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Autentyczne, robione 
ręcznie ZendoSquare  
do wyjątkowych wnętrz

Prawdziwa fotografia to unikat w świecie 
cyfrowych reprodukcji. Jeśli potrafisz to 
docenić.

W setkach takich samych wnętrz, z reprodukcjami 
pochodzącymi z cyfrowych kopiarek nie ma miejsca 
na osobowość. W poszukiwaniu autentyczności, 
oryginalności i prawowitości fotografii 
zawędrowałem do świata ZendoSquare – ręcznie, 
tradycyjnie wywoływanych zdjęć. Zapraszam 
tam niewielu, bo tworzenie ZendoSquare nie jest 
produkcją masową. Na szczęście.

www.zendosquare.com

http://www.zendosquare.com
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Święta za pasem. Czas zakupów i długich rozmyślań nad 
tym, jakie upominki wybrać w tym roku. Czym obdaro-
wać bliskich by sprawić im nieco radości, a jednocześnie 
by prezenty miały sens i przydały się obdarowanym?

Jak co roku staramy się Wam ułatwić podjęcie od-
powiednich i trafnych decyzji. Oddajemy Wam nasz su-
biektywny poradnik zakupowy, w którym mamy nadzieję 
znajdziecie inspirację w tym trudnym momencie roku.

Korzystając z okazji chciałem złożyć Wam, drodzy 
Czytelnicy, życzenia świąteczne od nas, całego zespołu 
iMagazine. Życzymy Wam, abyście byli szczęśliwi, zdro-
wi i spełnieni.

Żeby nadchodzący rok 2012 był dobry, spokoj-
ny bezpieczny i obfity w różnego rodzaju pozytywne 
niespodzianki.

Wszystkiego najlepszego!
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Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach 
„iMagazine” są chronione prawami autorskimi wydawcy 
magazynu „iMagazine”, ich autorów lub osób trzecich.  
Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze 
odróżniającym, umieszczone w „iMagazine” podlegają ochronie 
prawnej na rzecz wydawcy magazynu „iMagazine” lub innych 
uprawnionych osób trzecich. Używanie bądź korzystanie 
z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń, o których mowa 
wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody właściwego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem 
wykorzystania ich zgodnie z prawem dla celów prywatnych 
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 » Kinga	Ochendowska:		
Święta, znowu święta… a przecież po-
przednie były zaledwie rok temu! To już naprawdę rok? 
Niemożliwe! A jednak…

 » Norbert	Cała:	
Boję się, że jako „dzieło sztuki” ta Yama-
ha rzadko będzie z siebie wydała jakieś dźwięki, a robi to 
naprawdę świetnie.

 » Wojtek	Pietrusiewicz:	
Niestety, każdy HDD wydaje mi się te-
raz ślimakiem w porównaniu z wahadłowcem Discovery, 
napędzanym antymaterią, startującym w polu ze zmniej-
szoną grawitacją.

 » Sławek	Durasiewicz:	
I teraz, kiedy dowiaduję się, że Steve 
Jobs, w zamyśle, chciał stworzyć światowy system po-
legający na pozaoperatorskim dostępie do cyberprze-
strzeni, to konstatuję, jak wielką wizję straciliśmy wraz 
z jego śmiercią.

http://www.bluemedia.eu
http://www.sare.pl
mailto:redakcja@imagazine.pl
mailto:d.lada@imagazine.pl
mailto:n.ca%C5%82a@imagazine.pl
mailto:reklama@imagazine.pl
mailto:k.ochendowska@imagazine.pl
mailto:m.wojtaszek@imagazine.pl
http://imagazine.pl/


Fotoksiążka to wydrukowany i oprawiony album z twoimi zdjęciami.

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

Gotowy projekt zostaje automatycznie wysłany przez internet do drukarni.

Możesz stworzyć niepowtarzalną historię, dodawać tła i komentarze. 

www.iphotobook.pl

http://www.iphotobook.pl
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Niedawno do redakcji dotarł najnowszy model 15” w naj-
mocniejszej podstawowej konfi guracji. Na wyposażeniu 
znajdziemy Intel Core i7 taktowany 2.4GHz, 750GB HDD, 
kręcący się z godną pożałowania prędkością 5400 rpm oraz 
nową kartą grafi czną: 1-gigowy AMD Radeon HD 6770M, 
który napędza ekran schowany za szybą o rozdzielczości 

1440x900 pikseli. Opcjonalnie 
jest również kilka rzeczy, któ-
re przy podstawowej cenie wy-
noszącej 9.499 zł, należy bez-
względnie zamówić.

Jedna jedyna różnica w wy-
glądzie MacBooków Pro z 2011 
roku w stosunku do mode-
li z 2010 roku i starszych, to 
subtelna zmiana w kształcie 
obudowy. Na tyle delikatna, 
że nie zauważyłem jej pod-
czas recenzji modelu 15-calo-
wego 2.2GHz, którą znajdziecie 
w majowym numerze iMagazi-
ne. Chodzi o kanty wokół kla-

wiatury. Nie ma ich. Zniknęły. A raczej delikatnie je za-
okrąglono. Wbrew pozorom to bardzo istotna zmiana, 
bo wiele osób narzekało, że ostre brzegi wżynają im się 
w nadgarstki, powodując ból, nacięcia skóry oraz trwałe 
kalectwo. Na szczęście jestem prawdziwym mężczyzną 

i nigdy mnie to nie dotyczyło – skórę mam ze stali – ale 
rzeczywiście obecna seria jest znacznie bardziej ergono-
miczna pod tym względem.

Niestety dla MacBooka, niedawno przesiadłem się na 
SSD w swoim własnym komputerze. Dlaczego niestety? 
Bo każdy HDD wydaje mi się 
teraz ślimakiem w porówna-
niu z wahadłowcem Discove-
ry, napędzanym antymaterią, 
startującym w polu ze zmniej-
szoną grawitacją. W każdym 
razie, najbardziej zaskoczyły 
mnie wyniki zapisu i odczytu 
danych z dysku. Wahały się od 
bardzo przyzwoitych 100MB/s 
dla obu testów, do żenująco ni-
skich 25MB/s, przy czym liczby 
znacznie częściej oscylowały 
w granicach tego dolnego wy-
niku. Nie mam pojęcia, czym jest to spowodowane, ale 
momentami podstawowe czynności, które na SSD wyko-
nują się zanim się pomyśli, tutaj odbijały się niezdrową 
czkawką z nutą czosnku. Oraz śledzia. Jeśli nie używacie 
SSD w swoich obecnych maszynach, to z pewnością nie 
zauważycie różnicy. MacMark zresztą pozwolił zaobser-
wować kilka dziwnych przypadłości. W pierwszym teście, 
który powtarzałem kilkukrotnie (import zdjęć do Lightro-
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MacBook pro 15”

niestety, każdy 
hDD wydaje mi 

się teraz ślimakiem 
w porównaniu 
z wahadłowcem 
Discovery, 
napędzanym 
antymaterią, 
startującym w polu 
ze zmniejszoną 
grawitacją

Momentami 
podstawowe 

czynności, które na 
ssD wykonują się 
zanim się pomyśli, 
tutaj odbijały się 
niezdrową czkawką 
z nutą czosnku. 
oraz śledzia

Najnowszy	Macbook	Pro	jest	taki	sam	jak	poprzedni.	No	prawie.

WYNIkI	koNkuRSu	„WAcoM	
bAMboo	PeN&Touch”

W zeszłym miesiącu mieliśmy dla Was ciekawy kon-
kurs, w którym nagrodą był tablet Wacom Bamboo 
Pen &Touch, ufundowany przez firmę Wacom Polska.

Zadanie mieliśmy nie łatwe. Po raz kolejny wyka-
zaliście się kreatywnością oraz zaangażowaniem 
– dziękujemy.w
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NoRbeRT	cAłA

yaMaha restio isx-800

Do testu stacji dokującej Yamaha Restio ISX-800 podcho-
dziłem z dużym dystansem. Yamaha zawsze będzie dla 
mnie producentem na rynek „Profi ”. Wielokrotnie mia-
łem styczność ze sprzętem tego japońskiego producenta 
i za każdym razem kończyło się tak samo. Sprzęt dla pro-
fesjonalistów był doskonały, jednak styczność ze sprzę-
tem z rynku konsumenckiego za każdym razem kończyła 
się lekkim zawodem. Możliwe, że to przez zbytnio pod-
kręcone wymagania doskonałą „marką”. Gdy zobaczy-
łem pudełko z Restio ISX-800 wiedziałem, że będzie cięż-
ko i wiecie, co … intuicja mnie nie zawiodła.

 » IKEA

Ten sprzęt to bardzo specyfi czna konstrukcja. Specyfi cz-
na, a jednocześnie ciekawa. Na tyle ciekawa, że mimo 
wątpliwości już pierwszego dnia zabrałem się za składa-

nie. Dokładnie, nie pomyliłem 
się, za składanie. Pierwszy 
kontakt z zawartością pudeł-
ka przypomina trochę kontakt 
z meblami z IKEA. Aby sprzęt 
wyglądał tak jak na zdjęciach, 
trzeba sobie go poskładać. Na 
szczęście nie musicie mieć do 
tego stacji lutującej, wystar-
czy śrubokręt. Złożyć należy 

bowiem tylko nóżkę, na której stacja stoi. Nie jest to przy 
tym takie proste i przyda się pomoc drugiej osoby.

 » Dzieło sztuki czy grzejnik?

Stacja jest bardzo nowoczesna w formie. Jest to spo-
rej wielkości kwadrat, stojący na jednej nodze. Z przo-
du urządzenia mamy metalowy grill kryjący głośniki 
z dziwnym kwadratem po środku, który potem okazał 
się wyświetlaczem. Wszystkie elementy sterujące znaj-
dziemy na górnej ściance urządzenia. Jest tam dock dla 
iPoda/iPhone’a, szczelina na płyty CD, przyciski oraz złą-
cze USB do podłączenia np. dysku USB. O ile wygląd ca-
łej stacji nie przypadł mi jakoś do gustu, ale o nich się 
nie dyskutuje, o tyle złącze USB woła o pomstę do nieba. 
Proszę sobie wyobrazić, że w kosztującym prawie 3 ty-
siące złotych sprzęcie złącze USB wygląda jak z najtań-
szej obudowy PCeta z lat 90. To niesłychane! Jak to mogło 
trafi ć do produkcji? To niestety nie koniec złych wiado-
mości. Mimo że stacja jest bardzo cienka (9cm) i ma faj-
nie skonstruowaną w „półksiężyc” nóżkę, dzięki czemu 
można ją postawić przy ścianie, to niestety nóżka ta jest 
za niska. Obsługa jest przez to niewygodna i o ile ja so-
bie jakoś radziłem, to pewnie nasz redaktor naczelny 
miałby po kilku dniach ból pleców. Chcąc być złośliwym, 
powinien napisać, że to nasz „radiowo przystojny” pro-
wadzący Nadgryzionych, kolega Wojtek powinien otrzy-

Gdy zobaczyłem 
pudełko z restio 

isx-800 wiedziałem, 
że będzie cieżko 
i wiecie co… intuicja 
mnie nie zawiodła

Yamaha	Restio	ISX-800	ma	być	ozdobą	naszej	przestrzeni	mieszkalnej

Jury, w którego skład wchodzili przedstawiciele 
 Wacom Polska oraz część naszej redakcji, praktycz-
nie jednogłośnie wybrało odpowiedź Kasi Krusiec 
jako najlepszą – krótką i konkretną.

Co	zmalowałbyś	z	Bamboo?

