieszy oko; nawet w „Nowej nadziei”, z którą to twórcy 
mieli najwięcej problemu, gdyż taśmy z materiałem źró-

dłowym były już dość zniszczone. Jestem pewien, że lu-
dzie, którzy poznali „Gwiezdne wojny” dopiero po obej-
rzeniu nowych filmów i zarzucali starym słabą jakość, 
teraz będą zachwyceni, bo w pewnych momentach wy-
gląda to wszystko tak dobrze, że można by pomyśleć, iż 
te filmy zostały wyprodukowane niedawno, a nie trzydzie-
ści lat temu. Tak jak wspomniałem wcześniej, dźwięk dla 
mnie był dobry, a jeśli chodzi o obraz to nie ma do cze-
go się przyczepić. 
Pojawiło się kilka małych poprawek kosmetycznych, ale 
większość z nich wcale nie rzuca się w oczy. Z resztą, co 
wydanie to Lucas jeszcze coś dodaje i ma do tego prawo, 
bo po prostu chce by całość była jak najbardziej zbliżona 
do jego wizji. Poza tym, dodanie kilku nowych elemen-
tów zawsze nadaje jakiejś świeżości tym filmom, przez 
co dłużnej pozostają aktualne, co sprowadza się do przy-
ciągania do siebie nowych fanów.

» „Nowa trylogia”

Więcej zmian pojawiło się jednak w „nowej trylo-
gii”. Może się to wydawać trochę dziwne, gdyż to filmy 
stosunkowo nowe, wyprodukowane w ciągu ostatnich 
dwunastu lat. Dostaliśmy np. nowego Yodę w I epizo-
dzie – oryginalnie był kukiełką, a teraz jest całkowicie 
zrobiony komputerowo tak jak w epizodach II i III. Zmia-
na – moim zdaniem – na plus, gdyż obraz tych trzech fil-
mów jest teraz bardziej spójny. Szkoda tylko, że Lucas 
nie zdecydował się na wycięcie postaci Jar Jar  Binks’a, 
co chyba każdego by ucieszyło. Mnie nie spodobała się 
jedna rzecz (ale tylko przypadku pierwszych trzech epi-
zodów); ustawiłem oryginalną ścieżkę dźwiękową, ale 
mimo tego napisy początkowe (każdy wie, o które cho-
dzi) są w całości po polsku. Nie wiem po co, gdyż po 
pierwsze, po co są polskie napisy, skoro cała reszta fil-
mu jest po angielsku, a po drugie wygląda to paskud-
nie. Jednak mimo że te trzy filmy już w wersjach kino-
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wych wizualnie były świetne, to w 1080 p ogląda się je 
jeszcze lepiej. Zwłaszcza pojedynki na miecze świetlne 
wyglądają wręcz zabójczo! 

» Dodatki

A co z dodatkami? Jest ich cała masa. Przyznam się, że 
jeszcze wszystkich nie obejrzałem, bo po prostu brak mi 
na to czasu. 

Ale nie mogę nie wspomnieć o kolejnym minusie tego 
wydania. Otóż mamy trzy płyty, a tylko jedna z nich 
została przetłumaczona na język polski. Resztę mu-
simy oglądać w wersji oryginalnej. Mnie to osobiście 
nie przeszkadza, ale moim zdaniem powinno się tłu-
maczyć wszystko albo nic. Nie mniej jednak zawartość 
tych trzech krążków jest niezwykle ciekawa; znajdzie-
my tu masę filmów dokumentalnych (głównie na płycie 
numer trzy), nowe nie pokazywane wcześniej archiwa, 
niewykorzystane sceny oraz wywiady z obsadą i ekipą. 
Prawdziwy fan na pewno znajdzie tutaj dla siebie wie-
le ciekawostek. 

» Generalnie ok!

