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Listopad. Coroczny czas wspominania. W tym roku jest 
szczególna okazja – mija dokładnie 10 lat od dnia premiery 
iPoda. Dlatego zdecydowaliśmy się Wam przypomnieć jego 
historię. Publikujemy też fragment biografii Steva Jobsa, opi-
sujący powstanie właśnie iPoda, ale tego szczególnego, wer-
sji specjalnej, zrobionej wspólnie z U2.

W ostatnim czasie wydarzyło się wiele ważnych rzeczy 
– odbyła się premiera iPhone 4S, który zapewne gdy bę-
dziecie czytali to wydanie, będzie dostępny już w Polsce. 
Mamy dla Was naszą recenzję. Mamy wreszcie AppleTV 
oraz filmy w iTunes Polska. Słowem – jesteśmy „światowi”.

Listopad to też czas wspominania tych, którzy odeszli. 
W zeszłym miesiącu odszedł Steve Jobs, a wspomina go 
Michał Śliwiński.

Na koniec, wprawdzie już jest jakiś czas po Halloween, 
ale mimo wszystko polecamy Wam wyjątkową lekturę, 
oczywiście po skończeniu tego wydania iMagazine, „31.10 
Halloween po polsku” w wersji elektronicznej.

Pozdrawiamy i życzymy miłej lektury.

Dominik Łada
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 » Kinga Ochendowska:  
Ze swojej strony mam nadzieję, 
że już niedługo Internet obrodzi 
wartościowymi publikacjami, któ-
re z przyjemnością będziemy czy-
tać na naszych czytnikach, iPadach, iPodach i iPho-
ne’ach. Wiem, że tak będzie i wcale nie musimy 
długo na to czekać.

 » Norbert Cała: 
10 lat temu z perspektywy Polski 
i Polaka iPod był dla mnie czymś 
zupełnie abstrakcyjnym, nie bar-
dzo wiedziałem o co tyle szumu 
i dlaczego ta biała kostka kosztuje prawie 500$ !!!

 » Wojtek Pietrusiewicz: 
Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że 
znaczna większość społeczeństwa 
Siri traktuje jako płeć piękną, po-
mimo że po niemiecku i „angiel-
sku-angielsku” odpowiada męskim głosem.

 » Sławek Durasiewicz: 
Ten wynalazek doprowadzi Cię do 
grobu – taki tekst nie musi być 
złorzeczeniem, ani groźbą karal-
ną. Wbrew pozorom może być... 
wieszczeniem.

 » Przemek Marczyński: 
Nowe zlecenie to kolejne wyzwa-
nie organizacyjne. Jeśli wszystko 
ma być dopięte do ostatniego klik-
nięcia na przycisk „Drukuj faktu-
rę”, to zapewne wiesz, ile pracy jeszcze przed tobą.
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Dla wielu premiera najnowszego modelu iPhone’a  była 
ogromnym rozczarowaniem. Jak zwykle pojawiło się mnó-
stwo krytycznych głosów. Najnowszego iPhone’a nazy-
wano już „odgrzewanym kotletem”, „porażką”, „bublem 
Apple”, określano wieloma innymi, niecenzuralnymi epi-
tetami. Mam zupełnie inne zdanie na ten temat…

» Wyścig szczurów

Podczas gdy cały świat próbuje wsadzić do telefonów 
szybsze procesory, więcej pamięci, większe ekrany do-
chodzące do absurdalnych rozmiarów, Apple konsekwent-
nie robi swoje. Design iPhone’a 4 w zasadzie pozostał nie-
zmieniony – nadal mamy szkło i metal. To indywidualna 
sprawa, ale mnie się osobiście ten design nie znudził – jest 
pięknie, estetycznie i minimalistycznie. Co więcej, produ-
cenci innych smartphone’ów mieli 16 miesięcy, żeby do-
gonić Apple pod tym względem, a tymczasem nikt nawet 
nie zbliżył się do jego poziomu.

iPhone 4S nie jest też przeznaczony dla użytkow-
ników poprzedniej generacji. Skierowany jest przede 
wszystkim do milionów posiadaczy modeli 2G/3G/3GS, 
gdzie tym ostatnim kilka miesięcy temu skończyły się 
2-letnie kontrakty. Wyniki sprzedaży z pierwszych trzech 
dni ponadto pokazały, że – pomimo zniechęcenia re-
daktorów i specjalistów – iPhone 4S sprzedał się w re-
kordowej  ilości 4 milionów sztuk. „Sprzedał” to słowo 
kluczowe, ponieważ konkurencja przedstawia liczbę do-
starczonych telefonów do punktów sprzedaży, które nie-
koniecznie trafi ły do klientów. Debiut 4S zresztą był lep-
szy niż wszystkich pozostałych iPhone’ów razem wziętych 
i ma szansę prześcignąć najlepiej sprzedający się gadżet: 
Microsoft Kinect.

» Co nowego?

Zmian na zewnątrz w zasa-
dzie nie widać, poza nową an-
teną oraz minimalnie przesu-
niętymi przyciskami głośności 
i suwaka włączającego tryb ci-
chy. Powoduje to co prawda, 
że stare obudowy nie zawsze 
będą pasowały, ale wątpię, 

iPHonE 4s

szybszy procesor, lepszy aparat 
i siri, to jednak coś więcej
niż odgrzewany kotlet

WoJTek pieTrusieWiCZ

Producenci 
innych 

smartphone’ów mieli 
16 miesięcy, żeby 
dogonić Apple pod 
tym względem, 
a tymczasem nikt 
nawet nie zbliżył się 
do jego poziomu
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Firma PQI, obok nośników pamięci USB, wchodzi na ry-
nek z akcesoriami do telefonu iPhone. Nowym produktem, 
który wzbogaca ofertę fi rmy jest seria opakowań i-Cover.

Zarówno przyciski głośności, jak i wyciszania telefonu 
umieszczonego w pokrowcu są łatwo dostępne. Wszystkie 
otwory na złącza w telefonie również zostały poprawnie 
wykonane i pozwalają na swobodne z nich korzystanie. 
Na krawędziach zastosowano gumowe pokrycie, co do-
datkowo zabezpiecza ekran przed zarysowaniem. Na tyl-
nej części i-Cover umieszczono nóżki wykonane również 
z gumowego materiału. Świetnie chronią telefon przed 
poślizgiem i mają zabezpieczać pokrowiec przed zaryso-
waniem. Niestety, tej drugiej funkcji nie spełniają zbyt do-
brze. Powodem takiego stanu rzeczy jest jakość plastiku, 
z jakiego zbudowano i-Cover. Ślady użytkowania są wi-
doczne już po kilku dniach. Osoby zwracające uwagę na 
estetykę mogą poczuć się rozczarowane. Uczucie to może 
złagodzić dostępność różnych kolorów, w jakich możemy 
nabyć ten pokrowiec, zaczynając od czarnego i białego, 
a na niebieskim i zielonym kończąc.

i-Cover od PQI prezentuje bardzo przyzwoity poziom, 
szczególnie, gdy zwrócimy uwagę na jego cenę. Gumo-
wane krawędzie zapewniają pewny chwyt telefonu. Etui 
jest lekkie i świetnie spełnia swoją rolę zabezpieczającą 
iPhone’a. «

prZeMysŁAW MArCZyŃski

TAniA oCHronA 
iPHonE’A

PQi i-Cover        
Ocena iMagazine: 4/6

Produkcja: PQI

Dystrybucja w Polsce: FEN. Pokrowiec dostępny w salonach iSpot.

Cena: 29 złotych

Plusy:  + tani produkt
+ dobra ochrona przed zadrapaniami
+ różne kolory opakowań
+ cena

Minusy: – plastik podatny na zarysowania

Witryna: http://bit.ly/unTbsh
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Celem było stworzenie linii słuchawek 
dla ludzi aktywnych, którzy wyróżnia-
ją się z tłumu, a w ich żyłach płynie 
czysta adrenalina.

Kolejny numer i kolejny Philips. Chyba powoli staje się 
tradycją, że to ja testuję sprzęt właśnie tej fi rmy, a przy 
tym moje mieszkanie zamienia się w jej mały magazyn. 
Tym razem w moje ręce, a dokładniej na moje uszy, tra-
fi ły słuchawki.

» Słuchawki dla megaaktywnych

Od samego początku test słuchawek zapowiadał się 
fajnie… bo to nie są zwykłe słuchawki. Powstały dzię-
ki współpracy Philipsa z fi rmą O’Neill, która znana jest 

przede wszystkim w kręgach 
osób uprawiających sporty 
ekstremalne. Cały projekt to 
mocno zorganizowana akcja, 
do której zaproszone zosta-
ły niezłe „freaki’’, począwszy 
od mistrzów snowboardingu 
a kończąc na pięknych serfer-
kach. Celem było stworzenie 
linii słuchawek dla ludzi ak-
tywnych, którzy wyróżniają się 

z tłumu, a w ich żyłach płynie czysta adrenalina. Wszyst-
kich informacji na temat projektu można dowiedzieć się 
ze strony www.toaheadphones.com.

Do naszej redakcji trafi ł model SHO9560 The Stretch 
w kolorach błękitno-szarych, który od razu przycią-
ga uwagę dzięki nietuzinkowemu opakowaniu. Solidny 
karton z rewelacyjną grafi ką wykonaną zapewne przez 
O’Neill’a zachwyca dbałością o każdy szczegół. Dalej nie 
jest gorzej, pod przednią pokrywą widnieje snowboar-
der Jeremy Jones. Jeremy uprawia tzw. freeriding, czy-
li ujarzmianie najbardziej niedostępnych szczytów na 
świecie i jest w tym niekwestionowanym mistrzem. Je-
śli lubicie deskę i nie znacie tego kolesia to polecam po-
święcić trzy dni na youtubie, warto! Na tyle opakowania 
mamy grafi kę słuchawek w przekroju z zaznaczeniem 
ich największych zalet i funkcji. Całe opakowanie daje 
nam poczucie zakupienia czegoś bardzo porządnego.

» Najpierw odsłuch, potem cena…

Zawsze gdy przychodzi do pierwszego odsłuchu urządze-
nia, które testuję kieruję się jedną żelazną zasadą – nigdy 

PHiLiPs 
o’nEiLL 
sHo9560 
THE sTrETCH

JArosŁAW CAŁA

solidny karton 
z rewelacyjną 

grafi ką wykonaną 
zapewne przez 
o’neill’a zachwyca 
dbałością o każdy 
szczegół.

1.   Wyniki konkursu Apogee JAM: 
Wspólnie z przedstawicielami firmy MBS Sp. z o.o., 
dystrybutora firmy Apogee w Polsce, wybraliśmy 
najlepszy naszym zdaniem utwór  skomponowany 
w GarageBand, nadesłany na konkurs z zeszłego, 
październikowego numeru iMagazine.

Kompozytorem jego jest Tomasz Kowalczyk.

Utwór będziecie mogli odsłuchać w naszym podca-
ście Nadgryzieni.

Do Tomka Kowalczyka został wysłany interfejs Apo-
gee JAM, który umożliwia bezpośrednie podłączenie 
do iPada oraz maka gitary.

Życzymy kolejnych udanych kompozycji! Z chęcią je 
opublikujemy!
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Marvel studios przynajmniej raz w roku 
daje nam możliwość obejrzenia na ekra-
nach kin fi lmu opowiadającego przygo-
dy jednego z ich bohaterów. Wszystko 
to za sprawą przyszłorocznej premie-
ry fi lmu „The Avengers”, w którym zo-
baczymy nie jednego, a kilku herosów 
walczących ze złem. po zejściu z ekra-
nów kin niedawno ukazał się na rynku 
DVD i Bluray fi lm o pierwszym z grupy 
obrońców dobra – kapitanie Ameryka.

„Captain America: Pierwsze starcie”, podobnie jak te-
goroczny „Thor”, to nie fi lm, na który jakoś wyjątkowo 
czekałem. Oczywiście bardzo chciałem go zobaczyć, ale 
nie miałem aż takiego „ciśnienia”. Po prostu nigdy nie 
byłem szczególnym fanem tej postaci. Zawsze bardziej 
interesowały mnie przygody Spider Man’a czy Iron Ma-
n’a, ale Kapitana również znałem i nawet kilka komik-
sów o nim przez ręce mi się przewinęło. Nie mniej jed-
nak czekałem na tę pozycję z tego względu, że to ostatni 
fi lm, który poprzedza premierę „The Avengers” – bo to 
na ten fi lm czekam!

Początkowo chciałem pójść na pierwszego „avengera” 
do kina, jednak podobnie jak „Thor” był on puszczany 
jedynie w 3D i to na dodatek nie w najlepszym, a fanem 
tej technologii na pewno nie jestem, co już niejednokrot-
nie oznajmiałem. Dlatego odpuściłem i postanowiłem, 

„CAPTAin AMEriCA: 
PiErwsZE sTArCiE”

JAn urBAnoWiCZ
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W roku 1966 John Bowers wypowie-
dział takie zdanie: „najlepszy głośnik 
to nie ten, który daje z siebie najwię-
cej, ale ten, który zabiera najmniej”

Bowers & Wilkins od zawsze kojarzy mi się z fi rmą dosko-
nałą i trzymającą ten sam wysoki poziom od początku 
swojego istnienia. Jednocześnie niestety od zawsze pro-
dukty tej fi rmy były w strefi e moich marzeń za sprawą ich 
wysokiej ceny. Cenę tłumaczy zasada „coś za coś”, a ja jako 
świadomy użytkownik świata rozumiem tę zasadę w 100% 
i muszę ją zaakceptować. Tylko i wyłącznie z powodu tej 
małej błahostki, jaką są pieniądze, nigdy nie posiadałem 
żadnego sprzętu tej fi rmy.

Po wcześniejszych tekstach Dominika, Norberta i Wojtka 
nabrałem jeszcze większej ochoty na przetestowanie czego-
kolwiek od B&W i nie mogłem doczekać się swojej szansy.

Gdy dowiedziałem się, że będą to słuchawki dousz-
ne podskoczyłem do góry i klasnąłem trzy razy uszami, 
bo właśnie w 92,3% wolnego czasu w taki sposób muzy-
ka trafi a w moje uszy i właśnie 
taki sprzęt będę mógł przete-
stować najdokładniej.

»  „Słuchawki, na które 
czekał Twój iPod”

Model tych słuchawek znacie 
już z reklam, które pojawiały 
się od jakiegoś czasu w iMa-

JArosŁAW CAŁA

BowErs & wiLkins C5

Tylko 
i wyłącznie 

z powodu tej małej 
błahostki, jaką są 
pieniądze nigdy nie 
posiadałem żadnego 
sprzętu tej fi rmy
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Czym głównie różni się DiRT 3, od od-
pisywanej już przeze mnie na łamach 
iMagazine poprzedniej części? DiRT 
2 był utrzymany w o wiele lżejszym, 
młodocianym klimacie. Sequel zaś to 
powrót do korzeni i serii typowo raj-
dowej. I o to właśnie chodzi! Tego mi 
brakowało w poprzedniku gry.

Twórcy gry przyłożyli dużą wagę 
do realizmu gry. Wszystkie pojazdy 
są projektowane osobno, każdy z nich 
ma inną fi zykę i każdym jeździ się ina-
czej. Samochody posiadają oryginal-

DirT 3 to już trzecia część gry z serii ubłoconych 
wyścigów. Warto zauważyć, że na pudełku nie ma 
już nazwiska słynnego rajdowca, śp. Colina Mcrae. 
Zabieg stylistyczny? rebranding? Celowe uniknię-
cie nazwy, w  celu oddzielenia linii produktowej? 
A może wszystko na raz? nie wiem, czy potrzebnie 
doszukuję się jakiejś teorii spiskowej. podejrzewam 
jednak, że zabieg ten związany jest z oddzieleniem 
tego produktu od reszty „ściganek”.

osTro, wyrAŹniE, 
EksPrEsyJniE…
MATeusZ suski
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2.   WyniKi KonKursu  
sEagaTE goflEx saTElliTE: 
Przedstawiamy Wam zwycięzców, tak dobrze czy-
tacie, zwycięzców konkursu zorganizowanego przez 
Seagate Polska. Mieliśmy bardzo duży problem 
z wyborem najlepszej pracy. Teksty, które nadesłali-
ście okazały się fantastyczne, dlatego firma Seagate 
Polska zdecydowała się ufundować nagrodę również 
za drugie miejsce.

1.	miejsce	i	nagrodę	w	postaci	bezprzewodowego	
dysku	Seagate	GoFlex	Satellite	zdobywa	 
Sebastian	Frątczak:	

Z	dyskiem	przez	Świat!

Był sobie Jacek, Jacek Podróżny.
Sposób na życie wielce miał różny.
Wszyscy pracują, walczą o byt,
dla Pana Jacka głupoty to szczyt.
Życie w podróży spędzał on swoje,
pustynne równiny, skaliste wyboje
i resztę świata przemierzał codziennie.
Mobilny to facet, od zawsze, niezmiennie.
Lecz zanim osiągnie zamierzone cele,
w podróżach swych czasu spędzi tak wiele!
Jacek to wiedział, stąd mądry zawczasu,
czuł co ważniejsze od mapy, kompasu.
Nudę zabijać chciał przednią zabawą,
oglądając filmy, popijając kawą.
Na zdjęcia z podróży swych pięknych i licznych
rzucić chciał okiem przed przejściem granicznym.
Piosenek posłuchać, a ma ze sto płyt!
Spakować te rzeczy to już byłby szczyt...

Więc gdy wyjazdu Jacek był bliski,
myślał jak zmieścić to wszystko w walizki.
Z pomocą mu przyszła najnowsza technika,
wszak Jacek miał tablet, czy problem więc znika?
Niestety, po chwili wieść smutna przybywa,
miejsca w pamięci tak szybko ubywa.
Szukał sposobu co problem rozwikła,
choć na początku szansa była nikła,
w końcu wpadł na to co go uratuje.
Wymyślił, że dysk do iPada kupuje.
Pojemny i szybki, lecz lekki i mały.
„Seagate to wybór dla mnie doskonały!”
Najbardziej rozradował go fakt owy,
że dostęp do plików jest bezprzewodowy.
Od tej pory Jackowi, gdy jest w swej podróży,
droga nawet najcięższa wcale się nie dłuży.
Ma w kieszeni wszystko czego potrzebuje,
z dyskiem już się nigdy rozstać nie planuje!

2.	miejsce	i	nagrodę	w	postaci	Seagate	GoFlex	
For	Mac	1,5TB	wygrywa	Paweł	Sosnowski:	

Był to spokojny, październikowy wieczór. Siedzia-
łem przy komputerze, dopijając do końca bliżej nie-
sprecyzowany napój jabłkowy, przy dźwiękach deli-
katnej, melancholijnej muzyki. Mojej żony nie było, 
ponieważ wyjechała służbowo na bardzo ważną 
konferencję, na drugim końcu Polski. Był to bodajże 
piątek, bo jak dziś pamiętam, gdy po ciężkim dniu, 
wróciłem do domu gdzieś koło szóstej i wreszcie 
mogłem odpocząć. Z tego co pamiętam były to jesz-
cze ciepłe październikowe noce, bo miałem otwarte 
okno. Wszystko było normalne dopóki nie zadzwo-
nił dzwonek – raczej nie spodziewałem się gości 
o jedenastej wieczorem. Podszedłem najciszej jak 
się dało do drzwi i zobaczyłem przez wizjer potęż-
nego, wysokiego mężczyznę. Nie da się ukryć, że się 
przestraszyłem. 
– Kto tam? – zapytałem z niepokojem, udając pewne-
go siebie (nawiasem mówiąc chyba mi to nie wyszło). 
– Niech Pan się nie boi. To Artur Nowak przysłał 
mnie do Pana. Prosił bym przekazał jakiś bardzo 
ważny pakunek – oznajmił nieznany mężczyzna. 
– To niech Pan go zostawi pod drzwiami – odrze-
kłem wiedząc, że facet ten to równie może być 
kryminalistą.

„Goryl” zostawił paczkę pod drzwiami i odszedł jak 
gdyby nigdy nic.
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Wreszcie mogłem się uspokoić, lecz nie do końca. 
Pozostała mi bowiem owa paczka. Nie domyślałem 
się co w niej jest. Zapewne coś ważnego, bo gdy-
by nie to Artur nie kazał by mi jej przekazać w nocy 
przez „goryla”. Gdy już byłem powiem, że tamten 
ponury człowiek poszedł, otworzyłem drzwi i wzią-
łem paczkę. Pakunek ten był bardzo sfatygowa-
ny – cały był pognieciony i oklejony brudną taśmą, 
tak dokładnie jakby złoto było w środku. Będąc bar-
dzo ciekawy co jest w środku, najzwyczajniej otwo-
rzyłem ją. W środku znalazłem list i dysk przenośny. 
Bez zastanowienia przeczytałem list: 
„Muszę na długi czas opuścić nasz kraj. Nie py-
taj się dlaczego, ponieważ sprawa ta jest bardziej 
skomplikowana, niż Tobie się wydaje. Mam tylko ci-
chą nadzieję, że będę mógł jeszcze kiedyś wrócić 
do Polski. Mam do Ciebie jedną bardzo ważną proś-
bę – wraz z listem w paczce jest dysk, są na nim bar-
dzo ważne dane, dzięki którym chociaż w odrobinie 
mi pomożesz. Więc tak, dostarcz ten dysk do nie-
jakiego Bolo (na marginesie mówiąc głowa lokalnej 
mafii, z którym lepiej nie mieć do czynienia). Znaj-
dziesz go w okolicach opuszczone oczyszczalni ście-
ków, tam bowiem ma on siedzibę. Jak jego „goryle” 
będą się Ciebie czepiali, powiedz, że jesteś od Fa-
gusa – powinno wtedy nie robić ci problemów. Gdy 
już spotkasz Bola, daj mu dysk i powiedz, że Fagus 
spłaca długi. Staraj się nie wdawać z nim w dysku-
sję, bo facet ten ciągnie ze sobą kłopoty. I pamię-
taj: w żadnym wypadku, nie próbuj odczytywać da-
nych na dysku, tak będzie dla wszystkich najlepiej. 
Gdy już zrobisz to zapomnij o tym i nie mieszaj się 
w ten cały bałagan, który sam narobiłem. A o mnie 
się martw – jakoś sobie poradzę. Mam nadzieję, że 
się jeszcze kiedyś spotkamy. Żegnaj! ” 

Po przeczytaniu tego pożegnalnego listu, zamar-
łem. Jednocześnie bałem się co mnie czeka w ciągu 
najbliższych dni i żal mi było tego biedaka –  Artiego. 
W co on się wplątał?! Mafia, Bolo, nieczynna 
oczyszczalnia ścieków, dysk – to było dla mnie za 
dużo wrażeń jak na jeden dzień. Postanowiłem, 
że prześpię się z tym i jutro postanowię co zro-
bię. W mgnieniu oka wyłączyłem laptopa, nie pa-
trząc nawet na przeglądane wcześniej strony, umy-
łem się i położyłem do łóżka. Długo nie mogłem 
zasnąć. Leżałem patrząc się naprzemienne na dysk 
leżący na półce i na okno, przez które do środka 
pokoju dostawało się przygaszone światło ze sta-
rej lampy, która stała naprzeciw mego okna. Cały 
czas mój umysł przenikały myśli co z tym wszyst-

kim będzie... Co zrobię z tym wszystkim? Jak zacho-
wa się ten cały Bolo na mój widok? Co będzie z Ar-
tim?W końcu zasnąłem gdzieś koło drugiej w nocy. 
Wtedy jeszcze nie wiedziałem, czego dowiem się 
następnego dnia...

O ósmej rano obudziły mnie dźwięki mego sąsia-
da – p. Zakrzewskiego. Jak co dzień przygotowy-
wał się do pracy. Pierwszą czynnością, którą wy-
konałem było umycie zębów, a następnie zjadłem 
trzy kromki chleba z serem. Cały poranek, o dziwo, 
był spokojny – przespałem się z tym co dowiedzia-
łem się wczoraj i chyba się trochę uspokoiłem. Jedy-
na myśl, która mnie nurtowała, to było wyobraże-
nie mego spotkania z tą całą mafią. Postanowiłem, 
że całą sobotę zrobię sobie wolną i przemyślę stra-
tegię działania. Przez dwie godziny krzątałem się 
po domu, chodząc od okna do okna i przyglądając 
się ludziom. W końcu postanowiłem – pójdę tam. 
Jak postanowiłem, tak zrobiłem. Ubrałem się szyb-
ko w kurtkę przeciwdeszczową, ponieważ tego dnia 
padał mocny deszcz. Następnie postanowiłem napi-
sać list, w razie gdyby nie udało mi się stamtąd po-
wrócić. Wziąłem, więc pierwszą lepszą kartkę, pióro 
i zacząłem pisać: 
„Kochani Rodzice, napisałem ten list gdyby nie uda-
ło mi się powrócić z pewnej wyprawy. Zapewne, je-
śli go czytacie, właśnie tak się stało. Więc tak: dosta-
łem ostatnio paczkę od mojego dobrego znajomego 
Artiego. W środku był list i dysk twardy przenośny. 
W liście mój kolega poprosił bym przekazał szefo-
wi lokalnej mafii spłatę dług (czym miał być ten dysk 
z nieznajomymi plikami. I tak to przed wyprawą pi-
szę ten list i proszę Was, że gdyby nastąpiła sytu-
acja, o której boję się myśleć. Proszę byście zgłosili 
tą sprawę do odpowiednich służb. Naprowadźcie ich 
tym, że ostatni raz miałem udać się do zamkniętej 
oczyszczalni ścieków obok Rudawicy do Bola, sze-
fa lokalnej mafii. Z góry dziękuje za przekazanie tego 
Policji, a w najgorszym wypadku dziękuje Wam za to 
wszystko co dla mnie zrobiliście. Bardzo Wam dzię-
kuje. Żegnajcie!”

Nigdy nie myślałem, że będę musiał napisać taki 
list i wszystko zakończyć (podziękować Rodzicom) 
w paru wersach tekstu. To trudne – umieścić całe 
swoje uczucia (przez 27 lat życia) do najbliższych Ci 
osób. Za trudne jak na moje możliwości, więc napi-
sałem po prostu to w prostych słowach, zupełnie 
nie odzwierciedlających mych uczuć. List położyłem 
na komodzie i wyszedłem.
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Całą drogę myślałem o tym co ważnego jest na tym 
dysku, że nie mogę go zobaczyć. Wyciągnąłem z kie-
szeni dysk i próbowałem odczytać coś z jego obudo-
wy. Niestety było to daremne, jedyne czego dowia-
działem się, to to, że dysk jest najnowszej generacji 
obsługuje bezprzewodowe połączenia WiFi i doczy-
tałem ze częściowo zdartej nalepki, że jest to Seaga-
te GoFlex Satellite. Produkty firmy Seagate były mi 
dobrze znane, ponieważ od lat używałem ich nieza-
wodnych dysków i jeszcze nigdy mi nie psuły się. Je-
dynie co mnie dziwiło to WiFi. WiFi... WiFi... WiFi... 
Czemu Arti chciał przekazać tym ludziom te infor-
macje, akurat na dysku z WiFi. Tak mocno się zamy-
śliłem, że nawet nie zauważyłem, gdy wszedłem na 
teren dawnej oczyszczalni.

W powietrzu unosił się fetor dochodzący z nieda-
lekich bagien. Ten smród był straszny. Czułem się 
jak na wysypisku śmieci. W końcu dotarłem do bra-
my budynku oczyszczalni. Była ona bardzo potężna 
i masywna, sprawiająca wrażenie wejścia do zamku 
z filmów grozy. Nie powiem, bo przestraszyłem się 
jak cholera. Ding!Dong! Zadzwoniłem zniszczonym 
dzwonkiem do drzwi. Ku moim oczom ukazał się 
wysoki, szczupły lokaj z twarzą bladą jak śnieg. 
– Ja jestem od Fa... – nie zdążyłem dokończyć, bo 
mężczyzna mi przerwał: 
Wszystko wiem, Wielki Bolo na pana oczekuje.

Przeraziłem się bardzo, skąd oni wiedzą, że to aku-
rat ja miałem ten dysk dostarczyć. Czyżby Artur im 
o tym powiedział, a jeśli tak to dlaczego? Dalej prze-
stałem myśleć, ponieważ rozpraszał mnie warkot 
rur z fekaliami, znajdujących się obok mnie i to, że 
musiałem maszerować w wodzie po kostki. Wogó-
le ta oczyszczalnia to niezbyt przyjemne miejsce 
było. Dotarliśmy w końcu do schodów prowadzą-
cych na dół. Na dole z wielkim zdziwieniem zobaczy-
łem „wielkie centrum dowodzenia”. Wszędzie pełno 
skomplikowanych maszyn, komputerów, monitorów, 
ploterów. To wyglądało jak jakaś wielka drukarnia. 
Ciekawe czego... 
– Witam, witam pana Pawła... Ma pan dla mnie 
paczkę od mojego dobrego znajomego Fagusa – po-
wiedział z ironią potężny mężczyzna siędzacy na-
przeciw mnie (chyba Bolo). 
– Tak, mam dla Ciebie ten dysk. Tylko nie wiem na 
co Ci jest on potrzebny? – spytałem retorycznie. 

– Uwierz mi, że nie chciałbyś wiedzieć. Jakbym Ci 
to powiedział, nie pozwoliłbym byś do końca życia 
opuścił te mury – odrzekł.
– Dobrze, już nie będę zadawał pytań. Proszę, oto 
ten dysk – wyciągnąłem owy przedmioty z kieszeni 
i zwróciłem się w stronę Bola. 
– I jak tam macie te zdjęcia wysokiej rozdzielczości 
znaków wodnych Urzędu Miasta? – zapytał się głos 
pochodzący z komputera. 
– Daj mi spokój, transakcję załatwiam. Dobrze połóż 
go na ziemi i odejdź. Długi Twojego kolegi spłaco-
ne. – powiedział donośnym głosem facet.

Zrobiłem tak, jak mi kazał.

Nie dawało mi jednak spokoju to, że przyczyniłem 
się do fałszerstwa bardzo ważnych dokumentów. 
Dlatego przypominając sobie, że dysk ten obsługu-
je, także bezprzewodowo platformy mobilne, wyją-
łem mego iPoda Toucha z kieszeni i połączyłem się 
z nim. Zapomniałem jednak, że w iOS’ie nie ma moż-
liwości przerabiania plików z zewnątrz. Dlatego na-
tychmiast wyciągnąłem mojego smartfona z Andro-
idem i zmieniłem pliki. Różnica była gołym okiem 
niezauważalna, ale w świetle prawa bardzo ważna. 
Z napisu Urząd Miasta odjąłem jedną literkę mia-
nowicie „r” z wyrazu „urząd”. Byłem bardzo zado-
wolone, że jednak nie pozwoliłem im dokonać prze-
stępstwa. Moja radość chyba była przedwczesna. 
Usłyszałem jedynie huk, nagły ból potylicy i najzwy-
czajniej straciłem przytomność – to chyba jeden 
z ludzi Bola uderzył mnie.

Obudziłem się w swoim łóżku, cały spocony i zde-
nerwowany. Był to chyba środek nocy, bo za oknem 
było bardzo ciemno. 
– Co się stało, kochanie? Dlaczego tak dyszysz? –   
spytała mnie Paula. 
– Nic, nic... Chyba miałem najzwyczajniej zły sen –  
odrzekłem. 
– Aha... To już kładź się spać, przecież to jest godzina 
druga w nocy – powiedziała do mnie żona. 
– Dobrze, już dobrze... – odpowiedziałem.

Zanim znowu zasnąłem zauważyłem, że na półce 
leży ten dysk. Więc, zwątpiłem czy to, aby na pewno 
był sen?
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Dla wielu premiera najnowszego modelu iPhone’a  była 
ogromnym rozczarowaniem. Jak zwykle pojawiło się mnó-
stwo krytycznych głosów. Najnowszego iPhone’a nazy-
wano już „odgrzewanym kotletem”, „porażką”, „bublem 
Apple”, określano wieloma innymi, niecenzuralnymi epi-
tetami. Mam zupełnie inne zdanie na ten temat…

» Wyścig szczurów

Podczas gdy cały świat próbuje wsadzić do telefonów 
szybsze procesory, więcej pamięci, większe ekrany do-
chodzące do absurdalnych rozmiarów, Apple konsekwent-
nie robi swoje. Design iPhone’a 4 w zasadzie pozostał nie-
zmieniony – nadal mamy szkło i metal. To indywidualna 
sprawa, ale mnie się osobiście ten design nie znudził – jest 
pięknie, estetycznie i minimalistycznie. Co więcej, produ-
cenci innych smartphone’ów mieli 16 miesięcy, żeby do-
gonić Apple pod tym względem, a tymczasem nikt nawet 
nie zbliżył się do jego poziomu.

iPhone 4S nie jest też przeznaczony dla użytkow-
ników poprzedniej generacji. Skierowany jest przede 
wszystkim do milionów posiadaczy modeli 2G/3G/3GS, 
gdzie tym ostatnim kilka miesięcy temu skończyły się 
2-letnie kontrakty. Wyniki sprzedaży z pierwszych trzech 
dni ponadto pokazały, że – pomimo zniechęcenia re-
daktorów i specjalistów – iPhone 4S sprzedał się w re-
kordowej  ilości 4 milionów sztuk. „Sprzedał” to słowo 
kluczowe, ponieważ konkurencja przedstawia liczbę do-
starczonych telefonów do punktów sprzedaży, które nie-
koniecznie trafi ły do klientów. Debiut 4S zresztą był lep-
szy niż wszystkich pozostałych iPhone’ów razem wziętych 
i ma szansę prześcignąć najlepiej sprzedający się gadżet: 
Microsoft Kinect.

» Co nowego?

Zmian na zewnątrz w zasa-
dzie nie widać, poza nową an-
teną oraz minimalnie przesu-
niętymi przyciskami głośności 
i suwaka włączającego tryb ci-
chy. Powoduje to co prawda, 
że stare obudowy nie zawsze 
będą pasowały, ale wątpię, 

iPHOne 4S

Szybszy procesor, lepszy aparat 
i Siri, to jednak coś więcej
niż odgrzewany kotlet

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Producenci 
innych 

smartphone’ów mieli 
16 miesięcy, żeby 
dogonić Apple pod 
tym względem, 
a tymczasem nikt 
nawet nie zbliżył się 
do jego poziomu
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Firma PQI, obok nośników pamięci USB, wchodzi na ry-
nek z akcesoriami do telefonu iPhone. Nowym produktem, 
który wzbogaca ofertę fi rmy jest seria opakowań i-Cover.