Niedawno	skończyliśmy	z	mężem	budować	
dom…	Czekają	na	nas	puste	ściany,	które	nie	
mogą	się	doczekać	nowych	aranżacji	kolory-
stycznych,	szkiców	mebli	i	domowych	murali.	
Fajnie	byłoby	przenieść	pomysły	z	głowy	wprost	
do	komputera	i	cyfrowo	je	pokolorować	zanim	
w	ruch	pójdą	prawdziwe	farby	i	pędzle:)

Jednak w związku z tym, iż spodobały nam się jesz-
cze dwie prace, Wacom Polska zdecydował się na-
grodzić jeszcze dwójkę uczestników nagrodami po-
cieszenia – Bamboo Stylusami.

Otrzymują je: 

Agnieszka	Kobylska

Aleksander Kocieniewski
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nową kartą grafi czną: 1-gigowy AMD Radeon HD 6770M, 
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Jedna jedyna różnica w wy-
glądzie MacBooków Pro z 2011 
roku w stosunku do mode-
li z 2010 roku i starszych, to 
subtelna zmiana w kształcie 
obudowy. Na tyle delikatna, 
że nie zauważyłem jej pod-
czas recenzji modelu 15-calo-
wego 2.2GHz, którą znajdziecie 
w majowym numerze iMagazi-
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bardzo przyzwoitych 100MB/s 
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yaMaha restio isx-800

Do testu stacji dokującej Yamaha Restio ISX-800 podcho-
dziłem z dużym dystansem. Yamaha zawsze będzie dla 
mnie producentem na rynek „Profi ”. Wielokrotnie mia-
łem styczność ze sprzętem tego japońskiego producenta 
i za każdym razem kończyło się tak samo. Sprzęt dla pro-
fesjonalistów był doskonały, jednak styczność ze sprzę-
tem z rynku konsumenckiego za każdym razem kończyła 
się lekkim zawodem. Możliwe, że to przez zbytnio pod-
kręcone wymagania doskonałą „marką”. Gdy zobaczy-
łem pudełko z Restio ISX-800 wiedziałem, że będzie cięż-
ko i wiecie, co … intuicja mnie nie zawiodła.

 » IKEA

Ten sprzęt to bardzo specyfi czna konstrukcja. Specyfi cz-
na, a jednocześnie ciekawa. Na tyle ciekawa, że mimo 
wątpliwości już pierwszego dnia zabrałem się za składa-

nie. Dokładnie, nie pomyliłem 
się, za składanie. Pierwszy 
kontakt z zawartością pudeł-
ka przypomina trochę kontakt 
z meblami z IKEA. Aby sprzęt 
wyglądał tak jak na zdjęciach, 
trzeba sobie go poskładać. Na 
szczęście nie musicie mieć do 
tego stacji lutującej, wystar-
czy śrubokręt. Złożyć należy 

bowiem tylko nóżkę, na której stacja stoi. Nie jest to przy 
tym takie proste i przyda się pomoc drugiej osoby.

 » Dzieło sztuki czy grzejnik?

Stacja jest bardzo nowoczesna w formie. Jest to spo-
rej wielkości kwadrat, stojący na jednej nodze. Z przo-
du urządzenia mamy metalowy grill kryjący głośniki 
z dziwnym kwadratem po środku, który potem okazał 
się wyświetlaczem. Wszystkie elementy sterujące znaj-
dziemy na górnej ściance urządzenia. Jest tam dock dla 
iPoda/iPhone’a, szczelina na płyty CD, przyciski oraz złą-
cze USB do podłączenia np. dysku USB. O ile wygląd ca-
łej stacji nie przypadł mi jakoś do gustu, ale o nich się 
nie dyskutuje, o tyle złącze USB woła o pomstę do nieba. 
Proszę sobie wyobrazić, że w kosztującym prawie 3 ty-
siące złotych sprzęcie złącze USB wygląda jak z najtań-
szej obudowy PCeta z lat 90. To niesłychane! Jak to mogło 
trafi ć do produkcji? To niestety nie koniec złych wiado-
mości. Mimo że stacja jest bardzo cienka (9cm) i ma faj-
nie skonstruowaną w „półksiężyc” nóżkę, dzięki czemu 
można ją postawić przy ścianie, to niestety nóżka ta jest 
za niska. Obsługa jest przez to niewygodna i o ile ja so-
bie jakoś radziłem, to pewnie nasz redaktor naczelny 
miałby po kilku dniach ból pleców. Chcąc być złośliwym, 
powinien napisać, że to nasz „radiowo przystojny” pro-
wadzący Nadgryzionych, kolega Wojtek powinien otrzy-

Gdy zobaczyłem 
pudełko z restio 

isx-800 wiedziałem, 
że będzie cieżko 
i wiecie co… intuicja 
mnie nie zawiodła

Yamaha	Restio	ISX-800	ma	być	ozdobą	naszej	przestrzeni	mieszkalnej

Jury, w którego skład wchodzili przedstawiciele 
 Wacom Polska oraz część naszej redakcji, praktycz-
nie jednogłośnie wybrało odpowiedź Kasi Krusiec 
jako najlepszą – krótką i konkretną.

Co	zmalowałbyś	z	Bamboo?

Niedawno	skończyliśmy	z	mężem	budować	
dom…	Czekają	na	nas	puste	ściany,	które	nie	
mogą	się	doczekać	nowych	aranżacji	kolory-
stycznych,	szkiców	mebli	i	domowych	murali.	
Fajnie	byłoby	przenieść	pomysły	z	głowy	wprost	
do	komputera	i	cyfrowo	je	pokolorować	zanim	
w	ruch	pójdą	prawdziwe	farby	i	pędzle:)

Jednak w związku z tym, iż spodobały nam się jesz-
cze dwie prace, Wacom Polska zdecydował się na-
grodzić jeszcze dwójkę uczestników nagrodami po-
cieszenia – Bamboo Stylusami.

Otrzymują je: 

Agnieszka	Kobylska

Aleksander Kocieniewski
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Etui SGP iPhone 4 Linear  
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Audiobook Steve’a Jobsa 
bije rekordy

Być może zauważyliście problemy z pobraniem biogra-
fii Steve’a Jobsa z Audioteki w dniu premiery. Trans-
fer szedł w ślimaczym tempie, ale szedł. Po przeczy-
taniu informacji prasowej Audioteki, jestem w szoku, 
że im serwery nie padły.

W ciągu pierwszych godzin sprzedaży, liczba pobrań 
audiobooka z polską wersją biografii Steve’a Jobsa osią-
gnęła wartość 2 książek na minutę. To najlepszy wynik 
w historii serwisu audioteka.pl i całego rynku wydaw-
niczego. Po raz pierwszy sprzedaż książki audio może 
mierzyć się z wynikami papierowego odpowiednika.

Premiera biografii, autorstwa Waltera Isaacsona, została przyspieszona 
o trzy dni – miała miejsce 17 listopada. Udostępniliśmy Wam, w ramach pod-
castu, jej fragmenty, które musieliśmy zdjąć po zmianach w umowie licen-
cyjnej. Sam zdecydowałem się na wersję elektroniczną w oryginale, ale jeśli 
jeszcze nie kupiliście książki (w jakiejkolwiek formie), to koniecznie to zróbcie 
– czyta się ją lekko niczym przyjemną fikcję, a do tego niemiłosiernie wciąga!

Navigon Europe 2.0  
z poprawionym interfejsem i płatnościami
Navigon w wersji 2.0 w końcu wylądował. Wnosi sporo nowego, przede 
wszystkim do interfejsu, ale wygląda na to, że to również koniec darmowych 
uaktualnień map. Wprowadzono wiele nowych płatności wewnątrz-appowych 
– możemy teraz dokupić następujące rzeczy: 
UK	Postcode	Navigation 1.59 Euro – umożliwia wprowadzanie 7-znakowych 
kodów pocztowych jako cel podróży w UK
Traffic	Live 19.99 Euro – korzysta z danych innych użytkowników usługi Na-
vigon Live i informuje na bieżąco o korkach; korzysta z danych, więc za gra-
nicą należy wyłączyć roaming danych, jeśli chcemy oszczędzić na rachun-
kach; działa w Polsce i większości krajów Europy
Panorama View 3D 9.99 Euro – widok 3D
Truck	&	Caravan	Navigation 79.99 Euro – pomaga nawigować dużymi po-
jazdami, bierze pod uwagę ich wysokość oraz ograniczenia w ruchu
Mobile Alert (miesięczna subskrypcja) 0.79 Euro – ostrzeżenia o mobilnych 
radarach i problemach na drodze; działa głównie w Niemczech i Austrii
FreshMaps	XL	Europe	44 14.99 Euro – ta opcja dostarcza uaktualnienia 
map raz na kwartał, wygląda na jednorazową opłatę

Na szczęście wygląda na to, że kupowanie nowych map to jednorazowy wy-
datek 15 Euro – po jego zakupie nasze mapy powinny zostać uaktualnione raz 
na kwartał. Do tego dochodzi możliwość wyboru, które mapy chcemy mieć za-
instalowane – sam obecnie zainstalowałem jedynie polskie, a potrzebne do-
instaluję dopiero przy wyjeździe za granicę. Pozwala to na pewno oszczędzić 
miejsce, w szczególności na mniejszych pojemnościowo iPhone’ach.
Navigon	Europe	2.0 w App Store – 59.99 Euro

Warto czekać na promocje cenowe – swoją kopię kupiłem za rejon 20 Euro.

MacBook air 15 
w pierwszym kwartale 2012?
DigiTimes donosi, że nowe wersje MacBooków 
Air pojawią się wcześniej niż sądzono, bo już 
w pierwszym kwartale 2012 r. Mają konkurować 
z PC-towymi ultrabookami trzema rozmiarami: 
11.6″, 13.3″ oraz 15″. Ponadto, zanim pojawią się 
nowe modele, obecną serię czeka rzekoma ob-
niżka cenowa.

DigiTimes nie ma 100% sprawdzalności jeśli cho-
dzi o podawane newsy, więc pamiętajmy, aby ca-
łość przyjąć z dozą spokoju — poczekamy i zoba-
czymy, czy Apple rzeczywiście uczyni taki krok.

Nie spodziewałbym się natomiast nowej kon-
strukcji dla modeli 11″ i 13″ — raczej trochę 
na to za wcześnie. Jeśli powyższe okaże się praw-
dą, to pozostaje pytanie: co Apple zrobi z se-
rią Pro i kiedy możemy spodziewać się pełne-
go redesignu?

iphone 4s już drugim 
najpopularniejszym aparatem 
na flickr
Premiera iPhone’a 4S miała miejsce zaledwie 
39 dni temu, a aparat już znalazł się na drugim 
miejscu najpopularniejszych aparatów wbudo-
wanych w telefony na serwisie Flickr.

Króluje nadal iPhone 4, o którym było głośno, 
kiedy zdetronizował wtedy-najpopularniejsze-
go Nikona D90.

Zresztą, w 2008 roku, pierwszy iPhone stał się 
najpopularniejszym aparatem wbudowanym 
w telefon.

Musimy jednocześnie pamiętać, że wiele wie-
le zdjęć, generowanych przez takie aplikacje jak 
Instagram, nie zapisują informacji o modelu te-
lefonu/aparatu, za pomocą którego zostały zro-
bione, więc smartphony w ogóle są niedoszaco-
wane w tych rankingach.