Generalnie jestem zadowolony z tego wydania. Oczy-
wiście, dystrybutor zaliczył z nim kilka wpadek, które 
w moim przekonaniu są ciężkie do wybaczenia, jak na 
coś, co kosztuje taką sumę pieniędzy. A właśnie, cena – 
w Polsce wahała się ona między 340-400 zł, czyli niema-
ło i wszystko powinno tu być zapięte na ostatni guzik. 
Biorąc pod uwagę jak został wydany „Władca pierścieni”, 

który miał bardzo zbliżoną cenę – już nie wspomnę o wy-
daniu „Obcego” za ponad 500 zł, które jest wspaniałe – 
to naprawdę można to było zrobić lepiej. Razi mnie też 
stanowisko dystrybutora, który to niestety zaczął zwa-
lać winę na kogoś innego i podjął bardzo marne kroki, 
mające na celu wynagrodzenie nam tego wszystkiego – 
100 kiepskich plakatów i 10 koszulek to chyba jednak za 
mało. Mam wrażenie, że nie zdał on sobie sprawy z tego, 
że jest to najbardziej wyczekiwane wydanie w dziejach – 
w ciągu pierwszego tygodnia sprzedano milion egzem-
plarzy. Gdyby nie to, że zależało mi na polskich napisach 
(chciałbym „zarazić” kilka osób Sagą, a na początek le-
piej obejrzeć ją z napisami), to chyba kupiłbym sobie np. 
wydanie z UK, gdzie po pierwsze nie było głupich literó-
wek, a po drugie posiada dźwięk w najwyższej jakości.

Oddani fani mogą czuć się zawiedzeni i z pewnością 
tak się czują, ale przeciętny widz, który chce po prostu 
mieć film w wysokiej rozdzielczości, który również ład-
nie prezentuje się na półce powinien być zadowolony – 
jedynym minusem dla niego może być cena, bo wyda-
nie zagraniczne można kupić za mniejsze lub zbliżone 
pieniądze, ale za to z lepszą jakością dźwięku. Dodam 
również, że można kupić obie trylogie osobno (po ok 
200 zł jedna). Ja jednak wybrałem kupno całości, gdyż 
wolę mieć wszystko w jednym miejscu, a z resztą po-
doba mi się cała Saga – nawet wydana nie do końca tak 
jak bym sobie tego życzył. 

Pomijając jednak pewne wpadki i cenę to każdy kto 
uwielbia ten wspaniały cykl powinien, to wydanie zaku-
pić, gdyż filmy ogląda się po prosty wspaniale, a tak jak 
nie powinno być osób, które nie widziały „Gwiezdnych 
wojen”, tak nie powinno być ich fana, który nie ma ich 
w swojej filmotece. «
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»  Koszmar minionego lata w szwedzkim 
wydaniu

Finistere, Francja, 2002 r. 
Sześcioro turystów ze 
Szwecji spędza wakacje 
na wybrzeżu Bretanii. Nie 
znają się, ale wakacyjny 
wypoczynek sprzyja zawie-
raniu nowych znajomości. 
Dwie pary i dwóch singli 
szybko przypada sobie do 
gustu – organizują wspól-
ne wyprawy, rozkoszują się 
francuskim jedzeniem, flir-
tują. Pięć lat później ginie 
pierwszy z turystów, jed-
nak zagrożone jest życie 

również pozostałych. Ktoś, informując wcześniej o swo-
ich planach inspektora Gunnara Barbarottiego, ma za-
miar zabić wszystkich sześciu turystów, którzy spędza-
li radosne wakacje na wybrzeżu Francji. Czy Barbarotii 
jest w stanie zapobiec serii morderstw? I czy rzeczywi-
ście wakacje na francuskim wybrzeżu były tak radosne? 
Jak się okazuje sielankowa atmosfera urlopu została za-
kłócona pewnym tragicznym wydarzeniem, które w Szwe-
cji zaczęło zbierać śmiertelne żniwo.

„Całkiem inna historia” to druga z czterotomowego 
cyklu powieści Hakana Nessera, w których głównym bo-
haterem jest inspektor Gunnar Barbarotti. W najnow-
szym tomie śledzimy wyrafinowaną grę, jaką morder-
ca prowadzi z inspektorem. Jej stawką jest życie sześciu 
osób. Mimo starań Barbarottiego, giną kolejni ludzie. Po-
licja jest bezradna, a przebiegły morderca stosuje coraz 
bardziej wyszukane metody, aby zrealizować swój cel. 
Zacierane ślady, mylone tropy, skomplikowane śledz-
two... z upływem czasu rozgrywka między mordercą, a 
inspektorem wciąga coraz bardziej, nie pozwalając ode-
rwać się od ebooka.