Zarówno przyciski głośności, jak i wyciszania telefonu 
umieszczonego w pokrowcu są łatwo dostępne. Wszystkie 
otwory na złącza w telefonie również zostały poprawnie 
wykonane i pozwalają na swobodne z nich korzystanie. 
Na krawędziach zastosowano gumowe pokrycie, co do-
datkowo zabezpiecza ekran przed zarysowaniem. Na tyl-
nej części i-Cover umieszczono nóżki wykonane również 
z gumowego materiału. Świetnie chronią telefon przed 
poślizgiem i mają zabezpieczać pokrowiec przed zaryso-
waniem. Niestety, tej drugiej funkcji nie spełniają zbyt do-
brze. Powodem takiego stanu rzeczy jest jakość plastiku, 
z jakiego zbudowano i-Cover. Ślady użytkowania są wi-
doczne już po kilku dniach. Osoby zwracające uwagę na 
estetykę mogą poczuć się rozczarowane. Uczucie to może 
złagodzić dostępność różnych kolorów, w jakich możemy 
nabyć ten pokrowiec, zaczynając od czarnego i białego, 
a na niebieskim i zielonym kończąc.

i-Cover od PQI prezentuje bardzo przyzwoity poziom, 
szczególnie, gdy zwrócimy uwagę na jego cenę. Gumo-
wane krawędzie zapewniają pewny chwyt telefonu. Etui 
jest lekkie i świetnie spełnia swoją rolę zabezpieczającą 
iPhone’a. «

PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

tAniA OcHROnA 
iPHOne’A

PQi i-cover        
OcenaiMagazine: 4/6

Produkcja: PQI

DystrybucjawPolsce:FEN. Pokrowiec dostępny w salonach iSpot.

Cena:29 złotych

Plusy:  + tani produkt
+ dobra ochrona przed zadrapaniami
+ różne kolory opakowań
+ cena

Minusy: – plastik podatny na zarysowania

Witryna: http://bit.ly/unTbsh
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Celem było stworzenie linii słuchawek 
dla ludzi aktywnych, którzy wyróżnia-
ją się z tłumu, a w ich żyłach płynie 
czysta adrenalina.

Kolejny numer i kolejny Philips. Chyba powoli staje się 
tradycją, że to ja testuję sprzęt właśnie tej fi rmy, a przy 
tym moje mieszkanie zamienia się w jej mały magazyn. 
Tym razem w moje ręce, a dokładniej na moje uszy, tra-
fi ły słuchawki.

» Słuchawki dla megaaktywnych

Od samego początku test słuchawek zapowiadał się 
fajnie… bo to nie są zwykłe słuchawki. Powstały dzię-
ki współpracy Philipsa z fi rmą O’Neill, która znana jest 

przede wszystkim w kręgach 
osób uprawiających sporty 
ekstremalne. Cały projekt to 
mocno zorganizowana akcja, 
do której zaproszone zosta-
ły niezłe „freaki’’, począwszy 
od mistrzów snowboardingu 
a kończąc na pięknych serfer-
kach. Celem było stworzenie 
linii słuchawek dla ludzi ak-
tywnych, którzy wyróżniają się 

z tłumu, a w ich żyłach płynie czysta adrenalina. Wszyst-
kich informacji na temat projektu można dowiedzieć się 
ze strony www.toaheadphones.com.

Do naszej redakcji trafi ł model SHO9560 The Stretch 
w kolorach błękitno-szarych, który od razu przycią-
ga uwagę dzięki nietuzinkowemu opakowaniu. Solidny 
karton z rewelacyjną grafi ką wykonaną zapewne przez 
O’Neill’a zachwyca dbałością o każdy szczegół. Dalej nie 
jest gorzej, pod przednią pokrywą widnieje snowboar-
der Jeremy Jones. Jeremy uprawia tzw. freeriding, czy-
li ujarzmianie najbardziej niedostępnych szczytów na 
świecie i jest w tym niekwestionowanym mistrzem. Je-
śli lubicie deskę i nie znacie tego kolesia to polecam po-
święcić trzy dni na youtubie, warto! Na tyle opakowania 
mamy grafi kę słuchawek w przekroju z zaznaczeniem 
ich największych zalet i funkcji. Całe opakowanie daje 
nam poczucie zakupienia czegoś bardzo porządnego.

» Najpierw odsłuch, potem cena…

Zawsze gdy przychodzi do pierwszego odsłuchu urządze-
nia, które testuję kieruję się jedną żelazną zasadą – nigdy 

PHiLiPS 
O’neiLL 
SHO9560 
tHe StRetcH

JAROSŁAW CAŁA

Solidny karton 
z rewelacyjną 

grafi ką wykonaną 
zapewne przez 
O’neill’a zachwyca 
dbałością o każdy 
szczegół.

1.   WYNIKI KONKURSU APOGEE JAM: 
Wspólnie z przedstawicielami fi rmy MBS Sp. z o.o., 
dystrybutora fi rmy Apogee w Polsce, wybraliśmy 
najlepszy naszym zdaniem utwór  skomponowany 
w GarageBand, nadesłany na konkurs z zeszłego, 
październikowego numeru iMagazine.

Kompozytorem jego jest TomaszKowalczyk.

Utwór będziecie mogli odsłuchać w naszym podca-
ście Nadgryzieni.

Do Tomka Kowalczyka został wysłany interfejsApo-
geeJAM, który umożliwia bezpośrednie podłączenie 
do iPada oraz maka gitary.

Życzymy kolejnych udanych kompozycji! Z chęcią je 
opublikujemy!
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Marvel Studios przynajmniej raz w roku 
daje nam możliwość obejrzenia na ekra-
nach kin fi lmu opowiadającego przygo-
dy jednego z ich bohaterów. Wszystko 
to za sprawą przyszłorocznej premie-
ry fi lmu „The Avengers”, w którym zo-
baczymy nie jednego, a kilku herosów 
walczących ze złem. Po zejściu z ekra-
nów kin niedawno ukazał się na rynku 
DVD i Bluray fi lm o pierwszym z grupy 
obrońców dobra – Kapitanie Ameryka.

„Captain America: Pierwsze starcie”, podobnie jak te-
goroczny „Thor”, to nie fi lm, na który jakoś wyjątkowo 
czekałem. Oczywiście bardzo chciałem go zobaczyć, ale 
nie miałem aż takiego „ciśnienia”. Po prostu nigdy nie 
byłem szczególnym fanem tej postaci. Zawsze bardziej 
interesowały mnie przygody Spider Man’a czy Iron Ma-
n’a, ale Kapitana również znałem i nawet kilka komik-
sów o nim przez ręce mi się przewinęło. Nie mniej jed-
nak czekałem na tę pozycję z tego względu, że to ostatni 
fi lm, który poprzedza premierę „The Avengers” – bo to 
na ten fi lm czekam!

Początkowo chciałem pójść na pierwszego „avengera” 
do kina, jednak podobnie jak „Thor” był on puszczany 
jedynie w 3D i to na dodatek nie w najlepszym, a fanem 
tej technologii na pewno nie jestem, co już niejednokrot-
nie oznajmiałem. Dlatego odpuściłem i postanowiłem, 

„cAPtAin AmeRicA: 
PieRWSze StARcie”

JAN URBANOWICZ
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W roku 1966 John Bowers wypowie-
dział takie zdanie: „Najlepszy głośnik 
to nie ten, który daje z siebie najwię-
cej, ale ten, który zabiera najmniej”

Bowers & Wilkins od zawsze kojarzy mi się z fi rmą dosko-
nałą i trzymającą ten sam wysoki poziom od początku 
swojego istnienia. Jednocześnie niestety od zawsze pro-
dukty tej fi rmy były w strefi e moich marzeń za sprawą ich 
wysokiej ceny. Cenę tłumaczy zasada „coś za coś”, a ja jako 
świadomy użytkownik świata rozumiem tę zasadę w 100% 
i muszę ją zaakceptować. Tylko i wyłącznie z powodu tej 
małej błahostki, jaką są pieniądze, nigdy nie posiadałem 
żadnego sprzętu tej fi rmy.

Po wcześniejszych tekstach Dominika, Norberta i Wojtka 
nabrałem jeszcze większej ochoty na przetestowanie czego-
kolwiek od B&W i nie mogłem doczekać się swojej szansy.

Gdy dowiedziałem się, że będą to słuchawki dousz-
ne podskoczyłem do góry i klasnąłem trzy razy uszami, 
bo właśnie w 92,3% wolnego czasu w taki sposób muzy-
ka trafi a w moje uszy i właśnie 
taki sprzęt będę mógł przete-
stować najdokładniej.

»  „Słuchawki, na które 
czekał Twój iPod”

Model tych słuchawek znacie 
już z reklam, które pojawiały 
się od jakiegoś czasu w iMa-

JAROSŁAW CAŁA

BOWeRS & WiLKinS c5

tylko 
i wyłącznie 

z powodu tej małej 
błahostki, jaką są 
pieniądze nigdy nie 
posiadałem żadnego 
sprzętu tej fi rmy
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Czym głównie różni się DiRT 3, od od-
pisywanej już przeze mnie na łamach 
iMagazine poprzedniej części? DiRT 
2 był utrzymany w o wiele lżejszym, 
młodocianym klimacie. Sequel zaś to 
powrót do korzeni i serii typowo raj-
dowej. I o to właśnie chodzi! Tego mi 
brakowało w poprzedniku gry.

Twórcy gry przyłożyli dużą wagę 
do realizmu gry. Wszystkie pojazdy 
są projektowane osobno, każdy z nich 
ma inną fi zykę i każdym jeździ się ina-
czej. Samochody posiadają oryginal-

DiRT 3 to już trzecia część gry z serii ubłoconych 
wyścigów. Warto zauważyć, że na pudełku nie ma 
już nazwiska słynnego rajdowca, śp. Colina McRae. 
Zabieg stylistyczny? Rebranding? Celowe uniknię-
cie nazwy, w  celu oddzielenia linii produktowej? 
A może wszystko na raz? Nie wiem, czy potrzebnie 
doszukuję się jakiejś teorii spiskowej. Podejrzewam 
jednak, że zabieg ten związany jest z oddzieleniem 
tego produktu od reszty „ściganek”.

OStRO, WyRAŹnie, 
eKSPReSyJnie…
MATEUSZ SUSKI

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

10 LAt minĘŁO – SAy HeLLO tO iPOD

KONKURSY:
» WAcOm BAmBOO

TUTORIAL:
» micROSOFt WORD 2011 
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FRAgment BiOgRAFii 
„SteVe JOBS” AUtORStWA 
WALteRA iSAAcSOnA

Jest 23 października 2001 roku, świat – a w szczególności 
Ameryka – pogrążona jest w żałobie po terrorystycznych 
zamachach na World Trade Center i zupełnie nikt nie my-
śli o rozrywce. Tymczasem Steve Jobs nie przekłada swo-
jego wystąpienia i pokazuje światu iPoda. Mogę się tylko 
domyślać jak długo zastanawiał się nad podjęciem tej de-
cyzji. Pewnie niewiele z osób, które słuchały Steva Jobsa 
tego dnia miało świadomość, jak w tamtej chwili na ich 
oczach zmieniało się podejście do muzyki, jak zmieniał się 
sam rynek muzyczny i samo Apple.

Hasłem reklamowym pierwszego iPoda było „Tysiąc pio-
senek w twojej kieszeni”. Hasło tak samo przyciągające uwa-
gę jak ogromna cena sięgająca 500 dolarów. Dolar koszto-

wał wtedy ponad 4 zł, a średnia 
płaca w Polsce wynosiła około 
2000 zł. Więc polskie hasło mo-
gło brzmieć „Muzyka w twojej 
kieszeni za średnią krajową”. 
Muszę przyznać, że 10 lat temu 
z perspektywy Polski i Polaka 
iPod był dla mnie czymś zupeł-
nie abstrakcyjnym. Nie bardzo 
wiedziałem, o co tyle szumu 
i dlaczego ta biała kostka kosz-
tuje prawie 500 $ !!! Dopiero 
pierwsze zetknięcie z iPodem 
na żywo pozwoliło mi zrozu-
mieć tę rewolucję.

» Liczy się przestrzeń

W 2001 roku w Polsce muzyki na wynos słuchaliśmy głów-
nie na przenośnych odtwarzaczach płyt CD. Mieściło się na 
nich bardzo mało muzyki, a zabieranie ze sobą kilku płyt 
było bardzo uciążliwe. Odtwarzacze MP3 z pamięcią fl ash 
były bardzo drogą nowością i miały czasem zawrotną po-
jemność 256 MB. Tymczasem iPod oferował 5GB !!! pojem-
ności na dysku. Nie pamiętam dokładnie, ale podejrzewam, 
że wtedy mój dysk w komputerze miał niewiele większą 

NORBERT CAŁA

10 LAt minĘŁO
– SAy HeLLO
tO iPOD
23 października 2001
zaczęło się pokolenie iPoda

10 lat temu 
z perspektywy 
Polski i Polaka 

iPod był dla mnie 
czymś zupełnie 
abstrakcyjnym, 
nie bardzo wiedziałem 
o co tyle szumu 
i dlaczego ta biała 
kostka kosztuje 
prawie 500 $ !!!

iMagazine można czytać na komputerach dzięki systemowemu „Podglądowi” lub programowi AcrobatReader. Na 
iPadach lub iPhone’ie/iPodzie Touch, iMagazine jest możliwy do przeglądania poprzez aplikację iBookslub eGazety 
 Reader. W przypadku iBookskażdy numer iMagazine trzeba ręcznie wrzucić na urządzenie przenośnie poprzez iTunes.

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

Strona 
tytułowa 
zawiera 
linki do 
promowanych 
w danym 
wydaniu 
artykułów.

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

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

W każdym miejscu 
magazynu, klikając 
w logo iMagazine 
w lewym 
górnym rogu, 
automatycznie 
przechodzimy 
do spisu treści.

JAK czytAć imAgAzine?

http://www.imagazine.pl
http://www.imagazine.pl
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Apple sprzedał ponad 4 miliony 
iPhone’ów 4S
Apple poinformował, że w pierwszych trzech dniach od premiery sprze-
dał ponad 4 miliony iPhone’ów najnowszej generacji. Jednocześnie w tym 
samym czasie ponad 25 milionów użytkowników przesiadło się na iOS 5 
i ponad 20 milionów zapisało się do iClouda. Liczba 4 milionów to rekord 
nie tylko dla iPhone’a, ale również wśród wszystkich telefonów na świe-
cie i jednocześnie jest to ponad dwukrotnie więcej niż iPhone 4 15 miesię-
cy temu.

Filmy w polskim 
iTunes Store!
Zwiększyła się oferta polskie-
go oddziału sklepu iTunes Sto-
re. Tym razem chodzi o filmy.

Polski katalog filmów jest 
praktycznie taki sam jak ka-
talogi w innych krajach. Tak 
samo też wyglądają ceny, wy-
pożyczenie filmu to od 2,99 do 
4,99 Euro za nowości. Kupno 
filmu to od 7,99 Euro do 19,99 
Euro za nowość w jakości HD.

Filmy są tylko w języku an-
gielskim. Nie mamy na razie informacji, czy to się w najbliższym czasie 
zmieni.

Biografia Steva Jobsa 
dostępna już w iBooks
W polskim sklepie iBooks Store, który jest częścią iTunes Store, jest już do-
stępna biografia Steva Jobsa napisana przez byłego redaktora naczelnego 
Times – Waltera Isaacsona.

Biografia została napisana na podstawie ponad 40 wywiadów, które Wal-
ter Isaacson przeprowadził ze Stevem Jobsem w przeciągu ostatnich 2 lat, 
a także ponad setki wywiadów przeprowadzonych z rodziną, przyjaciółmi 
i konkurentami biznesowymi.

Książka w wersji drukowanej ma 656 stron.
W iBooks Store znajdziecie wersję angielską biografii w cenie 15,99 Euro.
Już niedługo nakładem wydawnictwa Insignis w księgarniach znajdziecie 

polskie wydanie książki, przetłumaczone przez Przemysława Bielińskiego 
i Michała Strąkowa. Będzie ono dostępne w cenie 54,99 zł. Polskiemu wy-
daniu patronuje iMagazine.

Wydawnictwo Insignis, równolegle z wydaniem papierowym, planuje wy-
danie również ebooka oraz audiobooka. To jest bardzo dobra wiadomość!

apple tV już w apple Store Polska
Zgodnie z przewidywaniami Dominika i Norber-
ta co do terminu, ale nie co do ceny, Apple TV 
pojawił się w polskim Apple Store w cenie 479 zł 
– cena jest niższa niż w Europie.

iPhone 4S oficjalnie 
od 11 listopada w Polsce!
To już potwierdzona informacja – iPhone 4S bę-
dzie dostępny w Polsce od 11 listopada. Ponieważ 
w Polsce jest to dzień wolny, to według naszych 
informacji od operatorów, iPhone 4S będzie do-
stępny w sprzedaży od 10 listopada.

11 listopada iPhone 4S pojawi się w sprzeda-
ży nie tylko w Polsce, ale także w Albanii, Ar-
menii, Bułgarii, Salwadorze, Grecji, Gwatema-
li, Hong Kongu, na Malcie, Czarnogórze, Nowej 
Zelandii, Panamie, Portugalii, Rumunii i Połu-
dniowej Korei.

„ulepszone” Smart covery 
dla iPada
Apple, oprócz uaktualnienia linii MacBook 
Pro, po cichu wprowadził nowsze Smart Co-
very dla iPada. Dotychczas wszystkie modele 
miały szare wnętrze – teraz są w kolorze ze-
wnętrznym. Zniknęła też pomarańczowa, po-
liuretanowa nakładka, która została zastąpio-
na przez model ciemno-szary. Kolory nakładek 
poliuretanowych są też, rzekomo, bardziej wy-
raziste i nasycone. Modele skórzane pozostały 
prawie niezmienione (poza wnętrzem) – wyjąt-
kiem jest granatowa, która jest teraz… bardziej 
granatowa.

GarageBand 
teraz także 
na iPhonie i iPodzie
Z pewnością ucieszy to użytkowników iU-
rządzeń nie posiadających iPadów – Gara-
geBand, czyli aplikacja do tworzenia utwo-
rów muzycznych otrzymała nową aktualizację, 
dzięki której będzie można ją zainstalować 
na wszystkich iUrządzeniach działających 
z iOS 4.3 lub nowszym.

aktualizacje
Od ostatniego wydania, ukazały się następujące 
aktualizacje dla komputerów Apple: 
•	  Security Update 2011-006 (Snow Leopard), 

136,28MB
•	  iPhone Configuration Utility 3.4 for Mac OS X, 

14.43 MB
•	 Safari 5.1.1, (47.05 MB Snow Leopard)
•	  FujiXerox Printer Drivers v2.2.1 for OS X, 

50.06 MB
•	  Canon Printer Drivers v2.7 for OS X, 

324.08 MB
•	MacBook Pro Video Update 1.0, 70.97 MB
•	Mac mini EFI Firmware Update 1.4, 4.01 MB
•	MacBook Air EFI Firmware Update 2.2, 4 MB
•	  Macbook Pro EFI Firmware Update 2.3, 

4.17 MB
•	 iMac EFI Update 1.7, 3.69 MB
•	 iPhoto 9.2.1, 357.18 MB
•	  Thunderbolt Software Update (OS X Lion), 

72.53 MB
•	Aperture 3.2.1, 635.76 MB
•	HP Printer Drivers v.2.8 OS X, 515.44 MB
•	 Epson Printer Drivers v2.9 OS X, 972.36 MB
•	AppleTV 4.4.1

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

http://www.apple.com/pr/library/2011/10/17iPhone-4S-First-Weekend-Sales-Top-Four-Million.html
http://www.insignis.pl/book/index/52/Steve-Jobs.html
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Wyścig Cloud Race Bamboo
Fanów tabletów Bamboo zapraszamy na stronę DiscoverBamboo.eu, na której mogą dowiedzieć 
się więcej o najnowszej generacji Bamboo. Na stronie znajdują się informacje o produktach, 
zdjęcia, krótkie filmy prezentujące użycie tabletów i zabawna, interaktywna gra – Cloud 
Race, w której do wygrania są tablety Bamboo. Aby mieć szansę na tablet Bamboo Pen 
& Touch, wystarczy się zarejestrować i zachęcić przyjaciół, by pomogli nam wzbić naszą 
chmurkę jak najwyżej. Więcej informacji na temat konkursu: http://www.discoverbamboo.eu/

31.10 – darmowy ebook na Halloween
Wydarzenie bez precedensu. Ponad 20 autorów, ponad 30 tekstów – ebook „31.10″, kompletnie 
za darmo w tematyce Halloween. Eksperymentalny projekt polskich autorów dla czytelników pu-
blikacji elektronicznych. Trochę strasznie, trochę śmiesznie, wszystko podane w bardzo fajnej 
postaci, jako idealne uzupełnienie naszej półki w iBooks lub w aplikacji Virtualo. Trzeba zazna-
czyć, że Virtualo jest wydawcą ebooka.

Z ogromną przyjemnością prezentujemy Wam bardzo ciekawy projekt książkowy, którego re-
daktorem prowadzącym jest nasza niezrównana Kinga Ochendowska.

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://DiscoverBamboo.eu/
http://www.discoverbamboo.eu/
http://itunes.apple.com/pl/app/virtualo/id424601939?mt=8
http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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PlugBug – obowiązkowe akcesorium 
dla posiadaczy MacBooków
Panowie z Twelve South, Ci od między innymi pięknego Compass1, prze-
szli samych siebie i stworzyli bardzo patriotyczny2 dodatek do ładowarki 
dostarczanej wraz z MacBookami. PlugBug jest „nakładką”, którą mon-
tuje się w miejscu tradycyjnej, wymiennej końcówki, różniącej się zależ-
nie od kraju, w którym się znajdujemy. Dostarcza jeden dodatkowy port 
USB, który dzięki swoim 10W potrafi naładować iPada tak samo szybko 
jak oryginalna ładowarka tego ostatniego. Oczywiście można pod nie-
go podłączyć cokolwiek innego wspierającego ten standard.

PlugBug kosztuje 34.99 dolarów plus koszty przesyłki, który wyno-
szą dodatkowe 54.84 dolary, jeśli zdecydujemy się na UPS lub 71.44 do-
larów za pomocą FedEx.

Nowe Macbooki Pro
Apple bez oficjalnej informacji wprowadził do sprzedaży nowe modele Macbooków Pro.
nowe macBook Pro 13: 

2.4 GHz dual-core, 4 GB RAM, 500 GB HDD, slot na SD, cena 5299 zł (w magazynie)
2.8 GHz dual-core, 4 GB RAM, 750 GB HDD, slot na SD, cena 6599 zł (w magazynie)

nowe macBook Pro 15: 
2.2 GHz quad-core, 4 GB RAM, 500 GB HDD, slot na SD, cena 7999 zł (w magazynie)
2.4 GHz quad-core, 4 GB RAM, 750 GB HDD, slot na SD, cena 9499 zł (w magazynie)

nowy macBook Pro 17: 
2.4 GHz quad-core, 4GB RAM, 750 GB HDD, Express Card, cena 10799 zł (w magazynie)

Wyniki finansowe Apple za Q4 2011
Apple podczas telekonferencji ogłosiło swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał roku rozliczeniowego 2011 (przy-
pominamy, że Apple ma przesunięty rok finansowy względem kalendarzowego).

Zaprezentowane wyniki są z jednej strony ostatnimi wynikami, kiedy żył jeszcze Steve Jobs, z drugiej strony są 
też pierwszymi, podczas których CEO był już Tim Cook.

Liczby wyglądają w następujący sposób: 
•	 dochody wzrosły rok do roku z 20,34mld dolarów do 28,27mld dolarów (jednak niżej niż w Q3), a zysk netto 

z 4,31mld dolarów do 6,62mld dolarów (też niżej niż w Q3)
•	 sprzedaż komputerów wyniosła 4,89 mln sztuk, co stanowi wzrost o 26% do podobnego okresu z poprzedniego 

roku
•	 marża wzrosła rok do roku do poziomu 40,3%, ale była niższa niż w Q3- 41,7%
•	 sprzedaż iPodów spadła o 27% rok do roku i była na poziomie 6,62 mln sztuk (w Q3 było 7,54 mln sztuk).
•	 kwartalna sprzedaż iPhonów wzrosła o 21% rok do roku i była na poziomie 17,07 mln sztuk, ale względem po-

przedniego kwartału spadła, bo w Q3 wyniosła 20,34 mln sztuk. Należy jednak pamiętać, że duża część klien-
tów czekała na nowy model, który ostatecznie pojawił się na początku następnego kwartału, czyli już w Q1 2012

•	 sprzedano 11,12 mln sztuk iPadów w Q4 (czyli więcej niż w Q3 – kiedy było 9,25 mln szt.) i jest to wzrost o 166% 
rok do roku.
Choć wyniki są niższe od tych, które przewidywali analitycy – przede wszystkim z powodu przesunięcia premie-

ry nowego iPhone 4S – to i tak na tle konkurencji oraz widma światowego kryzysu wydają się niesamowite. Pierw-
szy kwartał Q1 2012 może być znów rekordowy. W końcu iPhone 4S w pierwszy weekend sprzedał się w ilości prze-
kraczającej 4 mln sztuk.

http://imagazine.pl/2011/11/02/plugbug-obowiazkowe-akcesorium-dla-posiadaczy-macbookow/#fn-19425-1
http://imagazine.pl/2011/11/02/plugbug-obowiazkowe-akcesorium-dla-posiadaczy-macbookow/#fn-19425-2
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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


• 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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» Steve Jobs i Bono

Bono, wokalista U2, był pewien, że jego wywodzą-
cy się z Dublina zespół był najlepszy na świecie, lecz 
w 2004 roku, po niemal trzydziestu latach, podjął próbę 
ożywienia wizerunku. U2 nagrało nowy, niesamowity al-
bum z piosenką, którą gitarzysta zespołu, The Edge, ogło-
sił „matką wszystkich rockowych melodii”. Bono zdawał 
sobie sprawę, że musi znaleźć sposób, by całość nabrała 
należytego rozpędu; zwrócił się więc do Jobsa.

„Oczekiwałem od Apple’a czegoś szczególnego – wspo-
minał Bono. – Mieliśmy piosenkę zatytułowaną Vertigo, 
z agresywnym gitarowym riffem. Byłem pewny, że oka-
że się on chwytliwy, ale tylko wtedy, jeśli ludzie usłyszą 

go naprawdę wiele razy”. Martwił się, że czasy promowa-
nia piosenki przez puszczanie jej w radiu bezpowrotnie 
minęły. Odwiedził zatem Jobsa w jego domu w Palo Alto, 
przespacerował się z nim po ogrodzie i złożył mu niezwy-
kłą propozycję. Zespołowi U2 zdarzało się w przeszłości 
odrzucać oferty udziału w reklamach warte dwadzieścia 
trzy miliony dolarów. Teraz jednak Bono chciał, by Jobs 
wykorzystał ich w reklamie iPoda zupełnie za darmo – 
a raczej w ramach wymiany przysług. „Nigdy wcześniej 
nie występowali w reklamach – wspominał później Jobs. 
– Byli jednak ofiarą złodziejskiego procederu, jakim jest 
darmowe ściąganie muzyki. Spodobało im się to, co ro-
biliśmy w iTunes Store, a poza tym pomyśleli, że mogli-
byśmy wypromować ich wśród młodszych słuchaczy”.

WalTEr isaaCson

Steve JoBS
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Bono chciał, by w reklamówce znalazła się nie tylko 
piosenka, ale także sam zespół. Każdy inny dyrektor ge-
neralny na wieść o tym, że może mieć U2 w reklamie, 
puściłby się z radości w dzikie pogo, ale Jobs odniósł się 
do tego pomysłu z pewną rezerwą. Apple nie używało 
w swoich reklamach rozpoznawalnych postaci ludzkich, 
a jedynie ich sylwetki. „Macie sylwetki fanów – zauwa-
żył Bono – dlaczego więc kolejnym krokiem nie mogły-
by być sylwetki artystów?”. Jobs odpowiedział, że to 
pomysł wart rozważenia. Bono zostawił mu do posłu-
chania kopię niewydanej jeszcze płyty How to Disman-
tle an Atomic Bomb. „Był jedyną osobą spoza zespołu, 
która ją dostała” – powiedział Bono.

Tak rozpoczął się cały cykl spotkań. Jobs odwie-
dził Jimmy’ego Iovine’a, którego wytwórnia płyto-
wa  Interscope zajmowała się dystrybucją nagrań U2, 
w jego domu w Holmby Hills, dzielnicy Los Angels. Był 
tam także The Edge wraz z menedżerem U2, Paulem 
 Guinnessem. Podczas kolejnego spotkania, które od-
było się w kuchni w domu Jobsa, Paul Guinness spisał 
warunki umowy na ostatniej stronie swojego termina-
rza. U2 miało wystąpić w reklamówce, a Apple – ener-
gicznie promować album grupy, wykorzystując do tego 
wiele kanałów komunikacji, od billboardów, aż po stro-
nę główną iTunes Store. Zespół nie dostawał wynagro-
dzenia, za to miał otrzymywać tantiemy od sprzedaży 
specjalnej edycji odtwarzacza, nazwanej iPod U2. Bono 
uważał, że muzykom należą się tantiemy od każdego 
sprzedanego iPoda; forsując koncepcję specjalnej edy-
cji odtwarzacza, sygnowanej nazwą U2, podejmował 
skromną próbę zabezpieczenia tego prawa w stosun-
ku do swojego zespołu. „Bono i ja poprosiliśmy Steve’a, 
by zrobił dla nas czarnego iPoda – wspominał Iovine. – 
Nie zawieraliśmy przecież klasycznej umowy sponsor-
skiej. Nasza umowa dotyczyła wspólnej promocji obu 
naszych marek”.

„Chcieliśmy mieć naszego własnego iPoda, coś, 
co różniłoby się od zwykłych, białych odtwarzaczy 
Apple’a – wspominał Bono. – Chcieliśmy, żeby był czar-
ny, ale Steve powiedział: »Eksperymentowaliśmy już 
z innymi kolorami niż biały, ale nie zdało to egzaminu«. 
Kiedy jednak następnym razem pokazał nam czarnego 
iPoda, uznaliśmy, że wygląda świetnie”.

W reklamie dynamiczne ujęcia częściowo zaczernio-
nych sylwetek członków zespołu przeplatały się z trady-
cyjnymi ujęciami sylwetki tańczącej i słuchającej muzyki 
z iPoda kobiety. Jednak pomimo, że w Londynie odbywa-
ły się już zdjęcia do reklamy, porozumienie U2 z  Apple 
trzeszczało w szwach. Jobs nie mógł pogodzić się z po-
mysłem wypuszczenia specjalnego, czarnego iPoda, 
a kwestie tantiem oraz finansowych warunków promocji 
wciąż nie były do końca sprecyzowane. Jobs zadzwonił 
do Jamesa Vincenta, który w imieniu agencji reklamo-
wej nadzorował prace nad spotem i kazał mu wstrzymać 
jego produkcję. „Nie sądzę, żeby to miało dojść do skut-
ku – stwierdził. – Oni nie zdają sobie sprawy, jak wiel-
ką wartość ma to, co im dajemy. Cała sprawa zmierza 
w złym kierunku. Pomyślmy raczej o jakiejś innej rekla-
mie, którą moglibyśmy zrobić”. Vincent, który był wier-
nym fanem U2, wiedział doskonale, jak wielkie znacze-
nie może mieć ta reklama zarówno dla zespołu, jak i dla 
Apple’a; błagał więc Jobsa, by dał mu szansę zadzwo-
nić do Bono i spróbować skierować sprawę na właściwe 
tory. Dostał od Jobsa numer komórki Bono i dodzwonił 
się do wokalisty, który siedział akurat w kuchni w swo-
im domu w Dublinie.

Bono również miał wątpliwości. „Myślę, że to nie 
wypali – oświadczył Vincentowi. – Zespół odnosi się do 
tego z niechęcią”. Vincent spytał, na czym polega pro-
blem. „Kiedy byliśmy jeszcze nastolatkami w Dublinie, 
powiedzieliśmy sobie, że nigdy nie weźmiemy się za naff 
stuff” – odparł Bono. Choć Vincent był Brytyjczykiem 
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i dobrze znał rockowy slang, to udał, że nie zrozumiał, 
co to oznacza. „Robienie tandetnych rzeczy dla pienię-
dzy – wyjaśnił Bono. – Dla nas najważniejsi są nasi fani. 
Wydaje nam się, że zawiedlibyśmy ich, gdybyśmy poja-
wili się w reklamie. To nie wydaje się być w porządku. 
Przykro mi, że zmarnowaliśmy wasz czas”.

Vincent zapytał, co jeszcze mógłby zrobić Apple, by 
udało się załatwić całą sprawę. „Dajemy wam najważ-
niejszą rzecz, jaką mamy do zaoferowania: naszą mu-
zykę – powiedział Bono. – A co dostajemy od was w za-
mian? Reklamę. Jednak nasi fani pomyślą, że ta reklama 
jest dla was. Potrzebujemy czegoś więcej”. Vincent prze-
konywał, że specjalna, czarna wersja iPoda oraz oferta 
tantiem to bardzo dużo. „To najcenniejsze, co my mo-
żemy wam zaoferować” – powiedział.

Wokalista powiedział, że jest gotów wrócić do takiego 
układu. Vincent natychmiast zadzwonił do Jony’ego Ive-
’a, kolejnego wielkiego fana U2 (który po raz pierwszy 
zobaczył zespół na koncercie w Newcastle w 1983 roku) 
i opisał mu całą sytuację. Następnie zatelefonował do 
Jobsa i zasugerował mu, by wysłał Ive’a do Dublina, gdzie 
ten mógłby zademonstrować, jak świetny będzie czarny 
iPod. Oddzwonił do Bono i zapytał, czy ten zna Jony’ego 
Ive’a, nieświadomy tego, że ci dwaj już się wcześniej spo-
tkali i darzyli się wzajemnie podziwem. „Czy znam Jony-
’ego Ive’a? – zaśmiał się Bono. – Ja kocham tego gościa. 
Wypiłbym wodę z wanny po jego kąpieli”.

„To dość mocno powiedziane – skomentował Vincent. 
– A co ty na to, żeby Jony wpadł do ciebie w odwiedziny 
i pokazał ci, jak odlotowy będzie wasz iPod?”.

„Osobiście przyjadę po niego moim maserati – od-
powiedział Bono. – Zatrzyma się w moim domu, a po-
tem zabiorę go na miasto i porządnie upiję”.