Źródło: Mac Rumors

adobe zabija flash 
dla mobilnych systemów 
operacyjnych
Adobe w końcu zrozumiało, że w mobilnych urzą-
dzeniach nie ma miejsca dla Flasha i przyznaje, 
że HTML5 jest „najlepszym rozwiązaniem.” Jed-
nocześnie AIR nadal będzie wspierane, aby deve-
loperzy mogli wypuszczać aplikacje w tym środo-
wisku. Flash Player 11 zostanie wypuszczony, ale 
nie będą już do niego dodawane nowe urządze-
nia. Kod będzie utrzymywany, a poprawki wpro-
wadzane do odwołania.

aktualizacje
Od ostatniego wydania, ukazały się następujące 
aktualizacje dla komputerów Apple: 
•	 Java for OS X 62-75MB
•	 iOS 5.0.1 Software Update
•	  MacBook Pro SMC Firmware Update 1.5, 

730kB
•	  Digital Camera RAW Compatibility 

Update 3.9, 7,2MB
•	  AirPort Base Station and Time Capsule 

Firmware Update 7.6
•	 iTunes 10.5.1, 107MB
•	  MacBook Pro Video Update 1.0 

(Snow Leopard), 51MB
•	  Thunderbolt Software Update 1.1 

(Snow Leopard), 53MB

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

http://www.makoweabc.pl/2011/11/nadgryzieni-60-usuniety-odcinek-z-powodu-zmian-licencyjnych/
http://www.makoweabc.pl/2011/11/nadgryzieni-60-usuniety-odcinek-z-powodu-zmian-licencyjnych/
http://itunes.apple.com/pl/app/navigon-europe/id320279293?mt=8
http://www.digitimes.com/news/a20111128PD207.html
http://imagazine.pl/2011/11/15/ultracienki-macbook-15-w-2012-roku/
http://imagazine.pl/2011/11/15/ultracienki-macbook-15-w-2012-roku/
http://imagazine.pl/2011/11/15/ultracienki-macbook-15-w-2012-roku/
http://www.macrumors.com/2011/11/21/iphone-4s-becomes-second-most-popular-cameraphone-on-flickr/
http://support.apple.com/kb/DL1421
http://support.apple.com/kb/DL1472
http://support.apple.com/kb/DL1474
http://support.apple.com/kb/DL1473
http://support.apple.com/kb/DL1473
http://support.apple.com/kb/DL1471
http://support.apple.com/kb/DL1471
http://support.apple.com/kb/DL1426
http://support.apple.com/kb/DL1475
http://support.apple.com/kb/DL1475
http://support.apple.com/kb/DL1476
http://support.apple.com/kb/DL1476
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Mało kto już używa iPodów nano 1G. Jeśli jednak posia-
dacie takiego, to istnieje szansa, że będziecie mogli go 
bezpłatnie wymienić na nową sztukę. Apple po raz ko-
lejny uruchomiło bowiem program wymiany iPodów, 
które mają wadliwą baterię. W Polsce wymiana będzie 
prowadzona za pośrednictwem autoryzowanych serwi-
sów, a iPody objęte programem to te, które były zaku-
pione w okresie od września 2005 r. do grudnia 2006 r.

Oficjalny	komunikat	brzmi	następująco:	
Firma Apple ustaliła, że w niezwykle rzadkich przy-
padkach baterie iPodów nano (1. generacji) mogą się 
przegrzewać, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa. 
Problem może dotyczyć iPodów nano sprzedawanych 
w okresie od września 2005 r. do grudnia 2006 r.

Udało się ustalić, że źródłem problemu jest jeden 
dostawca baterii, który produkował baterie z wadą wy-
konawczą. Wprawdzie prawdopodobieństwo wypadku 
jest znikome, jednak rośnie ono wraz ze starzeniem się 
baterii.

Firma Apple zaleca zaprzestanie używania iPoda 
nano (1. generacji) i wykonanie opisanej poniżej pro-
cedury w celu bezpłatnego zamówienia zamiennego 
urządzenia.

Uwaga: ten problem związany z baterią obejmuje 
tylko iPody nano (1. generacji) i nie dotyczy żadnych in-
nych modeli iPodów.

Procedura	wymiany
Zamienne urządzenie można zamówić za pośrednic-
twem Autoryzowanego Serwisu Apple. Przygotuj swo-
jego iPoda nano w celu sprawdzenia numeru seryjnego.

Numer seryjny iPoda nano zostanie sprawdzony pod 
kątem kwalifikowania się urządzenia do tego programu. 
Zamienne urządzenie otrzymasz w ciągu mniej więcej 
6 tygodni od momentu otrzymania przez nas wymienia-
nego iPoda nano (1. generacji).

Jeśli wymieniany iPod nano był spersonalizowany, za-
mienny egzemplarz nie będzie spersonalizowany. Przed 
wysłaniem iPoda nano do wymiany nie zapomnij utwo-
rzyć kopii zapasowej jego danych za pomocą progra-
mu iTunes.

Informacje dodatkowe
Identyfikowanie iPoda nano (1. generacji): 

Plastikowy przód (czarny lub biały) i srebrzysty, me-
talowy tył obudowy (obudowy nowszych modeli iPodów 
nano mają metalowy przód i tył). Zobacz zdjęcia na tej 
stronie internetowej.

Zamienny iPod jest objęty gwarancją braku wad przez 
90 dni od daty serwisowania.

Program wymiany iPoda nano (1. generacji)

polub nas

facebook.com/imagazinepl

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
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Końcowy MacMark wyliczany jest na podstawie wzoru:
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Pełny opis testów na stronie:
http://morid.in/macmark201108

http://morid.in/macmark201108
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kAMIl	bRZeZIńSkI

MoBilne Zakupy 
świątecZne
Serwis Allegro od 11 lat udostępnia największą platfor-
mę handlową dla internautów. Możemy o sobie powie-
dzieć, że tworzyliśmy polską branżę e-commerce. Teraz 
przyszedł czas na rozwój m-commerce. Od kilku lat glo-
balna sieć przenosi się z komputerów stacjonarnych do 
urządzeń mobilnych. Nie potrzebujemy już dużego ka-
wałka blachy i monitora kineskopowego, żeby przeglądać 
zasoby internetu. Zmieniają się również nasze zwyczaje 
zakupowe. Odrywamy się od biurka i idziemy do kawiar-
ni, gdzie spokojnie ze swoim MacBookiem szukamy cie-
kawych ofert. Ilu z Was swojego pierwszego Mac’a ku-
piło na Allegro? Na pewno nie tylko ja. Nie inaczej było 
z iPhone’m. To właśnie dzięki jednemu modelowi tele-
fonu firmie Apple udało się zrewolucjonizować sposób 
w jaki konsumujemy treści.

W domu nie włączamy komputera, bo szybciej mo-
żemy wyciągnąć telefon z kieszeni, kilka razy dotknąć 
ekranu i już jesteśmy w świecie nieograniczonych możli-
wości. Do niedawna to małe urządzenie służyło wyłącz-
nie jako medium komunikacyjne w postaci połączeń te-

lefonicznych i SMSów. Dziś nie wyobrażamy sobie życia 
bez mobilnego dostępu do ulubionego serwisu społecz-
nościowego czy serwisu bankowego. Już od kilku lat na 
iPhone dostępna jest aplikacja Allegro. Umożliwia ona 
licytowanie i zakupy z każdego miejsca na świecie – wy-
starczy dostęp do Internetu. Może kupowanie przez te-
lefon nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem, ale czę-
sto najszybszym i jedynym, które mamy pod ręką. W ten 
sposób możemy zaoszczędzić czas, jaki poświęcamy na 
bieganie po sklepach przed świętami. Tłumy klientów 
szturmują nie tylko centra handlowe ale i sklepy inter-
netowe. Nie inaczej jest w serwisie Allegro, w którym 
każdego dnia tysiące sprzedawców oferuje miliony po-
mysłów na prezenty.

Ruch w wersji mobilnej naszej platformy ma przyro-
sty na poziomie 300% rocznie, więc można powiedzieć, 
że szybko goni stronę Allegro.pl. Największe zakupy 
dokonywane są w kategoriach odzież, obuwie i dodat-
ki. Wśród użytkowników telefonów Apple bardzo ak-
tywną grupą kupujących są rodzice, ponieważ zaraz po 
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ubraniach – „Dla Dzieci” to druga kategoria w sprzeda-
ży ilościowej. Właściciele iPhone są na pewno fanami 
komiksów i książek. Co dwie godziny z telefonu z jabł-
kiem kupowany jest jeden egzemplarz. Komputery i ak-
cesoria to kolejny bardzo popularny obszar wyszukiwa-
nia i zakupów.

Większość naszych użytkowników wykorzystuje apli-
kacje Allegro i Ceneo do porównywania cen w trady-
cyjnych sklepach. Podczas przechadzania się pomiędzy 
sklepowymi półkami można upolować korzystniejszą 
ofertę u jednego ze sprzedawców na Allegro.pl. Mie-
sięcznie notujemy ponad 9 milionów wyszukiwań przed-
miotów, z czego ponad 20 tysięcy to skanowania kodów 

kreskowych. Przy produktach, które nie mają kodów 
świetnie sprawdza się możliwość wyszukiwania obraz-
kowego. Wystarczy, że użytkownik zrobi zdjęcie produk-
tu i po chwili otrzymuje oferty z Allegro najlepiej pasu-
jące do przesłanego zdjęcia.

Przedświąteczna gorączka zakupów widoczna jest nie 
tylko w statystykach użytkowników aplikacji na iPhone. 
Warto wspomnieć, że iPad to najpopularniejsze urzą-
dzenie mobilne którego używają klienci do przegląda-
nia strony www.allegro.pl Ten tablet, choć traktowany 
jest jako pełnowymiarowe urządzenie do przeglądania 
internetu potrzebuje dedykowanej aplikacji. Dział Mo-
bilny Grupy Allegro zamiast ulepszać obecną wersję 
aplikacji dla iOS zdecydował się stworzyć od podstaw 
zupełnie nowy produkt dla tych urządzeń. Aplikacja ta 
zaoferuje unikalny sposób przeglądania ofert w serwi-
sie Allegro. Użytkownik będzie mógł przeglądać strony 
tak, jakby czytał magazyn z z ofertami centrum handlo-
wego. Prostym gestem będzie można przewijać kolejne 
strony, a poprzez uchwycenie i przeciągniecie przedmio-
tu w łatwy sposób go zakupić. Płatności będą odbywały 
się poprzez nową platformę do elektronicznej wymiany 
gotówki – PayU. Dzięki temu użytkownik nie tylko klik-
nie Kup Teraz zawierając transakcje ze sprzedającym, 
ale szybko i wygodnie zapłaci korzystając z konta PayU 
i karty płatniczej czy szybkiego przelewu. Oczekujemy, 
że wzrost zaufania do kupowania za pośrednictwem te-
lefonu wpłynie na wartość transakcji i gotowość do do-
konywania większych wydatków również w ten sposób.

Wszystkich użytkowników iOS, którzy liczyli na szyb-
ką aktualizację dostępnej już aplikacji prosimy jesz-
cze o chwilę cierpliwości. Póki co, specjalnie dla czy-
telników iMagazine udostępniamy zrzuty ekranu 
aplikacji, która wraz z Nowym Rokiem umożliwi zaku-
py poprzez iPad’a. «

http://www.allegro.pl


http://spokojzprezentami.allegro.pl/
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Od samego początku iPhone zmieniał się tak, aby cie-
szyć coraz większą rzeszę fanów nadgryzionego ja-
błuszka. Pamiętam jak długo czekałem na MMS-y. Dla 
innych użytkowników były one absolutnie czymś natu-
ralnym. W iPhone’ie ich brakowało. Potęga iPhone’a była 
tak wielka, że nawet wobec braku MMS-ów, smartfony 

Apple’a szły jak ciepłe bułeczki. Nie był to najważniejszy 
szczegół, który wpływał na atrakcyjność tego telefonu.