EPUB „Całkiem inna historia” oraz pierwsza część 
tomu – „Człowiek bez psa”, dostępne są w sieci dystry-
bucji Virtualo m.in. empik.com, amazonka.pl, gandalf.
com.pl. Ebooki zostały wydane nakładem wydawnic-
twa Czarna Owca, niepodzielnie królującego na rynku 
szwedzkich kryminałów w Polsce.
Zobacz tego ebooka w virtualo

»  Agent JFK wkracza do akcji w ebooku

23 września 2011 roku 
miała miejsce oficjalna 
premiera kolejnego ebo-
oka z serii przygód o agen-
cie JFK wydawnictwa Fa-
bryki. Kim jest tajemniczy 
agent, wiedzą już zapewne 
wszyscy wielbiciele książek 
wydawanych przez Fabry-
kę Słów. Tym, którzy jesz-
cze nie mieli przyjemności 
trzymać w ręku e-czytnika 
z powieścią Miroslava Za-
mbocha, przyda się krót-
kie wprowadzenie. Głów-

nym bohaterem serii książek jest tytułowy JFK – John 
Francis Kovar, były kapitan jednostek specjalnych, czło-
nek grupy uderzeniowej w agencji Equilibri Ferrarius, któ-
rej celem jest pilnowanie porządku w różnych wymiarach 
czasowych. Nie jest to zadanie łatwe, podróże w czasie 
są już oczywistością i tak oto np. w trakcie „Bitwy trzech 
Cesarzy” z 1805 roku pojawia się nieznana w tym czasie 
broń z przyszłości, a Armia Czeska wywołuje pierwszą 
wojnę europejską. Porządku w świecie, w którym teraź-
niejszość miesza się z przeszłością i przyszłością, pilnu-
je właśnie agent JFK.

W najnowszym tomie opisującym przygody agenta 
JFK wydanym w formie ebooka – „Agent JFK. Ze śmier-
cią za plecami” przed Johnem Francisem Kovarem sto-
ją dwa poważne zadania – odnalezienie Alberta Muroe, 
zaginionego pracownika agencji EF oraz stwierdzenie, 
czy zasady, którymi powinna kierować się agencja, nie 
zostały naruszone. A wszystko to odbywać się będzie 
w świecie ogarniętym przez pandemie, w wyniku któ-
rych na oceanie zniszczenia przetrwały tylko nieliczne 
wyspy osad ludzkich.

Czy i tym razem agentowi JFK uda się dociec prawdy 
i przywrócić ład na świecie? Odpowiedź na to pytanie 
czytelnicy znajdą w najnowszym ebooku Fabryki Słów, 
dostępnym w sieci dystrybucji Virtualo m.in. empik.com, 
amazonka.pl, gandalf.com.pl w formacie EPUB i PDF.

Zobacz tego ebooka w virtualo

kSiążki

» VIRTUALO na iPada 

» VIRTUALO na iPhone

http://virtualo.pl/calkiem_inna_historia/nowosci/m2i14333/
http://virtualo.pl/agent_jfk_ze_smiercia_za_plecami/nowosci/m2i14325/
http://itunes.apple.com/us/app/virtualo/id424601939?mt=8&amp;ls=1
http://itunes.apple.com/us/app/virtualo-for-iphone/id434821607?mt=8


 » 2011 nr 10 » makowa kuchnia  100

3 duże jabłka 

1 średnia cebula 

1/2 kg ziemniaków 

3 łyżki masła 

1 marchewka większa lub 2 mniejsze 

1 l bulionu warzywnego (może być z kostki) 

3 łyżki gęstej śmietany najlepiej 22% 

1 łyżka soku z cytryny 

sól, pieprz, cukier 

10 dag sera pleśniowego rokpol 

2 łyżki posiekanej natki z pietruszki

Zupa jabłkowa 
z serem pleśniowym

Cebulę obrać i posiekać. Marchewkę i ziemniaki obrać, 
umyć i pokroić w grubą kostkę. Masło stopić w rondlu, 
dodać cebulę i zeszklić. Dodać marchewkę i ziemniaki, 
przykryć rondel. Dusić na małym ogniu ok. 5 min. 
Wlać gorący bulion. Gotować na małym ogniu 20 min. 
Jabłka obrać, pokroić w plasterki i usunąć gniazda 
nasienne, a następnie skropić sokiem z cytryny. Dodać 
do wywaru i gotować jeszcze około 5-7 min. Zupę lekko 
przestudzić, zmiksować, podgrzać i doprawić solą, 
pieprzem oraz cukrem. Wlać śmietanę i wymieszać. 
Przelać do miseczek, posypać natką z pietruszki. 
Do każdej porcji wrzucić po jednym pokruszonym 
plasterku sera. «

MAŁGORZATA ŁADA
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