Wizyta przebiegła doskonale. „Jony przyleciał do Du-
blina i zakwaterowałem go w moim domku dla gości, 
w spokojnym miejscu, górującym nad torami kolejowy-
mi, z widokiem na morze – wspominał Bono. – Kiedy po-

kazał mi przepięknego czarnego iPoda z kółkiem nawi-
gacyjnym w kolorze głębokiej czerwieni, powiedziałem: 
»W porządku, zrobimy to«”. Wybrali się do miejscowe-
go pubu, uzgodnili kilka szczegółów, po czym zadzwo-
nili do Cupertino do Jobsa, by przekonać się, czy wyrazi 
zgodę. Jobs przez jakiś czas targował się o każdy szcze-
gół porozumienia oraz projektu odtwarzacza; zaimpo-
nował tym zresztą Bono. „To naprawdę niesamowite, że 
ktoś, kto jest dyrektorem generalnym, tak bardzo przej-
muje się detalami” – stwierdził. Kiedy wszystko zostało 
uzgodnione, Ive i Bono mogli już oddać się konkretne-
mu pijaństwu. Obaj dobrze czuli się w pubach. Po kilku 
piwach postanowili zadzwonić do przebywającego w Ka-
lifornii Vincenta. Nie zastali go w domu, Bono zostawił 
mu więc na automatycznej sekretarce wiadomość, któ-
rej Vincent z pewnością nigdy nie wykasował: „Siedzę 
sobie właśnie w wesołym Dublinie z twoim kumplem Jo-
nym. Obaj jesteśmy już trochę pijani i bardzo zadowole-
ni z tego wspaniałego iPoda. Nie mogę po prostu uwie-
rzyć, że on istnieje i że trzymam go w ręku. Dziękuję ci!”.

Na potrzeby premiery spotu reklamowego oraz wy-
jątkowego iPoda Jobs wynajął klasyczny teatr w San Jose. 
Na scenie dołączyli do niego Bono i The Edge. W cią-
gu pierwszego tygodnia sprzedanych zostało osiemset 
czterdzieści tysięcy egzemplarzy albumu, który debiu-
tował na pierwszym miejscu listy „Billboardu”. Bono po-
wiedział później prasie, że wystąpił w reklamie za dar-
mo, ponieważ „U2 zyska na niej tak samo, jak Apple”, 
a Jimmy Iovine dodał, że reklama pozwoliła zespołowi 
„dotrzeć do młodszej części słuchaczy”.

Na uwagę zasługuje fakt, że najlepszym sposobem na 
przekonanie młodzieży, że zespół rockowy jest modny 
i atrakcyjny, okazało się skojarzenie go z firmą z branży 
komputerowej oraz elektronicznej. Bono tłumaczył póź-
niej, że nie każdy sponsoring ze strony wielkiej korpora-
cji oznacza dla artysty zawarcie paktu z diabłem. „Przyj-
rzyjmy się temu – powiedział Gregowi Kotowi, krytykowi 
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muzycznemu z »Chicago Tribune«. – W tym przypadku 
»diabłem« była grupa twórczych ludzi, i to znacznie bar-
dziej twórczych, niż wiele osób grających w zespołach 
rockowych. Liderem tej grupy jest Steve Jobs. Ci ludzie 
pomogli zaprojektować najpiękniejszy przedmiot sztuki 
w całej muzycznej kulturze od czasów wynalezienia gi-
tary elektrycznej. To właśnie jest iPod. Zadaniem sztu-
ki jest odpędzanie brzydoty”.

W 2006 roku Bono namówił Jobsa na kolejne wspólne 
przedsięwzięcie, tym razem związane z zapoczątkowa-
ną przez Bono inicjatywą (PRODUCT)RED, której celem 
było zbieranie funduszy oraz prowadzenie akcji infor-
macyjnej dotyczącej walki z AIDS w Afryce. Jobs nigdy 
nie był szczególnie zainteresowany filantropią, ale zgo-
dził się, by w ramach prowadzonej przez Bono kampanii 
wyprodukować specjalnego czerwonego iPoda. Nie było 
to jednak całkowite oddanie się sprawie. Jobs wzdragał 
się przed wykorzystaniem charakterystycznego znaku 
kampanii, polegającego na umieszczeniu nazwy party-
cypującej firmy w nawiasie, z dodanym w górnym indek-
sie słowem RED – w przypadku Apple byłoby to (APPLE)
RED. „Nie życzę sobie Apple w nawiasie” – upierał się 
Jobs. Bono odparł: „Ale Steve, to właśnie w ten sposób 
okazujemy jedność we wspólnej sprawie”. Dyskusja sta-
wała się coraz gorętsza – aż do osiągnięcia fazy, w któ-
rej jeden drugiemu kazał się p***lić. W końcu ustalili, 
że prześpią się z tym pomysłem. Jobs ostatecznie zdobył 
się na coś w rodzaju kompromisu. Bono w swoich rekla-
mach mógł robić, co mu się tylko podobało, ale Jobs nie 
zamierzał umieścić nazwy Apple w nawiasie na żadnym 
ze swoich produktów, ani w żadnym ze swoich sklepów. 
Przygotowany z myślą o kampanii iPod nosił więc ozna-
czenie (PRODUCT)RED, a nie (APPLE)RED.

„Steve potrafi być bardzo żywiołowy – wspominał 
Bono – ale to dzięki takim chwilom zbliżyliśmy się do 
siebie jako przyjaciele. Nie spotyka się bowiem w życiu 

wielu ludzi, z którymi można by toczyć takie zdecydo-
wane dyskusje. Steve ma swoje zdanie na każdy temat. 
Zdarzało mi się rozmawiać z nim po naszych wystę-
pach i zawsze miał na ich temat coś do powiedzenia”. 
Jobs z rodziną od czasu do czasu odwiedzał Bono, jego 
żonę oraz czwórkę dzieciaków w ich domu w pobliżu Ni-
cei na Riwierze Francuskiej. W wakacje 2008 roku Jobs 
wynajął jacht i zacumował nieopodal domu Bono. Ja-
dali razem, a Bono puszczał piosenki, które wraz z U2 
przygotowywał na płytę No Line on the Horizon. Jed-
nak pomimo łączącej ich przyjaźni, Jobs pozostał twar-
dym negocjatorem. Próbowali uzgodnić warunki kolej-
nej reklamy oraz specjalnego wydania piosenki Get On 
Your Boots, ale nie zdołali dojść do porozumienia. Kiedy 
Bono doznał w 2010 roku kontuzji pleców i musiał od-
wołać trasę koncertową, Powell – żona Jobsa – wysłała 
mu koszyk prezentów, w którym umieściła DVD duetu 
komediowego Flight of the Conchords, książkę Mozart’s 
Brain and the Fighter Pilot: Unleashing Your Brain’s Po-
tential [Umysł Mozarta a pilot myśliwski: Uwolnij swój 
intelektualny potencjał (przyp. red.)], miód z jej wła-
snego ogrodu oraz maść przeciwbólową. Do ostatnie-
go z tych upominków Jobs dołączył liścik: „Maść prze-
ciwbólowa – uwielbiam ją”. «
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że ma same zalety. Ma niezliczone możliwości zastoso-
wania i tylko jedną wadę - trzeba go skanować, podsu-
wając wizerunek owego kodu pod czytnik. No i to boli. 
Bo ktoś to musi robić, a praca ludzka jest droga. Gdy-
by sam kod się sczytywał, można by zlikwidować sta-
nowisko kasjerki w sklepie. Ale jest niewiele rzeczy, któ-
re same się dzieją.

W przypadku identyfikacji chociażby przesyłek pocz-
towych za pomocą BC należy umieszczać kilka skane-
rów pod różnymi kątami, a na paczkę naklejać klika 
pasków tak, aby żadna paczka nie przedarła się przez 
kontrolę niezauważona. W przypadku towarów skle-
powych sprawa staje się jeszcze trudniejsza. Przecież 
wszystko wrzuciliśmy do wózka czy koszyka. I jak to 
ma się sczytać? Tak czy inaczej musimy wszystko wy-
łożyć na taśmę.

Z informacji, które posiadam, automatyczna identy-
fikacja kodów paskowych osiągnęła prawie stu procen-
tową identyfikację, ale ten ułamek procenta nieziden-
tyfikowanych rzeczy spędzał sen z powiek wynalazcom. 
No i mamy. Wymyślili RFID.

SłaWomir duraSieWicz

Ten wynalazek doprowadzi Cię do 
grobu – taki tekst nie musi być złorze-
czeniem, ani groźbą karalną. Wbrew 
pozorom może być... wieszczeniem.

Coraz częściej pojawiają się najróżniejszego autoramen-
tu wynalazki, które jakoby ułatwiają nam życie. Zasto-
sowane w praktyce po jakimś czasie okazują się jednak 
mało przydatne. Ale rezygnacja z takiego wynalazku 
może nastręczać kłopoty. Niekiedy okazuje się, że w pro-
ces inwestycyjny „władowano” tak wielkie pieniądze, że 
bez owijania w bawełnę, można powiedzieć, że ten czy 
inny wynalazek, właściwie nie przemyślany, może nie 
jednego inwestora doprowadzić do grobu.

Śledząc historię wynalazków nie o jednym takim przy-
padku można sobie poczytać. Chodzi jednak o to, że hi-
storia jest w jakim sensie nauką mądrości i można z niej 
wyciągać pewne wnioski, bowiem wszystko już było. 
Ale, na przekór wszystkiemu, można też wniosków nie 
wyciągać i mieć płonną nadzieję, że określone działa-
nie dobrze się skończy. Tylko dla kogo?

» Bar Code

Bardzo ciekawą jest historia kodu kreskowego (Bar 
Code) i jego ewaluacja. Ano był sobie taki (a i jest w dal-
szym ciągu) grzebieniowy zapis, w którym kodowano 
nazwy towarów... zresztą wszyscy wiemy, o co chodzi, 
bo owo „coś” towarzyszy nam chyba przy okazji każ-
dych zakupów. Ten niepozorny pasek kodowy otrzymał 
różne zastosowania, a z czasem przekształcił się w kod 
dwuwymiarowy, który zawiera jeszcze większe ilości in-
formacji i jest pewnego rodzaju pomostem pomiędzy 
zapisem papierowym i cyfrowym. Można powiedzieć, 

Wynalazki, 
które doprowadzają do grobu
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» RFID

Naklejony chip (Tag) na jakąś rzecz sam się identyfiku-
je i ma milion zastosowań. Ale ma trzy wady.
1.  Automatyczna identyfikowalność nie osiąga nawet 98%,
2.  Znacznik, czyli Tag obarczony jest kosztem, no i trze-

ba go nakleić... w większości przypadków ręcznie,
3.  Ma obarczony odległością od czytnika zasięg 

operowania,
Posiada też jeszcze jedną wadę - da się go „podsłuchać”.
Ale mimo wszystko RFID ma naprawdę bardzo szero-

kie zastosowanie. Począwszy od zabezpieczeń antykra-
dzieżowych w sklepach poprzez inwentaryzacje, które 
teraz mogą być wykonywane w kilka godzin tam, gdzie 
wykonywano je kilka tygodni, aż po zabezpieczenia kon-
tenerów na wielkich kontenerowcach znajdujących się 
na bezkresnych oceanach. Tam właśnie RFID śledzone 
sygnałami z satelity dają poczucie bezpieczeństwa eks-
pedytorom. Tyle tylko, że te 98% identyfikacji powodu-
je, że dla logistyki RFID to ślepa droga. Nie wszystkie 
Tagi dają się bowiem zidentyfikować, a te 2% może na-
prawdę drogo kosztować.

Kapitalne zastosowanie Tagów RFID (tych czyn-
nych) znaleziono w kontroli zasiewów, gdzie Tagi 
w kształcie ziarna siewnego, wymieszane z praw-
dziwy ziarnem, rozrzucone na pole, kontrolowa-
ne przez satelity geostacjonarne, dają obraz tego, 
co wyprawiają rolnicy i czy to wszystko zgadza się 
z oświadczeniami w sprawie dopłat do rolnictwa.

Ostatnio RFID znalazło jeszcze więcej zastosowań. 
Wszelkie „Karty Miejskie”, wjazdy na parkingi strze-
żone i garaże podziemne beztrosko korzystają z RFID. 
I słusznie, jeżeli radiowy skaner automatycznie nie sczy-
ta karty i bramka się nie otworzy również automatycz-
nie, można kartę wyjąć z kieszeni czy torby i pomachać 
nią w pobliżu odbiornika. Żaden problem. Nic nikomu 
się nie stanie. Ot mała awaria. Problem w tym, że RFID 
zastosowano do kart płatniczych – zbliżeniowych. Zda-
wałoby się, że mamy następną frajdę. Kupujemy jakieś 
żarełko czy cokolwiek do wartości pięćdziesięciu złotych 
i nie musimy przeprowadzać operacji zwanej płatnością 
kartą płatniczą za pomocą POS-a. A więc nie potrzeba 
przeciągać paska magnetycznego albo sczytywać do-
tykowo chipa i wpisywać PIN-u. Wystarczy pomachać 
kartą przed czytnikiem i po wszystkim. Kolejka szybko 
się przemieszcza, a my tracimy mało czasu. Czy aby na 
pewno? Operatorzy kart Visa i Master Card działają bar-
dzo prężnie i tylko w naszym kraju podobno wypchnę-
li już ponad pięć milionów kart zbliżeniowych. Ja sam 
poddany zostałem presji na zachłanność, kiedy przez 
Internet płaciłem za zimowy wypoczynek kartą płatni-

czą. Zaproponowano mi bowiem zegarek elektronicz-
ny, który jest właśnie taką zbliżeniową kartą. I wiecie, 
zawahałem się. Całe szczęście zwyciężył zdrowy rozsą-
dek. Pomyślałem sobie, co ja zrobię z owym zegarkiem? 
Elektronicznych nie lubię, więc nie będę go nosił. Może 
dam dziecku. Dziecko jak wyniucha, że może owym ze-
garkiem robić zakupy... to będzie robić zakupy. A jak zgu-
bi, to ktoś inny będzie robić zakupy. No i nie wziąłem 
zegarka. Zwyciężył pogląd, że jeszcze kilka lat powinie-
nem baczyć na to, co kupują dzieci. Tym samym rozsą-
dek pokonał zachłanność.

Jakby ktoś zaczął w tym miejscu pukać się w głowę 
i mówić - trzeba było brać, w domu się nie przelewa, 
a zegarek to zegarek – to namawiam do dalszej lektury 
niniejszego artykułu.

Bo, oto drodzy czytelnicy, najpierw pojawiła się infor-
macja Visy czy Master Card, nie pamiętam, że operacje 
płatnicze wykonywane kartami zbliżeniowymi są bez-
pieczne. Zastanowiło mnie to troszeczkę. Jeżeli taka in-
formacja pojawia się ni z tego ni z owego może to ozna-
czać, że coś jest na rzeczy. Kilka dni później okazało się, 
że owe operacje wcale bezpieczne nie są, a operatorzy 
kart zbliżeniowych wypowiedziami o bezpieczeństwie 
tworzą tylko obiegową opinię, a nie opierają się na fak-
tach. Bowiem obiegowa opinia łatwiej wchodzi do głowy 
przeciętnego zjadacza chleba i użytkownika karty płat-
niczej tak jak szeroko znane legendy miejskie, których 
autentyczności się nie podważa, ale jak im się przyjrzeć 
z bliska to... szkoda gadać.

Jednak poza granicami naszego kraju, co ciekawe 
u nas to nie ma miejsca, proceder sczytywania kart płat-
niczych zbliżeniowych trwa w najlepsze. A dzieje się to 
tak. Osobnik ze schowanym w kieszeni skanerem prze-
dziera się przez zatłoczone metro autobus czy inny tram-
waj i „łowi karty”. Połów wymaga około dziesięciu cen-
tymetrów odległości od łowionego obiektu, więc tłok 
połowom sprzyja. Następnie klonuje kartę i posługuje 
się nią w drobnych zakupach. Takie tam pięćdziesiąt zło-
tych czy jego odpowiednik nie zawsze będzie mogło być 
zauważone. Ba, w przypadku zarzutów prokuratorskich 
sprawa na pewno zostanie umorzona. Całe lata można 
chociażby codziennie stołować się na czyjś rachunek nie 
będąc zauważonym. Fajnie, co? A wszystko dzięki RFID 
i zapewnieniom o bezpieczeństwie transakcji, jak napi-
sałem wyżej, które staje się obiegową opinią.

Tylko, gdzieś tam za wielkimi newesami, w jakiś wia-
domościach lokalnych usłyszałem opinię specjalisty 
z Komendy Głównej Policji, że skimming kart zbliżenio-
wych jest możliwy, a dowiedzenie niewinności spoczy-
wa na osobie właściciela karty. Tylko jak tego dowieść?

Dobrze, że nie złaszczyłem się na ten zegarek.
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Oczywiście zaraz znaleźli się domorośli wynalazcy, 
którzy proponują owijać kartę płatniczą w sreberko; ta-
kie po czekoladzie, które wytworzy klatkę Faradaya i nie 
zezwoli na skimmowanie karty. Zapewne zaraz w sprze-
daży pojawią się ekranowane etui do kart zbliżeniowych, 
byle tylko ocalić ideę zbliżeniowych płatności za wszel-
ką cenę. Tylko czy warto iść tą drogą? Może bezpiecz-
nej jest płacić za pomocą telefonu komórkowego? A na 
pewno bezpiecznie jest zrezygnować z tej technologii. 
Ale, obawiam się, że w tę idee zainwestowano zapewne 
wielkie pieniądze, które należy odzyskać. Bo inaczej to 
ów wynalazek gestorów tej idei doprowadzi do grobu.

***

W każdym razie, z całą pewnością i bez przenośni, i to 
całkiem bezpiecznie, do grobu doprowadza GPS. Moż-
na sobie wykorzystać do tego zarówno program Mapy 
Googla, jak i program do nawigacji samochodowej. Pro-
sto, bezkosztowo, bezpiecznie i bezboleśnie. A jeżeli 
ktoś nam skradnie zapisany adres pochowania naszych 
krewnych czy przyjaciół – to na koszty nas to nie narazi, 
a może przy okazji i groby posprząta. Ciekawe czy ktoś 
wieszczył GPS-owi taki koniec drogi? «

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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system self-publishingu pozwala au-
torom  na wyzwolenie się spod władzy 
wydawnictw. podczas gdy w  polsce 
dopiero raczkuje, na świecie  tysiące 
samodzielnych pisarzy używa go 
z powodzeniem.

Utarło się przekonanie, pokutujące nie tylko wśród czy-
telników, ale również wśród autorów, że prawdziwy pi-
sarz to ten, który w swoim dorobku posiada drukowane, 

papierowe książki, najlepiej 
takie wydane przez dobre 
wydawnictwo. Bo opubliko-
wać się na papierze też nie 
jest wcale trudno. Wystarczy 
udać się do „wydawnictwa” 
oferującego usługi POD (Print 
On Demand – druk na zamó-
wienie) i za jakiś czas trzy-
mamy w ręku egzemplarze 
swojej książki. Bez rozsyłania 
rękopisów do wydawnictw, 
bez znoszenia odmów serwo-
wanych przez „bezdusznych” 
redaktorów.

Czytelnicy jednak nie mają 
zaufania do samodzielnych 
autorów. Wydaje im się bo-
wiem, że jeśli twórca publiku-
je się sam, to jego twórczość 
nie może być wiele warta. 
Ot, człowiek z przerostem 

ego, który koniecznie chce zobaczyć swoje nazwisko 
na okładce i ma wystarczająco dużo pieniędzy, by owo 
marzenie zrealizować. Nie jest to do końca prawdą.

Przede wszystkim, self-publishing nie jest niczym 
wstydliwym. Następnie, oferuje autorowi możliwość 
otrzymania godziwej zapłaty za swoją pracę. Więk-
szość platform oddaje autorowi pomiędzy 50% a 70% 
od sprzedanej książki, co jest kwotą zupełnie niepo-
równywalną w stosunku do 15% od sprzedanej książki 
papierowej. Oczywiście, w przypadku druku na papie-
rze wydawnictwo zwykle zajmuje się redakcją, korek-
tą, składem, reklamą i marketingiem publikacji, oraz 
– co najważniejsze – umieszczeniem jej w księgarniach, 
gdzie czytelnik może ową książkę kupić. W przypadku 
publikacji elektronicznych, to autor jest odpowiedzial-
ny za merytoryczne i redakcyjne przygotowanie tekstu. 
Będzie również sam musiał zająć się promocją swojej 
książki, ale w dobie Internetu i nasilonej konsumpcji tre-
ści elektronicznych nie powinno to być problemem. Im 
dalej zagłębiamy się w platformy elektronicznych publi-
kacji, tym bardziej rzecz wygląda zachęcająco.

Przede wszystkim, publikacja musi posiadać numer 
ISBN. Można go zamówić samemu, ale nie trzeba. Wy-
starczy bowiem wyrazić chęć pobrania go od operatora 
platformy i zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu. 

dWie 
minuty 
do SłaWy

Kinga Joanna oChEnDoWsKa
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Kolejnym problemem wydawać się może format ofero-
wanego pliku – tu po raz kolejny rozwiewam wątpliwości 
– operatorzy oferują darmową konwersję z najprostsze-
go z możliwych formatów – dokumentu generowanego 
przez program Word. Pliki wynikowe mogą być dowolne, 
przeznaczone do odczytu na wszystkich dostępnych na 
rynku urządzeniach. PDF, mobi, ePub, a może wszyst-

kie na raz? Żaden problem!
Co to oznacza dla autora? 

Oczywiście możliwość swo-
bodnej publikacji wytwo-
rzonych przez siebie treści 
i otrzymanie za nie odpo-
wiedniego wynagrodzenia.

Co to oznacza dla czytel-
ników? Po pierwsze – moż-
liwość wyboru. Po drugie 

– tańsze książki. Oczywiście publikacje umieszcza-
ne na w elektronicznych księgarniach przez papiero-
wych wydawców nie będą wiele tańsze, jednak te po-
chodzące od self-publisherów stwarzają zupełnie nową 
kategorię.

W tym przypadku można oczywiście wyrazić wątpli-
wość, dotyczącą jakości takich książek, jednak sprawa 
jest prosta. Nie trzeba przecież kupować kota w worku. 
Na wszystkich platformach istnieje możliwość bezpłat-
nego pobrania fragmentu książki, który pozwala nam 
ocenić, czy chcemy kupić publikację w całości. Autorów 
w tym przypadku weryfikuje nie wydawnictwo, a sam 
czytelnik. Jeśli książka będzie niechlujnie wydana, nie 
poddana korekcie i redakcji, brutalnie mówiąc, nikt jej 
nie kupi. U światowych wydawnictw, takich jak Amazon, 
rozwinął się jeszcze jeden trend – bardzo interesujący 
i korzystny zarówno dla czytelników, jak i dla autorów. 
W przypadku książek seryjnych, pierwsza pozycja w se-
rii jest bezpłatna. Czytelnik ma szansę zapoznać się ze 
stylem autora i bohaterami. Kolejna kosztuje w nieca-
łego dolara (funta, euro). Jeśli czytelnikowi podobała 
się część pierwsza, z pewnością kupi kolejną za kilka 
groszy. Następna pozycja kosztuje nieco powyżej do-
lara (funta, euro). I tak dalej, i tak dalej. To już sprawa 
autora, by zainteresował czytelnika na tyle, by ten za-
płacił te niewielkie kwoty. Czasem bowiem lepiej sprze-
dać więcej za mniej, niż mniej za więcej. I w ten sposób 
wszyscy są zadowoleni.

Jak część z Was zapewne wie, w ostatnim czasie 
przeprowadziliśmy akcję, związaną z publikacją elek-
tronicznego wydania książki „31.10 Halloween po pol-
sku”, która rozprowadzana była zupełnie za darmo. Całe 
przedsięwzięcie miało na celu pokazanie potencjału 
rynku publikacji elektronicznych i przekonanie wszyst-

kich – zarówno czytelników, jak i autorów oraz wydaw-
nictwa, że warto wydawać eBooki, bo ludzie posiadają 
narzędzia do ich czytania i potrzebują książek elektro-
nicznych. „31.10 Halloween po polsku” zostało ściągnię-
te w ciągu tygodnia ponad 3000 razy, nie wspominając 
już o ponad 5000 pobranych fragmentów. Jak na spo-
łeczeństwo, które podobno czyta niewiele książek, to 
bardzo dużo. A przecież licznik ciągle tyka. Nie obyło-
by się oczywiście bez pomocy naszych patronów me-
dialnych, wśród których znalazł się również iMagazine, 
platforma Virtualo, forum MyApple, kwartalnik QFANT, 
serwis Papierowe Myśli oraz Horror Online. Muzyki do 
trailera naszego projektu użyczył zespół Electric Cha-
ir, który również uczestniczył aktywnie w promocji. 
Wszystkim Wam serdecznie dziękuję za poparcie, któ-
rego nam udzieliliście. Jednak najważniejszą rolę w ca-
łym projekcie odegrali autorzy, którzy zgodzili się na re-
zygnację ze swojego wynagrodzenia, na rzecz promocji 
elektronicznej książki. Tych dwudziestu pięciu wspania-
łych polskich twórców, z którymi praca była prawdzi-
wą przyjemnością i odbywała się w atmosferze przy-
jaźni i wzajemnego zaufania. Nie można zapomnieć 
również o wszystkich przyjaciołach, którzy stworzy-
li konieczną otoczkę – skład 
książki, stronę internetową, 
ilustracje, trailer i okładkę. 
To wspaniałe uczucie, być 
otoczonym ludźmi chętnymi 
do pomocy i wsparcia pro-
jektu, który, miejmy nadzie-
ję, przetrze szlak, którym po-
dążą inni twórcy. Po to, by 
uczynić nasz rynek pełniej-
szym, bardziej kolorowym 
i dać nam wybór: co, kiedy 
i w jakiej formie chcemy czy-
tać, słuchać i oglądać. I za 
to przede wszystkim dzięku-
ję wszystkim naszym współ-
pracownikom – za danie pro-
jektowi szansy, by zaistnieć, 
za zaangażowanie, za przy-
jaźń i za to, że ciągle można 
spotkać ludzi, którzy z nieznajomych nazwisk w Inter-
necie zamieniają się w przyjaciół, z którymi można ko-
nie kraść.

Ze swojej strony mam nadzieję, że już niedługo Inter-
net obrodzi wartościowymi publikacjami, które z przy-
jemnością będziemy czytać na naszych czytnikach, iPa-
dach, iPodach i iPhone’ach. Wiem, że tak będzie i wcale 
nie musimy długo na to czekać. «

ze swojej 
strony 

mam nadzieję, 
że już niedługo 
internet obrodzi 
wartościowymi 
publikacjami, 
które z przyjemnością 
będziemy czytać 
na naszych 
czytnikach, 
iPadach, iPodach 
i iPhone’ach. 
Wiem, że tak będzie 
i wcale nie musimy 
długo na to czekać.

co to oznacza 
dla czytelników? 

Po pierwsze 
– możliwość wyboru. 
Po drugie 
– tańsze książki.
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równolegle z Halloween i każdy wybiera taki rodzaj ce-
lebracji, jaki uważa za słuszny.
  Przestraszyłaś kogoś wczoraj?

Nie… Ale miałam gościa! Wraz z grupą dzieciaków przypałę-
tał się kot. Darł się głośno, zjadł pół paczki boczku, wypił 
trzy miski mleka, zdeptał wszystkich, a na koniec uwalił 
się na kanapie i poszedł spać. Zostawiliśmy mu otwar-
tą bramkę dla zwierzaków w drzwiach i rano już go nie 
było. Od dawien dawna wiadomo, że koty to mistycz-
ne istoty – może to był koci duch, który chciał spędzić 
z nami Halloween?
  Skąd wziął się pomysł książki?

Z przypadku… Sam wiesz, jak rodzą się takie pomysły. Gru-
pa ludzi dyskutuje o czymś, ktoś rzuca pomysł i za chwi-
lę okazuje się, że przechodzimy do realizacji. W grupie 
polskich pisarzy dyskutowaliśmy o zasadności wydawa-
nia eBooków, o rynku wydawniczym, o czytnikach, a ra-
czej ich braku na polskim rynku. Z doświadczenia wiem, 
że same słowa nikogo nie przekonają, najlepsze są ćwi-
czenia praktyczne. Rzuciłam więc pomysł na stworzenie 
zbioru opowiadań o tematyce Halloween, kierując go do 
autorów zainteresowanych potencjałem rynku eBooków. 
W tydzień potem okazało się, że właśnie jestem redak-
torem zbioru i wszyscy razem pracujemy nad prawdzi-
wą książką.

  Lubisz się bać?
Naprawdę, czy na niby? Na niby lubię, jak chyba każdy. 

A przede wszystkim lubię słuchać historii opowiadanych 
przez innych. Ta książka to zbiór opowieści. Jeśli wyobra-
zisz sobie grupę przyjaciół zebranych przy kominku i opo-
wiadających swoje historie, to będziesz miał obraz tego, 
co chcieliśmy osiągnąć publikacją tego zbioru.
  Jak wygląda Halloween w Wielkiej Brytanii, tam 

gdzie  mieszkasz?  Tylko  dzieciaki  się  bawią,  czy 
„ starsi” też?

Wielka Brytania to państwo, w którym obok siebie funk-
cjonuje wiele kultur i religii. Obchody Halloween są po-
wszechne, bo tradycja ta wywodzi się właśnie z wysp. 
Mali przebierańcy stukają do domów, straszą psotami 
i dostają cukierki. Wszędzie można zobaczyć wydrążone 
dynie, zabawne czarownice i straszne kościotrupy. Cała 
zabawa jednak odbywa się zgodnie z zasadami dobrze 
rozumianego współżycia społecznego. Pukać można tyl-
ko do domów, w których widać halloweenowe dekora-
cje i pali się światło. Jeśli ktoś definitywnie nie życzy so-
bie małych psotników, przykleja na oknie lub drzwiach 
naklejkę informującą, że w tym domu nie obchodzi się 
tego święta. Wszyscy to respektują i dzięki temu nie ma 
na tym tle żadnych konfliktów. Wiele grup religijnych ob-
chodzi w tym czasie swoje festiwale, odbywają się one 

Z Kingą
OchendOwsKą
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	 To	chyba	pierwszy	taki	projekt	na	polskim	rynku?	
Nie	spotkałem	się	do	tej	pory	z	podobnym.

Tak, to pierwszy taki projekt. Oczywiście jest bardzo wie-
lu autorów, którzy samodzielnie publikują swoje książki 
w formie eBooków, ale po raz pierwszy tak duża grupa 
piszących skrzyknęła się razem, żeby wydać zbiór opo-
wiadań zupełnie za darmo. Mam nadzieję, że za naszym 
przykładem pójdą inni – przyczyni się to do popularyzacji 
nie tylko samego czytelnictwa, ale również wydań elek-
tronicznych, które na całym świecie cieszą się olbrzymią 
popularnością.
	 Czy	trudno	było	do	niego	przekonać	tylu	interesu-

jących	autorów?
Ani trochę! To zaskakujące, jak chętnie autorzy przyłącza-

li się do inicjatywy. Prawdę mówiąc, spodziewałam się 
kilku twórców, zainteresowanych publikacją. Po tygo-
dniu miałam ich już dwudziestu pięciu! Wtedy trochę się 
przestraszyłam, bo startowaliśmy od niewinnej zabawy, 
a stanęliśmy przed poważnym projektem angażujących 
wielu ludzi. Poczułam na sobie brzemię odpowiedzialno-
ści za strategię, marketing, promocję. Przedziwnym tra-
fem, oni we mnie wierzyli i ja wierzyłam w nich. Chyba 
dlatego się udało.
	 Która	historia	z	„31.10”	jest	Twoją	ulubioną?	Oczy-

wiście	poza	Twoją	własną!
Oj, chcesz żebym się naraziła moim twórcom? Oczywiście, 

kocham je wszystkie! Jest oczywiście kilka opowiadań, 
które na różnych gruntach do mnie przemawiają. „Noc 
żywych Awatarów” – Wala Sadowa, w której na każdym 
kroku pojawiają się komputery i iPhone’y. To opowiada-
nie dedykowane jest dla Steve’a Jobsa. Bardzo wzruszają-
ce. Oba opowiadania Ani Klejzerowicz – „Mgła” i „Zjawa”, 
chociaż bardziej „Mgła”, bo ma niepowtarzalny klimat. 
Kolejne dwa opowiadania – Romka Pawlaka. Fantastycz-
na opowieść o niezwykłym karle – połączenie fantasy 
i horroru, pięknie napisane. I opowiadanie Pitera Mur-
phiego „Duch z dzieciństwa”! Zupełnie inny język, jak hi-
storia opowiadana przez przyjaciela.
	 Pytanie	zaczepne	-	czy	to	dobrze	przeszczepiać	na	

nasz	polski,	w	sumie	dosyć	konserwatywny	grunt,	zja-
wisko/święto	Halloween?	Toż	to	czysta	macdonaldy-
zacja	o	której	pisze	George	Ritzer...

Trudno mówić o przeszczepianiu go eBookiem, bo Hallowe-
en i Walentynki zadomowiły się już chyba na dobre. To 
zjawisko popkulturowe. Z drugiej strony, w naszej wła-
snej kulturze funkcjonowały „Dziady”, a nikt nie dostrzega 
analogii. Nie widzę powodu do odrzucania rzeczy, które 
wnoszą odrobinę uśmiechu do naszej kultury, która peł-
na jest martyrologii, zadumy i nostalgii. Można by długo 
mówić na ten temat, ale trzeba by było poruszyć dużo 

poważniejsze tematy, niż tylko wydanie zbiorku strasz-
nych, mistycznych i czarodziejskich opowieści.
	 Powiedz	coś	więcej	o	platformie	selfpublishingu.	

Każdy	może	na	niej	publikować	swoje	teksty?
Oczywiście, każdy może publikować w platformie self-pu-

blishing. Trzeba jednak pamiętać, że książka pozostaje 
książką – nie może być przygotowana z mniejszą staran-
nością, niż wersja papierowa. A oznacza to, że powinna 
przejść przez redakcję i korektę, posiadać wszystkie atry-
buty publikacji drukowanej, włączając w to odpowiednią 
okładkę. Niski poziom eBooków nie zachęca, wręcz od-
wrotnie, buduje w świadomości czytelników przekona-
nie, że nie warto kupować publikacji elektronicznych, bo 
są nie profesjonalne.
	 Czy	planujesz	kolejne	ebooki?	 Jakie?	Kiedy?	Na	

prawdę	super	to	wyszło,	dlatego	uważam,	że	warto	
kuć	żelazo	póki	gorące.