Pamiętam jak musiałem przesiadywać w pewnej cu-
kierni na Kos i opychać się pączkami, aby wykorzystać 
darmowe Wi-Fi. Kilka miesięcy później MMS-y były już 
w iPhone’ie jak w każdym normalnym aparacie telefo-

SłAWoMIR	DuRASIeWIcZ

Mina sMartfonowa
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nicznym. Wtedy też iPhone znormalniał, stał się normal-
nym telefonem w świecie telefonów i już niczego mu 
nie brakowało. Tym normalnym był jednak tylko przez 
chwilę, bo też za chwilę stał się telefonem „ponadnor-
malnym” i to właśnie on – iPhone – wskazywał tren-
dy rozwoju. Stał się smartfonem w pełnym tego słowa 
znaczeniu.

Każdy następny model iPhone’a, każdy następny 
update iOSa, dawał nam jakąś szczególną niespodzian-
kę. I tu można by wymieniać długo, co nam dał iPhone, 
wraz ze swoimi softwarowymi udogodnieniami – tyl-
ko raczej nie ma sensu. Można jedynie powiedzieć, że 
za każdym razem dostawaliśmy solidną porcję czegoś 
bardzo potrzebnego i pożytecznego, czego nie dawał 
żaden inny producent, a co niewątpliwie powinno być 
oczywistością.

Wreszcie wraz z iOS 5 dostaliśmy następne wynalaz-
ki, które bardzo mnie ucieszyły. Myślę tu o strumienio-
waniu zdjęć oraz iMessage.

Śmierć Jobsa przyćmiła i edycję nowego smartfona, 
i edycję nowego iOSa. Ale mimo wszystko nie dało się 
ukryć, że ten wspaniały człowiek, jakim niewątpliwie był 
Steve Jobs, nawet w chwili śmierci dał nam znowu coś 
wspaniałego, czego nie da się zapomnieć.

Kupując niewątpliwie bardzo drogi telefon, jakim 
jest iPhone, w rezultacie dzięki usłudze strumieniowa-
nia, usłudze iCloud i iMessage możemy ograniczyć na-
sze rachunki i mieć nowe możliwości, jakich nie daje ża-
den inny telefon. Blackberry też. To trochę tak, jakbyś, 
drogi czytelniku, kupił sobie zmywarkę. Z jednej stro-
ny, wydasz na pewno dużą kasę, ale po stronie zysków 
możesz zapisać, że koniec ze zmywaniem i stratą cza-
su na tę czynność, a dodatkowo w promocji otrzymasz 
coś, czego na pewno się nie spodziewałeś – ograniczysz 
koszty na zużyciu wody. Podobnie z iPhone’em.

Operator na pewno straci na zmniejszeniu wpływów 
z usług związanych z SMS-ami i MMS-ami między syste-
mowymi. On straci, a właściciel iPhone’a zyska. I to cie-
szy, bo usługi naszych operatorów są zbójecko drogie.

Teraz, dzięki iMessage, wreszcie mogę rozpustnie wy-
syłać SMS-y, nawet kilkuliterowe, nie licząc się z tym, 
że zostaną taryfikowane. Mogę wysyłać najbanalniej-
sze zdjęcia i najgłupsze krótkie filmiki, bez liczenia się 
z kosztami - jeżeli tylko wysyłam je do odbiorcy z takim 
system, jaki jest w moim telefonie. Hulaj dusza piekła 
nie ma.

Nieodżałowanej pamięci Steve Jobs wiedział co robi.
Jest tylko jedno „ale”. Te wszystkie kalkulacje mają 

sens, jeżeli jesteśmy w kraju. Jeżeli tylko zdarzy się tak, 
że wyściubimy nos za granicę, nasza wolność komuni-
kowania kończy się. Rozmowy i owszem – możemy so-

bie prowadzić, nawet nie jest tak nadzwyczajnie drogo. 
Ale jeżeli chcemy korzystać z udogodnień, jakie niesie 
ze sobą smartfon czy tablet - polegające na wykorzy-
staniu sieci - to jesteśmy w potrzasku. Chwile korzysta-
nia z sieci 3G są nie tylko pieruńsko drogie, ale i krót-
kie, bo licznik za granicą kręci się kilkakrotnie szybciej. 
I tu muszę przyznać, że hasło T-Mobile „Chwile, które 
łączą” jest jak najbardziej na realne. BO TO SĄ TYLKO 
CHWILE. I to drogie.

To nie wszystko. Jeżeli wykonujemy zdjęcia iPhone-
’em, o czym przekonałem się na własnej skórze i mamy 
włączone strumieniowanie, a jeszcze do tego zechce 
nam się wysyłać MMS-y (nawet te darmowe), to licznik 
jest nieubłagany – bije potwornie szybko po kieszeni.

A przecież smartfon daje wprost nieograniczone moż-
liwości. Nie tylko związane z przeglądaniem portali in-
ternetowych, nie tylko tych związanych z Facebookiem 
czy Twiterem, ale z lokalizacją, GPS-em, wcześniej wy-
mienianym strumieniowaniem czy wysyłaniem pisem-
nych komunikatów lub choćby zwykłym czatowaniem. 
A do tego potrzebna jest sieć. Niestety droga sieć... to 
koniec smartfona

I tak ostatnio sobie czytam, że Warszawskie Dzielnice 
ambitnie podjęły plan „wi-fikacji przestrzeni publicznej”, 
polegającej na tym, że w parkach i na placach zabaw bę-
dzie można skorzystać z bezpłatnej cyberprzestrzeni. 
Co, jak odnotuje tutaj, jest w jakim sensie odpowiedzią 
na moje wołanie o takie coś w jednym z wcześniejszych 
moich artykułów. Jeżeli ten ambitny plan zostanie zreali-
zowany, to należy przyznać, że będziemy chyba jedynym 
krajem w Europie, który dostarcza tego rodzaju usługi 
dla swoich obywateli. I chwała mu za to! Może inni pój-
dą za tym przykładem. Warto na to czekać.

Ale nie da się ukryć, że Euroland Eurolandem, Unia 
Europejska Unią Europejską, ale każdy kraj jest osobnym 
krajem i nie stwarza możliwości wolnej komunikacji po-
legającej na swobodnym dostępie do cyberprzestrzeni. 
Wręcz przeciwnie. Każdy turysta traktowany jest jak in-
truz, któremu blokuje się dostęp. Jeżeli nie posiada wy-
kupionej w swoim kraju, u swojego operatora, usługi 
dostępu do sieci albo nie skorzysta z dostępu do hote-
lowego, marnego, wi fi, to o wolności komunikowania 
może tylko pomarzyć. Tak jak ja.

I teraz, kiedy dowiaduję się, że Steve Jobs, w zamy-
śle, chciał stworzyć światowy system polegający na po-
zaoperatorskim dostępie do cyberprzestrzeni, to kon-
statuję, jak wielką wizję straciliśmy wraz z jego śmiercią.

Teraz trudno będzie go zastąpić, bo choć możliwości 
są to wizji chyba zabraknie.

I tak na smutno kończę ten artykuł.
Z miną smartfonową. «
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Święta,	 znowu	 święta…	 a  przecież	
poprzednie	były	zaledwie	 rok	 temu!	
To	 już	 naprawdę	 rok?	 Niemożliwe!	
A jednak…

W myślach szybko sprawdzam listę. O komercjalizacji 
świąt? Było! O rodzinnych świętach? Było… O prezen-
tach? Oczywiście, że było! Wszystkie tematy, które do-
minować będą w mediach i prasie w tym miesiącu, są 
już obsadzone. Za każdym razem to samo. Za każdym 
razem ten sam dylemat: „O czym napisać do świątecz-
nego numeru?”. Redakcyjni koledzy obsiądą tematy 
upominkowe. Prosta sprawa. Programy, gadżety, sprzęt 
– wszystko to, co może znaleźć się na liście gwiazdko-
wych zakupów. A ja siedzę i się głowię. Z jednej strony, 
powinno być choć trochę komputerowo/makowo/jabłko-
wo. Z drugiej, co jabłkowego można powiedzieć o świę-
tach? Trochę jak ze studentem, który zdawał egzamin 
z biologii i dowiedział się, że ulubionym tematem pro-
fesora są dżdżownice. Wyuczył się więc wszystkiego na 
ich temat. Gdy przyszło do zaliczania, profesor jak na 
złość zapytał o słonie. Zdenerwowany student niewie-
le myśląc wypalił: „Słonie są bardzo duże i mają trąbę, 
która wygląda zupełnie jak dżdżownica! A dżdżownica 
to…”. No tak, teraz pozostaje już tylko znaleźć odpowied-
nią dżdżownicę. Może… choinka?

Choinka to nieodzowny element Bożego Narodzenia. 
Chyba nie ma nic bardziej tradycyjnego, chociaż w Polsce 
zwyczaj ubierania drzewka pojawił się dopiero na przeło-
mie XVII i XIX wieku. I wcale nie jest tradycją chrześcijań-
ską, a już szczególnie katolicką. W czasach słowiańskich 
Godów – zimowego przesilenia (21-22 grudnia), przyozda-
biano w podobny sposób snopy zboża, zwane Diducha-
mi. Głównymi ozdobami były w tym czasie suszone owo-
ce oraz jabłka (Uwaga! Dżdżownica!), które jako jedne 
z nielicznych owoców dobrze przetrwały okres zimowy.

Już sam termin świąteczny nie jest niczym nowym 
– w tym samym okresie odbywały się na całym świecie 
pogańskie święta, związane z wspomnianym wcześniej 
przesileniem i zwycięstwem światła nad ciemnością. 
W starożytnym Rzymie, święto Sol Invictus – Niezwy-

ciężonego Słońca – było obchodzone w dniu 25 grud-
nia. Pod koniec IV wieku, kościół nakazał obchodzenie 
w tym terminie… świąt Bożego Narodzenia.

Z kolei w starożytnym Egipcie, dzień 25 grudnia to 
urodziny boga odrodzonego życia – Ozyrysa. Zresztą 
podążanie tym tropem rozwiązuje również tajemnicę 
Trzech Króli, których mianem określa się trzy najjaśniej-
sze gwiazdy w pasie Oriona. W dniu 25 grudnia, Syriusz 
znajduje się z nimi w jednej linii i wskazuje miejsce po-
nownych narodzin słońca. Podobna do historii narodzin 
Chrystusa jest również historia syna Ozyrysa – Horusa. 
Jego matce – Izydzie objawił się cień boski, który poin-
formował ją, że oto narodzi jej się syn – Si-Osiris – syn 
Boga. Historia ta opisana jest w „Opowieści Satmiego” 
z 550 r. p.n.e.

Z kolei w jeszcze dawniejszych czasach, okres prze-
silenia zdawał się mieć istotne znaczenie dla celebracji, 
co zdaje się udowadniać pozycjonowanie neolitycznych 
reliktów, takich jak Stonehenge w Anglii i Newgrange 
w Irlandii. Mimo że przeznaczenie owych obiektów jest 
czysto hipotetyczne i ciągle pojawiają się nowe teorie 
na ich temat, Newgrange wskazuje w linii prostej miej-
sce wschodu słońca w okresie zimowego przesilenia, 
zaś Stonehenge – miejsce zachodu słońca w tym sa-
mym okresie.