Następny eBook na podobnej zasadzie już się kroi, będzie 
dostępny na Gwiazdkę. Tym razem to nie moja sprawka, 
idąc za naszym przykładem skrzyknęła się kolejna grupa 
autorów i właśnie finiszują z przygotowaniami do swojego 
zbioru. Niektóre nazwiska już znacie, będzie też kilka no-
wych – myślę, że autorom spodobał się ten pomysł i od-
krywają właśnie nowe drogi docierania do czytelników.

Jeśli chodzi o mnie, to zbieram się do wydania zbioru felie-
tonów, trochę ich było przez te kilka lat. Zamierzam też 
wydać rozszerzoną wersję „Tajemnicy Albionu” – opowia-
dania zamieszczonego w „31.10”. Co będzie potem – jesz-
cze nie wiem, ale przyglądam się iBookStore. Sama uży-
wam, zarówno sklepu Apple jak i Amazona. Uważam, że 
to świetna droga dla wydawnictw. «

obserwuj nas

imagazinepl.blip.pl

Bardzo Lubimy 
Informować Przyjaciół 
o tym co się dzieje w 
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czajnie bardziej skomplikowaną budowę niż chociażby 
dysk z portem USB. Ciekawym przykładem jest wspo-
mniany Lacie Little Big Disk, którego prototyp był poka-
zany w lutym br. Zaraz po prezentacji firma rozpoczę-
ła prace nad nim zupełnie od nowa, aby zwiększyć jego 

funkcjonalność i wygodę używania. Cena musi 
również być konkurencyjna, a użytkownik musi 
mieć zapewnienie, że może na dysku polegać.

Mówi się, że producenci nie są zainte-
resowani Thunderboltem. „Nie jest to 

prawda”, mówią. Głównym powodem 
jest trend, z jakim wzrasta rynek Ma-
ków – nikt nie chce stracić kawałka 
tortu, ale jednocześnie są ciekawi 
co mogą wyciągnąć z tego nowego 
standardu.

Jak z wieloma innymi produktami, 
na początku urządzenia wyposażone 

w porty Thunderbolt nie będą tanie. 
Firmy muszą w jakimś stopniu odzyskać 

koszt włożony w pracę, w poznanie zawiłości 
i tajników nowego standardu, więc pierw-
sze urządzenia będą kierowane przede 
wszystkim do segmentu profesjonalne-
go. Z czasem pojawią się oczywiście urzą-

dzenia tańsze, ale to obecni od samego początku będą 
mieli przewagę, szczególnie w perspektywie rynku 
PC-tów, który również zacznie masowo adaptować tę 
technologię. «

WoJtek PietruSieWicz

Na rynku dzisiaj chyba największy rozgłos zdobył pro-
dukt Promise’a – Pegasus R4 i R6. Są to macierze cztero- 
lub sześciodyskowe z możliwością zamontowania w nich 
w przyszłości ultraszybkich SSD. Wyposażone w Thun-
derbolt, przy RAID 0 i zwykłych HDD 7200rpm osiągają 
prędkości do 500 MB/s. Idealne narzędzie dla profesjo-
nalistów … Lacie z kolei dopiero co udostępnił mo-
del Little Big Disk (2x HDD lub SSD), osiągający 
od 180 MB/s z HDD 7200rpm do 480 MB/s 
przy zastosowaniu SSD. A ceny? Wyso-
kie, ale nie bez powodu.

Okazuje się, że dostarczenie na 
rynek urządzeń wyposażonych 
w port Thunderbolt nie jest takie 
proste. Na początku będą to urzą-
dzenia skierowane do grona Pro 
i tym samym nie mogą sobie po-
zwolić na problemy z nimi. Zresztą 
sam Apple dopiero co zaczął dostar-
czać użytkownikom końcowym Apple 
Thunderbolt Display. Producenci informują, 
że cały proces R&D jest niezwykle skom-
plikowany, a po drodze pojawił się nie je-
den problem, który dodatkowo opóźnił 
prace. Sekret leży w kablu Thunderbolt, 
który zapewnia funkcjonalność wielu: przesyłane są 
dane, wideo, audio i zasilanie. Na koniec dochodzi jesz-
cze tak zwany daisy-chain, czyli możliwość szeregowego 
podłączania kolejnych urządzeń. Te produkty mają zwy-

Thunderbolt zadebiutował na początku 2011 roku i …no i w zasadzie nic więcej 
się nie wydarzyło, a nowe urządzenia z tym standardem pojawiają się bardzo 
wolno.

Skomplikowany 
ekosystem
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George Grushka był rozcza-
rowany. Wsadzili go w ten 
raczej kaftan a nie kom-
binezon i nawet nie mógł 
zrobić sobie zdjęcia, zresz-
tą chyba nawet nie chciał, 
bo w tym zielonkawym na-
dmuchiwanym, pikowanym 
świństwie wyglądał jak wiel-
ka grucha, a ważył przecież 
tylko 125,5 kilo.
– I to ma być to? – spytał ka-
pitana, wskazując wzrokiem 
na okienko, za którym maja-

czyły otulone w ścisłą i brudnawą powłokę gazową za-
rysy kuli ziemskiej.
– Ale co? – odparł kapitan roztargnionym głosem. Zdaje 
się, że był całym sobą w grze komputerowej zainstalo-
wanej nielegalnie jako nakładka na system automatycz-
nego pilota promu okołoziemskiego, więc trochę czasu 
musiał mu zająć powrót do nudnej rzeczywistości.
– To! Czy to jest to, za co dałem 200 tysi Amereuro?!
– A, to – złapał kapitan i uśmiechnął się uśmiechem 
„o żesz, znowu to samo” do swojego drugiego pilota 
 Melanie. – Wie pan, większość naszych klientów jest... 
zaskoczona tym widokiem. Wszystko przez te gazy 
stratosferyczne. Powinni w końcu zakazać ich emisji. 
 Pasażer trochę się obruszył, a Melanie dodał, czy też 
dodała: 
– Zdajemy sobie sprawę, że trochę to lepiej wygląda 
na zdjęciach, ale jak pan chce mogę dać pięknie wyda-
ny katalog.
– Co?
– Katalog z najpiękniejszymi zdjęciami ziemi z wysoko-
ści kilkudziesięciu kilometrów nad ziemią, przygotowa-
ny przez najlepszych fotografów i malarzy nadrealistycz-
nych na świecie.
George Grushka, pierwszy Europejczyk polskiego po-
chodzenia w kosmosie, wziął broszurkę („katalog” to 
zbyt wyszukane słowo), burknąwszy pod nosem „nie po 
to bulę 200 tysi, żeby oglądać zdjęcia”. Ale trzeba przy-
znać, że matka ziemia z tej wysokości wyglądała wyjąt-

lot po orbicie okołoziemskiej 
z niespodzianką

kowo źle. Jakoś tak szarawo i niewyjściowo, nawet jak 
na cenę promocyjną lotu.
– Tylko do zwrotu, bo musimy się rozliczyć – uprzedził, 
czy też uprzedziła Melanie.
Pasażer komercyjny numer 0289/Mr.Grushka przekart-
kował parę stron, porównał z widokiem za oknem i za-
snął. Zawsze zasypiał w czasie lotu, a latał dużo, bo 
dorobił się na handlu prawami do emisji gazów stratos-
ferycznych (miał dojścia w odpowiedniej komisji euro-
pejskiej), więc potrzebowali go pod każdą szerokością 
geograficzną.
– Uwaga, tak zwany Houston! Mamy ten taki problem, 
mamy ten taki problem! – krzyczał kapitam w kierun-
ku Grushki, co niechybnie oznaczało dla tego drugiego 
wybudzenie ze snu, w którym płynął w przestworzach 
i podpisywał lukratywne kontrakty na emisję dwutlen-
ku węgla.
– Tak zwany Houston! Ten taki problem! – powtarzał, 
czy też powtarzała Melanie.
– Co to? – zainteresował się Grushka całym swoim owi-
niętym w pikowane świństwo jestestwem.
– Słowacki satelita szpiegowski na kursie! Słowacki sa-
telita na kursie! – krzyczał kapitan, a oboje członko-
wie załogi dosyć dobrze udawali wciskanie przycisków 
alarmowych.
– Słowacki?
– Tak, model postnatowski. Wycofany ze służby po tym, 
jak wszystko można było zobaczyć w Booble Earth – od-
powiedział kapitan i dodał w kierunku Melanie – prze-
chodzimy na ręczne sterowanie. Korekta kursu o 3 stop-
nie w lewo. Wchodzimy na kurs opadający.
– A gdzie ten satelita, co na nas leci? – zainteresował 
się pasażer.
– A nie, nie. Nie zobaczy pan, bo właśnie nas minął, ale 
mogę puścić zapis z kamery – odpowiedział, ale raczej 
odpowiedziała Melanie i włączyła odtwarzanie.
– Ale tu jest data sprzed dwóch tygodni? – oburzył się 
biznesmen od gazów stratosferycznych
– Tak, faktycznie, dwa tygodnie temu mieliśmy podob-
ną sytuację – włączył się czujnie kapitan i szybko uciął 
– teraz najważniejsze jest przygotowanie do przebywa-
nia w stanie nieważkości przez dwie minuty, a nie jakiś 
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zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

słowacki satelita sprzed dwóch tygodni. Czy jest pan go-
towy na to wspaniałe przeżycie, którego doświadczyło 
jedynie – tu kapitan spojrzał w notatki – jedynie dwu-
stu osiemdziesięciu ośmiu pasażerów komercyjnych?
– Jestem, chyba. Co mam robić?
– Po prostu poczuć się lekko.
Grushka czuł się lekko przez jakieś trzydzieści sekund, 
a potem poczuł się ciężko i zachciało mu się wymio-
tować. Torebka była już przygotowana i Melanie wrę-
czyła ją pasażerowi wystarczająco szybko, by zawar-
tość trafiła do nieważkości wewnątrztorebkowej, a nie 
zewnątrztorebkowej.
Gdy tak pan od dwutlenku węgla oglądał pełną toreb-
kę, nie mógł opędzić się od stwierdzenia: 
– No i co, dałem 200 tysi, żeby pooglądać sobie zdję-
cia i własne rzygi? Niezapomniane wrażenia, nie ma co.
– Takie niespodzianki zdarzają się wielu naszym pasaże-
rom, ale z tym satelitą to miał pan szczęście, nie każdy 

ma tyle atrakcji – westchnął kapitan tonem uspokajają-
cym. – No, wracamy na ziemię. Muszę zdążyć do domu 
przed ósmą, bo żona wychodzi na jogę.

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

http://www.feedbooks.com/book/3126
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Steve znany jest z tego, że jest perfekcjonistą. Zdając so-
bie sprawę z atakującej go (i zwyciężającej) choroby, za-
planował dokładnie swój ostatni rok życia i potem ten 
plan wykonał w pełni. Taki plan i taka realizacja wymaga 
odwagi, za którą go niesamowicie podziwiam.

» Ostatni rok Steve’a w Apple

Walczył z rakiem od roku 2004 i zdawało się, że tę wal-
kę wygrywa. Kiedy tylko zwyciężał kolejne stadium raka, 

wracał do pracy, aby zaprezentować nam kolejny rewo-
lucyjny produkt.

W momencie, kiedy już wiedział, że jego czas się koń-
czy, swój ostatni rok w Apple zaplanował w taki sposób: 

» Krok 1. Zwolnienie lekarskie

W styczniu tego roku ogłosił swoje zwolnienie lekarskie 
i przekazał prowadzenie firmy swojemu następcy, Timo-
wi Cookowi. Pozostał mentorem dla całej firmy, pozwa-
lając jej jednak swobodnie funkcjonować, czym udowod-
nił wszystkim (i sobie), że Apple bez niego może świetnie 
działać.

» Krok 2. iPad 2

Prezentację następcy swojego największego hitu pozo-
stawił sobie i osobiście pokazał iPada 2 szerokiej publi-
ce. Udowodnił potencjalnym konkurentom, że są daleko 
i nie mają szans, bo ludzie „nie potrzebują tabletów, ale 
potrzebują iPada”.

MiChał ŚliWińsKi

zaPlanoWany 
oStatni rok 
Steve’a JoBSa

steve Jobs, osoba której 
nigdy w życiu nie spotkałem 
osobiście, ale która pomimo 
wszystko stała się moim 
guru, mentorem i źródłem 
inspiracji, umarła w zeszłym 
miesiącu w wieku 56 lat. 
Tak wcześnie, tak młodo… 
ale jednak jak się temu 
przyjrzymy, jego cały 
powrót do apple odbył 
się w sposób niesamowity 
i jakby precyzyjnie 
zaplanowany wcześniej.



 » 2011 nr 11 » Productivity » Zaplanowany ostatni rok Steve’a Jobsa 35

»  Krok 3. Najbardziej wartościowa firma 
na świecie

Nie planował tego, jednak to „po prostu się stało” i firma 
Apple w pewnym momencie w ogólnej wartości prześci-
gnęła wszystkie firmy notowane na giełdzie nowojorskiej 
i stała się najbardziej wartościową firmą na świecie. Ide-
alne podsumowanie tego, co zrobił przez wszystkie te lata 
w Apple. Piękne uczczenie jego ostatniego roku na ziemi.

»  Krok 4. Konferencja WWDC i iCloud, 
który „po prostu działa”

Pomimo swojej postępującej choroby, w czerwcu tego 
roku Steve wszedł na scenę, aby uroczyście otworzyć 
konferencję dla developerów WWDC i zaprezentować 
swoje najnowsze dzieło: „iCloud”. Jeśli przyjrzeć się ca-
łej prezentacji, można zauważyć jak ciężko był już chory 
i jak na początku ledwo mu wychodziło mówienie… ale 
jak tylko pojawił się na scenie po raz drugi, aby zapre-
zentować iCloud, wydało się, że mamy do czynienia z zu-
pełnie inną osobą.

Steve jest tak podekscytowany tym, co ma do zapre-
zentowania, że prawie skacze po scenie. Widać, że fak-

tycznie on jest tym „facetem od produktu”, który wła-
śnie z niesamowitą pasją pokazuje światu najnowsze 
dzieło Apple, mające na celu zrewolucjonizowanie spo-
sobu, w jaki pracujemy. Kilkukrotnie powtarza, że iClo-
ud „po prostu działa” i jak wiemy, historia nam poka-
zała, że celem każdego produktu firmowanego przez 
Steve’a jest właśnie fakt, aby to „po prostu działało”.

»  Krok 5. Nowa, „kosmiczna” siedziba 
Apple w Cupertino

Od razu po prezentacji na WWDC Steve z tym samym za-
pałem popędził na zebranie rady miasta w Cupertino, aby 
zaprezentować coś jeszcze – nowy projekt, nad którym 
pewnie sam spędził ostatnio mnóstwo czasu. To nowa 
siedziba Apple w Cupertino, wyglądająca niczym budy-
nek lub statek kosmiczny z filmów sci-fi. Biuro, które bę-
dzie zupełnie inne, niż to, jakie znamy dotychczas. Widać 
było, że i tym razem Steve jest niesamowicie nakręco-
ny i chciał koniecznie ten projekt przedstawić osobiście.

Niczym wielcy mistrzowie i artyści, Steve wiedział, 
że nie dożyje momentu wybudowania tego budynku 
i pracowania w nim. Chciał po prostu osobiście przeka-
zać swoje marzenie przyszłym pokoleniom pracowni-
ków i fanów Apple. To przypomina mi postawę wielkie-
go Antonio Gaudi z Barcelony, który projektując swoje 
największe dzieło – katedrę „Sagrada Familia” (która 
nota bene ciągle jest w budowie), oszacował z góry, że 
jej budowa zajmie co najmniej 130 lat, czyli zdawał so-
bie sprawę, że nigdy w życiu nie zobaczy własnego dzie-
ła skończonego. Steve był tak samo wielkim artystą.

» Krok 6. Rezygnacja z szefostwa Apple

Kiedy już wiedział, że umiera, zrzekł się szefostwa w Ap-
ple. Chciał to zrobić jeszcze za życia. W ten sposób szok, 
jaki i tak przeżyliby pracownicy i inwestorzy w Apple był 
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mniejszy. Ponoć ostatniego dnia swojej pracy jako CEO 
był osobiście w siedzibie Apple, aby dopilnować tego, że 
wszystko pójdzie zgodnie z planem. To brzmi jak Steve, 
chociaż pamiętajmy, że mówimy tutaj o umierającym 
człowieku.

Taka rezygnacja dała Steve’owi coś więcej – nagle 
mógł zaobserwować reakcje na nią z całego świata. Ni-
gdy wcześniej tyle osób, blogerów, dziennikarzy, oso-
bistości… nie reagowało tak emocjonalnie na odejście 
z roli szefa jakiejkolwiek innej firmy. Steve mógł sam po-
czytać o tym, jak wszyscy ciepło go wspominają, jak go 
szanują i jaki wpływ jego praca miała na miliony osób. 
Mam nadzieję, że te pozytywne emocje uprzyjemniły 
mu ostatnie dni na tym ziemskim padole.

» Krok 7. Prezentacja iPhone 4S i Siri

To jest pierwsza prezentacja produktu Apple, od kiedy 
Steve był na chorobowym, kiedy on sam nie mógł się po-
jawić. To był show Tima Cooka – następcy Steve’a. I tak 
miało właśnie być. Na pewno Steve prezentację tę oglą-
dał na żywo i cieszył się, jak sobie świetnie firma radzi 
sobie bez niego i jak szefostwo Apple wzajemnie się uzu-
pełnia w prezentacji nowych produktów. Jego ucznio-
wie odwalili kawał dobrej roboty – on jako mistrz „Jedi” 
może już odejść.

» Krok ostatni: Śmierć

Dwa dni po prezentacji iPhone 4S Steve umarł. Jego pra-
ca się dopełniła. Apple jest w dobrych rękach. Jego duch 
jest w firmie Apple i ona jest nim przepełniona. Jak się 
nad tym zastanowić, to wszystko zostało skalkulowane 

z idealną doskonałością. Wszystkie kroki podczas tego 
ostatniego roku jego życia.

I jeszcze jedna sprawa… „one more thing”: Biogra-
fia Steve’a Nawet tym razem Steve nas nie rozczarował. 
Prawie po każdej prezentacji miał do dodania „coś jesz-
cze”. Jego słynne „one more thing”. Tym razem jest to 
jego biografia, ponad 600-stronicowa książka o Steve’ie, 
która ukazała się w niecały miesiąc po jego śmierci. Po-
zycja, którą każdy fan Apple powinien przeczytać, aby 
dowiedzieć się więcej o „wujku Stefanie” i jego życiu.

Czytałem wszystkie wcześniejsze biografie Steve’a i tą 
też kupiłem i właśnie ją czytam. Pokazuje go jako niesa-
mowitego człowieka. Geniusza, ale też zwykłego „zjada-
cza chleba”, który miał swoje problemy i słabości.

» Steve to perfekcjonista

Znowu udowodnił, że nawet śmierć można perfekcyjnie 
zaplanować i ten plan wdrożyć z idealną precyzją. Trudno 
mi nawet sobie wyobrazić, ile odwagi go musiało koszto-
wać zrozumienie, że nadchodzi koniec jego życia i trzeba 
się na niego przygotować. Ale udało mu się i znowu udo-
wodnił, że nie ma nikogo takiego jak on.

»  Steve, spoczywaj w pokoju wiecznym, 
amen

„Pamiętanie o tym, że każdy z nas umrze jest najlepszym 
sposobem na to, aby uniknąć pułapki myślenia o tym, 
co mamy do stracenia. W obliczu śmierci wszyscy jeste-
śmy nadzy. Nie mamy wymówki, aby nie podążać zatem 
za głosem serca.” Steve Jobs, Stanford Commencement 
Speech. «

http://www.zgsklep.pl
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Jest 23 października 2001 roku, świat – a w szczególności 
Ameryka – pogrążona jest w żałobie po terrorystycznych 
zamachach na World Trade Center i zupełnie nikt nie my-
śli o rozrywce. Tymczasem Steve Jobs nie przekłada swo-
jego wystąpienia i pokazuje światu iPoda. Mogę się tylko 
domyślać jak długo zastanawiał się nad podjęciem tej de-
cyzji. Pewnie niewiele z osób, które słuchały Steva Jobsa 
tego dnia miało świadomość, jak w tamtej chwili na ich 
oczach zmieniało się podejście do muzyki, jak zmieniał się 
sam rynek muzyczny i samo Apple.

Hasłem reklamowym pierwszego iPoda było „Tysiąc pio-
senek w twojej kieszeni”. Hasło tak samo przyciągające uwa-
gę jak ogromna cena sięgająca 500 dolarów. Dolar koszto-

wał wtedy ponad 4 zł, a średnia 
płaca w Polsce wynosiła około 
2000 zł. Więc polskie hasło mo-
gło brzmieć „Muzyka w twojej 
kieszeni za średnią krajową”. 
Muszę przyznać, że 10 lat temu 
z perspektywy Polski i Polaka 
iPod był dla mnie czymś zupeł-
nie abstrakcyjnym. Nie bardzo 
wiedziałem, o co tyle szumu 
i dlaczego ta biała kostka kosz-
tuje prawie 500 $ !!! Dopiero 
pierwsze zetknięcie z iPodem 
na żywo pozwoliło mi zrozu-
mieć tę rewolucję.

» Liczy się przestrzeń

W 2001 roku w Polsce muzyki na wynos słuchaliśmy głów-
nie na przenośnych odtwarzaczach płyt CD. Mieściło się na 
nich bardzo mało muzyki, a zabieranie ze sobą kilku płyt 
było bardzo uciążliwe. Odtwarzacze MP3 z pamięcią flash 
były bardzo drogą nowością i miały czasem zawrotną po-
jemność 256 MB. Tymczasem iPod oferował 5GB !!! pojem-
ności na dysku. Nie pamiętam dokładnie, ale podejrzewam, 
że wtedy mój dysk w komputerze miał niewiele większą 
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pojemność. Tak duża przestrzeń dyskowa pozwalała prze-
nieść na iPod całą swoją muzykę i zabrać ją ze sobą bez za-
stanawiania się, czego będziemy chcieli słuchać.

Ogromna przestrzeń dyskowa to jedna z rewolucji, któ-
rą przyniósł iPod. Kolejną było zupełnie inne podejście do 
sterowania odtwarzaczem. Zamiast ogromnej ilości przy-
cisków mamy kółeczko sterujące. W tym modelu kółecz-

ko nie było jeszcze dotykowe, 
a po prostu fizycznie się ob-
racało. Poza tym elementem 
sterującym mieliśmy jeszcze 
do dyspozycji cztery przyci-
ski na obwodzie kółka oraz je-
den przycisk wewnątrz. Ponad 
kółkiem z przyciskami miejsce 
znalazł ogromny, jak na ówcze-
sne czasy, wyświetlacz o wy-

sokiej rozdzielczości. Zastosowanie takiego sterowania 
oraz dużego wyświetlacza pozwoliło poruszać się po za-
sobach muzycznych w znacznie łatwiejszy i bardziej intu-
icyjny sposób.

» I te białe słuchawki

Ostatnią rewolucyjną zmianą był wygląd urządzenia. iPod 
pierwszej generacji był bardzo ascetyczny. Całkowicie bia-
ły przód i metalowa tylna część obudowy znacznie wyróż-
niały iPoda spośród kolorowych i pokrytych różnymi na-
pisami odtwarzaczy tamtych czasów. Wielkość urządzenia 
była porównywana do paczki papierosów lub do talii kart, 
a waga 185 gramów była niższa niż waga większości ów-
czesnych telefonów komórkowych. Warto też zauważyć, 
że był to jedyny iPod w historii, który miał słowo iPod na-
pisane czcionką szeryfową, każdy kolejny posiadał już na-
pis taki jak znamy do dziś. Geniusz Apple ujawnił się też 
w tak prozaicznej rzeczy jak słuchawki. Element ten pomi-
jany przez inne firmy został zauważony przez Steve i użyty 
w sposób mistrzowski. Razem z iPodem użytkownik otrzy-
mał bowiem białe słuchawki i to właśnie te białe słuchaw-
ki stały się na długi czas wyznacznikiem pokolenia iPoda. 
Ten, kto widział na ulicy białe słuchawki wiedział, że ta oso-
ba słucha iPoda, bez zbędnego zaglądania mu do kieszeni.

» „Tak, działa z Windows”.

Pewnie największą wadą pierwszego modelu było zasto-
sowanie portu FireWire do komunikacji ze światem ze-
wnętrznym. Ograniczało to ten świat w sposób bardzo 
znaczny, czyli tylko do komputera z systemem Mac OS. 

Choć teraz może wydać się to dziwne, to pierwszy model 
iPod nie współpracował z Windows. Pewnie dlatego sprze-
daż pierwszego iPoda nie zachwycała, jedynie 125 tysięcy 
sztuk w ciągu dwóch miesięcy, Apple musiało coś z tym 
zrobić i to szybko.

„To szybko” nadeszło 17 lipca 2002, czyli niespełna 
9 miesięcy po prezentacji pierwszej wersji. iPod drugiej 
generacji nie pozostawiał złudzeń co do charakteru zmian, 
był reklamowany jako „Now for PCs too”.

Jak to możliwe, skoro pierwsza wersja iTunes pod Win-
dows miała swoją premierę dopiero ponad rok później? 
Otóż pierwsza działająca wersja iPoda pod Windows po-
siadała w pudełku program o nazwie Musicmatch Juke-
box i to właśnie za jego pomocą można było zarządzać 
pod Windows własną muzyką, oraz przesyłać piosenki do 
iPoda. Jednak mimo istnienia programu działającego pod 
Windows, używanie tego iPoda nie było takie proste dla 
użytkowników komputerów PC. Komunikacja z iPodem 
ciągle odbywała się poprzez złącze FireWire, a wówczas 
(zresztą jak i obecnie) nie każdy komputer PC je posiadał. 
Zazwyczaj więc zakup iPoda wiązał się z zakupem odpo-
wiedniej karty do komputera. Najważniejsze było jednak 
to, że tym razem Steve mógł powiedzieć do Billa Gatesa 
„Tak, działa z Windows”.

» To nie Steve Jobs jest ojcem iPoda…

W dniu premiery pierwszej generacji dostaliśmy gotowy 
przełomowy odtwarzacz, lecz przed tą datą miało miejsce 
dużo ciekawych zdarzeń. Dziś nikt nie kwestionuje, że iPod 
to produkt Apple, ale nie zawsze tak było. Dlatego pewnie 
większość z Was będzie zdziwiona tym, że Apple nie wy-
nalazło sprzętu, ani oprogramowania do pierwszego iPo-
da. Co ciekawsze, sam pomysł również nie należał do ni-
kogo z Apple. Przy powstaniu 
pierwszego modelu firma ode-
grała jedynie rolę koordynacyj-
ną i nagłaśniającą.

Ojcem iPoda wcale nie jest 
Steve Jobs, jest nim Tony Fa-
dell. Pracował on jako nieza-
leżny usługodawca dla koncer-
nów takich jak Philips, General Magic, czy RealNetworks. 
Kiedyś wymyślił sobie odtwarzacz MP3 połączony z usłu-
gą w stylu popularnego wówczas Napstera. Próbował on 
zainteresować tym pomysłem Philipsa, lecz firma odpra-
wiła go z kwitkiem. Którąś z rzędu firmą, do której zapu-
kał było Apple. Pomysł i sam Tony przypadli do gustu sze-
fom, Tony dostał propozycję pracy, a Apple zleciło misję 
wykonania iPoda firmie PortalPlayer. Projekt, który został 

choć to teraz 
może wydać się 

dziwne to pierwszy 
model iPod nie 
współpracował 
z Windows

ojcem iPoda 
wcale nie jest 

Steve Jobs, jest nim 
tony fadell
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finalnie wykonany był bardzo okrojony. Posiadał jednak 
najważniejsze cechy, czyli system operacyjny i współpra-
cę z nieznanym jeszcze wtedy iTunes.

Projektanci PortalPlayer 
przed premierą iPoda przeży-
wali bardzo ciężkie chwile – nie 
mogli poradzić sobie z dużą 
konsumpcją prądu przez iPo-
da. Wytrzymywał on podobno 
tylko trzy godziny na baterii i to 
w czasie, kiedy był wyłączony! 
Ostatecznie projekt sprzętowy 
został jednak zakończony po-
wodzeniem. Jednak rozstanie 
firm nie zakończyło się przyja-
zny sposób. Główny projektant 
odszedł z PortalPlayer przed 
zakończeniem prac, a Apple 
nawet nie pojawiało się na li-
ście klientów firmy.

Jedyny niepodważalny wkład Apple w iPoda to jego 
wygląd. Został on zaprojektowany przez Jonathana Ive’a, 
czyli człowieka Steva Jobsa, który był odpowiedzialny za 
wygląd wszystkich produktów Apple od czasu powrotu 
Steva do firmy.

Oprócz sprzętu niewątpliwie częścią sukcesu iPoda jest 
oprogramowanie i to zarówno to wewnętrzne, jak i zewnę-
trze instalowane na komputerze.

System operacyjny pierwszego iPoda stworzyła firma 
Pixo, ta sama, która zajmowała się systemem operacyj-
nym przenośnego komputera Apple, czyli Newtona. New-
ton, mimo że nie był sukcesem finansowym, to jednak po-
kazał jak wizjonerski może być Apple, wyprzedził on swój 
czas o ładne parę lat.

Wybór firmy Pixo nie był przypadkowy, ich biuro mie-
ściło się niedaleko siedziby Apple oraz mieli doświadcze-
nie w projektowaniu systemów operacyjnych 
dla urządzeń przenośnych. Projektowali min. 
system dla telefonów Nokii oraz Samsunga. 
Dodatkowo w firmie pracowali byli pracow-
nicy Apple. Wszystkie te czynniki złożyły się 
na to, że już w dwa tygodnie po zleceniu była 
gotowa pierwsza wersja oprogramowania. 
Niektórzy twierdzą, że skoro Pixo tworzyło 
system dla iPoda to znaczy, że Apple samo 
sobie nie poradziło z tym problemem. Było 
jednak trochę inaczej, wszystkie działania 
były wykonywane pod bardzo dużą presją 
czasu i dlatego zlecenie poszło na 
zewnątrz do specjalistów w tej 
materii. Steve Jobs chciał jak naj-

szybciej pokazać iPoda, aby nikt go nie wyprzedził. Był już 
wtedy w pełni przekonany, że będzie to strzał w 10. Oficjal-
nie współpracę z Pixo można było odnaleźć tylko w ekra-
nie informacyjnym pierwsze-
go iPoda, gdzie nazwa firmy 
była wymieniana obok Portal-
Player. W późniejszych iPodach 
obie nazwy znikły. Trzeba jed-
nak oddać firmie Apple, że nad 
wyglądem interfejsu pracowali 
już inżynierowie wewnątrz fir-
my. Pixo zostało potem wyku-
pione przez Sun Microsystems, 
a Apple do dzisiaj samo mo-
dyfikuje oprogramowanie we-
wnętrzne w iPodach.

Dziś z iPodami nieodłącznie kojarzy się iTunes, które też 
nie było pierwotnie dziełem Apple. iTunes zanim ukaza-
ło się pod tą nazwą w styczniu 2001 roku wcześniej było 
znane jako SoundJam. Twórcą SoundJam był m.in. Bill Kin-
caid, który wcześniej pracował w Apple. Zafascynował się 
on plikami MP3 i odtwarzaczem Rio i postanowił stwo-
rzyć coś na platformę Apple. Udało mu się wstrzelić do-
brze w czas, bo chwilę po SoundJam powstał odtwarzacz 
Audion. To właśnie Audion miał szansę stać się w przy-
szłości iTunes, ale twórca Audiona był już zaangażowany 
w rozmowy z AOL. Miały nawet odbyć się trójstronne roz-
mowy, w których uczestniczyłby Audion, AOL i Apple, ale 
jak napisał potem właściciel Audiona „Managerowie z AOL 
nie mieli ani piksela wolnego czasu w kalendarzach”.

* * *

iPod był momentem zwrotnym w najnowszej historii Ap-
ple. Pierwsza wersja wydana była w dużym pośpiechu. 
Firmie zależało, aby zgarnąć jak najwięcej rynku poprzez 

szybkie wypuszczenie odtwarzacza. Udało 
się to w 100%. Dzięki temu urządzeniu Ap-
ple wyszło z zapaści i dziś iPod jest synoni-
mem odtwarzacza MP3, a sam odtwarzacz 
stał się na długie lata wizytówką firmy przy-
ciągającą rzesze klientów do Apple Store. 
Na podobny sukces firma musiała czekać 
do roku 2007, kiedy to światło dzienne uj-
rzał inny przełomowy produkt Steva Jobsa, 
czyli iPhone.

Teraz, po 10 latach na rynku, iPod jest 
przez Apple marginalizowany. Nowe mode-
le niewiele wnoszą, a sprzedaż ciągle spada. 

Jednak wtedy, 23 października 2001 r., 
zaczęło się pokolenie iPoda. «
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Dla wielu premiera najnowszego modelu iPhone’a  była 
ogromnym rozczarowaniem. Jak zwykle pojawiło się mnó-
stwo krytycznych głosów. Najnowszego iPhone’a nazy-
wano już „odgrzewanym kotletem”, „porażką”, „bublem 
Apple”, określano wieloma innymi, niecenzuralnymi epi-
tetami. Mam zupełnie inne zdanie na ten temat…

» Wyścig szczurów

Podczas gdy cały świat próbuje wsadzić do telefonów 
szybsze procesory, więcej pamięci, większe ekrany do-
chodzące do absurdalnych rozmiarów, Apple konsekwent-
nie robi swoje. Design iPhone’a 4 w zasadzie pozostał nie-
zmieniony – nadal mamy szkło i metal. To indywidualna 
sprawa, ale mnie się osobiście ten design nie znudził – jest 
pięknie, estetycznie i minimalistycznie. Co więcej, produ-
cenci innych smartphone’ów mieli 16 miesięcy, żeby do-
gonić Apple pod tym względem, a tymczasem nikt nawet 
nie zbliżył się do jego poziomu.

iPhone 4S nie jest też przeznaczony dla użytkow-
ników poprzedniej generacji. Skierowany jest przede 
wszystkim do milionów posiadaczy modeli 2G/3G/3GS, 
gdzie tym ostatnim kilka miesięcy temu skończyły się 
2-letnie kontrakty. Wyniki sprzedaży z pierwszych trzech 
dni ponadto pokazały, że – pomimo zniechęcenia re-
daktorów i specjalistów – iPhone 4S sprzedał się w re-
kordowej  ilości 4 milionów sztuk. „Sprzedał” to słowo 
kluczowe, ponieważ konkurencja przedstawia liczbę do-
starczonych telefonów do punktów sprzedaży, które nie-
koniecznie trafiły do klientów. Debiut 4S zresztą był lep-
szy niż wszystkich pozostałych iPhone’ów razem wziętych 
i ma szansę prześcignąć najlepiej sprzedający się gadżet: 
Microsoft Kinect.