Z resztą, nie tylko bliższe nam cywilizacje obchodzą 
w tym okresie swoje święta – 21 grudnia odbywa się 
Soyanangwul – festiwal Indian Hopi. W Japonii – Jun-
kanoo – parada przebierańców i uliczna zabawa. W In-
diach spotkamy się z Makara Sankranti – zodiakalnymi 
obchodami kalendarza lunarnego. W Walii w tym okre-
sie świętowane będzie druidyczne Meán Geimhridh, 
w trakcie którego boginii Rhiannon daje życie swemu 
synowi – Pryderi.

Wymieniać można długo, zagłębiając się w meandry 
historii, podążając ścieżkami wydeptanymi w czasach 
tak dawnych, że pamięć o nich zapisana jest już tylko 
na starych pergaminach i kamiennych tablicach. Jedno 
jest faktem – w tym czasie, na całym świecie, obcho-
dzone są święta odrodzenia, nadziei i świata budzącego 
się do życia po okresie zimna i ciemności. Niezależnie 
od różnic kulturowych i geograficznych, ludzie jednoczą 
się ze sobą w oczekiwaniu na powrót ciepłych promie-
ni słońca i nadziei na dłuższe dni.

kINGA	joANNA	ocheNDoWSkA

jak co roku
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W ferworze przygotowań, napełniania sklepowych 
wózków produktami i planowania rodzinnych spotkań 
często zapominamy, że w czasach, gdy nie było sztucz-
nego, elektrycznego światła, ludzie żyli zgodnie z ryt-
mem wschodów i zachodów słońca oraz zmieniających 
się pór roku. Dla nas, wychowanych w czasach nowo-
czesnych wynalazków, zaburzanie tego naturalnego cy-
klu nie jest niczym niezwykłym. Jednak świat za okna-
mi, bez względu na nasze widzimisię, nadal porusza się 
w rytmie, wyznaczanym przez wiecznie obracające się 
koło życia.

Podczas ubierania świątecznej choinki, wieszając na 
niej kolorowe ozdoby, srebrne anielskie włosy, czer-
wone jabłka (Uwaga! Dżdżownica!), nie zastanawiamy 
się już nad symboliką poszczególnych elementów, ko-
lorów, kształtów. A może warto byłoby przypomnieć 
sobie, że jabłka wieszane na choince miały zapewnić 
zdrowie i urodę, orzechy – siłę, światełka – odegnać 
złe duchy, a dzwonki – przywołać dobre nowiny oraz 
radosne wydarzenia. Umieszczana na czubku choinki 
gwiazda, w tradycji chrześcijańskiej przedstawia Gwiaz-
dę Betlejemską, zaś w pogańskiej – pentagram, będą-
cy symbolem ochronnym, jednoczącym w sobie cztery 
strony świata, cztery żywioły, cztery pory roku i góru-
jącego nad nimi ducha.

Również kolory mają swoje znaczenie – wiecznie zie-
lone drzewko symbolizuje zwycięstwo nad śmiercią, 
czerwień – siły witalne, złoty – powracające, odrodzo-
ne słońce. Interpretacji kolorów i symboliki jest wiele, 
w zależności od tradycji. Wszystkie jednak bezpośred-
nio łączą się z nowym życiem i odrodzeniem ziemi po 
okresie zimowego uśpienia.

Którekolwiek święta obchodzicie w tym okresie – ro-
dzime, chrześcijańskie, japońskie, celtyckie, słowiańskie, 
indiańskie czy też zwykłe – świeckie, mam nadzieję, że 
okażą się udane, pełne rodzinnego ciepła i poczucia 
wspólnoty z otaczającym nas światem. I oczywiście, że 
nadchodzący wielkimi krokami Nowy Rok przyniesie 
Wam siły do realizacji marzeń, osiągania celów, zdoby-
wania szczytów i bicia rekordów.

Wieszając na swojej choince czerwone jabłuszka, po-
myślcie i o nas – redakcji iMagazine, oraz o wieloznacz-
ności symboli w otaczającym nas świecie. Jedno małe 
jabłuszko, a tak wiele różnorakich znaczeń. To nadgry-
zione – zakazany owoc, to czerwone i rumiane – symbol 
zdrowia i urody i to na klapach Waszych komputerów, 
ściankach iPodów, iPhone’ów i iPadów – symbol tech-
nologicznej rewolucji.

Jedno małe jabłuszko, a tyle znaczeń… «
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Kilka dni temu musiałem koniecznie przemieścić się na 
premierę produktu i wiedziałem, że w tamtym rejonie 
nie ma praktycznie żadnej możliwości zaparkowania 
samochodu. Pogoda była ładna i chociaż było zimno, 
to słońce świeciło i zachęcało do spaceru na przysta-
nek. Daleko raczej nie miałem – 4 km pieszo, czyli oko-
ło 30 minut średnim tempem. Podróż autobusem, wraz 
z oczekiwaniem na niego, wyliczyłem na podobnym po-
ziomie. Uparłem się jednak na przetestowanie aplika-
cji SkyCash i Scheduler PL. Ta pierwsza umożliwia do-
konywania płatności za bilety miejskie z poziomu iOS, 
a ta druga pozwala się nie zgubić. Przy okazji, dla za-
bawy, postanowiłem z tego zrobić event na Twitterze: 
tweetowałem zdjęcia, teksty, sugestie i pytania, a od-
zew był co najmniej zabawny: 

„Jadę. Oprócz testu SkyCash chyba muszę jakiś krem 
do rąk dorzucić, bo zimno. #prawdziwymężczyzna”

„@indigiPL: @moridin_ Raczej krem antybakteryjny 
i maseczkę na twarz z substancją zapachową, niwelują-
cą przykre zapachy;)”

Zrobiłem z siebie laika w poruszaniu się autobusami 
i pomimo że jednak przeważnie decyduję się na samo-

chód, to tak nie jest. Proble-
mem jest fakt, że wiem, gdzie 
poszczególne linie jeżdżą, ale 
we Wrocławiu. Warszawa to 
dla mnie czarna magia, za-
równo pod względem nume-
rów na tablicach, jak i nazw 
przystanków końcowych. Zu-
pełnie nie pomagają mi się 
zorientować, w jakim kierun-
ku one jeżdżą. Tutaj z pomo-
cą miał przyjść Scheduler PL, 
który jest sprawnym narzę-

dziem, ale tylko pod warunkiem, że zna się nazwy przy-
stanków. Będąc na Alejach Ujazdowskich, chciałbym móc 
po prostu podać cel podróży. Aplikacja powinna znaleźć 
mnie za pomocą GPS, wskazać najbliższy przystanek (lub 
przystanki) oraz pokazać na mapie jak do niego (do nich) 
dojść. Tak samo powinien wyglądać cel podróży, gdzie 
Scheduler powinien zasugerować dojechanie do przy-
stanków w pobliżu żądanej ulicy bez konieczności orien-
towania się w ich nazwach. W obecnej formie nie działa 
to sprawnie, tym bardziej, że 
w pobliżu siebie mogę mieć 
różne przystanki, na przy-
kład „Piękna 03” i „Plac Trzech 
Krzyży 03” – oba są w po-
dobnej odległości ode mnie, 
a jednak wyszukiwanie mu-
szę wykonać dla obu oddziel-
nie. Permutacji przybywa, gdy 
w pobliżu celu podróży rów-
nież jest kilka przystanków. 
Dla osoby, które nie do końca 
wie jak przebiegają trasy au-
tobusów czy tramwajów sta-

koMunikacja 
Miejska 
i iphone
WojTek	PIeTRuSIeWIcZ
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mnie za pomocą Gps, 
wskazać najbliższy 
przystanek (lub 
przystanki) oraz 
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developerzy 
zrozumieli, że prostota 
i dopracowanie 
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wymagane przez 
użytkowników ios

https://twitter.com/#!/moridin_/status/136753568941223936
https://twitter.com/#!/moridin_/status/136753568941223936
https://twitter.com/#!/indigiPL/status/136755922411327489
https://twitter.com/#!/indigiPL/status/136755922411327489
https://twitter.com/#!/indigiPL/status/136755922411327489
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je się to bardzo kłopotliwe i wygodniejsze jest po prostu 
skorzystanie z wyszukiwarki połączeń na stronach ZTM, 
której nota bene również daleko do ideału.

W każdym razie, uporawszy się z tym problemem, 
trzeba jeszcze zapłacić za bilet. Niedawno, przy okazji 
nagrywania naszego podcastu, dowiedziałem się o ist-
nieniu produktu nazwanego SkyCash, który jest dostęp-
ny nie tylko na iOS, ale również na Androida,  Blackberry, 
Symbiana, Windows Mobile i pewnie coś tam jeszcze. 
Po założeniu konta, wystarczy przelać na niego kwotę, 
z której następnie możemy korzystać do kupowania np. 
biletów komunikacji miejskiej, kolejowych i wiele innych 
niespodziewanych rzeczy. Ze względu na wrodzone leni-
stwo, zdecydowałem się przelać na konto 50 zł, żebym 

nie musiał pamiętać o częstych doładowaniach. Tutaj też 
pojawia się pierwsza wada: nie ma możliwości podpię-
cia karty kredytowej, która byłaby zwyczajnie obciąża-
na na bieżąco przy każdym zakupie. Nie można też wy-
korzystać mikropłatności Apple, które jeszcze bardziej 
ułatwiłyby życie. Procedura kupienia biletu miejskiego 
jest na szczęście banalnie prosta. Wystarczy udać się 
do zakładki usługi, wybrać rodzaj biletu oraz zatwier-
dzić jego zakup kodem PIN, który definiujemy przy za-
kładaniu konta. Prościej byłoby tylko, gdyby wspomnia-
ne mikropłatności działały i korzystały z karty uprzednio 
podłączonej do iTunes Store.

Szczerze zaskoczył mnie fakt, że w Polsce mamy tego 
typu rozwiązania. Nie spotkałem co prawda kanara, 

więc nie wiem, czy wygenerowany 
przez SkyCash numerek pozwoliłby 
mi na uniknięcie kary, jednak nie mam 
podstaw sądzić inaczej. Całość w każ-
dym razie działa. Nie do końca tak 
jakbym sobie to życzył, ale niemniej 
jednak podstawowa funkcjonalność 
jest prawidłowa. Teraz, żeby jeszcze 
developerzy zrozumieli, że prostota 
i dopracowanie interfejsu są oczeki-
wane, a raczej wręcz wymagane przez 
użytkowników iOS. «

SkyCash:	
http://bit.ly/vhLSfP

Scheduler	PL:	
http://bit.ly/rMP5He

http://itunes.apple.com/pl/app/skycash/id320226186?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/skycash/id320226186?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/scheduler-poland/id322983240?mt=8
http://bit.ly/rMP5He
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Może zabrzmieć to dość subiektywnie, ale Apple – przy-
najmniej mnie – przyzwyczaiło do tego, że jeżeli coś 
wprowadza w swoich urządzeniach, to robi to w taki spo-
sób, że cały świat skupiony wokół elektroniki na chwi-
lę staje i dyskutuje tylko o tym. A przecież to nie Apple 
wymyśliło sterowanie głosowe, więc skąd całe zamiesza-
nie? Fakt, nie zrobili tego, ale wprowadzili to na kolejny 
poziom, z którego jedyna droga prowadzi ku górze i je-
stem przekonany o tym, że w przyszłości firma skupi się 
właśnie na obsłudze swoich urządzeń naszym głosem.

Siri, bo o niej mowa, to dopakowane Voice Control 
zaimplementowane w iOS 4.0. Postęp jest na tyle duży, 
że teraz nie ograniczamy się tylko do prostych komend 
typu „Zadzwoń do Michał”, „Graj Coldplay”, gdzie tele-
fon rozpoznaje co drugą komendę. Z premierą iPhona 
4S rozpoczyna się kolejny etap rozmowy z telefonem. 
Etap ciekawszy, dokładniejszy i bardziej zaawansowany.