» Co nowego?

Zmian na zewnątrz w zasa-
dzie nie widać, poza nową an-
teną oraz minimalnie przesu-
niętymi przyciskami głośności 
i suwaka włączającego tryb ci-
chy. Powoduje to co prawda, 
że stare obudowy nie zawsze 
będą pasowały, ale wątpię, 

iphone 4s

Szybszy procesor, lepszy aparat 
i Siri, to jednak coś więcej 
niż odgrzewany kotlet

Wojtek PietruSieWicz
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aby się na to zdecydowali, gdyby nie było to konieczne 
ze względów technicznych.

W środku natomiast znajdziemy technologię znaną 
z iPada 2: układ A5, zapewniający dwukrotnie większą 
wydajność i siedmiokrotnie szybsze przetwarzanie grafi-
ki względem poprzednika A4. Ma dwa rdzenie taktowane 
800MHz każdy, a całość obsługuje 512MB RAM. Tutaj po-
jawiają się kolejne słowa krytyki: dlaczego tak mało tego 
ostatniego? Uczono mnie, aby nie odpowiadać pytaniem 
na pytanie, ale: „A po co?” RAM w iOS jest znacznie lepiej 
wykorzystywany, system nie wymaga go tak wiele jak 
u konkurencji i od premiery jeszcze w żadnym momencie 
nie udało mi się „przytkać” telefonu.

Kolejną nowością, mocno promowaną przez Apple, 
jest aparat. Ma osiem megapikseli i z tego, co udało mi 
się ustalić, matrycę ma jeszcze większą niż u poprzednika. 
Sam obiektyw składa się teraz z pięciu elementów i jest 
jaśniejszy: f/2.4 vs. f/2.8 w iPhone 4. Tryb nagrywania fil-
mów z kolei otrzymał stabilizację wideo, która jest włą-
czona na stałe i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Ma-
teriały są też zapisywane w 1080p przy 30 fps (29.94 tak 
dla ścisłości), a filmy mają bitrate na poziomie 24.75 Mbps.

Ostatnią nowością jest bez wątpienia Siri, nasz „pokor-
ny, wirtualny asystent”, który niestety nie rozumie nasze-
go ojczystego języka w dniu dzisiejszym. Wspiera obecnie 
język angielski, francuski i niemiecki, przy czym ten pierw-
szy wymaga zdefiniowania naszego akcentu: angielskiego, 
amerykańskiego lub australijskiego.

» Wydajność

Przez pierwsze kilka dni podziwiałem wydajność 
 iPhone’a 4S, do której bardzo szybko się przyzwyczaiłem. 
Dopiero powrót na kilka chwil do iPhone 4 uświadomił mi 
różnicę. Na filmach rzeczywiście widać, że to jest sekun-

da tu, dwie sekundy tam, ale 
w praktyce, wykonując jakieś 
konkretne zadanie, ta różni-
ca zaczyna robić się znacznie 
większa. Przykładowa sytu-
acja: robię zdjęcie, otwieram 
Camera+, ładuję wspomniane 
zdjęcie, modyfikuję je według 
potrzeb i na koniec zapisuję 
do rolki. Takie operacje nagle 
stają się o kilkanaście do kil-
kudziesięciu sekund szybsze 
i na koniec dnia nagle okazuje 
się, że zebrało się tego całkiem 
sporo. Będzie to miało znacz-

nie tak naprawdę tylko dla najbardziej wymagających, 
a właściciele poprzednich modeli nie powinni się mar-
twić: wydajność iOS 5 jest zaskakująco wysoka, nawet na 
iPhone 3GS. Widać, że Apple odrobiło lekcje w tym tema-
cie i skupia się na optymalizacji systemu.

Najbardziej szokująca jest jednak częstotliwość, z jaką 
możemy robić zdjęcia. Aparat jest gotowy przed moim 
kciukiem, co niestety nie miało miejsca w poprzedniku, 
gdzie często musiałem czekać aż ponownie otworzy swo-
ją „źrenicę” po zapisaniu poprzedniego zdjęcia. Przypomi-
nam też, że można wyzwalać migawkę przyciskiem + od-
powiedzialnym za zwiększanie głośności.

» Zdjęcia i wideo

Nie miałem dotychczas zastrzeżeń do jakości zdjęć z iPho-
ne’a 4. Często zastępował mi mojego Panasonica LX3, któ-
rego zwyczajnie nie chciało mi się pakować do kieszeni. 
Dzisiaj już wiem, że 4S całkowicie go zastąpi – po prostu 
wygoda, jaką niesie za sobą brak kolejnego gadżetu w kie-
szenie przewyższa niewielką przewagę jakościową. Jak już 
wspominałem, nie miałem zastrzeżeń do zdjęć z 4-ki, ale 
ostrość zdjęć z 4S jest znacznie wyższa – na tyle, że mia-
łem wrażenie jakbym patrzył na fotografie z modelu 3G… 
może 3GS. Przepaść bardzo mnie zaskoczyła i sytuacja wy-
gląda bardzo podobnie w przypadku kręcenia materiałów 
wideo, gdzie ostrość to jeden z najistotniejszych elemen-
tów. Jednak to stabilizacja obrazu dopiero powoduje, że krę-
cenie czegokolwiek tak małą „kamerą” zaczyna mieć sens.

» Siri

To wirtualny asystent najdłużej pozostał na językach me-
diów po premierze iPhone’a 4S. Obecnie jest w fazie beta 
i pełna funkcjonalność dostępna jest tylko na terenie USA, 
ale nie przeszkadza mi to na prowadzenie dialogów z wła-
snym telefonem. Codziennie proszę Siri o ustawienie mi 
budzika czy o przypomnieniu o jakimś zadaniu do wyko-
nania jak będę opuszczał miejsce, w którym się aktualnie 
znajduję. Proszę ją również o pokazania mi kalendarza, 
dodanie do niego nowej pozycji i wiele innych czynności, 
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na które nie muszę teraz poświęcać czasu – robię to po 
prostu w trakcie jazdy samochodem lub podczas spaceru, 
gdzie wcześniej musiałbym się zatrzymać i skupić na tej 
czynności. Niestety na to mogą sobie pozwolić tylko oso-
by mówiące z przyzwoitym akcentem i stosunkowo dobrą 
znajomością wspieranych przez nią języków.

Pełna funkcjonalność Siri na terenie USA zapowiada 
bardzo interesującą przyszłość. Można ją dodatkowo pro-
sić o znalezienie restauracji czy praktycznie czegokolwiek 
innego w pobliżu nas, wysłania lub odczytania wiadomo-
ści SMS i email, skorzystać z nawigacji i wiele więcej. Ko-
mendy znane z dotychczasowego Voice Control, na przy-

kład do odegrania muzyki czy 
wybrania numeru do kogoś, 
są oczywiście nadal wspiera-
ne. Poprosiłem przed chwilą 
Siri o odegranie “czegoś Nirva-
ny” – w odpowiedzi usłysza-
łem “Heart Shaped Box”. To 
pewnie przypadek, ale ideal-
nie wcelowała w mój nastrój.

Ciekawym zjawiskiem jest 
fakt, że znaczna większość 
społeczeństwa Siri traktuje 

jako płeć piękną, pomimo, że po niemiecku i „angielsku-
-angielsku” odpowiada męskim głosem. Jednak jej drob-
ne kąśliwe uwagi czy odpowiedzi na pytania znane z fil-
mu „Odyseja Kosmiczna 2001” są urocze. Rozbawiła mnie 
też rozmowa na temat wieku Siri: 

Ile masz lat?
Nie wolno mi odpowiedzieć na to pytanie.
Dlaczego nie?
Widzisz rzeczy i mówisz ‘Dlaczego?’ A ja śnię o rzeczach, 

których nigdy nie było i mówię ‘Dlaczego nie?’
Można ją też poprosić o opowiedzenie nam historyj-

ki lub kawału … To oczywiście niczemu nie służy, ale fak-
tem pozostanie, że to pierwsze tak intuicyjnie i inteligent-
nie zaprojektowane rozpoznawanie mowy, w którym nie 
jest konieczne pamiętanie konkretnych komend. Siri jest 
w większości sytuacji na tyle inteligentna, że wie o co nam 
chodzi i potrafi wciągnąć kontekst z poprzednich zdań 

czy pytań. Dane nie są przetwarzane przez telefon tyl-
ko, wzorem rozwiązań Google, wysyłane na serwery Ap-
ple i zwracane po krótkiej chwili. Niewątpliwie osoby od-
powiedzialne za Siri są dzięki temu w stanie prześledzić 
dialogi spośród milionów zapytań i w przyszłości otrzy-
mamy znacznie bardziej kompletny produkt. Miejmy na-
dzieję, że wspierający nasz ojczysty język.

Paradoksalnie to właśnie Siri za kilka lat może mieć de-
cydujący wpływ na interfejs wielu urządzeń Apple, w tym 
Maków i Apple TV.

» Czy warto?

To będzie bardzo indywidualna sprawa, zresztą jak zwykle. 
Użytkownicy 4-ek w zasadzie nie mają powodu do uaktu-
alnienia sprzętu, chyba że chcą „najlepsze i najnowsze”. 
Różnica w wydajności jest spora, ale nie przeszkadza do-
póki jej się nie doświadczy. W zasadzie najważniejszym 
powodem na upgrade z iPhone’a 4 może być aparat i tryb 
1080p podczas kręcenia wideo. Tutaj różnice są już na-
prawdę znaczne. Dla posiadaczy starszych modeli to tak 
zwany „no-brainer”, czyli nie warto nawet tracić czas na 
zastanawianie się i trzeba go po prostu kupić. Na koniec 
pozostają osoby, które tak naprawdę tylko wykorzystują 
iPhone’a jako telefon, nie kupują aplikacji, nie wykorzy-
stują funkcji internetowych czy multimedialnych – to już 
indywidualna decyzja zależna od stanu obecnego telefo-
nu i zapewne paru innych rzeczy.

Pojawiły się też głosy, że warto poczekać do marca 
2012 r. na iPhone’a 5. Podejrzewam, że to są zwyczajne 
marzenia osób, których nie zadowala obecny model i nie 
spodziewałbym się kolejnej iteracji iPhone’a przed upły-
wem 12 miesięcy od premiery 4S. «

apple iPhone 4S        
Ocena	iMagazine: 6/6

SoC:	Apple A5, dual-core, 800Mhz 

RAM:	512MB
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Apple Thunderbolt Display kazał długo nam na siebie cze-
kać. W sprzedaży pojawił się dopiero dwa miesiące po 
jego oficjalnej prezentacji. Następca Apple 27” LED Cine-
ma Display niby niewiele wprowadza poza portem Thun-
derbolt, a jednak te zmiany mają szczególne znacznie. 
Przede wszystkim dla użytkowników najnowszych Mac-
Booków wyposażonych w ten nowoczesny port.

» Porty, porty i jeszcze razy porty

ATD to nie tylko pierwszy na świecie monitor wyposażony 
w port Thunderbolt. To przede wszystkim stacja dokują-
ca dla naszych MacBooków, a już w szczególności dla no-
wego Aira, który jest okrojony z FireWire, Ethernetu oraz 
większej ilości USB. Thunderbolt Display dodatkowo za-
pewnia zasilanie poprzez wbudowany kabel z odpowied-
nią końcówką dla MacBooków.

Na tylnej ścianie monitora znajdziemy trzy porty 
USB 2.0 – jeden FireWire 800, gigabitowy Ethernet oraz 
Thunderbolt. Całości dopełniają wbudowane głośniki, 
kamera FaceTime HD oraz trzy kable: zasilający, ładujący 
MacBooki oraz Thunderbolt. Wspomniany port TB (nie my-
lić z kablem) zapewnia możliwość podłączenia szeregowo 

kolejnych urządzeń, np. kolejnego ATD lub macierzy dys-
kowej – do pięciu w sumie.

» Stacja dokująca

Na pierwszy rzut oka widać, że jest to monitor przeznaczo-
ny przede wszystkim dla użytkowników mobilnych. Wy-
starczy podłączyć dwa kable (Thunderbolt i zasilający), 

WoJTEK piETrusiEWiCz
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diSPlay

najszybszy air 
w parze ze szkłem, 
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w jednym!
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aby MacBook miał dostęp do głośników, kamery i urzą-
dzeń podłączonych do wbudowanych portów ekranu. Zda-
je się to być rozwiązanie niemal perfekcyjne – wystarczy 
podpiąć dwa przewody po powrocie do domu, aby na-
tychmiast mieć Internet po kablu, zewnętrzne dyski czy 
macierze i kolejny ekran (lub ekrany), na których można 
pracować znacznie bardziej komfortowo.

» Wady

Rozwiązanie Apple’a ma jednak kilka wad. Kabel Thunder-
bolt podłączany do komputera jest bardzo krótki i dotych-
czas nie znalazłem możliwości jego przedłużenia. Niecałe 
dwa metry to zdecydowanie za mało, żeby sięgnąć do du-
żego Mac Pro stojącego pod typowym biurkiem. Spraw-
dza się w zasadzie tylko w przypadku MacBooków lub jako 
drugiego monitora dla iMaka.

Apple słynie z dbałości o detale, ale jeden przega-
pił – nie ma możliwości odczepienia kabla zasilającego 
 MacBooki jeśli z niego nie korzystamy. Jest na stałe wcze-
piony w tył monitora i możemy go co najwyżej zwinąć 
i próbować podczepić pod nogę. Ten fakt mnie dodatko-
wo utwierdza w przekonaniu, że jest to produkt przede 
wszystkim dla użytkowników laptopów.

Na koniec zostawiam już tradycyjny zarzut. Chciałbym 
zobaczyć wariant Apple Thunderbolt Display bez szkla-
nej szyby przed ekranem. Niektórzy zdecydowanie wolą 
matowe ekrany! To samo zresztą chciałbym zobaczyć we 
wszystkich innych iMakach i MacBookach.

Wraz z monitorem w redakcji pojawiła się najdroższa i naj-
mocniejsza wersja Aira z dwurdzeniowym Core i7 takto-
wanym 1.8 GHz. Nie różni się w zasadzie niczym poza wy-
dajnością w stosunku do modelu Core i5, opisywanego 
w czerwcowym numerze iMagazine. MacMark, nasz „do-
mowy” benchmark, ujawnił, że w typowych zastosowa-
niach jedyna poważna różnica występuje podczas importu 
zdjęć do Lightrooma wraz z generowaniem podglądów 1:1. 
Ma ponad 30-sekundową przewagę nad tańszym bratem: 
204 sekundy zamiast 237. W każdym innym teście różnica 
była znikoma i w granicach błędu pomiarowego. Pytanie, 
czy warto dopłacać do i7 pozostawiam każdemu do sa-
modzielnego rozważenia – podpowiem jedynie, że wyma-
gania oprogramowania wzrastają i z czasem bardziej do-
cenimy sprawność szybszego procesora, tym bardziej, że 
takiego komputera przeważnie nie wymienia się co roku.

» A sam ekran?

Format 16:9, rozdzielczość 2560 x 1400 pikseli, wyświe-
tlanych w technologii IPS, bardzo dobra jakość oraz pięk-
ny design wraz z powyższą funkcjonalnością zdają się być 
przepisem na sukces. Dla znacznej większości użytkowni-
ków będzie to najlepszy monitor, jaki są w stanie kupić. 
Cena, biorąc pod uwagę funkcjonalność oraz jakość wyko-
nania, jest na akceptowalnym poziomie 4.599 zł. Konku-
rencja w tym segmencie jest znikoma: DELL jest co praw-
da znacznie tańszy (i ma znikomy procent funkcjonalności 
propozycji od Apple), ale matowe Eizo, NECi i tym podob-
ne są zdecydowanie skierowane do bardziej profesjonal-
nych użytkowników.

» Na koniec

Thunderbolt Display w połączeniu z MacBookiem stano-
wią idealnie dobraną parę. Koniec z topornymi stacjami 
dokującymi znanych sprzed lat – ten zestaw jest nie tylko 
piękny, ale również bardzo funkcjonalny. «

apple macBook air
CPU:	Intel Core i7 1.8 GHz dual-core

Ekran: 11.6”, 1366x768 px, LED, glossy bez szkła

Pamięć:	4GB SSD: 256GB

Porty:	1x USB 2.0, 1x MagSafe, 1x Thunderbolt

Czas	pracy	na	baterii: do 5-ciu godzin

MacMark:	129

apple 
thunderbolt display         
(dla właścicieli MacBooków 
z portem Thunderbolt)        
Ekran: 27”, 2560x1440 px, 16:9, IPS, glossy

Porty: 3x USB 2.0, 1x FireWire 800, 1x Gigabit Ethernet, 
1x Thunderbolt umożliwiający podłączenie 
do 5-ciu urządzeń

Multimedia:	kamera FaceTime HD 
i wbudowane głośniki stereo

Ocena:	Pierwszy minus jest za krótki kabel 
Thunderbolt w przypadku 
komputerów stacjonarnych, 
a drugi za brak wersji z matowym ekranem

macBook air 11” core i7 1.8 gHz
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stacja ma w  nazwie wiele mówiące 
xtreme. To zobowiązuje

Stację dokującą JBL OnBeat Xtreme odebrałem osobiście 
z rąk Product Menagera, odpowiedzialnego za ten seg-
ment w firmie HARMAN International Industries. Dodał, 
że możemy napisać, że jako pierwsi ją testowaliśmy w Pol-
sce i że gra za…chwycająco.

Spojrzałem na pudełko w drodze do samochodu i… mo-
ment… chwila… przecież ja ją testowałem już jakiś czas 
temu?! Jestem pewien, że testowałem! Odkopanie archi-
wów w domu ujawniło, że się jednak myliłem. Testowa-
łem stację JBL OnBeat, a ta ma w nazwie wiele mówiące 
Xtreme. To zobowiązuje.

OnBeat Xtreme pomylił mi się OnBeat, bo na pierwszy 
rzut oka wygląda bardzo podobnie. Obie stacje wykonano 
według projektu JBL Weave. W przypadku tych stacji zna-
czy to tyle, że mają one kształt jakby dwóch nachodzących 
na siebie owali, w których wnętrzu ukryto, w tym przypad-
ku dwie pary głośników. Jednak nie trzeba mieć sokole-
go wzroku, aby zobaczyć między stacjami różnice. Przede 
wszystkim Xtreme jest dużo większa i cięższa. Waży 4 kg, 
a jej mniejsza siostra niecały kilogram. Stacja wymiara-

mi przypomina testowane przez nas B&W Zeppelin lub 
Philips Fidelio DS9000. Zdaje się też uderzać w ten sam 
segment, zarówno cenowy, jak i jakościowy. Od tamtych 
stacji wyróżnia ją na pewno świetnie pomyślany system 
dokowania iPada lub iPhone’a. Dzięki niemu urządzenie 
umieścimy zarówno w pionie i w poziomie, a sama zmia-
na orientacji wymaga jedynie jednego ruchu ręką. Dock 
jest trochę podobny do tego 
z JBL OnBeat, ale jest bardziej 
dopracowany.

Co najważniejsze nowa 
wersja uchwytu pozwala na 
obrócenie nie tylko iPhone’a, 
ale także i iPada i to zarówno 
w pierwszej wersji, jak i  iPada 
2. Co ciekawe, nie wymaga 
to żadnych dodatkowych ada-
pterów. Oprócz tego uchwyt 
umieszczony jest na dodatkowym pałąku, dzięki cze-
mu zadokowane urządzenie jest jakby lepiej ekspono-
wane. Sam system dokowania to prawdziwe mistrzo-
stwo świata, a całość konstrukcji cechuje bardzo duża 
powściągliwość. Brak wyświetlaczy, ozdobników, świate-
łek jest charakterystyczny dla produktów z wyższej pół-
ki. Stacja posiada jedynie pięć małych przycisków, któ-

norBErT Cała

JBl onBeat xtreme

JBl to sprzęt, 
który ma 

wyglądać ok i grać 
ok, ale bez żadnych 
„achów i „ochów”. 
onBeat xtreme łamie 
trochę ten schemat
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re umieszczono na jednym z boków stacji i wykończono 
w srebrnym kolorze.

OnBeat Xtreme to także dźwiękowo zupełnie inna pół-
ka niż OnBeat. Wspomniałem przy opisie wyglądu stacji, 
że waży ona 4 kg, czyli zdecydowanie więcej niż mniejsza 
siostra. Na tę dużą, tak potrzebną w tworzeniu głębokie-
go dźwięku wagę, mają główny wpływ zastosowane we-
wnątrz głośniki. Za odtwarzaniem dźwięków w JBL OnBe-
at Xtreme stoją bowiem dwa głośniki basowe Atlas i dwa 
wysokotonowe tweetery Ridge. Radosną czwórkę głośni-
ków napędza bardzo mocny wzmacniacz 4 x 30 W. Wspie-
rając się przy okazji cyfrowym korektorem dźwięku DSP. 
Właściciel stacji może wpływać na dźwięk poprzez equali-
zer sterowany co ciekawe, z dostępnej w AppStore darmo-
wej aplikacji OnBeat Xtreme. Aplikacja pozwala na stero-
wanie listą odtwarzania, wspomnianymi ustawieniami EQ, 
umożliwia także ustawienie alarmu lub budzika. Dźwięk 
do stacji możemy przesłać z zadokowanego iUrządzenia 
lub bezprzewodowo. Co jednak ciekawe, bezprzewodo-
we przesyłanie dźwięku to nie Applowy standard AirPlay, 

który JBL z powodzeniem sto-
suje w innych swoich stacjach 
tylko popularny Bluetooth. 
Dzięki temu na pewno zwięk-
sza się liczba urządzeń, z któ-
rych możemy przesłać muzy-
kę do głośnika. Może być to 
np. MacBook oraz tfu tfu tele-
fon z Androidem na pokładzie. 
Stacja wspiera Bluetooth-owe 

profile A2DP i AVRCP i kodek AAC gwarantujący pracę 
bez zniekształceń i przesyłanie dźwięku w doskonałej ja-
kości. JBL OnBeat Xtreme ma też na pokładzie standar-
dowe gniazdo 3,5 mm, do którego można podłączyć inne 
odtwarzacze muzyczne, a także port USB do aktualizacji 
oprogramowania i synchronizacji z iTunes.

Sam nie do końca mogę uwierzyć w to, co napisałem 
wcześniej, czyli ustawienie w tej samej linii B&W Zeppelina, 

który jest klasą sam dla siebie, Philipsa Fidelio DS9000W, 
który udowodnił, że gra znakomicie i „zwykłej” stacji JBL. 
W koncernie Harman to marka Harman Kardon była tą 
z wyższej półki. JBL to był sprzęt, który ma wyglądać OK 
i grać OK, ale bez żadnych „achów i „ochów”. OnBeat Xtre-
me łamie trochę ten schemat.

Dźwięk wydobywający się z tej stacji jest przepotężny. 
Można nią zasilić niejedną dużą prywatkę. Zbyszek Urbań-
ski z TVN Turbo Gadżet, który testował stację PO NAS: 
D powiedział mi, że doskonale nadaje się ona do sypial-
ni – lepiej, żeby sąsiedzi myśleli, że organizujesz imprezę, 
a nie sexparty. Wiemy nie od dziś, że głośno to nie znaczy 
dobrze, ale tym razem jedno i drugie idzie parze. Charak-
terystycznie już dla JBL najlepiej wypada świetny środek. 
Jest czysty, nie zależnie od siły wzmocnienia. Towarzysza 
mu bardzo dobre, głębokie i miękkie basy. Na minus zaś 
jak zwykle u JBLa, tony wysokie, które są trochę meta-
liczne, jednak po pierwsze da się to zniwelować za pomo-
cą EQ, a po drugie sporo gatunków muzycznych uwielbia 
taką charakterystykę dźwięku.

JBL OnBeat Xtreme będzie dostępny w listopadzie 2011 
w cenie ok. 2199 zł. To drogo i trzeba się porządnie zasta-
nowić czy nie wolimy choćby wspomnianego i kosztujące-
go podobnie B&W Zeppelina. Myślę, że to zależy od indy-
widualnych gustów, zarówno tych muzycznych jak i tych 
estetycznych. Do wielu gatunków muzyki i wielu pomiesz-
czeń JBL będzie się lepiej nadawał. «

JBl onBeat xtreme        
Ocena	iMagazine: 3/6

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

Sam system 
dokowania to 
prawdziwe 

mistrzostwo świata, 
a całość konstrukcji 
cechuje bardzo duża 
powściągliwość

dźwięk 
wydobywający 

się z tej stacji jest 
przepotężny. można 
nią zasilić nie jedną 
dużą prywatkę
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W roku 1966 John Bowers wypowie-
dział takie zdanie: „najlepszy głośnik 
to nie ten, który daje z siebie najwię-
cej, ale ten, który zabiera najmniej”

Bowers & Wilkins od zawsze kojarzy mi się z firmą dosko-
nałą i trzymającą ten sam wysoki poziom od początku 
swojego istnienia. Jednocześnie niestety od zawsze pro-
dukty tej firmy były w strefie moich marzeń za sprawą ich 
wysokiej ceny. Cenę tłumaczy zasada „coś za coś”, a ja jako 
świadomy użytkownik świata rozumiem tę zasadę w 100% 
i muszę ją zaakceptować. Tylko i wyłącznie z powodu tej 
małej błahostki, jaką są pieniądze, nigdy nie posiadałem 
żadnego sprzętu tej firmy.

Po wcześniejszych tekstach Dominika, Norberta i Wojtka 
nabrałem jeszcze większej ochoty na przetestowanie czego-
kolwiek od B&W i nie mogłem doczekać się swojej szansy.

Gdy dowiedziałem się, że będą to słuchawki dousz-
ne podskoczyłem do góry i klasnąłem trzy razy uszami, 
bo właśnie w 92,3% wolnego czasu w taki sposób muzy-
ka trafia w moje uszy i właśnie 
taki sprzęt będę mógł przete-
stować najdokładniej.

»  „Słuchawki, na które 
czekał Twój iPod”

Model tych słuchawek znacie 
już z reklam, które pojawiały 
się od jakiegoś czasu w iMa-

JarosłaW Cała

BoWerS & WilkinS c5

tylko 
i wyłącznie 

z powodu tej małej 
błahostki, jaką są 
pieniądze nigdy nie 
posiadałem żadnego 
sprzętu tej firmy
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gazine. „Słuchawki, na które czekał Twój 
iPod” – tak brzmiał tytuł tej reklamy. C5, 
bo o nim mowa, to zebrane systemy 
używane w seriach głośników, dockach 
oraz słuchawkach hi-fi zminimalizowa-
ne i przeniesione w słuchawki douszne, 
które zawsze możemy mieć przy sobie 
i przez to używamy ich najczęściej.

Wzornictwo, styl i jakość to cechy, którymi 
Bowers & Wilkins kierują się w każdym wyprodu-
kowanym modelu swojego sprzętu, co sprawia, że 
idealnie pasują one do urządzeń Appla stawiającego 
na dokładnie takie same wartości. Te firmy pasują do 
siebie jak grill do piwa albo jak wódka do śledzia. Dla-
tego słuchawki sygnowane są „Made for iPod, iPho-
ne, iPad” i za pomocą pilota posiadającego mikrofon 
w pełni współpracują ze wszystkim, co nadgryzione.

»  Przy zwykłej MP3 skrzydeł 
nie rozwiniesz…

W roku 1966 John Bowers wypowiedział takie zdanie: „Naj-
lepszy głośnik to nie ten, który daje z siebie najwięcej, 
ale ten, który zabiera najmniej”. To zdanie mocno zapa-
dło mi w pamięć, dając sporo do myślenia. Za każdym ra-
zem, kiedy wkładałem słuchawki do uszu myślałem o tym 
i nie byłem w stanie wymyśleć czegoś, co lepiej scharak-

teryzowałoby dźwięk, jaki do 
mnie dociera. Żadnego oszu-
kiwania i sztucznego podbija-
nia tonów – tam, gdzie ma być 
delikatnie i gładko to tak jest. 
Jeśli są bębny, to czujemy je 
na całym ciele, ale nie tracimy 

przez to innych dźwięków. Często spotykałem się ze słu-
chawkami, które miały solidny bas, ale przez to cały czas 
grały nisko, co na dłuższą metę męczyło. W przypadku 
C5 każdy ton ma swoje miejsce, które słyszymy dokład-
nie tam, gdzie trzeba. Jak tylko podczas masteringu płyty 
coś pójdzie nie tak, to od razu to usłyszymy i dzięki nim 
nic się przed nami nie ukryje. Tych słuchawek mogą bać 
się producenci muzyczni.

Dominik w swoim tekście o modelu P5 pisał o stan-
dardowej jakości mp3, która jest zbyt słaba. W przypad-
ku tego modelu jest tak samo, więc muszę się pod tym 
podpisać. Zwykła empetrójka i przenośny odtwarzacz to 
dla C5 stanowczo za mało, żeby rozwinąć skrzydła. Koń-
cząc o dźwięku muszę jeszcze napisać o dynamice, która 
jest tak dobra, że nawet gdy słuchamy na tzw. „maxa” nie 
zmienia się ani trochę i nic nie traci na jakości.

» Przede wszystkim wygoda

Kolejnym aspektem, który odgrywa rów-
nie ważną rolę w słuchawkach dousznych 

jest wygoda. Tutaj B&W zastosowało rzecz, któ-
ra jest rewolucją na rynku. Mianowicie system 
odpowiedniego utrzymania słuchawki w uchu. 
Secure Loop to innowacja wykorzystująca mięk-
ką pętle, która przy odpowiednim ustawieniu 
idealnie dopasowuje się w małżowinie ucha. Na 
początku to rozwiązanie delikatnie denerwuje, 
ponieważ trzeba chwilę poświęcić nad dobrym 
ustawieniem pętli. Dużo zależy również od do-
brania wielkości gumowej nakładki, jednak jak 
tylko zgramy te dwa ustawienia rezultat jest re-
welacyjny. Słuchawki świetnie się trzymają, co 
sprawia, że w ogóle nie czujemy ich obecności. 
Podsumowując, wszystko sprowadza się do przy-
słowia „Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”.

Do produkcji słuchawek wykorzystane zosta-
ło aluminium najwyższej klasy i całość wyglą-

da świetnie, co oczywiście jest normą w przypadku B&W. 
Standardem jest również dopracowanie każdego szcze-
gółu do perfekcji, a napisy Bowers&Wilkins w wielu miej-
scach dodają smaczku i potwierdzają, że mamy do czynie-
nia ze sprzętem z górnej półki.

Nawet opakowanie zosta-
ło wykonane w taki sposób, że 
chyba nikt nawet przez chwilę 
nie pomyśli o wyrzuceniu go 
do śmieci. Z całą pewnością 
są to najlepsze słuchawki do-
uszne, z jakimi miałem kiedy-
kolwiek styczność i mam cichą 
nadzieję, że pozostaną ze mną 
już na zawsze.

Trochę obawiam się, że wykorzystałem wszystkie kom-
plementy, jakie znam, a wiem, że sporo mi się ich przy-
da przy testowaniu słuchawek, jakie niebawem (mam na-
dzieję) do mnie trafią. «

Bowers & Wilkins c5        
Ocena	iMagazine: 6/6

Dane	Techniczne: Pasmo przenoszenia: 10-20 KHz

Impedancja: 32 om

Czułość: 118 dB

Złącze: 3,5 mm

Cena: 799 zł

tych słuchawek 
mogą bać się 

producenci muzyczni

Podsumowując, 
wszystko 

sprowadza się do 
przysłowia „Jak sobie 
pościelisz, tak się 
wyśpisz”



http://www.tophifi.pl/towar/id/1294/sluchawki_p5/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1040/zeppelin_mini/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1695/zeppelin_air/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1231/mm1/
http://tophifi.pl/
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Celem było stworzenie linii słuchawek 
dla ludzi aktywnych, którzy wyróżnia-
ją się z tłumu, a w ich żyłach płynie 
czysta adrenalina.

Kolejny numer i kolejny Philips. Chyba powoli staje się 
tradycją, że to ja testuję sprzęt właśnie tej firmy, a przy 
tym moje mieszkanie zamienia się w jej mały magazyn. 
Tym razem w moje ręce, a dokładniej na moje uszy, tra-
fiły słuchawki.

» Słuchawki dla megaaktywnych

Od samego początku test słuchawek zapowiadał się 
fajnie… bo to nie są zwykłe słuchawki. Powstały dzię-
ki współpracy Philipsa z firmą O’Neill, która znana jest 

przede wszystkim w kręgach 
osób uprawiających sporty 
ekstremalne. Cały projekt to 
mocno zorganizowana akcja, 
do której zaproszone zosta-
ły niezłe „freaki’’, począwszy 
od mistrzów snowboardingu 
a kończąc na pięknych serfer-
kach. Celem było stworzenie 
linii słuchawek dla ludzi ak-
tywnych, którzy wyróżniają się 

z tłumu, a w ich żyłach płynie czysta adrenalina. Wszyst-
kich informacji na temat projektu można dowiedzieć się 
ze strony www.toaheadphones.com.

Do naszej redakcji trafił model SHO9560 The Stretch 
w kolorach błękitno-szarych, który od razu przycią-
ga uwagę dzięki nietuzinkowemu opakowaniu. Solidny 
karton z rewelacyjną grafiką wykonaną zapewne przez 
O’Neill’a zachwyca dbałością o każdy szczegół. Dalej nie 
jest gorzej, pod przednią pokrywą widnieje snowboar-
der Jeremy Jones. Jeremy uprawia tzw. freeriding, czy-
li ujarzmianie najbardziej niedostępnych szczytów na 
świecie i jest w tym niekwestionowanym mistrzem. Je-
śli lubicie deskę i nie znacie tego kolesia to polecam po-
święcić trzy dni na youtubie, warto! Na tyle opakowania 
mamy grafikę słuchawek w przekroju z zaznaczeniem 
ich największych zalet i funkcji. Całe opakowanie daje 
nam poczucie zakupienia czegoś bardzo porządnego.