Od razu warto zaznaczyć – dzisiaj jeszcze z telefonem 
w naszym ojczystym języku nie porozmawiacie. Jako, 
że Siri to na razie beta, ograniczona jest do 3 języków. 
Francuskiego, niemieckiego i angielskiego w trzech wa-
riacjach akcentowych. Te trzy ostatnie wersje wypada-

ją dla mnie najciekawiej z tego względu, że zarówno ani 
po niemiecku ani po francusku nie jestem w stanie się 
z telefonem dogadać, więc siłą rzeczy używam wersji 
angielskiej. Dostępna jest Siri kobieca, w wersji zarów-
no amerykańskiej, jak i australijskiej, którą zrozumieć 
jest momentami naprawdę niełatwo. Na koniec zosta-
je jeszcze Siri z Wielkiej Brytanii ze świetnie oddanym 
brytyjskim akcentem. System rozpoznawania głosu dzia-
ła zadziwiająco dobrze i aż dziw mnie brał jak sprawnie 

WojcIech	RAjPeRT

apple 
Znów 

to roBi
Po	raz	kolejny	czeka	nas	
w branży	okres	kopiuj	

–	lekko	zmodyfikuj	–	wklej.	
Dziś	mam	pewność	

–	Siri	wyznaczy	nowe	standardy
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szło dyktowanie SMS-ów. Długie ciągi zdań nie sprawia-
ją dużych problemów. Powodują je czasami te mniejsze. 
Owocowało to małymi błędami – telefon zamiast „talk” 
rozpoznał „took”. Z dzwonieniem do znajomych póki co, 
możemy mieć problem, bo choć działa to świetnie, to 
Siri nie rozpoznaje typowo polskich imion 
i nie zna Michała ani Wojtka, więc trze-
ba było kombinować. Michała zamienić 
na Michaela, a Wojtka na Voyteca. Usta-
wianie alarmów, przypomnień, zdarzeń 
w kalendarzu, wysyłanie maili i SMS-ów 
– to robi wrażenie, bez dwóch zdań.

Wspominałem wcześniej, że mamy 
do czynienia z dopakowaną wersją 
Voice Control. Tak, bo Siri choć świetna, 
to nie jest novum ani dla Apple, ani dla 
świata. Siri to jak wspomniałem wcze-
śniej nowy etap. Rozmowa jest dużo 
bardziej żywa i dokładniejsza niż z po-
przednikiem. Teraz poza prostymi ko-
mendami, możemy wydawać polecenia 
w sposób, z którym do tej pory nie mie-

liśmy do czynienia. Czy jest idealnie? Nie, nie jest, bo 
wciąż widać, że to beta i czasem się zgubi. To, co razi to 
fakt, że Siri nie uruchamia programów, nawet tych pod-
stawowych, wbudowanych w system. Liczę, że Apple to 
rozwinie, bo to aż się prosi o implementację. Co jednak 

dla nas oznacza Siri? Sporo. Czeka nas 
zalew klonów, ale to nie po raz pierw-
szy i myślę, że zdążyliśmy się do tego 
przyzwyczaić.

Krążą plotki o telewizorze, który 
w 2013 r. miałby zostać wprowadzo-
ny przez Apple na rynek. Ich własnym 
TV, który charakteryzowałby się wbu-
dowaną Siri. Jestem przekonany, że 
wersja 10.8 Mac OS X posiadać będzie 
Siri, lecz ta wtedy już nie będzie Betą. 
Dam sobie rękę uciąć, że iPad 3 będzie 
tę funkcję posiadać. Apple rozwinie to 
na bank, a wraz z nim inni, którzy będą 
starali się albo ją przebić, albo chociaż 
dorównać. Pracy jednak mają przed 
sobą co nie miara. «

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


polski przekład ekskluzywnej biografii
Steve’a Jobsa

w księgarniach od 21 listopadajuż w księgarniach

http://www.insignis.pl/book/index/52/Steve-Jobs.html
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już	niedługo	święta	bożego	Narodzenia	i czas	prezentów.	jestem	gadżecia-
rzem	i trudno	mi	znaleźć	prezent	pod	choinkę,	ale	każdy	fajny,	przemyślany	
drobiazg,	który	usprawni	mi	pracę	lub	uczyni	moje	podróże	milszymi	jest	na	
wagę	złota.	Mam	nadzieję,	że	moja	lista	poniżej	Was	zainspiruje	i coś	z tego	
Wam	się	przyda	jako	pomysł	na	prezent	dla	siebie	lub	dla	kogoś	bliskiego.

21 akcesoriów 
PoDRóżNIkA	
GADżecIARZA

MIchAł	ŚlIWIńSkI
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» 1. Podręczny Twardy Dysk 1TB WD 2.5”

Mój Macbook Air ma 256GB pojemności, więc potrzebuję 
tego zewnętrznego dysku, aby na nim kontynuować bac-
kupy Aira, przenosić i obrabiać filmy, itd.

» 2. Adapter VGA

Jak podróżuję, to często coś prezentuję. W większości 
przypadków muszę podłączyć mój komputer pod pro-
jektor, więc ten adapter to podstawa.

» 3. Kabelek Audio (zwijany)

Większość wynajmowanych przeze mnie samochodów 
ciągle jeszcze nie ma miejsca dokującego do iPhone’a, 
więc kabel audio jest idealny do podłączenia do radia 
samochodowego i słuchania muzyki lub audiobooków 
z iPhone’a.

Wszystkie kable w miarę możliwości staram się mieć 
zwijane, co będzie widać w dalszej części tej listy. Nie 
cierpię zwijać kabli, więc ciągle wkurza mnie, że nie zna-
lazłem jeszcze słuchawki z mikrofonem do iPhone’a, któ-
ra też by była zwijana...

» 4. Rozgałęźnik do słuchawek

Jak podróżuję z żoną, czasami chcemy czegoś razem po-
słuchać. Każdy ma swoje słuchawki, a wpinamy się do 
jednego źródła.

» 5. Kabel LAN (zwijany)

Wiele pokojów hotelowych oferuje Internet po kablu lub 
po prostu ma Wi-Fi bardzo słabe – albo podłączam się 
kablem prosto do komputera albo do routera Airport 
Express.

» 6. Karta LAN USB

Aby podłączyć Air’a do LAN, muszę mieć tę kartę, bo Air 
bezpośredniego wejścia LAN nie ma.

» 7. Mysz Logitech Nano VX

Zdecydowanie najlepsza mysz na rynku. Niestety, Magic 
Mouse mi nie przypadła do gustu, głównie z powodu lagu, 
jaki powoduje łącze Bluetooth. Preferuję tego Logitecha. 
Jest super-precyzyjny i działa na każdej powierzchni.

» 8. Uniwersalny adapter USB

Wiele urządzeń (w tym telefony z Androidem) ciągle ko-
rzysta z różnych wariacji portu USB (mini, micro, itd.) – 
ten adapter ma większość najpopularniejszych z nich 
i służy mi do ładowania mojego Nexusa S (jeśli go ze sobą 
biorę) lub Kindle’a mojej żony, albo po prostu do podłą-
czenia się do czytnika kart CF.

» 9. Kabel USB (zwijany)

Aby wyżej wymieniony adapter spełniał swoją funkcję, 
potrzebny jest kabelek/przedłużka USB.

» 10. Przenośny router Airport Express

Podstawa w hotelach. Podłączam się kabelkiem LAN do 
routera i nagle magicznie mam własny, bezpieczny hot-
-spot, z którego mogę korzystać nie tylko na Macbo-
ok’u Air, ale także iPhone’ie. Jeśli podróżuję z żoną, to też 
jej iPhone z tego korzysta. Nie wyobrażam sobie podró-
żowania bez tego małego, przenośnego routera.

Zarówno do niego, jak i do ładowarki do Air’a mam 
dodatkowo adaptery do gniazdek USA/Japonia. Bardzo 
się przydają.

W tym roku całkiem sporo podróżowałem. Byłem dwa razy w Japonii, dwa razy w Stanach, a w Europie stałem się już 
stałym klientem linii Ryanair. Nie piszę tego, aby się chwalić, ale aby naświetlić Wam sytuację, dlaczego każda z tych 
21 akcesoriów jest dla mnie tak ważna i dlaczego wszystkie z nich mam zawsze przy sobie.

Mój sprzęt komputerowy to Macbook Air oraz iPhone, który „robi” mi za telefon, czytadło (książki, RSSy, podca-
sty, audiobooki), aparat fotograficzny i kamerę video. Do tych dwóch sprzętów potrzebuję 21 akcesoriów, które umi-
lają mi każdą podróż. Zaczynamy: 

21 akcesoriów PoDRóżNIkA	GADżecIARZA
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» 11. Kabel iPhone

Nie trzeba tłumaczyć. iPhone’a trzeba ładować (przynaj-
mniej raz na dwa dni) więc ten kabelek jest nieodzow-
ny. Nie rozumiem, dlaczego Apple oryginalnie nie zrobił 
takiego zwijanego i musiałem szukać alternatyw innych 
producentów.

» 12. The Glif

To jest świetny wynalazek do iPhone’a 4 – podstawka 
i do tego adapter do trójnoga, aby robić zdjęcia lub na-
grywać filmy. Super.

» 13. Trójnóg

Do robienia zdjęć i nagrywania filmów, jak wspomniałem 
wyżej. Świetnie się zgrywa z Glifem.

» 14. Adapter do prądu + ładowarka USB

Jak już wspomniałem, Japonia i USA mają ten sam stan-
dard prądu i te same kontakty. Jednakże inne niż my 
w Europie. Oraz inne niż wyspiarze z Wielkiej Brytanii. 
Dlatego taki adapter to podstawa. Jako bonus ma port 
USB więc służy mi jako ładowarka iPhone’a.

» 15. Ładowarka do Aira

Air wytrzymuje 7 godzin na baterii. Ten nowy z proceso-
rem i5 mam wrażenie, że krócej, stary z Core2Duo potra-
fił nawet 10 godzin pociągnąć. Dlatego ładować go trze-
ba. Do niego też mam adapter USA/Japonia.

» 16. Kabel HDMI

To jest moje nowe odkrycie. W hotelach coraz częściej 
standardem są już telewizory LCD. Mają wejście HDMI 
więc mogę podłączyć Air’a i puścić sobie wygodnie film 
na telewizorze. Super: -)

» 17. Adapter HDMI

Właśnie, aby podłączyć Air’a do telewizora w hotelu, uży-
wam tej przejściówki od firmy Hama. Przesyła zarówno 
obraz, jak i dźwięk, więc idealnie nadaje się do puszcza-
nia filmów. Jak byłem w USA to po prostu odpaliłem Hulu 
i oglądałem najnowsze seriale. Rewelka.

» 18. Słuchawki do iPhone’a

Czytam książki słuchając audiobooków. Te słuchawki to 
podstawa. Jak już wspominałem, szkoda, że się nie zwi-
jają same tak jak reszta moich kabelków.

» 19. Ładowarka do samochodu USB

W iPhone mam nawigację – Navigon na Europę oraz Co-
pilot Live na USA, więc aby iPhone chociaż trochę wy-
trzymał jako urządzenie nawigacyjne, muszę go łado-
wać z „zapalniczki”. Ta ładowarka jest najmniejszą, jaką 
znalazłem.

» 20. Hub USB + ładowarka iPhone

Czasami trzeba podłączyć więcej sprzętów do Aira, a por-
ty USB mam tylko dwa. Z czego jeden używa adapter do 
mojej myszki. Dlatego hub USB się przydaje. Ten ma do-
datkowo wejście na iPhone’a, więc mogę go synchroni-
zować, zrzucać foty i video, itd.

» 21. Czytnik Kart

Mój wbudowany w Air czytnik kart SD jest super, ale cza-
sami dostaję zdjęcia od „profesjonalistów” na karcie CF. 
Wtedy ten czytnik się przydaje.

I to by było na tyle. Trzymam te wszystkie rzeczy 
w kosmetyczce do tego przeznaczonej. Jak widzicie, każ-
dy z tych sprzętów się przydaje i ma swoje konkretne 
przeznaczenie. Przez ostatnie dwa lata starałem się tę 
listę optymalizować i skracać, ale na razie poprzesta-
łem na tych 21 przedmiotach. Mam nadzieję, że moja 
lista zainspiruje Was do tego, o co poprosić Gwiazdora 
pod choinkę. Wesołych Świąt!. «

21 akcesoriów PoDRóżNIkA	GADżecIARZA
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Dominik ŁaDa, norbert CaŁa

Jabłkowe 
prezenty
Z początkiem grudnia  zaczynamy bardzo dużo myśleć 
o świętach i oczywiście o prezentach. Wokoło już świą-
teczna atmosfera, w sklepach pojawiają się choinki, a my 
jak zwykle odkładamy zakupy na ostatnią chwilę. Nieste-
ty, często takie kupowanie w ostatniej chwili kończy się 
tym, że prezent jest nietrafiony. Dlatego jak co roku przy-
gotowaliśmy dla Was katalog wszystkich produktów Ap-
ple wraz z ich aktualnymi cenami. Prezent z jabłuszkiem 
na pewno będzie prezentem trafionym.

 » Macbook Air

Mobilność w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Su-
percienki komputer przenośny. Jest to propozycja dla lu-
dzi w biegu, dla których nie jest najważniejsza wydajność, 
tylko rozmiar i waga. Najcieńszy komputer na rynku. Ide-
alne narzędzie do pisania tekstów czy pracy w Interne-
cie. Niestety,  jego rozmiary powodują, że nie ma wbu-
dowanego napędu optycznego. Najnowsze wersje Airów 
mają po 2 złącza USB. Od pecetowych netbooków odróż-
nia go przede wszystkim jakość wykonania, aluminium 

oraz podświetlany LED-owo ekran  teraz w dwóch  roz-
miarach – 11” i 13”. Do tego podświetlana pełnowymia-
rowa klawiatura, głośniki stereo oraz złącze Thunderbolt.

•  Macbook Air dostępny jest teraz z procesorami Intel 
Core i5 1,6 i 1,7GHz, 2-4GB RAM, 64-256GB HDD SSD, 
grafika to Intel HD 3000

•  Czas pracy na baterii 5-7 godzin
•  Masa 1,36 kg
•  Wyświetlacz LED o przekątnej 11” lub 13”
•  Obudowa aluminiowa
•  Cena: 4349 zł (1,6, 64GB SSD, 11”); 5299 zł (1,6, 128GB 

SSD, 11”), 5799 zł  (1,7, 128GB SSD, 13”), 6999 zł  (1,7, 
256GB SSD, 13”)

Do kupienia w RCS

 » Macbook Pro

Propozycja na gwiazdkowy prezent dla mobilnych pro-
fesjonalistów – MacBook Pro. Z tym komputerem zysku-
jesz mobilność i doskonałą jakość. Ma wbudowaną bate-
rię, realnie zdolną nawet do 7 godzin pracy bez zasilania. 
Złącze Thunderbolt daje prędkość pracy  z urządzenia-
mi peryferyjnymi, jakiej wcześniej nie znałeś. Procesory 
i grafika są 2x szybsze niż w poprzednim modelu. W naj-
nowszym modelu Macbooka Pro zmieniono też kamerę 
iSight – jest ona teraz w rozdzielczości HD.

Za  grafikę odpowiada w  każdym modelu wydajna 
i energooszczędna karta Intel HD 3000, która przełącza 
się, gdy sytuacja wymaga silniejszego procesora graficz-
nego  (w modelach 15”  i  17”), na karta graficzna AMD 
Radeon HD 6750M lub 6770M. Poza doskonałymi para-

http://rcs2.pl/category/komputery-apple-macbook-air
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metrami tego komputera, zadbano także o jego wygląd. 
Mac Book Pro jest wykonany z jednego kawałka alumi-
nium, dzięki czemu jest lekki, wytrzymały i po prostu 
zachwyca swoim kształtem. Dostępny jest standardowo 
z ekranem błyszczącym, ale wersje 15,4” oraz 17” mo-
żesz mieć matowe. Bezkompromisowość, moc i jakość.

• Procesor i5 2,4/i7 2,8 13,3”; i7 2,2/2,4 15,4”; i7 2,4 17”
• Pamięć 4GB (max 8GB, a nieoficjalnie nawet 16GB)
• Czas pracy na baterii do 7 godzin
• Masa 13,3” 2,04 kg; 15,4” 2,49 kg; 17” 2,99 kg
• Wyświetlacz LED o przekątnej 13,3/15,4/17 cali
• Obudowa aluminiowa Unibody
• Cena: od 5299 zł (13,3” 2,4GHz) do 10799 zł (17” i7 

2,4GHz)

Do kupienia w RCS

 » iMac

Komputer dla domu. Idealny. Ekran panoramiczny po raz 
pierwszy w proporcji 16: 9. Ekran podświetlany LED-owo. 
Dwa rozmiary 21,5” oraz 27”. Większy może służyć.....
jako zewnętrzny monitor. Czyli dwa w jednym – kolejny 
powód, aby kupić go w prezencie świątecznym. W zesta-
wie znajdziecie bezprzewodową klawiaturę oraz magicz-
ną mysz. Komputer iMac to niesamowicie wydajna ma-
szyna, która spokojnie może już zastępować Maca Pro. 

Możliwość zainstalowania aż 16GB RAM czyni go praw-
dziwym wołem roboczym.

• Procesor Intel Core i5 2,5GHz do i7 3,4GHz (w wersji 
na zamówienie)

• Grafika ATI Radeon HD 6750M0/ATI Radeon HD 
6770M/ATI Radeon HD 6970M

• Pamięć 4GB (max 16GB)
• Dysk 500GB-1TB
• Masa 21,5” 9,3 kg; 27” 13,8 kg
• Wyświetlacz LED o proporcjach 16: 9 i przekątnej 21,5 

i 27 cali
• Cena: od 5299 zł (21,5” i5 2,5GHz) do 8799 zł (27” i5 

3,1GHz)

Do kupienia w RCS

 » Mac Pro

Najpotężniejsza maszyna dla 
profesjonalistów. Osiem rdze-
ni w standardzie. Praktycznie 
nieograniczone możliwości roz-
budowy i konfiguracji. Szczyt 
ergonomii i genialnej myśli pro-
jektantów. Idealny porządek 
w środku maszyny i rozwiązania 
nigdzie nie spotykane – łatwość 
wymiany podzespołów i instala-
cja dodatkowych jest wręcz le-
gendarna. Jesteś profesjonal-
nym grafikiem, muzykiem lub 
filmowcem, to powinieneś mieć 
taki komputer. Jeszcze go nie masz? Już niedługo gwiazd-
ka…i prawdopodobne zakończenie produkcji, także war-
to teraz taki sprzęt kupić, bo już niedługo może być bia-
łym krukiem.

• Procesor od 8-rdzeniowego 2,8GHz do.....
• Grafika – praktycznie dowolna, podstawowa to ATI 

Radeon 5770
• Pamięć max 32GB
• Dysk dowolny
• Cena: od 10649 zł do..............

Do kupienia w RCS

http://rcs2.pl/category/komputery-apple-mabook-pro-new
http://rcs2.pl/category/komputery-apple-imac
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 » iPod nano

iPod nano szóstej generacji to idealny prezent pod choin-
kę. Jest mały, kwadratowy i sterowany za pomocą ekra-
nu dotykowego. Ekran zajmuje całą przednią część iPo-
da. Ikonki na jego ekranie jako żywo przypominają te 
z iPhone’a, mimo że jego system nie ma nic wspólne-
go z telefonem Apple. Jednak samo sterowanie jest tak 
samo wygodne jak w przypadku iPhone. iPod zbudowa-
ny jest w formie klipsa z polerowanego aluminium do 
wyboru w 7 kolorach, w tym wyjątkowym czerwonym, 
który dopiero od tego roku dostępny jest w Polsce. Nie-
stety, a może na szczęście, nie jest wyposażony jak po-
przednik w kamerę, za to ostało się radio FM z funkcją 
Live Pause, która pozwala nagrywać ulubione audycje 
i odsłuchiwać je ponownie w wolnej chwili. iPod nano po-
siada także krokomierz, który liczy Twoje kroki. Możesz 
do tego dodać buty do biegania Nike+ oraz zestaw spor-
towy Nike + iPod. Dzięki temu iPod nano stanie się Two-
im idealnym partnerem do ćwiczeń. Dostępny w dwóch 
wersjach 8 i 16 GB.

• Pamięć 8GB lub 16GB
• Czas odtwarzania dźwięku do 24 godzin
• Wymiary 37,5 x 40,9 x 8,78 mm
• Masa 21,1 g
• Wyświetlacz TFT o przekątnej 1,54 cala
• Kolory: srebrny, grafitowy, niebieski, zielony, poma-

rańczowy, różowy, czerowny
• Cena: od 679 do 819 zł

Do kupienia w RCS

 » iPod classic

iPod classic to kontynuator klasycznej linii iPodów. Ce-
niony jest za niezawodność i ogromną pamięć pozwala-
jącą zmieścić całą bibliotekę muzyczną. Obecna wersja 
nie doczekała się zmian od przeszło dwóch lat. Jest jed-
nak grupa odbiorców, która ten brak zmian bardzo so-
bie ceni. Podobnie zresztą jak ogromną pamięć dyskową 
160GB i długi czas pracy bez ładowania. Duży 2,5 calowy 
wyświetlacz pozwala na komfortowe oglądanie filmów 
i videocastów. Duża pamięć dyskowa, doskonała jakość 
dźwięku i możliwość odtwarzania bezstratnych forma-
tów dźwiękowych powoduje, że ten iPod równie często 
gości w kieszeniach fanów muzyki, jak i w profesjonal-
nych studiach nagraniowych. 

• Pamięć 160GB
• Czas odtwarzania dźwięku do 36 godzin, wideo do 6 

godzin
• Wymiary 103,5 x 61,8 x 10,5 mm
• Masa 140 g
• Kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem diodo-

wym o przekątnej 2,5 cala
• Kolory: srebrny, czarny
• Cena: 969 zł

Do kupienia w RCS

 » iPod shuffle

iPod shuffle, najmniejszy na świecie odtwarzacz mp3, to 
doskonały upominek dla ludzi aktywnych, którzy nigdy 
nie chcą się rozstawać z muzyką. iPod shuffle przypomi-
na mały znaczek pocztowy. Ma formę klipsa, który mo-

http://rcs2.pl/category/ipod-nano
http://rcs2.pl/category/ipod-classic
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żemy przypiąć do ubrania w czasie uprawiania sportów. 
Przednią ścianę iPoda zajmują przyciski sterujące, ale 
to nie jedyna metoda sterowania, można użyć też pilota 
umieszczonego na kablu słuchawek. Shuffle jest dostęp-
ny w 5 kolorach: różowym, zielonym, niebieskim, srebr-
nym i pomarańczowym. Pojemność wbudowanej pamię-
ci to 2GB. Niby mało, ale do biegania wystarczy. Mimo 
niewielkich rozmiarów, iPod shuffle kryje w sobie wiele 
interesujących funkcji. Jedną z nich jest VoiceOver, dzięki 
której shuffle potrafi odczytać nazwę utworu, wykonaw-
cy czy playlisty i to w ponad 20 językach, w tym polskim. 