» Najpierw odsłuch, potem cena…

Zawsze gdy przychodzi do pierwszego odsłuchu urządze-
nia, które testuję kieruję się jedną żelazną zasadą – nigdy 

PHiliPS  
o’neill 
SHo9560 
tHe StretcH

JarosłaW Cała

Solidny karton 
z rewelacyjną 

grafiką wykonaną 
zapewne przez 
o’neill’a zachwyca 
dbałością o każdy 
szczegół.

http://www.toaheadphones.com
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przed odsłuchem nie sprawdzam jego ceny. Tak też było 
i tym razem. Do uruchomienia słuchawek nie potrzeba 
prądu, bez zastanowienia podłączyłem je więc do iPo-
da, darując sobie mixer, gramofony i analogową muzy-
kę. W tym miejscu należy napisać, że SHO9560 są kom-
patybilne z każdym iPodem, iPhone’em i iPadem. Po-
siadają pilota z wbudowanym mikrofonem na kablu, za 
pomocą którego możemy pogłaśniać, ściszać i – w przy-
padku iPhone’ów – odbierać połączenia telefoniczne. 
Ciężko opisać to, co usłyszałem, ale chyba słowo ma-
sakra jest odpowiednie. Mogę jeszcze użyć takich słów 

jak: tragedia, porażka, klęska. 
Poczułem się oszukany przez 
 Philipsa, firmę, którą tak bar-
dzo szanowałem. Po powrocie 
do domu odłożyłem słuchaw-
ki w tzw. kąt, w którym przele-
żały kilkanaście dni. Czas nie-
ubłagalnie mijał, a ja wiedzia-
łem, że i tak coś muszę o nich 
napisać, więc odkurzyłem pu-
dełko i podszedłem do tematu 
raz jeszcze. Tym razem zaczą-
łem od sprawdzenia ceny, co 

jeszcze bardziej mnie pogrążyło – 399 zł. Wtedy uświa-
domiłem sobie, że to niemożliwe, aby tak słabo grały. 
Podłączając pod mixer musiałem trochę pokombinować 
z kablem i ta kombinacja odkryła tajemnicę słabej jako-
ści dźwięku. Kabel wypinany jest od całości przez złącz-
kę, która nie była dociśnięta, przez co słuchawki grały 
nie pełnym pasmem. Możecie pomyśleć „co za idiota”, 
ale to, w jaki sposób zachowywały się słuchawki z nie-
dopiętym kablem ciężko opisać, na pewno nie podejrze-
wałem czegoś takiego.

Kiedy już zagrały tak jak trzeba, zrobiłem duuuuuuże 
uffffff. To, co teraz napiszę równie dobrze mógłbym 
skopiować z każdego innego mojego tekstu o Philip-
sie. Dźwięk czysty z ładnym i głębokim basem. Bar-
dzo głośne, jednak im dalej w las tym gorzej z dynami-
ką. Standardowo też przydałoby się trochę więcej to-
nów średnich.

Jednak w przypadku tych słuchawek dźwięk nie jest 
aż tak ważny. Wiem wiem, to, co piszę jest dziwne, ale 
naprawdę tak jest. Tutaj priorytetem jest funkcjonalność, 
designe i wytrzymałość. W tych kwestiach SHO9560 nie 
ma konkurentów. Pałąk został wykonany z nylonowego 
polimeru TR55, dzięki czemu możemy go wyginać w do-
wolną stronę bez obawy o jakiekolwiek pęknięcia. Do-
datkowo, ten materiał jest odporny na skrajne tempe-
ratury, wytrzyma w wysokich górach przy dużych mro-
zach oraz na rozżarzonym piasku. Jeszcze ciekawszy jest 
materiał, z którego zrobiony jest kabel – jest ogniood-
porny i co staje się już standardem, nie plącze się.

Słuchawki to bardzo osobista rzecz, a jak wiadomo 
każdy jest inny i kieruje się innymi priorytetami w ży-
ciu. Trzeba obiektywnie przyznać, że w tym przedzia-
le cenowym można znaleźć lepiej brzmiące słuchawki, 
tylko czy z nimi przeżyjesz tyle ciekawych przygód, któ-
rych te słuchawki się nie boją? Raczej nie. Wybór jak za-
wsze należy do Ciebie. «

Philips o’neill  
SHo9560 the Stretch        
Pasmo	przenoszenia: 12–24 000 Hz

Impedancja: 32 om

Czułość:	105 dB

Średnica	głośnika:	40 mm

Długość	przewodu:	1,2 m

Złącze: 3,5 mm

tutaj 
priorytetem jest 

funkcjonalność, 
designe 
i wytrzymałość. 
W tych kwestiach 
SHo9560 nie ma 
konkurentów.
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Spośród niedogodności, na jakie natrafiamy podczas 
pracy z komputerem, coraz częściej doskwiera nam 
brak wolnych portów USB. Mój Mak mini cierpi na 
tę dolegliwość. Drukarka, myszka, kabel ładowania 
iPhone’a oraz słuchawki (również na USB) skutecznie 
blokują możliwość wpięcia chociażby dysku czy innych 
drobnostek, które czasem pojawiają się na biurku. Wy-
ciąganie kabli jest dość irytujące, więc z dużą nadzieją 
przywitałem informację o nowym produkcie od firmy 
Macally – 7 PortHub.

To niewielkich rozmiarów urządzenie zmieści się ide-
alnie pod monitorem, wspomagając nas podczas żon-
glowania przeróżnymi akcesoriami. Nie będzie żadnego 
problemu, aby wsunąć rozgałęźnik od Macally do kiesze-
nie marynarki i zabrać go ze sobą w podróż służbową. 
W tak małej konstrukcji znajdziemy aż siedem miejsc, 
do których będziemy mogli podłączyć praktycznie do-
wolny sprzęt. O stanie aktywności huba informuje nas 
dioda, która delikatnie świeci się na przedniej części 
obudowy. Układ portów rozłożony jest po dwóch stro-
nach urządzenia, tak więc zredukowano gabaryty sprzę-
tu nie tracąc tym samym komfortu podpinania akceso-
riów. Odstępy pomiędzy portami USB są na tyle duże, 

że nawet szerokie wtyczki swobodnie mogą pracować 
obok siebie.

Sprzęt jest świetnym lekiem na bolączki braku wol-
nych portów USB. Małe rozmiary nie zaprzątają miejsca 
na biurku. Na dodatek sprawdzi się dobrze w podróży 
jako rozszerzenie funkcjonalności laptopów, szczególnie 
tych ultramobilnych z małą ilością złącz USB.

Firma Macally dodatkowo udostępniła bliźniacze 
urządzenie, zawierające cztery porty USB. Sprzęt ten 
nosi nazwę 4 PortHub. «

przEMysłaW MarCzyńsKi

macally 7 PortHub        
Producent:	Macally

Witryna:	http://bit.ly/jZG7SM

Cena:	29,95 euro

Plusy:  + małe rozmiary

 + duża ilość złącz USB

Minusy: - plastikowa obudowa

 - brak możliwości ładowania urządzeń wymagających 
  większego zasilania (iPad)

lek na BrakuJące 
Porty uSB

http://bit.ly/jZG7SM
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nowe modele Bamboo pojawiły się 
znienacka, podczas gdy cały świat 
jeszcze pamiętał prezentację inkling. 
Tablety przeznaczone są przede 
wszystkim dla osób kreatywnych, któ-
re nie potrzebują takich produktów 
jak skierowany do grona profesjona-
listów model intuos 4 czy Cintiq. Jed-
nocześnie nie są to zabawki …

» Modele dla każdego

Wacom wprowadził na rynek trzy różne kategorie najnow-
szego Bamboo. Najprostszy „Pen”, jak sama nazwa suge-
ruje, nie wspiera multitouch i tym samym nie ma moż-
liwości korzystania z niego jak z trackpada, magicznego 
czy nie. Poziom wyżej znajduje się „Pen & Touch”, któ-
ry wspiera systemowe gesty, ale tylko te znane ze Snow 
Leopard. Oba wspomniane modele są oferowane tylko 
w kolorze czarno-limonkowym, który jest moim zdecydo-
wanym ulubieńcem. Najdroższy „Fun Pen & Touch” jest 
zdecydowanie bardziej poważny i skierowany dla Macu-
serów. Srebrno-czarny design ma nawiązywać do obec-

WoJTEK piETrusiEWiCz

Wacom BamBoo 
Pen & toucH
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nej linii produktów Apple i pod tym względem zdaje eg-
zamin. Dodatkowo, można wybrać go sobie w rozmiarze 
S lub M, gdzie ten drugi wariant jest zarezerwowany tyl-
ko dla tego modelu.

Zdecydowanie najważniejszą nowością jest jednak 
możliwość dokupienia bezprzewodowego modułu, dzia-
łającego drogą radiową i wymagającego wolnego por-
tu USB. Zaletą takiego rozwiązania jest oczywiście zde-
cydowanie dłuższa praca na baterii. Wolność oraz brak 
plątaniny kabli niestety kosztuje, ale jeśli decydować się 
na ten model, to jest to obowiązkowa pozycja. W zamian 
za dodatkowe 40 Euro, otrzymujemy paczuszkę z don-
glem USB, baterią litowo-jonową oraz nadajnikiem. Te 
dwa ostatnie elementy montujemy w bardzo prosty spo-
sób za zdejmowaną klapką pod spodem tabletu.

» Gesty

Paradoksalnie, to właśnie gesty powinny być najmocniej-
szą stroną Bamboo. Codzienną pracę wygodniej wykonu-
je się paluchami niż piórkiem. Konieczność jego podno-
szenia i odkładania oraz inny sposób pracy jest uciążliwy 
na dłuższą metę. Sam korzystam przez 90 proc. dnia 
z myszki na moim Intuosie i nie wyobrażam sobie pracy 
tylko i wyłącznie z piórkiem. Niestety, implementacja jest 
nadal na poziomie znanym ze Snow Leopard i brakuje no-
wej funkcjonalności, którą przyniósł Lion, a w szczególno-
ści gestu trzema palcami do przełączania się pomiędzy 

pełnoekranowymi aplikacjami. Do Mission Control rów-
nież te dwa to zupełna podstawa obsługi najnowszego 
systemu Apple. Najbardziej w tym wszystkim dziwi fakt, 
że deweloperska wersja Liona dostępna była od bardzo 
dawna i Wacom miał mnóstwo czasu, aby dostosować 
drivery pod nową funkcjonalność.

Błędnie też założyłem, że poprzednia generacja 
 Bamboo obsługiwała maksymalnie dwa palce. Jeszcze 
parę godzin wcześniej dałbym sobie odciąć rękę, że tak 
było … I wiecie co? I nie miałbym już dzisiaj ręki.

» Oprogramowanie

W zależności od wersji, na 
którą się zdecydujemy, do-
stajemy również różne opro-
gramowanie w komplecie ze 
sprzętem. Bamboo Dock do-
dawany jest do wszystkich 
modeli. To komplet małych 
aplikacji, które w zasadzie nie 
mają w sobie nic interesują-
cego. Poza Bamboo Paper, 
który jest Mac OS-ową wer-
sją app znanego z iPada i ofe-
ruje praktycznie taką samą 
funkcjonalność. Product Ma-
nager tego programu zapew-

Błędnie też 
założyłem, że 

poprzednia generacja 
Bamboo obsługiwała 
maksymalnie dwa 
palce. Jeszcze parę 
godzin wcześniej 
dałbym sobie odciąć 
rękę, że tak było… 
i wiecie co? i nie 
miałbym już dzisiaj 
ręki.
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niał mnie, że obecnie trwają prace nad wprowadzeniem 
synchronizacji z iCloudem, Dropboxem i tym podobny-
mi serwisami. Wraz z droższymi wersjami otrzymuje-
my kolejno ArtRage, Photoshop Elements i Corel  Painter 
 Essentials 4. Nie podoba mi się również podział na róż-
ne wersje tych programów, dla przykładu Bamboo Fun 
Small ma w sobie PSE 8.0, a droższe i większe Bamboo 
Fun Medium zapewnia wersję 9.0. Zdecydowanie jed-
nak warto dopłacić 10 Euro do mniejszego modelu Fun 
dla samego Photoshop Elements, niestety kosztem cza-
ro-zielonego designu.

» Hardware

Duże brawa należą się za nowe piórko, które wspiera 
1024 poziomów nacisku. Kształtem jest mu znacznie bliżej 
do tego znanego z Intuosa 4 i leży znacznie lepiej w ręce. 
Osoby często go wykorzystujące powinny zdecydowanie 
zainteresować się upgradem do nowszej wersji, ponieważ 

ergonomia pracy z nim jest 
znacznie lepsza, nie wspomi-
nając nawet o precyzji.

Sam tablet wykonany jest 
natomiast w całości z plastiku. 
Dobrej jakości plastiku. Dale-
ko mu jednak do znacznie bar-
dziej ekskluzywnego (i droż-
szego) rozwiązania, jakim jest 
seria Intuos. Magic Trackpad 
również sprawia lepsze wra-
żenie ze swoim wszechobec-

Wacom Bamboo Pen & touch        
Komentarz:	ocena wynika jedynie z faktu, że sterowniki nie są 
jeszcze dostosowane do OS X Lion

Producent: Wacom

Nazwa:	Bamboo Pen & Touch

Wyposażenie	dodatkowe: moduł bezprzewodowy

Cena: 89.90 Euro+ 39.90 Euro (za moduł)

Wacom jest 
jeden, zostawcie 

podróby w spokoju.

Bamboo 
wymaga 

przyzwyczajenia,  
gdyż fizyka i dynamika 
ruchu palca po 
powierzchni tabletu 
różni się od rozwiązań 
apple’a.

nym szkłem i aluminium, ale nie mam w zasadzie nic do 
zarzucenia Bamboo. Obudowa jest miła w dotyku i bar-
dzo dobrze spasowana. Nic nie trzeszczy, nic nie piszczy, 
a boczny trzymak na piórko zdradza zwiększoną mobil-
ność urządzenia.

» Ceny

Najtańszy Intuos 4 oficjalnie kosztuje 225 Euro. Bezprze-
wodowy brat aż 400 Euro. To ponad dwu oraz cztero-
krotnie więcej od opisywanego modelu, którego cechu-
je kwota 89.90 Euro. Oszczędzimy dodatkowo 30 Euro, 
jeśli zdecydujemy się na najtańszy model bez multito-
uch. Tego odradzam. Modele Fun Small i Medium kosz-
tują, odpowiednio, 99.90 Euro i 199.90 Euro. Niezależnie 
od modelu, moduł bezprzewodowy, którego polecam, 
kosztuje dodatkowo 40 Euro.

» Podsumowanie

Nie jest to produkt dla profesjonalistów i nie jest też 
dla nich adresowany. To świetna alternatywa dla Magic 
Trackpada i szerokiego grona 
konsumentów, która umożli-
wia osobom twórczym wpro-
wadzić element rysunku lub 
notatek do swoich prac. Bam-
boo wymaga przyzwyczajenia, 
gdyż fizyka i dynamika ruchu 
palca po powierzchni tabletu 
różni się od rozwiązań Apple’a, ale jest to kwestia zaled-
wie paru godzin dla najbardziej opornych.

Jeśli szukacie prostego i taniego tabletu z paroma za-
awansowanymi funkcjami, to nie znajdziecie lepszej al-
ternatywy na rynku. Wacom jest jeden, zostawcie podró-
by w spokoju. Teraz już tylko pozostaje czekać na, mam 
nadzieję szybką, aktualizację sterowników. «
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KONKurS  
Wacom BamBoo 

Pen&toucH

1.	ORGANIZATOR

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

Konkurs	 “Wacom	Bamboo	Pen&Touch” prowadzony jest 
przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i trwa do dnia 27 listopada 2011 r.

Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych 
Organizatora.

2.	UCZESTNICTWO	W	KONKURSIE

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

Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych 
jest całkowicie dobrowolne.

Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować warun-
ki regulaminu.

3.	ZASADY

W konkursie należy napisać	i	przysłać	do	nas	tekst	na	te-
mat	–	„Co	zmalowałbyś	z	Bamboo?”

Prace swoje prosimy nadsyłać e-mailem zatytułowanym 
„Wacom	Bamboo	Pen&Touch”, na adres konkurs@ima-
gazine.pl.

Najlepsza praca wybrana przez jury składające się z przed-
stawicieli iMagazine oraz Wacom Polska wygrywa czarno-  
-limonkowy tablet Wacom	Bamboo	Pen	&	Touch.

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 kon-
kursu	 ‚Wacom	Bamboo	Pen&Touch’ oraz akceptuję jego 
warunki i postanowienia.”. 

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

Terminarz: 

nadsyłanie odpowiedzi: do dnia 27 listopada 2011 r.

zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową
• ogłoszenie wyników: na łamach grudniowego nu-
meru  iMagazine 12/2011 oraz na www.imagazine.pl
4.	NAGRODY

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

1	sztuka czarno-limonkowy tablet	Wacom	Bamboo	Pen	
&	Touch

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 

Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przecho-

wywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na pod-

stawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkur-

su zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestni-

kom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych ak-

cjach i konkursach oraz badań ankietowych organizowanych 

przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo 

do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczest-

nicy wyrażają zgodę na publikację tych danych na stronach 

internetowych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przy-

padku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Firma Wacom	Polska ufundowała dla naszych czytelników swój najnowszy produkt – czarno-limonkowy tablet		Wacom	
Bamboo	Pen	&	Touch.

Aby	go	wygrać	należy	samodzielnie	napisać	i	przysłać	do	nas	tekst	na	temat	–	„Co	zmalowałbyś	z	Bamboo?”
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy do dnia 27 listopada 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 

wpisując w tytule	„Wacom	Bamboo	Pen&Touch”. W treści maila oprócz swojej pracy, należy podać swoje dane kon-
taktowe oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

Życzymy	powodzenia.

mailto:konkurs@imagazine.pl
mailto:konkurs@ima-gazine.pl
mailto:konkurs@imagazine.pl
mailto:konkurs@ima-gazine.pl
http://www.imagazine.pl
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Kilka tygodni temu byliśmy na śniadaniu prasowym 
Kingstona, podczas którego dosyć długo rozmawialiśmy 
o  WiDrive, jego zastosowaniu oraz o oprogramowaniu na-
pisanemu przez producenta. Jeśli dobrze pamiętam, Na-
czelny określił je jako „drewniane”. Miało nienaturalne, 
znacznie wyróżniające się od ogólnie przyjętych, kolory 
oraz mało wygodny interfejs. Ponadto, w dobie chmu-
ry w stylu Dropboxa, iClouda i innych, które mają otwar-
te API do wykorzystania przez producentów trzecich, za-
mknięty system jest mniej przychylnie przyjmowany przez 
użytkowników. Wyszedłem wtedy z propozycją stworzenia 
SDK, które mogłoby zostać wykorzystane przez develope-
rów. Chodziło o to, aby obok pozycji „Zapisz do Dropbo-
xa/iCloud/MobileMe/Evernote/itp.” w aplikacjach również 
pojawiła się możliwość bezpośredniej interakcji z WiDrive 
bez konieczności korzystania z kolejnej aplikacji. Sugestia 

została zapisana i spodziewałem się, że na tym koniec te-
matu … Myliłem się!

Dokładnie miesiąc później Kingston udostępnił SDK 
dla developerów, aby mogli oni wprowadzać obsługę 
 WiDrive bezpośrednio do swoich apps. Nieoficjalnie sły-
szałem, że WiDrive sprzedaje się bardzo dobrze, więc 
przy obecnej konkurencji w App Store, może to być dla 
niektórych kartą przetargową decydującą nad wyborem 
programu, tym bardziej że Kingstonowy WiDrive ma bar-
dzo sensowną cenę, a dodatkowe miejsce może służyć za 
naszą prywatną chmurę, nawet gdy nie mamy dostępu 
do Internetu.

Recenzję WiDrive można przeczytać w nr 9 iMagazine, 
na stronie 59.

SDK dostępne jest pod tym adresem: http://morid.in/
kingstonsdk. «

WoJTEK piETrusiEWiCz

kingSton naS WySłucHał 
i WProWadził Sdk do Widrive

http://morid.in/kingstonsdk
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Firma PQI, obok nośników pamięci USB, wchodzi na ry-
nek z akcesoriami do telefonu iPhone. Nowym produktem, 
który wzbogaca ofertę firmy jest seria opakowań i-Cover.

Zarówno przyciski głośności, jak i wyciszania telefonu 
umieszczonego w pokrowcu są łatwo dostępne. Wszystkie 
otwory na złącza w telefonie również zostały poprawnie 
wykonane i pozwalają na swobodne z nich korzystanie. 
Na krawędziach zastosowano gumowe pokrycie, co do-
datkowo zabezpiecza ekran przed zarysowaniem. Na tyl-
nej części i-Cover umieszczono nóżki wykonane również 
z gumowego materiału. Świetnie chronią telefon przed 
poślizgiem i mają zabezpieczać pokrowiec przed zaryso-
waniem. Niestety, tej drugiej funkcji nie spełniają zbyt do-
brze. Powodem takiego stanu rzeczy jest jakość plastiku, 
z jakiego zbudowano i-Cover. Ślady użytkowania są wi-
doczne już po kilku dniach. Osoby zwracające uwagę na 
estetykę mogą poczuć się rozczarowane. Uczucie to może 
złagodzić dostępność różnych kolorów, w jakich możemy 
nabyć ten pokrowiec, zaczynając od czarnego i białego, 
a na niebieskim i zielonym kończąc.

i-Cover od PQI prezentuje bardzo przyzwoity poziom, 
szczególnie, gdy zwrócimy uwagę na jego cenę. Gumo-
wane krawędzie zapewniają pewny chwyt telefonu. Etui 
jest lekkie i świetnie spełnia swoją rolę zabezpieczającą 
iPhone’a. «

przEMysłaW MarCzyńsKi

tania ocHrona 
iPHone’a

PQi i-cover        
Ocena	iMagazine: 4/6

Produkcja: PQI

Dystrybucja	w	Polsce:	FEN. Pokrowiec dostępny w salonach iSpot.

Cena:	29 złotych

Plusy:  + tani produkt 
+ dobra ochrona przed zadrapaniami 
+ różne kolory opakowań 
+ cena

Minusy: – plastik podatny na zarysowania

Witryna: http://bit.ly/unTbsh

http://www.pqigroup.com/product2.asp?oid=273&catE1=273&PROID=463


http://www.ichrono.pl/
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Aluminium świetnie pasuje do konstrukcji urządzeń  Apple. 
Moją opinię podziela firma Just Mobile, która kolejny już 
swój produkt tworzy na bazie tego materiału. Slide to 
nowy stojak dla iPad’a, który przykuwa uwagę nie tylko 
schludnym wyglądem, ale także pomysłem na mocowanie 
tabletu. Projektanci sięgnęli tutaj po jedną z najstarszych 
prawd fizyki – prawo ciążenia. Stojak to równia pochyła, 
na której umieszczony jest gumowy wałek, dzięki które-
mu regulujemy pochylenie iPad’a. Prosty i zarazem dosko-
nale wykorzystany pomysł na ustalenie położenia table-
tu. Konstrukcja jest tak obliczona, że iPad bardzo stabilnie 
i pewnie leży w Sliderze. Urządzenie jest bardzo uniwer-
salne. Współpracuje doskonale zarówno z iPadem pierw-
szej, jak i drugiej generacji. Bez żadnego problemu może-
my pracować w pozycji pionowej, jak i poziomej, w moim 
odczuciu znacznie wygodniejszej podczas przeglądania 
sieci lub pisania.

Slide został obsypany wieloma nagrodami. Zupełnie 
mnie to nie dziwi, bo Just Mobile stworzył naprawdę wy-
jątkowy produkt. Nie ma tu wyrafinowanych rozwiązań, 

zwykła równia pochyła i działająca na iPada siła ciężko-
ści. To wystarczy, aby zaprojektować świetnie wyglądają-
cy i funkcjonalny sprzęt. Slider udowadnia coś, co projek-
tanci wiedzą najlepiej – proste rozwiązania są najlepsze, 
ale zarazem najtrudniejsze do zbudowania. Piękny, suro-
wy w formie, nowoczesny i funkcjonalny. Tak w jednym 
zdaniu mogę podsumować wrażenia z użytkowania tego 
produktu. «

przEMysłaW MarCzyńsKi

ProSta elegancJa

Slide        
Ocena	iMagazine: 5/6

Plusy:  + trwałość 
+ wygląd 
+ pomysł wykonania

Minusy: – gumowa rolka lubi zbierać kurz

Producent: Just Mobile

Witryna: http://www.xtand.net/slide.html

Cena: 49,95 Euro

http://www.xtand.net/slide.html


 » 2011 nr 11 » Programy » Gry i programy App Store 62

gry i Programy
APP STOre

» AirCassette  Cena:	1,59	Euro
Ten program może nie robi nic bardzo pożytecznego, ale jest świetnie wyko-
nany i daje bardzo dużo wzrokowej przyjemności, o ile wychowaliście się w la-
tach 80. Program jest odtwarzaczem audio, ale takim trochę innym niż stan-
dardowa aplikacji w iPhone lub iPodzie touch. AirCassette udaje odtwarzacz 
kasetowy. Na ekranie w czasie odtwarzania muzyki widzimy jakby taśmę ma-
gnetofonową poprzez przeźroczyste drzwiczki naszego „jamnika”. Widać obra-
cające się kółka taśmy i nawijaną na nich taśmę. Przerzucenie utworu, znaczy przewiniecie taśmy do kolejnego utworu 
daje efekt taki jak powinno, czyli kółka zaczynają się szybciej kręcić na chwilę i przewijać taśmę. Brakuje chyba tylko ja-
kiegoś efektu dźwiękowego w czasie tego przewijania. Do wyboru mamy wygląd 12 różnych kaset bardzo przypomina-
jących te kasety, których słuchaliśmy w młodości. Z technicznych rzeczy to AirCassette obsługuje odtwarzanie dźwię-
ku poprzez AirPlay i działa w tle.

Zobacz	w	Appstore

» Poker Board 	Cena:	1,59	Euro
Poker Board to bardziej dodatek do gry niż sama gra. Nie wiem, czy gracie w poke-
ra, ale takiego pokera z prawdziwymi kartami i żetonami, a najlepiej jeśli te żetony 
kupiliście za prawdziwe zł (wtedy wasze decyzje w grze są racjonalne). Ja uwielbiam 
i niestety zawsze, kiedy gra więcej osób pojawia się problem zarządzania grą. Poker 
to gra momentami skomplikowana i dobre zarządzanie rozgrywką to podstawa. Z po-
mocą może przyjść iPadowa aplikacja Poker Board, która została napisana przez pol-
skich programistów. Poker Board będzie pilnował czasu na jedną rundę, policzy war-
tość żetonów na stole, a opcje konfiguracyjne pozwolą na definiowanie wysokości 
blindów, wartości żetonów czy nawet tego do której rundy są dozwolony jest Re-buy. 

Zobacz	w	Appstore

» Wolfram Alpha Cena: od 0,79 euro do 3,99 euro
To nie jest jeden program, a cały zbiór programów dla iPada/iPhone’a korzystających z systemu Wolfram Alpha i po-
magających nam w najróżniejszych dziedzinach wiedzy. Począwszy od tak 
ścisłych, takich jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka poprzez wie-
dzę o muzyce i podróżach. Każdy z programów jest naprawdę świetnie przy-
gotowany i doskonale sprawdzi się jako pomoc w nauce lub codzienne kom-
pendium wiedzy. Najbardziej przypadły mi do gustu programy pomagające 
w matematyce oraz chemii. Pozwalają one np. na rozwiązywanie zadań ma-
tematycznych i rozpisują te zadania na kroki, dzięki czemu łatwiej zrozumie-
my, skąd bierze się dany wynik. Podobnie jest z programem do nauki chemii 
i rozwiązywania zadań chemicznych. Poza małymi wyjątkami są to napraw-
dę świetne programy w bardzo dobrych cenach.

Zobacz	w	Appstore

norBErT Cała

http://itunes.apple.com/pl/app/aircassette/id445325105?ls=1&mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/poker-board/id404897145?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/artist/wolfram-alpha-llc/id334989262
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» FTP On The Go PRO Cena: 7,99 euro
Już sama nazwa mówi nam dużo o tej aplikacji. Jest to iPadowo/iPhone’owy 
klient FTP. Dzięki niemu będziemy mogli połączyć się z serwerami FTP. FTP, 
FTPS, SFTP oraz usługą iCloud. Przy każdym z tych połączeń mamy możliwość 
kopiowania plików, kasowania, zmiany nazw i podobnych typowych czynności. 
Warto zwrócić uwagę, że program potrafi korzystać z serwera iCloud, dzięki 
czemu możemy wrzucić interesujący nasz plik do naszej prywatnej chmury 
i potem odczytać z innych urządzeń z tym programem. Możemy też wysłać 
za pomocą aplikacji linka do tego pliku w iCloud, dzięki czemu będzie mogła 
go pobrać osoba, z którą chcemy się nim podzielić. Ale sama funkcjonalność 
klienta FTP to nie wszystko. FTP On The Go PRO pozwala na wyświetlanie i 

edytowanie plików HTML, CSS, JS, PHP, ASP oraz na podgląd plików JPG, PDF, DOC, XLS, itp. Jeśli dodamy do tego moż-
liwość wysyłania dokumentów mailem i wcześniejszego ich kompresowania, to robi się nam całkiem zaawansowany 
kombajn do zarządzania plikami.

Zobacz	w	Appstore

» Dark Nebula – episode Two Cena:	1,59	Euro
Wiem, że to stara gra, ale jakoś wcześniej nie miałem okazji w nią grać, a tym razem do po-
brania zachęciła mnie promocja (0 Euro), której niestety już nie ma. Gra mnie na tyle pochło-
nęła, że postanowiłem o niej napisać. Jeśli jej nie znacie, to jest to swojego rodzaju bardzo 
rozwinięta wariacja na temat Labiryntu. Musimy naszym „okiem” pokonać 19 poziomów na-
szpikowanych różnymi pułapkami. Całość gry jest sterowana poprzez akcelerometr w naszym 
urządzeniu. Gra na wyższych poziomach jest na tyle trudna, że naprawdę musimy mieć bar-
dzo pewną rękę, aby pokonać niektóre miejsca i wygrać z przeciwnikami. Rozgrywka odbywa 
się w bardzo mrocznych światach okraszonych niesamowitą grafiką utrzymaną w mrocznym 
nastroju. Całości zaś dopełnia rewelacyjna muzyka. Zdecydowanie w grę powinno się grać w 
słuchawkach na uszach, to bardzo potęguje doznania. Muzyką jest na tyle dobra, że w iTunes 
znajdziemy też The Dark Nebula 2 Soundtrack. 

Zobacz	w	Appstore

» Magazyn Brief Cena:	1,99v	Euro	za	numer
W iOS-owym Kiosku (Newsstand) pojawił się pierwszy magazyn w języku polskim, a jest nim Brief! Magazyn BRIEF to 
porcja wiedzy i inspiracji niezbędnych do skutecznego prowadzenia biznesu. W wydaniu tabletowym magazyn wzbo-
gacony został o interaktywne i multimedialne elementy oraz dodatkową zawartość redakcyjną względem wersji dru-

kowanej. Funkcjonalność gazety po umieszczeniu w kiosku nie zmieniła się 
jakoś bardzo wybitnie, po prostu znalazła ona miejsce w ładnie uporządko-
wanym kiosku. Pojawiły się też automatycznie odnawiane subskrypcje, w 
których magazyn jest tańszy. Dla przykładu, aktualne wydanie Brief kosztuje 
wydanie: 2,99 Euro w prenumeracie rocznej kosztującej 23,99 Euro wychodzi 
1,99 Euro za wydanie. Pamiętajcie tylko, że jeśli kupicie jakąkolwiek prenu-
meratę w AppStore, to domyślnie będzie ona ustawiona tak, że automatycz-
nie się odnawia po upłynięciu jej ważności. Oczywiście można to odnawia-
nie wyłączyć dla każdego z programów osobno w ustawieniach konta iTunes, 
ale trzeba o tym pamiętać.

Zobacz	w	Appstore

http://itunes.apple.com/pl/app/ftp-on-the-go-pro/id364787363?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/dark-nebula-episode-two/id375116167?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/brief/id413694021?mt=8


http://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8
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gry i Programy
MAC OSX

» Sparrow

Sparrow to niedoceniany, aczkolwiek bardzo interesują-
cy i wartościowy, klient pocztowy dla Mac OS X. Program 
jest zbudowany z zachowaniem wszelkich zasad minima-
lizmu. Obsługuje POP3, SMTP i IMAP. Pozwala na szybką 
konfigurację kont i współpracę z serwerami Google, Mo-
bileMe, Yahoo! oraz AOL. Oczywiście nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby używać jakiegokolwiek serwera zewnętrz-
nego. Jeśli nie odpowiada Ci systemowy Mail, polecamy 
Sparrowa!

Koszt:	9,99	dolarów
http://bit.ly/hrwvwT

» iNet

iNet to malutka aplikacja, która pozwala nam na spraw-
dzenie, jakie sprzęty działają aktualnie w sieci, do któ-
rej jesteśmy podpięci. Ponadto, aplikacja bardzo łatwo 
pomaga nam w podpięciu się do dowolnie wybranego 
urządzenia. W programie mamy wbudowany skaner sie-
ci przewodowej, skaner Bonjour i Airport, dzięki czemu 
żadne urządzenie nie umknie naszej uwadze.

Koszt:	5,99	dolarów
http://bit.ly/nT3UzZ

MaTEusz susKi » Skeletal System Pro II

Skeletal System Pro II przyda się wszystkim studentom 
medycyny oraz pasjonatom tej dziedziny nauki. Aplikacja 
pozwala na działanie na modelach 3D kości oraz na ca-
łym szkielecie. Wszystkich możliwości aplikacji nie spo-
sób wymienić, jednak nie da się ukryć, że ma niezastą-
pione walory edukacyjne.

Koszt:	19,99	dolarów
http://bit.ly/rU76ae

» GamePad Companion

GamePad Companion to sterownik pomagający nam 
w odpowiedniej konfiguracji pada w systemie Mac OS X. 
Mamy taką możliwość dzięki odpowiedniej emulacji. Apli-
kacja pozwala ustawić nam pada w ten sposób, że jest wi-
dziany w systemie jako zwykła klawiatura i myszka. Dzięki 
temu możemy przypisać wszystkie funkcje według wła-
snych upodobań.

Koszt:	7,99	dolarów
http://bit.ly/hNvtdL

» Plants vs. Zombies

Plants vs. Zombies to megahit produkcji PopCap Games 
Inc. Pomysł gry jest starusieńki i sięga czasów, gdy szczy-
tem marzeń był komputer z procesorem taktowanym 
zegarem 400 MHz. Gra jest wariacją na temat gier typu 
„defense”. Do pokonania 49 leveli i 26 rodzajów zombia-
ków. Powodzenia!

Koszt:	9,99	dolarów
http://bit.ly/rwEGDY

http://bit.ly/hrwvwT
http://bit.ly/nT3UzZ
http://bit.ly/rU76ae
http://bit.ly/hNvtdL
http://bit.ly/rwEGDY


http://www.iqp.pl/index.php?id=1838
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przEMysłaW MarCzyńsKi

Nowe zlecenie to kolejne wyzwanie organizacyjne. Jeśli 
wszystko ma być dopięte do ostatniego kliknięcia na przy-
cisk „Drukuj fakturę”, to zapewne wiesz, ile pracy jeszcze 
przed tobą. Zawsze najtrudniejszy jest początek. Rozpi-
sanie zadań, przypisanie ich współpracownikom, ustale-
nie terminów. OmniPlan 2 potrafi to zrobić w bardzo ła-
twy i przejrzysty sposób.

Na linii czasu programu OmniPlan 2 wszystkie składowe 
projektu możemy bardzo elastycznie organizować. Każde 
z zadań umiejscowimy w przedziale czasowym oraz przy-
piszemy je naszym współpracownikom. Będziemy mogli 
również sprawdzić jak prace przedstawiają się w widoku 
kalendarza i jakie wyzwania będziemy zmuszeni wkrót-

ce podjąć. W każdym z poleceń projektu będziemy moni-
torować i ustalać, na jakim etapie zaawansowania dana 
czynność się znajduje. Będziemy również w stanie okre-
ślać powiązane ze sobą operacje (pod zadania). OmniPlan 
2 pozwala na przypisywanie kooperantom przedmiotów 
potrzebnych do wykonania konkretnego zadania. Każdy 
szczegół będziemy mogli więc nanieść w tworzonym ze-
stawieniu, tak aby podczas prac nic nas nie mogło zasko-
czyć. Gdy dołożymy do tego pełną możliwość określania 
wyglądu grafów (aby na przykład wyróżnić najważniejsze 
składowe zlecenia), to wydaje się, że produkt firmy Omni 
Group nie ma sobie równych w procesie zarządzania i mo-
nitorowania prac nad zamówieniem.

Ważnym elementem programu jest możliwość łatwego 
dzielenia się z innymi użytkownikami zasobami projektu. 
Wykorzystać do tego możemy systemowy kalendarz iCal, 
gdzie wszystkie informacje o zaplanowanych zadaniach 
będą wyświetlane. Aplikacja obsługuje również rozwiąza-
nia Google’a, CalDAV oraz WebDAV.

W nowej odsłonie programu 
dużo pracy włożono w wygodę 
obsługi aplikacji. Efektem tego jest 
nowe okno inspektora, które zawie-
ra wszystkie funkcje, które będzie-
my wdrażać podczas budowania projektu. Dzięki opisowi 
skrótów klawiaturowych do odpowiednich sekcji oraz ak-
tywnym podpowiedziom pojawiającym się po najechaniu 
kursorem nad ikony, każdy użytkownik bez zagłębiania się 
w instrukcję obsługi będzie mógł szybko rozpocząć pracę 
z tym programem.

OmniPlan 2 to perełka wśród aplikacji do zarządzania 
projektami. Przy tak wygodnym i prostym sposobie ob-

sługi możliwości programu są imponujące. Opcje monito-
rowania zadań oraz funkcja organizacji pracy w zespole to 
duże atuty tej produkcji. Gdy do tego dodamy opcję dzie-
lenia się projektami w sieci, która umożliwia pracę zdalną, 
wówczas bez wahania stwierdzam, że  OmniPlan 2 jest ide-
alnym narzędziem do ogarnięcia wielu składowych pod-
czas nadzoru i planowania projektu. «

omniPlan 2        
Ocena	iMagazine: 5/6

Plusy:  + łatwa obsługa 
+ prosty interfejs 
+ możliwości współdzielenia zadań

Minusy: – cena

Producent: Omni Group

Cena: 149,99 Euro

Witryna: http://bit.ly/dywxG9

WSzyStko 
zaPlanoWane 
W SzczegółacH

http://bit.ly/dywxG9
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pamiętnik irodzica
cz. 3

» Farm Interactive (0,79 €)
Pierwszą z nich jest Farm Interactive, autorstwa firmy Mobile Childhood, dla 
 iPhone’a (choć dobrze wygląda też na iPadzie). Ta prosta gra, w dość umowny sposób 
przedstawia dzieciom pracę rolnika i całe gospodarstwo. Niektóre z atrakcji są bardzo 
proste, jak na przykład kurzy chór, inne łączą poszczególne czynności w logiczny ciąg. 
Wspomnieć wypada choćby o sianiu zboża, żniwach i zbieraniu słomy z pola, dojeniu 

krowy, karmieniu świń czy pojeniu koni. Wszystko przedstawione jest w sposób bardzo prosty, taki by małe dziecko 
nie miało problemów z zabawą.

Farm Interactive w zobacz App Store

» Animated Puzzle (darmowa + 1,59 €)
Zdecydowanie ulubioną grą Olafa w ostatnich tygodniach jest Animated Puzzle dla 
iPada. Gra jest cyfrową wersją klasycznych układanek dla dzieci, a dokładnie ob-
razków, w których brakuje pewnych, zwykle dość istotnych elementów. W grze Ani-
mated Puzzle są nimi zwierzęta z różnych stron świata. Każdy kontynent to jedna 
układanka. Zwierzęta rozsiane są po ekranie w nieładzie – należy umieścić je w przy-
gotowanych dla nich otworach. Niektóre z nich poruszają się po planszy.

Animated Puzzle dostępne jest tylko z dwoma układankami, kolejne możemy 
odblokować za 1,59 €.

Animated Puzzle zobacz w App Store

» Children’s Piano (1,59 €)
Ostatni z odkrytych niedawno programów jest w sumie najprostszym. Mowa o Chil-
dren’s Piano dla iPada, autorstwa Łukasza Dzierżaka. Jest to – jak sama nazwa wska-
zuje – rodzaj dziecięcego pianina, odgrywającego dźwięki zwierząt lądowych, pta-
ków i pojazdów. Za dodatkową opłatą dostępny jest też zestaw dźwięków typowych 
dla gospodarstwa rolnego.

Children’s Piano zobacz w App Store

Krystian KozerawsKi

Mój syn olaf właśnie skończył dwa lata i potrafi już czytać, a także – z moją małą 
pomocą – wpisywać interesujące go frazy w wyszukiwarkę youtube na iPadzie, 
np.: auta – jego ulubiona bajka (a dokładnie krótkometrażowe opowieści złom-
ka – jednego z bohaterów). Przez ostatnie kilka miesięcy na  iPadzie i  iPhone 
pojawiło się też kilka nowych programów, które przeszły testy  mojego syna.

http://bit.ly/uWiEiS
http://bit.ly/rLjJ5E
http://bit.ly/uNWRzm
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Czym głównie różni się DiRT 3, od od-
pisywanej już przeze mnie na łamach 
iMagazine poprzedniej części? DiRT 
2 był utrzymany w o wiele lżejszym, 
młodocianym klimacie. Sequel zaś to 
powrót do korzeni i serii typowo raj-
dowej. I o to właśnie chodzi! Tego mi 
brakowało w poprzedniku gry.

Twórcy gry przyłożyli dużą wagę 
do realizmu gry. Wszystkie pojazdy 
są projektowane osobno, każdy z nich 
ma inną fizykę i każdym jeździ się ina-
czej. Samochody posiadają oryginal-

DirT 3 to już trzecia część gry z serii ubłoconych 
wyścigów. Warto zauważyć, że na pudełku nie ma 
już nazwiska słynnego rajdowca, śp. Colina Mcrae. 
zabieg stylistyczny? rebranding? Celowe uniknię-
cie nazwy, w  celu oddzielenia linii produktowej? 
a może wszystko na raz? nie wiem, czy potrzebnie 
doszukuję się jakiejś teorii spiskowej. podejrzewam 
jednak, że zabieg ten związany jest z oddzieleniem 
tego produktu od reszty „ściganek”.

oStro, Wyraźnie, 
ekSPreSyJnie…
MaTEusz susKi



 » 2011 nr 11 » gry: xBox 360 » Dirt 3 70

ne nazwy, co jest zasługą wykupienia licencji od FIA. 
Co więcej, licencja obejmuje dodatkowo historię WRC, 
pojazdy z poprzednich epok wyścigów, wiernie odwzo-
rowane lokacje.

Nie będę się rozpisywał o walorach estetycznych, po-
nieważ gra dużo nie odbiega od poprzednika. Wszystko 
wygląda tak jak wyglądać powinno. Jest ostro, wyraźnie, 
ekspresyjnie i ciekawie. Plus dla twórców gry. Nie prze-
sadzili z „cukierokowatością”, dzięki czemu pojazdy nie 
świecą się tak, jakby były oświetlane jupiterami. War-
stwa audio również nie odstaje od poziomu, jakie nakre-
śliły poprzednie części serii. Silniki ryczą i warczą, tak 
jak na rasowe rajdówki przystało. Każdy pojazd brzmi 
inaczej, przez co czujemy indywidualizm poruszania się 
danym pojazdem.

W DiRT 3 zawartych zostało ponad 100 tras, w tym 
38 odcinków typowo rajdowych – ponad dwa razy wię-
cej niż w DiRT 2. Ścigamy się po całym globie. Zaczyna-
jąc od USA i torów przeznaczonych na wyścigi X-Games, 
poprzez szutry Finlandii, gorącą Afrykę lub klasyczne 
Monte Carlo. Tras jest dużo, przez co czas rozgrywki 
wydłuża się prawie dwukrotnie. Co ważne, gra nie mę-
czy. Osobiście nie odniosłem wrażenia, że jeżdżę ciągle 
po tych samych trasach. To się ceni.

Do dyspozycji mamy również walkę w zawodach    X Ga-
mes, ale aby w nich wystąpić potrzebna jest specjalna 
licencja zdobywana w czasie gry. Zmuszeni będziemy 
również do wygłupów na zamkniętych placach, wyko-
nując różnego rodzaju samochodowe tricki, czyli m. in. 
przejazdy pod ciężarówkami, drifty, rozbijanie pianek, 
przeskoki, wyskoki etc. Słowem, nie brakuje zabawy, 
a dodatkowo upływający czas sprawia, że mamy, co ro-
bić i nie ma czasu na nudę.

Bardzo ciekawie rozwiązany jest tryb multiplayer. 
Oprócz możliwości klasycznego ścigania się na czas, 
możemy również walczyć na punkty zbierane za efek-
towniejszy przejazd.

Podsumowując grę, muszę przyznać, że zrobiła na 
mnie wrażenie. Zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. 
To nie jest mega rewolucja w temacie gier wyścigo-
wych, ale na pewno spora ewolucja. Jedyne, co mnie 
odrzuciło od gry to zbyt mocna integracja z serwisami 
społecznościowymi. Rozumiem, że teraz jest to bardzo 
trendy, ale czasami producenci już przeginają i tak jest 
w tej grze. Ponadto, bardzo drażnią komunikaty o za-
twierdzaniu każdej zmiany ustawień. Z drugiej jednak 
strony, można to zrozumieć. W końcu głównym rynkiem 
zbytu gry jest rynek amerykański. Jako wierny fan serii 
polecam i z niecierpliwością oczekuję kolejnej części. «
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Dokładnie 9 grudnia 1991 r. swoją premierę miała pozy-
cja wręcz kultowa. Another World to gra platformowo-
-przygodowa, która zachwycała świetną grafiką fabułą 
i grywalnością. Nie dziwi więc fakt, że tytuł ten bardzo 
szybko stał się hitem, który wydany został na wielu róż-
nych platformach (Amiga, Atari, PC itd.). A dziś? Czy wer-
sja gry na iOS, która wydana została specjalnie na dwu-
dziestą rocznicę powstania tego tytułu pomoże Another 
World wytrzymać próbę czasu?

» Magia sprzed lat…

Na niebie już od jakiegoś czasu widać było pełnię księ-
życa, gdy pod drzwi opuszczonego bunkra z piskiem 
opon zajechało czarne Ferrari. Z samochodu wysiadł po-
woli młody chłopak o krótkich, rudych włosach. Ubra-
ny w ciemno-szare spodnie i czarny t-shirt wszedł do 

środka i zjechał windą na sam 
dół budynku. Szybko wystukany 
kod zabezpieczający pozwolił mu 
przejść do kolejnego pomieszcze-
nia, gdzie elektroniczny skan cia-
ła dopełnił procesu weryfikacji 
i pozwolił w końcu zasiąść przed 
komputerem i zacząć pracę.

Młody profesor wystukał sprawnie komendę „RUN 
PROJECT 23” i po zweryfikowaniu parametrów doświad-
czenia zlecił komputerowi jego zainicjowanie. Analiza 
i rozpoczęcie procesu trwały kilkanaście sekund, a to po-
zwoliło naszemu bohaterowi nieco się odprężyć i otwo-
rzyć puszkę z jego ulubionym napojem. Gdyby tylko wie-
dział, że te kilka głębokich łyków miało być ostatnimi, 
jakie przyjdzie mu skosztować na ziemi?

Eksperyment bowiem się już rozpoczął, a w między 
czasie, na zewnątrz bunkra rozpętała się porządna bu-
rza. Pech, a może złośliwość losu sprawiły, że akurat 
w kluczowym momencie eksperymentu w budynek, 
w którym znajdował się nasz profesor, uderzył piorun. 
Siła uderzenia spowodowała sprzężenie zwrotne z trwa-
jącym właśnie eksperymentem i doprowadziła do silne-
go wybuchu elektrycznego, który w jednej chwili pozo-
stawił po biurku profesora jedynie pokaźnych rozmiarów 
dziurę na podłodze i w ścianie...

KrzyszTof MoraWsKi

Całkiem niedawno pisałem artykuł o  moim senty-
mentalnym powrocie do gier z  lat 80., które dzięki 
ios-owi i jego developerom mogę teraz odkryć zupeł-
nie na nowo. a dziś mam przyjemność zrecenzować ko-
lejny hit, tym razem już z lat 90.

anotHer World
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Chwilę później młody naukowiec zostaje wyrzucony 
do olbrzymiego zbiornika z wodą i od tej chwili los bo-
hatera spoczywa już całkowicie w naszych rękach. Po 
wypłynięciu na powierzchnię szybko orientujemy się, że 
ów wybuch elektryczny, którego przed chwilą doświad-
czyliśmy przeniósł nas do innego świata. Dziwna kraina 
z dwoma księżycami na niebie i dziwnym ukształtowa-
niem terenu od teraz będzie naszym nowym domem.

Zamieszkały przez niebezpieczne zwierzęta i człeko-
podobnych obcych świat, którego właśnie staliśmy się 
nowym elementem, jest zdecydowanie bardziej dziki 
i brutalny aniżeli ten, do którego wszyscy jesteśmy tak 
przyzwyczajeni. Dlatego nasz profesor będzie musiał 
się szybko zaadoptować do nowych realiów, aby prze-
żyć i walczyć o swoją wolność.

» Więcej plusów niż minusów

Another World na iOS na szczęście nie stracił nic ze swo-
jej magii, jaką oczarował nas dwadzieścia lat temu. Przy-
jemna grafika, która została nieco poprawiona, ale nie 
zmieniona w jakieś tandetne 3D, pozwala grze utrzymać 
jej rewelacyjny klimat. Osobiście bardzo podoba mi się 
również możliwość zmiany „rozdzielczości” na tę z 1991 
r. Pewnie wielu starszych graczy, choć przez pewien czas 

będzie chciało pograć w grę z „klasycznym” wyglądem, 
aby przypomnieć sobie „stare dobre czasy”.

Na uwagę zasługuje również dwojaki system stero-
wania. Możemy bowiem wybrać sterowanie dedykowa-
ne (poprzez dotykanie odp. części ekranu) lub za pomo-
cą typowego wirtualnego pada i przycisków. A więc dla 
każdego coś miłego. Choć muszę przyznać szczerze, że 
sterowanie za pomocą pada okazało się dla mnie bar-
dzo nieintuicyjne i ciężkie. Zdecydowanie wolałem de-
dykowane kontrolki. Myślę jednak, że danie graczowi 
wyboru rodzaju kontrolek, które będą mu bardziej pa-
sowały, jest zawsze dobrym wyborem.

Gra pozwala nam wybrać również 1 z 3 poziomów 
trudności (normalny, ciężki oraz hardcore) i choć na po-
ziomie normalnym osoba, która doskonale pamięta, co 
należy zrobić na danej planszy jest w stanie przejść grę 
w niespełna godzinę, to każdy, kto dopiero teraz zetknie 
się z tym tytułem lub (jak ja) nie do końca pamiętał całą 
grę może spokojnie szykować się na kilka intensywnych 
godzin grania. Zwłaszcza na poziomach hard i hardcore.

Podsumowując, gra stworzona przez DotEmu i Bulky-
Pix to tytuł naprawdę godny uwagi, w którym naprawdę 
ciężko jest znaleźć słabe punkty. Nie pozostaje mi więc 
nic innego jak gorąco was zachęcić do kupienia tego ty-
tułu i liczyć, że kolejne fantastyczne tytuły z lat 80. i 90. 
doczekają się już niebawem równie udanych adaptacji 
na nasze iUrządzenia. «

another World        
Cena: 3,99 Euro

Another	World	w	iTunes: http://itunes.apple.com/pl/app/
another-world-20th-anniversary/id460076328?mt=8

Plusy:  + świetna adaptacja klasycznego tytułu 
+ niesamowity klimat 
+ 3 poziomy trudności, które zapewniają zdecydowanie 
inne wrażenia z gry

Minusy: – jak dla mnie brak

http://itunes.apple.com/pl/app/another-world-20th-anniversary/id460076328?mt=8


http://www.story.iqp.pl
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W Wordzie 2011 znajduje się słownik Synonimów (Te-
zaurus). Gdyby przypadkiem, podczas tworzenia doku-
mentu, zabrakło nam odpowiedniego słowa, możemy 
wesprzeć się odpowiednim narzędziem w edytorze fir-
my Microsoft.
1. Okno słowników znajduje się w oknie Zestawu na-

rzędzi. W celu wyświetlenia go na ekranie, postępuj 
w następujący sposób. Z menu Narzędzia wybierz 
 Tezaurus. Możemy skorzystać również ze skrótu kla-
wiaturowego – Ctrl+alt+Jabłko+R lub wskazać odpo-
wiednią ikonę z belki menu aplikacji. W oknie, które 
pojawi się na ekranie, wskazać należy czwartą ikonę 
(trzy książki) – Narzędzia odwołań.

2. W polu z lupą wpisz interesujący Cię wyraz. Słowa, 
podzielone na odpowiednie kategorie, pojawią się 
w oknie Znaczenia. Poniżej odszukamy odpowied-
nie Synonimy. Warto pamiętać, że zaznaczając wyraz 
w tekście, automatycznie pojawi się w oknie wyszu-
kiwania, co powinno przyspieszyć pracę z doborem 
nowego słownictwa.

3. Zawsze możemy wrócić do wyszukiwanych wcześniej 
zwrotów. Należy jedynie kliknąć w ikonę „lupy”, aby 
rozwinąć menu z ostatnio wpisywanymi słowami.

4. Zaznaczając wyraz z listy Synonimów i klikając w przy-
cisk Wstaw, dodamy go do pisanego tekstu. «

Przemysław marczyński

TuTORiAl WORD 2011  
SłOwnik SYnOnimów

obserwuj nas

imagazinepl.blip.pl

Bardzo Lubimy 
Informować Przyjaciół 
o tym co się dzieje w 
iMagazine

http://imagazinepl.blip.pl
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W dzisiejszym odcinku wracamy do 
głównego składnika pakietu, czyli fi-
nal Cut pro. Będzie to pierwsza część 
dotycząca podstawowego workflo-
wu, ulepszania szybkości naszej pra-
cy oraz wybranych funkcji. Do dzieła!

Długo zastanawiałem się, czym zająć się tym razem. 
Wybór padł na to, z czym sam na początku miałem naj-
większe problemy i z czym pewnie boryka się większość 
początkujących montażystów. Kiedy wracam wspomnie-
niami do początków mojego niezdarnego montażu, to 
czasami aż nie chce mi się wierzyć, że niektóre czynno-
ści wykonywałem w taki, a nie inny sposób. Pamiętam te 
godziny, które spędzałem na próbie rozwiązywania pro-
blemów, z którymi dzisiaj radzę sobie jednym kliknię-
ciem albo określoną kombinacją klawiszy. Oczywiście, jak 
w każdym przypadku, pomocny okazał się internet oraz 
oficjalne podręczniki Apple, które pożyczałem od kole-
gów, a z czasem sam kupowałem – często zresztą wra-
cam do nich, żeby coś sobie przypomnieć.

» Improwizuj…

Moim zdaniem, w montażu zarówno liniowym, jak i nieli-
niowym ważna jest przede wszystkim improwizacja. Kie-
dy ktoś mówi Wam, że chciałby uzyskać konkretny efekt, 
a zbliża się czas emisji materiału, to trzeba dać z siebie 
wszystko, żeby sprostać oczekiwaniom odbiorcy. Nawet 
jeżeli nie wiecie jak uzyskać konkretny efekt – bo np. ni-
gdy jeszcze go nie tworzyliście – to wystarczy chwilę się 
zastanowić i dojść do rozwiązania najprostszym możli-
wym sposobem. Nie bójcie się przy tym wszystkim na-
rzędzia pomocy w Final Cut Pro. Sam czasami z niego ko-
rzystam. Zazwyczaj po to, żeby Final Cut „przypomniał” 
mi, gdzie znajduje się konkretny efekt, który chcę wy-
korzystać. Wystarczy wpisać nazwę funkcji, którą chce-

my wykorzystać, a program szybko pokaże nam, gdzie 
jej szukać. 

» Powrót do korzeni…

Wróćmy jednak do „korzeni”, czyli do ustawień progra-
mu. Kliknijcie File>User Preferences lub option+q. Wy-
świetli nam się okno osobistych ustawień. Tylko od was 
zależy, ile razy np. będziecie chcieli mieć możliwość cof-
nięcia wykonanych czynności. Standardowe ustawienie 
to 10, ale możecie tę wartość zwiększyć aż do 99. Taka 
wartość jest jednak mało przydatna. Wyobrażacie sobie 
klikać 99 razy cmd+z? 

final cut  
CZęść 8 KrzyszTof flasza
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Innym ważnym ustawieniem jest Autosave. Standar-
dowe ustawienie wymusza na FCP automatyczne zapi-
sanie kopii projektu co 30 minut. W tym wypadku nie 
mam jednak szczególnych wskazówek – wszystko zale-
ży od projektu. Jeżeli dokonujemy wielu zmian, to moż-
na ustawić tę wartość nawet na 3 czy 5 minut i czasami 
tak się właśnie zdarza. Należy jednak wziąć pod uwagę, 
że praca na dużym projekcie, który będzie się zapisywał 
zbyt często staje się uciążliwa. Ja mam nawyk naciska-
nia cmd+s po każdej zmianie, więc nawet przy skompli-
kowanych projektach ustawiam około 20 minut i mak-
symalne ustawienie 99 kopii projektów.

Inną ważną sprawą jest odznaczenie opcji Report 
dropped frames during playback, ponieważ program 
będzie nas informował o każdej zgubionej klatce pod-
czas odtwarzania. Jest to kolejna zabierająca czas spra-
wa, z którą warto się pożegnać. Można również ustawić 
sobie Auto Render na określony czas. Co prawda, kie-
dy podczas montażu gdzieś wychodzę, to zazwyczaj kli-
kam cmd+r lub option+r (skróty służące do renderowa-
nia), ale jeżeli zdarzy mi się o tym zapomnieć, to FCP 
zrobi to sam.

Innym powszechnym problemem w przypadku ko-
rzystania w FCP jest trudność w łączeniu się z urządze-
niami zewnętrznymi, takimi jak np. kamera. Kiedy pod-
łączycie swoją kamerę FCP powinien automatycznie 
wykryć urządzenie. Jeżeli jednak tak się nie stanie, to 
kliknijcie option+F12, aby odświeżyć urządzenia. Jeżeli 
nadal nie przyniesie to rezultatu, to proponuję ponow-
nie uruchomić program lub komputer. Oczywiście mo-
żemy również kliknąć Final Cut Pro>Easy Setup skąd wy-
bieramy odpowiedni format (zazwyczaj będzie to PAL/
HD/HDV/DV). Rate możemy zostawić na all rates, a opcji 

use w naszym przypadku wybieramy DV-PAL, ponieważ 
mamy urządzenie DV. Jak widać na obrazku, Device Con-
trol Preset jest ustawione na FireWire PAL, więc jeżeli 
naszą kamerę podłączamy przez FireWire, to wszystko 
powinno być w porządku. 

Przyjrzyjmy się jeszcze okienku System Settings, które 
możemy wyświetlić za pomocą skrótu Shift+q. Jak widać, 
mamy tu do dyspozycji sześć różnych zakładek. Pierwsza 
z nich, czyli Scratch disk pozwala nam ustawić miejsce, 
do którego będziemy zgrywać nasz materiał. W lokaliza-
cji tej FCP utworzy folder Capture scratch. Możemy rów-
nież ustawić, aby rendery video oraz audio znajdowa-
ły się w innej lokalizacji lub (najlepiej) na innym dysku. 
W moim przypadku wszystko znajduje się w tej samej lo-
kalizacji, ponieważ pracuję na MBP z jednym, niepodzie-
lonym na partycje dyskiem. Pomińmy zakładkę Search 
Folders oraz Memory & Cache i przejdźmy do Playback 
Control. W zakładce tej widzimy ustawienia odtwarza-
nia. Funkcja RT wiąże się ściśle z renderowaniem plików. 
W przypadku ustawienia Safe, przy próbie odtworzenia 
materiału, FCP pokaże nam wyświetlony na niebieskim 
tle komunikat Unredered, a nie będziemy mogli zobaczyć 
nieprzeliczonego pliku. Jeżeli jednak wybierzemy Unli-
mited, to będziemy mogli odtwarzać materiał, ale FCP 
cały czas będzie informować nas o konieczności wyko-
nania renderingu kolorowym paskiem nad timelinem.

Pamiętajcie, że montaż nieliniowy, to przede wszyst-
kim skróty klawiszowe. W Internecie można znaleźć spo-
ro stron, gdzie znajdują się różne spisy podstawowych 
funkcji. Możecie również sami ustawić sobie swoje wła-
sne kombinacje klawiszy, jeżeli te standardowe Wam nie 
odpowiadają. Uczcie się więc skrótów – najlepiej przez 
praktykę lub podglądanie video tutoriali w sieci. «
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8 marca każdego roku, mój serdeczny kolega, pasjo-
nat programowania, uwielbia powtarzać, że mężczyźni 
kupują kobietom pralki, aby te również mogły progra-
mować. Okazuje się, że nie tylko, ponieważ każdy, na-
wet początkujący użytkownik systemu Mac OS, również 
może, w bardzo prosty sposób, zaprogramować mnó-
stwo czynności na swoim komputerze. Jedynym narzę-
dziem, potrzebnym do popełnienia prostych lub bar-
dziej skomplikowanych wtyczek, jest zaimplementowany 
w standardzie Automator.

Automator to nic innego jak program – asystent stwo-
rzony w celu usprawnienia wydajności i przyspieszenia 
czasu wykonywanych przez nas czynności. Ciekawe jest, 
że nawet wieloletni Macuserzy do dziś nie zdają sobie 
sprawy z posiadania Automatora, a szkoda, bo jest to 
dość wszechstronne narzędzie, którego możliwości będę 
pokazywał począwszy od poniższego artykułu, jak rów-
nież w przyszłości.

Dzisiejszym, pierwszym zagadnieniem jest możli-
wość zmiany nazwy wielu plików jednocześnie. Jak wia-
domo, w Finderze funkcja ta jest niedostępna, przeciw-
nie do Windowsa, gdzie jedynie zaznaczając dowolną 
ilość plików, można zmienić ich nazwę w kolejności se-
kwencyjnej. Nie oznacza to jednak, że nie da się tego 
zrobić. Co więcej – Automator dostarcza nam znaczą-
cą dawkę dodatkowych opcji, które mogą być wykorzy-
stywane z powodzeniem na przykład przez fotografów, 
operujących potężnymi ilościami zdjęć, wymagających 
stałej klasyfikacji.

Polecam także zaniechać plany pobierania aplika-
cji przeznaczonych tylko do tego celu, jak Scooby Rena-
mer, Batch Renamer, Quick Rename i innych, które czę-
sto również są płatne.

Tworzenie naszej wtyczki wypada zacząć od uru-
chomienia Automatora, który znajduje się w katalogu 

Aplikacji, bądź wyszukując go od razu przez Spotlight. 
Program na starcie zapyta nas o punkt początkowy, 
od którego chcemy rozpocząć tworzenie naszej kolejki 
– wybieramy opcję „Własne”. Ta możliwość jest widocz-
na w systemie Leopard, w Snow Leopard, po aktualizacji 
została od razu podzielona na dwie następne: Kolejkę 
czynności (Workflow) i Program. Tutaj również nastąpi-
ła zmiana odnośnie tworzenia wtyczek, które przeisto-
czyły się w osobną zakładkę pod banderą: 

» usługa

Różnice dotyczą tylko OS X 10.5 i 10.6, ponieważ w sys-
temie Lion Automator jest identyczny jak w poprzedza-
jącej go wersji systemu. Interfejs jest bardzo przejrzy-
sty, po lewej stronie znajduje się biblioteka dostępnych 
czynności i zmiennych z dodatkowym oknem opisowym 
poniżej, a po prawej widoczne jest okno, w którym bę-
dziemy edytować tworzoną kolejkę.

Mając pewność, że w bibliotece mamy zaznaczo-
ne „Czynności”, wpisujemy w wyszukiwarce „Finder”, 
lub zaznaczamy zakładkę „Pliki i katalogi”. Następnie 
wyszukujemy w kolejnej kolumnie określone czynności 
w podanej kolejności: „Sortuj rzeczy Findera” -> „Zmień 
nazwy rzeczy Findera” -> „Pokaż rzeczy Findera”.

Wybierane przez nas składowe można w dowol-
ny sposób układać, nadając tym samym nowe funk-
cje tworzonym wtyczkom. W Snow Leopard i Lion po-
wyżej wybieranych składowych znajduje się submenu, 
 w  którym określamy, dla którego z programów tworzy-
my usługę. W tym przypadku wybieramy oczywiście 
Finder.
SORTUJ	RZECZY	FINDERA: Należy pamiętać, że wszyst-
kie opcje, które ustawimy w naszej kolejce domyśl-

AuTOMATOr: 
zmiana nazWy 
Wielu PlikóW 
naraz
MiChał raJpErT
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nie zostaną dokładnie w taki sposób przeprowadzone 
w przyszłości, kiedy zaczniemy z nich korzystać. Dobór 
określonych opcji zależy tylko i wyłącznie od preferen-
cji użytkownika i nie ma najmniejszego wpływu na po-
prawne działanie utworzonej wtyczki. W tym przykła-
dzie ustalamy sortowanie według „nazwy (liczbowo)” 
w porządku „rosnącym”, jak na zdjęciu.

ZMIEŃ	NAZWY	RZECZY	FINDERA: To kluczowe okien-
ko całego przedsięwzięcia. Podczas przeciągania, pro-
gram powinien zapytać nas o chęć dodania kopii edy-
towanych plików. Zakładamy, że zmiana nazw nie jest 
niebezpiecznym precedensem – dlatego odmawiamy 
propozycji.
Na początku wybieramy najbardziej użyteczną z opcji 
dla tego zadania: „Uczyń sekwencyjnymi”, oraz poniżej 
„dodaj liczbę do nowej nazwy”. Pole nazwy zostawia-
my puste, aby nasz plugin miał jak najbardziej uniwer-
salne zastosowanie. W polach poniżej znajdują się już 
bardziej szczegółowe opcje dla naszej sekwencji. Istotną 
może być przede wszystkim możliwość ustawienia dla 
wszystkich plików numerów o jednakowej liczbie cyfr. 
Przy bardzo dużej ilości plików, może znacznie zwięk-
szyć się ich przejrzystość w folderze.
Przełomowym momentem jest zaznaczenie, w wysuwa-
nym submenu omawianego okna, dodatkowej opcji: „Po-
każ tę czynność, gdy kolejka jest uruchomiona”. Jeżeli 
pozostawimy ją odznaczoną, przy próbie nadania gru-
pie plików nowych nazw Automator zrobi to bez pyta-
nia się użytkownika i nada im nazwy składające się je-

dynie z cyfr, ponieważ to pole nazwy w celu późniejszej 
edycji zostawiliśmy puste.
POKAŻ	RZECZY	FINDERA:	To dodatkowe okno nie jest 
konieczne, w perspektywie budowania pluginu, na-
tomiast znacznie zwiększa wygodę korzystania z nie-
go. Bez tej opcji, po zmianie nazw plików, Automator 
w oknie Findera przerzuci je na sam koniec katalogu, 
dokładnie w miejsce, gdzie pojawiłyby się kopie tych sa-
mych plików, skopiowanych ręcznie. Znaczy to dokład-
nie tyle, że przy ich bardzo dużej ilości, będziemy mogli 
je odnaleźć po kilku sekundach energicznego skrolo-
wania w dół folderu. Później będzie trzeba dodatkowo 
ręcznie sortować pliki, a to zmniejszy wygodę tego za-
stosowania. Wszystkich tych czynności pozbawia nas 
dodanie tego okna, które po nadaniu nowych nazw od-
świeża Findera, w wybranej przez nas sekwencji (patrz: 
pierwsze okno).

W tym momencie nasza wtyczka jest już gotowa do 
testu. W prawym górnym rogu znajdują się przyciski za-
projektowane w tym celu. Z uwagi na długość naszej ko-
lejki, jedynym użytecznym na tę chwilę jest „Uruchom”. 
Po jego naciśnięciu, Automator przeprowadzi test w spo-
sób identyczny z późniejszym zadaniem. Potwierdzamy 
jedynie każdy krok i sprawdzamy, czy wszystkie elemen-
ty działają poprawnie (zielone oznaczenia jak na zdjęciu).

Jeżeli wszystko przebiegło bez zakłóceń wybieramy 
„Plik” -> „Zachowaj jako wtyczkę” lub bezpośrednio opt-
n+cmd+S. Nadajemy jej nazwę: „Zmiana nazwy”, domyśl-
nie powinna być wybrana opcja „dla Finder”. W tym mo-
mencie przygotowany przez nas plugin jest dostępny 
w Finderze, po prawym kliknięciu myszy na jeden z za-
znaczonych plików. („Więcej” -> „Automator” -> „Zmia-
na nazwy”).

Dla osób, którym ten sposób dostępności opcji nie 
wystarcza i lub po prostu mają zamiar bardzo często 
z niego korzystać, polecam zapisanie stworzonej wtyczki 
jako program („Plik” -> „Zachowaj jako” -> „Format pli-
ku: Program”) i umieszczenie jej np. w doku. Podobnie, 
jeśli chcemy przesłać komuś dzieło naszych rąk lub po 
prostu zaimplementować plugin na kilku komputerach, 
zapisujemy go podobnie, zmieniamy tylko format pliku 
na „Kolejkę czynności”. Później uruchamiamy wtyczkę 
w analogicznych krokach jak podane wcześniej. W syste-
mie Lion menu zostało wzbogacone o opcję „Dublikat”. 
Pozwala ona podwoić okno Automatora w dowolnym 
momencie naszej pracy. Takie rozwiązanie ma zastoso-
wanie w przypadku tworzenia bardziej skomplikowa-
nych usług, które dla różnych rozwiązań do pewnego 
momentu będą identycznie zbudowane, a dzięki takie-
mu zabiegowi nie będziemy marnowali czasu na wybiór-
cze kopiowanie i kasowanie poleceń. «
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tiPS & trickS
» Skrót klawiszowy do katalogu  
 Pobrane rzeczy

Szybki tip. W Lionie, jeśli chcemy szybko dostać się do 
katalogu	„Pobrane	rzeczy” będąc w Finderze, wystar-
czy, że wciśniemy kombinację klawiszy: 
COMMAND+ALT+L

[DŁ]

» Skasuj stare backupy iurządzeń z iTunes  
 i oszczędź sporo miejsca!

iTunes zapisuje każdy backup naszego iPhone’a, iPoda czy 
iPada i po pewnym czasie może się okazać, że macie po-
nad 60GB danych, które są zupełnie niepotrzebne. Cho-
ciażby dlatego, że niektóre iUrządzenia zostały już sprze-
dane lub backup pochodzi z 2010 roku … i tak dalej i tym 

podobne. Wczoraj dziwiłem się, co mi tak dużo miejsca 
zajmuje i okazało się, że to właśnie te backupy. Z 66GB 
wyleciała wspomniana liczba i nagle mój SSD ma 120GB 
wolnej przestrzeni.

Można je usunąć w bardzo prosty sposób. Wchodzi-
my do preferencji iTunes, przechodzimy do zakładki De-
vices / Urządzenia i zaznaczamy jeden lub więcej bac-
kupów, których już nie chcemy. Następnie korzystamy 
z przycisku Delete Backup / Skasuj Backup. Voilá!

Pliki z backupami trzymane są w katalogu: 
•  ~/Library/Application Support/MobileSync/Backu-

p/<hash urządzenia>
[WP]

» Lista ostatnio otwartych plików prosto  
 z Docka

Ciekawa i tajemnicza komenda dla userów Magic Track-
pada oraz Magic Mouse — podwójne pacnięcie dwoma 
palcami w ikonę na Docku wyświetli listę ostatnio otwar-
tych plików. To wszystko bez konieczności otwierania da-
nej aplikacji!

[WP]

» Wężyk spustowy do iPhona

Fajna	sprawa	dla	wszystkich	 fotografujących	 iPho-
ne’ami.	Jak	zapewne	już	zdążyliście	zauważyć,	w	iOS	
5	wprowadzono	możliwość	robienia	zdjęć	wciskając	
przycisk	głośniej	na	obudowie	(+).

Chyba wszyscy zgodzą się ze mną, że jest to dużo wy-
godniejsze niż wciskanie spustu na ekranie.

Przeniesienie, a raczej dodanie, spustu do przycisku 
głośności daje nam też jedną bardzo wygodną opcję – 
używając słuchawek z wbudowanymi przyciskami od 
głośności, mamy prawdziwy	wężyk	spustowy!
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Teraz zdjęcia makro z iPhone’a będą mogły być wresz-
cie nieporuszone.

Oczywiście wężyk spustowy będzie też „działał” 
z iPadem.

[DŁ]

» Gesty multidotykowe i AirPlay mirroring  
 na iPad 1

Apple konsekwentnie nie daje wszystkich nowości w sys-
temach iOS dla urządzeń poprzednich generacji.

iOS	5	na	iPadzie	1	został	zubożony	o	„Gesty	wy-
boru	programów”, czyli o multidotykowe sterowanie 
iPadem	oraz	o	możliwość	uruchomienia	funkcji	Air-
Play	mirroring, czyli wyświetlanie lustrzanego obrazu 
z iPada na TV poprzez Apple TV. Na szczęście, nie jest to 
żadne ograniczenie sprzętowe tylko softwarowe i moż-
na te funkcje łatwo włączyć na iPadzie 1. Co więcej, da 
się to zrobić bez wprowadzania urządzenia w tryb Jail-
beak choć korzystając z Jailbreakerskich narzędzi.

Wszystko, czego potrzebujemy to specjalnie zmody-
fikowana wersja Redsn0w dostępna dla Mac OS i Win-
dows. Dalej jest już prosto: 
1. Uruchamiamy RedSnow
2. podłączamy iPada 1 (koniecznie z iOS 5) kabelkiem 

do komputera i wyłączamy go
3. klikamy na przycisk Jailbreak
4. wprowadzamy urządzenie w tryb DFU zgodnie z wy-

świetlanymi na ekranie krokami
5. odznaczamy “Install Cydia” i zaznaczamy “Enable 

multitask gestures”
6. Czekamy chwilę.

Słowem wyjaśnienia powiem tylko, że urządzenie fak-
tycznie nie jest wprowadzane w tryb JB, jedynie korzy-
stając z tych samych sposobów, co narzędzie do JB wpro-
wadza kilka zmian w plikach plist. Co więcej, mimo że 
Jailbreak iOS 5 na iPadzie jest tylko na uwięzi, to zmia-
ny opisane w tym wpisie nie znikają po restarcie.

[NC]
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Mało kto z Was to dziś pamięta, ale 
w  maju i  czerwcu 2009 r., pisałem 
(jeszcze w „Moim Jabłuszku”) o zło-
dziejach, którzy czasem kradną nasze 
komputery oraz o tym, jak im utrud-
niać życie, korzystając z powszechnie 
dostępnych narzędzi.

Prawie dwa lata później, chciałbym powrócić do tego te-
matu – tym razem na łamach „iMagazine”, a to za spra-
wą dwóch, ciekawych pakietów oprogramowania, które 
znacząco rozszerzają gamę dostępnych narzędzi, które 
wówczas opisywałem.

Pierwszym z nich jest bardzo ciekawe narzędzie (a ra-
czej zbiór narzędzi – do czego za moment powrócę) roz-
powszechniany pod nazwą MacKeeper przez młodą, 
amerykańską firmę o nazwie ZeoBIT LLC. Firma powsta-
ła w 2008 roku w Kalifornii, a została założona przez gru-
pę entuzjastów bezpieczeństwa informatycznego, wy-
wodzących się głównie z... Ukrainy.

Przez zaledwie kilka lat swojego istnienia, flagowy 
produkt firmy – pakiet bezpieczeństwa MacKeeper – ze-
brał pokaźne grono zadowolonych użytkowników (bli-
sko 63000 fanów na Facebooku i 9000 fanów na Twit-
terze mówią same za siebie).

» Czym tak naprawdę jest MacKeeper?

Jest to zbiór specjalizowanych narzędzi bezpieczeństwa, 
które zapewniają dwojaki system ochrony. Z jednej stro-
ny MacKeeper to antywirus o rozbudowanych możliwo-
ściach, z drugiej zaś – i to mnie tym razem szczególnie 
zainteresowało – tzw. antyzłodziej (ang. anti-theft).

Antywirus MacKeepera posiada typowy zakres funk-
cjonalności dla nowoczesnych pakietów tego typu. Za-
sadniczo współczesne antywirusy, wbrew swej nazwie, 
chronią przed bardzo różnymi zagrożeniami, spośród 
których, wirusy stanowią mały procent. MacKeeper 
chroni przed tzw. kradzieżą tożsamości, przed końmi 
trojańskimi i innym malware, chroni przed witrynami 
WWW zawierającymi złośliwe skrypty, czuwa nad bez-
pieczeństwem poczty elektronicznej itd. itd.

Natomiast funkcjonalność ukierunkowana na walkę 
ze złodziejami, którzy w jak najbardziej realny, fizyczny 
sposób ukradli naszego Maka, jest niezwykle interesu-
jąca. Moduł ochrony „antyzlodziejskiej” umożliwia śle-
dzenie skradzionego komputera oraz – przy odrobinie 
szczęścia – identyfikację złodzieja (a przynajmniej prze-
kazanie jego wizerunku organom ścigania). Jak to działa?

Z jednej strony, MacKeeper musi być oczywiście za-
instalowany na naszym Maku (rzecz jasna, zanim Mak 
zostanie skradziony!;-)). Z drugiej zaś strony, użytkow-
nik MacKeepara posiada swoje konto na serwerze pro-
ducenta, do którego loguje się za pośrednictwem wi-
tryny WWW pod adresem: http://mackeeper.zeobit.com

łaPaJ złodzieJa – 
reloaded!
KrzyszTof MłynarsKi

http://mackeeper.zeobit.com
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Jeśli Mak został skradziony, należy zalogować się na 
swoje konto i przejść do menu My Account / Anti-Theft. 
Będzie tam dostępny przycisk „Mac was stolen!” – jego na-
ciśnięcie informuje centrum kontroli, że nasz Mak został 
skradziony i aktywuje procedurę obsługi tego zdarzenia.

Teraz, jeśli złodziej uruchomi naszego Maka, podłą-
czając go do Internetu, wówczas to, zainstalowany na 
nim moduł antyzłodziejski MacKeepera wygeneruje do-
kładny raport z podaniem lokalizacji, w której włączo-
no komputer oraz wykona zdjęcie za pomocą wbudowa-
nej kamery iSight, które zostanie załączone do raportu.

Oczywiście, użytkownik MacKeepera zostaje natych-
miast poinformowany telefonicznie o pojawieniu się ra-
portu (tak, dyżurny pracownik firmy ZeoBIT dzwoni do 
nas, na podany przez nas numer telefonu – oprócz tego, 
otrzymujemy kompletny raport wraz ze zdjęciem, za po-
średnictwem poczty elektronicznej, na zarejestrowany 
przez nas adres e-mail).

Kolejne raporty lokalizacji i zdjęcia, przesyłane są co 
5 minut – tak długo, jak długo nasz Mak pozostaje włą-
czony i podłączony do Internetu. Oczywiście jest to ten 
moment, w którym należy niezwłocznie skontaktować 
się z policją i rozpocząć procedurę odzyskiwania swo-
jego komputera.

Bardzo ciekawy jest fakt, że MacKeepera można uży-
wać testowo, przez 15 dni, bez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów i... uwaga... w tym czasie, jest on objęty takim 
samym wsparciem, jak wersja płatna, przez 24h/7!

Jeśli już o kosztach mowa. MacKeepera można po-
brać nieodpłatnie, bezpośrednio z witryny interneto-
wej producenta, pod adresem: http://mackeeper.zeobit.
com/download

Natomiast kupić pełną licencję, można pod adresem: 
http://mackeeper.zeobit.com/pl/buy-now

Tak, litery „pl” w tym ostatnim adresie oznaczają, że 
sprzedaż MacKeepera odbywa się w języku polskim, co 
stanowi – rzecz jasna – dodatkowy atut MacKeepera. 

Na stronie sklepu można również poznać aktualne ceny 
i rodzaje dostępnych licencji.

MacKeeper wydaje się być poważnym konkurentem 
programu Undercover, który opisywałem dwa lata temu. 
Dla przypomnienia, witryna programu: http://www.or-
bicule.com/undercover/mac/index.html

» Pamiętacie undercover?

Jeśli już mowa o Undercover. Warto chyba nadmienić, że 
od czasu, gdy go opisywałem, pojawiła się również wersja 
tego narzędzia, przeznaczona dla urządzeń mobilnych – 
czyli dla iPhone i iPada.

Powszechnie wiadomo, że urządzenia mobilne znacz-
nie częściej wpadają w ręce złodziei niż komputery – na-
wet te przenośne. Dlatego też, jeśli posiadasz  iPhone 
lub iPada, warto poświęcić kilka chwil na zapoznanie 
się z witryną tego produktu: http://www.orbicule.com/
undercover/iphone/index.html

» Nie tylko złodzieje...

Nie tylko złodzieje stanowią zagrożenie dla naszego kom-
putera i przechowywanych na nim danych. Niekiedy real-
ne zagrożenie stanowią współpracownicy, koledzy czy... 
domownicy – np. nasze własne dzieci, chcące „dobrać 
się” do komputera pod nieobecność rodziców.

http://mackeeper.zeobit
http://mackeeper.zeobit.com/pl/buy-now
http://www.orbicule.com/undercover/mac/index.html
http://www.orbicule.com/undercover/mac/index.html
http://www.orbicule.com/
http://www.zgsklep.pl
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W tego typu przypadkach, pomocny może okazać się 
program o nazwie Watchmac (obecnie w wersji 1.6.3).

Watchmac wykorzystuje sensory wbudowane w na-
szego Maka (w tym sensory ruchu) oraz, również wbudo-
waną – kamerkę iSight. Jeśli pozostawimy komputer na 
biurku, z wygaszaczem ekranu zablokowanym hasłem, 
a w tym czasie – ktoś niepowołany – poruszy kompu-
ter, wyjmie kabel zasilający, wyciągnie baterię lub bę-
dzie próbował zgadywać nasze hasło – Watchmac wkro-
czy do akcji.

Watchmac posiada bogate opcje konfiguracji. O na-
ruszeniu bezpieczeństwa naszego komputera możemy 

Kradzież komputera w dzisiejszych czasach to jedna z naj-
gorszych rzeczy, jaka może przytrafić się każdemu z nas. 
Większość naszej pracy, jak i naszego życia prywatnego 
jest związana lub koncentruje się wokół komputerów, któ-
re służą nam za miejsce przechowywania zdjęć, filmów, 
muzyki, dokumentów firmowych i niezliczonej ilości in-
nych danych. Ich utrata niejednokrotnie nijak się ma do 
wartości, jaką reprezentuje sam sprzęt. Bardzo ważne jest 
oczywiście mieć backupy danych i to najlepiej rozproszo-
ne, ale mimo wszystko równie istotne jest też zabezpie-
czenie swojego sprzętu zawczasu, zanim wydarzy się nie-
szczęście. Mieliśmy niedawno w naszym bezpośrednim 
otoczeniu przykrą sytuację - ktoś w biały dzień wszedł do 
studia FoxRabbit i korzystając z nieuwagi obecnych w biu-
rze osób, odpiął komputer i z nim wyszedł. Fatalna sytu-
acja i szczerze współczujemy Rafałowi.

Takie zdarzenia powodują, że człowiek zaczyna zasta-
nawiać się i analizować, co się dzieje. Mnie skłoniły do 
błyskawicznej zmiany zachowania. Zacząłem w biurze 
przypinać komputer specjalną smyczą bezpośrednio do 

kaloryfera. Dodatkowo zaszyfrowałem dysk, pozakłada-
łem hasła dostępowe do komputera, no i zainstalowa-
łem oprogramowanie umożliwiające w sytuacji ekstre-
malnej namierzenie mojego komputera, który zostałby 
podłączony do sieci. Zainstalowałem wprawdzie inne 
oprogramowanie, niż opisuje to Krzysiek Młynarski - 
zainstalowałem program Prey http://preyproject.com/.  
Polecam go wszystkim, bo działa na Lionie, w tle i kom-
pletnie transparentnie dla systemu. W każdym mo-
mencie można zmienić status swojego zarejestrowa-
nego komputera na „zaginiony”, zacząć go trackować, 
a nawet robić zdjęcia osobie, która w danym momen-
cie przed nim siedzi.

Użytkownicy Liona powinni pamiętać, że istnieje też 
bardzo fajna rzecz znana nam już powszechnie z iOS. 
Apple uważam, że bardzo słusznie, dodatkowo rozsze-
rzył usługę Find My Phone na komputery wprowadzając 
Find My Mac, które obsługuje się z tego samego miejsca 
poprzez iCloud.com.

[DŁ]

zostać poinformowani e-mailem. Jeśli zażyczymy sobie 
tego, nasz Mak może też uruchomić alarmowy sygnał 
dźwiękowy, który zniechęci intruza do ucieczki z kom-
puterem pod pachą!

Jeśli i to nie wystarczy – istnieje możliwość zapro-
gramowania dodatkowych akcji, które zostaną podjęte 
przez komputer automatycznie, w chwili wykrycia za-
grożenia. Na przykład, mogą zostać uruchomione do-
datkowe skrypty, wykonujące jakieś czynności – choć-
by wysłanie powiadomienie SMS-em, za pośrednictwem 
podłączonego do portu USB modemu GSM. Producent 
oprogramowania, umożliwia pobranie specjalnego pa-
kietu o nazwie Watchmac Automation SDK, który umoż-
liwia rozwijanie funkcjonalności skryptowej – opcja 
dla programistów i zaawansowanych użytkowników 
Mac OS X.

Podobnie jak w przypadku MacKeepera – również 
możemy korzystać z 15-dniowej, nieodpłatnej wersji 
próbnej programu Watchmac. Można ją pobrać bez-
pośrednio z witryny producenta pod adresem (na dole 
strony po lewej): http://bloo7.com/watchmac/

Pomimo że Watchmac nie oferuje tak zaawansowa-
nych metod ochrony jak MacKeeper czy Undercover – 
myślę, że warto pobrać wersję testową tego programu 
i poznać jego możliwości. «

http://preyproject.com/
http://bloo7.com/watchmac/
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Marvel studios przynajmniej raz w roku 
daje nam możliwość obejrzenia na ekra-
nach kin filmu opowiadającego przygo-
dy jednego z ich bohaterów. Wszystko 
to za sprawą przyszłorocznej premie-
ry filmu „The avengers”, w którym zo-
baczymy nie jednego, a kilku herosów 
walczących ze złem. po zejściu z ekra-
nów kin niedawno ukazał się na rynku 
DVD i Bluray film o pierwszym z grupy 
obrońców dobra – Kapitanie ameryka.

„Captain America: Pierwsze starcie”, podobnie jak te-
goroczny „Thor”, to nie film, na który jakoś wyjątkowo 
czekałem. Oczywiście bardzo chciałem go zobaczyć, ale 
nie miałem aż takiego „ciśnienia”. Po prostu nigdy nie 
byłem szczególnym fanem tej postaci. Zawsze bardziej 
interesowały mnie przygody Spider Man’a czy Iron Ma-
n’a, ale Kapitana również znałem i nawet kilka komik-
sów o nim przez ręce mi się przewinęło. Nie mniej jed-
nak czekałem na tę pozycję z tego względu, że to ostatni 
film, który poprzedza premierę „The Avengers” – bo to 
na ten film czekam!

Początkowo chciałem pójść na pierwszego „avengera” 
do kina, jednak podobnie jak „Thor” był on puszczany 
jedynie w 3D i to na dodatek nie w najlepszym, a fanem 
tej technologii na pewno nie jestem, co już niejednokrot-
nie oznajmiałem. Dlatego odpuściłem i postanowiłem, 

„caPtain america: 
PierWSze Starcie”

Jan urBanoWiCz
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że grzecznie poczekam sobie na wydanie  Bluray. Docze-
kałem się, więc przyszedł czas na seans.

Zapowiadało się dobrze. Chris Evans w roli tytuło-
wej, Tommy Lee Jones, Stanley Tucci, no i Hugo Weaving 
(znany większości jako Agent Smith z trylogii Matrixa) 
w roli głównego antagonisty, czyli Red Skull’a to obsa-

da na dobrym poziomie, idealnie pasująca do tego typu 
produkcji. Zaczęło się nieźle. Porządne wprowadzenie, 
wszystko miało ręce i nogi, ale z czasem zaczynało się 
strasznie dłużyć. Takie filmy nie powinny się dłużyć. 
 Adaptacje komiksu powinny mieć akcję od początku do 
końca, a my powinniśmy mieć powody cieszyć się jak 
małe dzieci z tego, co widzimy na ekranie. Tego mi tu za-
brakło. Wizualnie owszem, film jest na wysokim pozio-
mie i chyba nie ma do czego się w nim przyczepić. Ale 
to, że tak właśnie będzie było wiadome. Zwłaszcza po 
wakacyjnym przeboju „X-Men: Pierwsza klasa” –  Marvel 
od technicznej strony robi rewelacyjne filmy. Tylko we 
wspomnianej „Pierwszej klasie” było to, czego zabra-

kło mi w „Kapitanie…” – była tam swego rodzaju che-
mia między obrazem a widzem. Wszystko tam ogląda-
ło się z zapartym tchem i nawet jeśli czasami pojawiało 
się coś, co nie do końca przypadło nam gustu, to biorąc 
pod uwagę całokształt byliśmy to w stanie wybaczyć. 
Niestety „Kapitan Ameryka” miał wiele elementów, któ-
rych po prostu nie potrafię wybaczyć, a najgorszym jest 
chyba to, że strasznie się dłużył. Trwa on ponad dwie 
godziny i jeszcze się dłuży. A na dodatek patosu w tym 
filmie jest tyle, że momentami aż od niego mdli. Ja rozu-
miem, że jest to Kapitan AMERYKA i właśnie taki mniej 
więcej ten film miał w założeniu być, ale moim zdaniem 
trochę się twórcy z tym zagalopowali.

Film generalnie nie przypadł mi do gustu, ale pomi-
mo tego nie uważam go za bardzo zły. Daleko mu do 
takich produkcji jak obie części „Iron Man’a” czy wspo-
mniany wcześniej „X-Men: Pierwsza Klasa”, który według 
mnie jest jednym z lepszych z całej serii o mutantach, 
ale na pewno jest lepszy od  „Hulk” w reżyserii Anga Lee 
– chociaż właściwie nie jest to wielki wyczyn. Zapowia-
dało się dobrze, naprawdę dobrze, ale wyszło tak jak 
zwykle, a przynajmniej tak jak najczęściej. Wielkie na-
dzieje pokładałem w postaci Red Skull’a, który w komik-
sach był takim prawdziwym arcyłotrem i taki też mógł 
być tutaj. Ale w pewnych momentach był on po prostu 
śmieszny. Nie wiem do końca, z czego to wynikało, ale 
bawił mnie, a przecież powinienem czuć do niego wstręt 
i pogardę – w końcu to czarny charakter. Postać same-
go Kapitana była nijaka, bez charyzmy i chyba nie wy-
wołała u mnie zupełnie żadnych emocji. Ot po prostu 
koleś w kostiumie, który tłucze nazistów, ale poza tym 
to nic specjalnego.

I tutaj zaczynają się rodzić pewne obawy. Do 
„The Avengers” coraz bliżej. Pół roku i będzie. Nadzie-
je i oczekiwania wielkie. Szykuje się prawdziwa bom-
ba. Ale czy, aby na pewno? „Thor” nie był zły, ale nie 
zachwycił. „Captain America” bardzo słaby. Co jeśli je-
den z najbardziej wyczekiwanych filmów przyszłego 
roku (mówię tu oczywiście o takiej czystej rozrywce) 
podzieli losy herosa z tarczą? Co prawda ma on tajną 
broń, plan awaryjny na wypadek, gdyby wszystko inne 
zawiodło – Rober Downey Jr a.k.a. Tony Stark a.k.a. Iron 
Man – on gwarantuje mi to, że będę się na tym filmie 
dobrze bawić, bo jest w tej roli genialny. Jeśli jesteście 
fanami komiksów, a zwłaszcza tych ze stajni Marve-
l’a, to na pewno obejrzycie „Captain America: Pierw-
sze starcie”, o ile już go nie widzieliście. Jeśli nie, to nie 
zabierajcie się za to. Dla kilku fajnych scen nie warto 
się męczyć przez ponad dwie godziny. Gdy pogoda za 
oknem jest nieodpowiednia na spacer, to lepiej poczy-
tajcie sobie iMagazine. «
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» Selah Sue – Selah Sue

Płyta Selah Sue ukazała się w czerwcu tego roku i w na-
szym kraju przeszła jakoś bez większego echa, a przynaj-
mniej tak było do czasu… do czasu, kiedy na ekrany na-
szych telewizorów trafiła reklama Kinder Bueno. Wtedy 
wszyscy zaczęli zastanawiać się, do kogo należy tak cieka-
wy głos? Kim Ona jest i dlaczego nigdy Jej nie słyszałem?

W rozwiązaniu tej zagadki wielu pomógł zapewne 
program Shazam, który rozpoznał ten utwór jako „Selah 
Sue – This World”. Promocja albumu za pomocą rekla-
my batonika może wydawać się mało ambitna, jednak 
jak widać w naszym kraju zdała egzamin i po jej emisji 
o tej wokalistce zrobiło się nagle bardzo głośno. Selah 
Sue pochodzi z Belgii, ale posiada korzenie jamajskie, co 
daje nam ciekawe połączenie, którego rezultatem jest 
Jej głos i charyzma. Najlepsze w tym wszystkim jest to, 
że doskonale wie, czym dysponuje i potrafi z tego wy-
ciągnąć absolutnie wszystko. Dlatego płyta jest zróż-
nicowana muzycznie – Selah może popisać się swoją 
wszechstronnością i zmieniać barwę głosu, kiedy tyl-
ko chce. Czasami przypomina Erykah Badu bądź Lau-
ren Hill, a czasami Amy Winehouse potrafi utulić do snu 
balladą, po czym zacząć krzyczeć i wariować jakby ktoś 
zrobił Jej zastrzyk z adrenaliny.

„This World” nie jest jedynym hitem na tej płycie, a na 
takie miano spokojnie zasługuje jeszcze przynajmniej 
5 numerów. Moi faworyci to „Black Part Love”, „Ragga-
muffin”, Crazy Vibes”, „Crazy Sufferin Style” i „Peace Of 
Mind”. Ciężko z nich wybrać jeden najlepszy, każdy jest 
równie świetny.

Cały album jest tak ekspresyjny, że Selah możemy 
zaliczyć do grona kobiet, których mężczyźni bardzo się 
boją. Z jednej strony czule szepcze do ucha na dobra-
noc, a z drugiej strony szuka pod poduszką noża, żeby 
bez mrugnięcia oka wbić go w plecy. Dla potwierdze-
nia jeden z cytatów artystki: „Jako mała dziewczynka 
miałam wielką radość z życia, ale dorastanie stanowi-
ło granicę wyjątkowo trudną do przekroczenia. Byłam 
dziewczynką dość skrytą, z dużymi wahaniami nastro-
jów i stanami depresyjnymi”.

To wszystko w wieku 22 lat, już zaczynam bać się, co 
będzie dalej… ?
http://itunes.apple.com/pl/album/selah-sue/id419144244

» Mayer Hawthorne – How Do You Do

W wrześniowym numerze opisywałem pierwszą płytę 
tego artysty, który jako jedyny na świecie posiada wehikuł 
czasu, za pomocą którego zabiera słuchacza w przeszłość.

Mayer ponownie wszedł do swojego wehikułu, czy-
li studia nagrań i nie zawiódł, a obaw miałem całkiem 
sporo. Po pierwsze, zmiana wytwórni z małego, ale wiel-
bionego Stones Throw Records na sporo większą i ko-
mercyjną Universal Republic. Po drugie, element zasko-
czenia, który powalał na kolana i niewątpliwie pomógł 
w sukcesie pierwszego albumu. Wtedy nikt nie myślał, 
że można jeszcze nagrywać płyty w taki sposób i że to 
się tak dobrze sprzeda w tych czasach.

Teraz o zaskoczeniu nie było mowy i każdy z jego 
wielbicieli czekał na kolejny skok w lata pięknego so-

JarosłaW i norBErT Cała

http://itunes.apple.com/pl/album/selah-sue/id419144244
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ulu i kontynuację stylu retro z pierwszej płyty. Dlate-
go wszyscy, ze mną na czele, odliczali dni do premiery 
„How Do You Do”. Przy pierwszym odsłuchiwaniu ba-
łem się, że magiczna bańka pęknie i pozostanę w roku 
2011, co mocno mnie rozczaruje. Na szczęście nic ta-
kiego nie miało miejsca, Mayer znów czaruje, rozwese-
la i przypomina najlepsze lata czarnej muzyki. Wehikuł 
nadal działa! Mamy numery dla zakochanych par o mi-
łości, ale nie takiej banalnej, a raczej z przymrużeniem 
oka zawierające śmieszne teksty o relacjach damsko-
-męskich. Są też utwory na imprezę, które łączą soul 
z początkami disco, co daje świetny rezultat i sprawia, 

że nasze nogi same zaczynają się ruszać, a uśmiech jest 
tak szeroki, że gdybyśmy nie mieli uszów to byłbym do-
okoła głowy.

Gość na płycie jest tylko jeden i wydawać by się mo-
gło bardzo nie pasujący, raper Snoop Dogg. Zadziwił 
i dograł się dosłownie śpiewająco, a gdyby nie playlista 
z opisem „feat. Snoop Dogg” ciężko byłoby odgadnąć, 
że to jego głos. Snoop powiedział przy okazji „Moim ulu-
bionym nowym artystą jest Mayer Hawthorne” Ja mogę 
tylko dołączyć się do tych słów i obiecać Wam, że będę 
opisywał każdą płytę wydaną przez tego człowieka.
http://itunes.apple.com/pl/album/how-do-you-do/id469017394

http://itunes.apple.com/pl/album/how-do-you-do/id469017394
http://www.nozbe.com
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»  Świat według Murakamiego

Haruki Murakami – tego 
pisarza nikomu nie trze-
ba przedstawiać. Znany, 
lubiany, powszechnie do-
ceniany. Jego powieści na-
tychmiast stają się bestsel-
lerami. Bez wątpienia na 
list ę najlepiej sprzedają-
cych się ebooków trafi rów-
nież ostatnia część „1Q84”, 
na którą polscy czytelnicy 
po przeczytaniu drugiego 
tomu trylogii, musieli cze-
kać 10 długich miesięcy.

Proza Murakamiego jest niezwykle charakterystycz-
na. Autor z niespotykaną lekkością łączy i przeplata 
wątki, tworzy intrygujące postaci, które przenosi w al-
ternatywne rzeczywistości. Sam tytuł serii ebooków 
– „1Q84” – nawiązuje natomiast do książki Georga Or-
wella – „Rok 1984”. Świat stworzony przez Muraka-
miego w wielu wypadkach przypomina orwellowską 
futurystyczną antyutopię, której bohaterem jest „eve-
ryman” – człowiek na którego miejscu może postawić 
się każdy czytelnik, znajdując w nim mniejszą lub więk-
szą cząstkę siebie.

W ostatnim tomie ebooka, podobnie jak w poprzed-
nich, czytelnicy śledzą losy Aomame i Tengo. Ona – in-
struktorka sztuk walki, masażystka i... perfekcyjna 
morderczyni. On – wykładowca matematyki marzący 
o zostaniu pisarzem. Ich ścieżki przecięły się jeszcze 
w dzieciństwie, a teraz, po wielu latach próbują się po-
nownie odnaleźć. Aomame trafia jednak do innej rze-
czywistości, co znacznie komplikuje całą sprawę, a do 
tego... musi się ukrywać w obawie przed zemstą człon-
ków sekty, której przywódcę zabiła. On natomiast nie 
może opuścić miasta kotów, w którym czuwa przy łóż-
ku nieprzytomnego ojca. Czy ich drogi ponownie się 
przetną? Czy Aomame uda się uniknąć zemsty mścicieli?

Wszystkie części „1Q84” w formacie EPUB opubliko-
wane przez wydawnictwo MUZA dostępne są w sieci 
dystrybucji Virtualo.

Zobacz	tego	ebooka	w	virtualo

» W pogoni za marzeniami

Kto choć raz marzył o zmia-
nie swojego dotychczaso-
wego życia i ucieczce w od-
legły kraniec świata – do 
innej religii, kultury i zwy-
czajów, ten na pewno po-
kocha ebooka „Dom Kalifa. 
Rok w Casablance” opubli-
kowanego przez Wydaw-
nictwo Literackie, który 
już od połowy października 
dostępny jest w sieci dys-
trybucji Virtualo w forma-
cie EPUB.

Tahir Shah jest potom-
kiem szanowanej afgań-
skiej rodziny. Wiedzie spokojne życie w Anglii, jednak 
nie może pozbyć się uczucia, że został odcięty od swo-
ich arabskich korzeni. Postanawia więc przenieść się do 
Maroka, kraju, którego kultura i tradycja jest bliższa jego 
sercu. Wraz z rodziną przeprowadza się do Casablanki. 
Tam kupuje tytułowy „Dom Kalifa” – podupadłą posia-
dłość, której postanawia przywrócić dawną świetność. 
Nie jest to zadanie proste, nie tylko ze względu na stan 
samej posiadłości, ale też na fakt, że jest ona zamiesz-
kiwana przez złośliwego dżina Quandishe, którego moż-
na obłaskawić jedynie za pomocą podarunków...

Ebook „Dom Kalifa. Rok w Casablance” jest fascynują-
cą podróżą nie tylko do egzotycznego kraju, ale również 
wyprawą w głąb siebie, poprzez najskrytsze pragnienia 
i marzenia. Shah, którego ebook jest powieścią po czę-
ści autobiograficzną, udowadnia, że mimo początkowych 
trudności warto walczyć o swoje marzenia. Otaczająca 
go zewsząd kultura arabska, lokalny koloryt, wciąż nie-
spotykane w kręgu europejskim zwyczaje i tradycje do-
dają całości powieści niebywałego uroku. I mimo iż nie 
powinno się oceniać książki po okładce, w tym przypad-
ku warto się nią zasugerować – jej piękno odzwiercie-
dla równie piękną i ciekawą zawartość ebooka. Zdecy-
dowanie jest to pozycja godna polecenia!

Zobacz	tego	ebooka	w	virtualo

kSiążki

» VIRTUALO	na	iPada 

» VIRTUALO	na	iPhone

http://virtualo.pl/?q=1q84
http://virtualo.pl/dom_kalifa_rok_casablance/i14553/
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
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50 dag ziemniaków 

2–3 jabłka 

4 łyżki mleka 

3 jajka 

5 dag mąki 

1 łyżka rodzynek 

sól 

olej do smażenia 

cukier puder do posypania

Placki  
ziemniaczane  
Z JABłKAMI

Ziemniaki obrać, umyć. Włożyć do rondla, posolić i ugo-
tować do miękkości. Odlać i lekko odparować. Przecisnąć 
przez praskę lub dokładnie rozgnieść, wymieszać z mle-
kiem i ostudzić. Jabłka obrać i zetrzeć na tarce o małych 
oczkach. Ziemniaki wymieszać z jabłkami, jajkami, mąką 
i rodzynkami. Łyżką kłaść na rozgrzany olej porcje ciasta 
i smażyć na rumiano z obu stron (po 2–3 min). Przed po-
daniem posypać cukrem pudrem. Można również poda-
wać z dżemem z borówek lub żurawin. Przyrządzone bez 
rodzynek i bez pudru są doskonałym dodatkiem do du-
szonych i pieczonych mięs. «

MałgorzaTa łaDa
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