• Pamięć 2GB
• Czas odtwarzania dźwięku do 15 godzin
• Wymiary 29 x 31,6 x 8,7 mm
• Masa 12,5 g
• Kolory: srebrny, pomarańczowy, niebieski, zielony, 

różowy
• Cena: 229 zł

Do kupienia w RCS

 » iPod touch

iPod touch to doskonały prezent, który ucieszy szczegól-
nie fanów mulitmedialnej rozrywki. To nie tylko fanta-
styczny odtwarzacz muzyki, filmów, podcastów czy też 
przeglądarka zdjęć. iPod touch to przenośna konsola do 
gier. Gry na iPodzie touch korzystają z wbudowanych roz-
wiązań, takich jak przyspieszeniomierz, obsługa gestów 
Multi-Touch, interfejs Wi-Fi oraz Bluetooth. Efekty gra-
ficzne i animacje można podziwiać na 3.5-calowym ekra-
nie dotykowym. Ekran jest wyjątkowo wyraźny, bowiem 
został wykonany w technologii Retina i ma rozdzielczość 
960x640 pikseli przy 326 punktach na cal. Najnowsza 

wersja tego iPoda wyposażona 
jest w dwie kamery. Przednia ka-
mera może być wykorzystywa-
na do wideo rozmów w systemie 
FaceTime między dwoma iPoda-
mi lub między iPodem, a iPhone 
lub komputerem. Tylna kamera 
pozwala zaś na kręcenie filmów 
w rozdzielczości HD 720p. Do-
stępny w trzech wersjach: 8, 32 
i 64 GB. W tym roku do sprzeda-
ży weszła biała wersja tego od-
twarzacza, która wygląda jesz-
cze lepiej. 

• Pamięć 8, 32, 64GB
• Czas odtwarzania dźwięku do 30 godzin, wideo do 6 

godzin
• Wymiary 111 x 58,8 x 7,2 mm
• Masa 101 g
• Wyświetlacz Retina o przekątnej 3,5 cala z interfej-

sem dotykowym
• Kolory: czarny, biały
• Cena: od 820 do 1517 zł

Do kupienia w RCS

 » Magic mouse

Apple w Magic Mouse po raz pierwszy na świecie zasto-
sowało technologię Multi-Touch. Obudowa myszki za-
chowuje się dokładnie tak samo jak ekran iPhone’a lub 
touchpad w najnowszych MacBookach. Dzięki temu mo-
żemy np. w dowolny sposób przesuwać gestami obraz 
na ekranie. Cała powierzchnia myszki jest czuła na do-
tyk i może być używana do sterowania kursorem. Magic 
mouse ma dość nietypowy kształt, jest bardzo płaska. 
W pierwszej chwili wydaje się to bardzo niewygodne, po-
tem jednak ręka sama się przyzwyczaja i ciężko się prze-
stawić na używanie normalnego gryzonia.

http://rcs2.pl/category/ipod-shuffle
http://rcs2.pl/category/ipod-touch
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Myszka komunikuje się z komputerem poprzez tech-
nologię Bluetooth, a czytnik powierzchni wyposażony 
jest w sensor laserowy. 

• Powierzchnia dotykowa Multi-Touch
• Sensor laserowy
• Połączenie Bluetooth do 10 m
• Waga 105 g
• Zasilanie dwie baterie AA
• Cena: 340 zł

Do kupienia w RCS

 » Klawiatura bezprzewodowa

Bezprzewodowa klawiatura Apple to bardzo dopracowa-
na konstrukcja. Na tyle dopracowana, że jej nowa wer-
sja posiada tylko jedną zmianę – zamiast trzech baterii 
AAA do zasilania używa tylko dwóch. Taka zmiana była 
możliwa dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu 
zarządzania energią. Klawiatura konsumuje energię tyl-
ko w trakcie pisania, jeśli żaden klawisz nie jest wciska-
ny przechodzi w tryb czuwania. 

Reszta się nie zmieniła, dostajemy więc ultra-cien-
ką aluminiową klawiaturę o pełnym układzie klawi-
szy. Mimo że układ klawiszy jest tak samo wygodny jak 
w standardowej klawiaturze, to zajmuje ona o 24 pro-
cent mniej miejsca na biurku od zwykłej konstrukcji. Je-
dyną jej wadą może być brak bloku numerycznego, jeśli 
więc jesteście księgowymi, to musicie się zdecydować 
na wersję z kabelkiem.

• Ilość klawiszy 78
• Połączenie Bluetooth do 10 m
• Waga 105 g
• Zasilanie dwie baterie AA
• Cena: 340 wersja bezprzewodowa

Do kupienia w RCS

 » Magic Trackpad

Nowy Magic Trackpad to pierwszy gładzik Multi-Touch 
zaprojektowany do pracy z komputerami stacjonarny-
mi Mac. Będzie się doskonale prezentował w towarzy-
stwie bezprzewodowej klawiatury, ponieważ jest kształ-
tem bardzo do niej zbliżony. Zastosowano w nim tę samą 
technologię Multi-Touch, którą znajdziemy w laptopach 
MacBook. Tyle, że jego powierzchnia pracy jest o 80% 
większa niż laptopach. Obsługuje za to kompletny zestaw 
gestów, oferując zupełnie nowy sposób sterowania kom-
puterem oraz interakcji z elementami na ekranie. Prze-
chodzenie między stronami internetowymi przypomina 
teraz przerzucanie kartek książki lub czasopisma, a prze-
wijanie dynamiczne jest naturalniejsze. Magic Trackpad 
łączy się z komputerem Mac przez bezprzewodowy in-
terfejs Bluetooth. Moim zdaniem, przypadnie do gustu 
głównie „przeglądaczom” Internetu na dużych ekranach 
iMaków. W takim zastosowaniu Magic TrackPad spraw-
dzi się znakomicie. Równie dobrze spełni swoje zadanie 
na zawalonym biurku dziennikarza. Najdalej mu zaś bę-
dzie do zastąpienia tabletu lub dobrej myszki w warsz-
tacie architekta lub grafika. 

• Wymiary 13,13 cm x 13,01 cm
• Masa 140.05 g
• Kolor srebrny
• Kształt pasujący do klawiatur Apple
• Cena: od 340 zł

Do kupienia w RCS

 » Apple Ładowarka baterii

Coraz więcej produktów Apple jest zasilanych z bate-
rii AA. Takie urządzenia jak bezprzewodowa myszka, 
klawiatura czy trackad konsumują spore ilości energii. 
Tutaj firma wychodzi nam na przeciw i wprowadza do 
oferty ładowarkę do akumulatorów AA. Robi to z zna-

http://rcs2.pl/apple-magic-mouse-mb829.html
http://rcs2.pl/apple-wireless-keyboard-new-klawiatura-bezprzewodowa-78-klawiszy-mc184.html
http://rcs2.pl/apple-magic-trackpad.html
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ną sobie dużą elegancją w formie (bardzo mała i podob-
na do innych produktów Apple) oraz z ekologicznym po-
dejściem. Ta ładowarka baterii wyznacza nowy standard 
branżowy, charakteryzuje się bowiem najniższym pobo-
rem mocy w stanie bezczynności, spośród wszystkich 
podobnych ładowarek dostępnych na rynku. Większość 
z nich pobiera energię nawet wtedy, gdy baterie zostały 
całkowicie naładowane. Ta ładowarka baterii wykrywa 
zakończenie ładowania i automatycznie redukuje pobór 
mocy. W komplecie z tym produktem dostaniemy rów-
nież 6 akumulatorów skonstruowanych w taki sposób, 
aby zachowywały dużą pojemność po setkach cykli ła-
dowania. Dzięki temu już nigdy nie będziemy musieli się 
martwić, że zabraknie nam nagle prądu w klawiaturze 
czy myszce. Oczywiście te akumulator będziemy mogli 
wykorzystać w dowolnym urządzeniu, tak samo jak bę-
dziemy mogli w niej ładować baterie (akumulatory) AA 
NiMH innych firm.

• Niski pobór mocy w stanie bezczynności 30 miliwatów
• Ładowanie dwóch akumulatorów na raz.
• Sześć akumulatorów w standardzie
• Kolor biały
• Cena: 119 zł

 » AirPort Extreme

Wszystkie komputery Mac mają wbudowaną kartę sie-
ci bezprzewodowej, naturalnym więc sposobem ich po-
łączenia jest właśnie ten rodzaj połączenia. Najlepiej do 
zbudowania takiej sieci wykorzystać AirPort Extreme. 
Najnowsza jego wersja pracuje teraz jednocześnie w za-
kresach częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz, zapewniając jesz-
cze lepszą wydajność i zasięg. Niektóre urządzenia jak np. 

iPhone, iPod touch zgodne są ze standardem 802.11b/g 
i pracują w zakresie 2,4 GHz. Inne natomiast korzysta-
ją z pasma 2,4 GHz lub szybszego 5 GHz, jak np. najnow-
sze komputery Mac zgodne ze standardem 802.11n. Do-
datkowe złącze USB pozwoli na współużytkowanie dysku 
twardego, do którego będą mieli bezprzewodowy dostęp 
wszyscy użytkownicy sieci oraz, co jest nowością, zdalni 
użytkownicy za pośrednictwem Internetu. Zamiast dys-
ku do złącza USB możemy podłączyć drukarkę, aby ko-
rzystać z niej z dowolnego pomieszczenia w domu.

• Częstotliwość jednocześnie 2,4 GHz i 5 GHz
• Protokoły sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a/b/g/n
• Jeden port WAN Gigabit Ethernet do podłączenia mo-

demu DSL lub modemu sieci telewizji kablowej
• Trzy porty LAN Gigabit Ethernet do podłączania kom-

puterów lub urządzeń sieciowych
• Port USB 2.0 do podłączania drukarki USB lub ze-

wnętrznego dysku twardego USB
• Cena: 729 zł

Do kupienia w RCS

 » AirPort Express

AirPort Express to niedroga sta-
cja bazowa dostępna z szybkim 
standardem 802.11n. Dzięki niej 
będziemy mogli zbudować do-
mową sieć Wi-Fi i udostępniać 
Internet. Jest przy tym tak mała, 
że bez problemu zabierzemy ją 
np. do domku letniskowego. 
Z sieci bezprzewodowej utwo-
rzonej przy pomocy AirPort 
Expresu będzie mogło korzystać 
nawet 10 użytkowników. Wbudo-
wany port USB pozwoli na pod-
łączenie drukarki, która od tej 

http://rcs2.pl/apple-airport-extreme-base-station.html
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pory stanie się wspólną drukarką dla wszystkich kom-
puterów w domu. Rozwiązanie AirTunes, czyli streaming 
muzyki, zastosowane w tym urządzeniu pozwala na słu-
chanie muzyki z iTunes w dowolnym miejscu w mieszka-
niu. Wystarczy podłączyć stację bazową AirPort Express 
do gniazdka elektrycznego w pobliżu głośników, a po-
tem podłączyć głośniki za pośrednictwem przewodu au-
dio. W programie iTunes możesz wybrać zestaw głośni-
kowy, na którym ma być odtwarzana muzyka. Co więcej, 
posiadając iPhone’a lub iPoda touch, możesz używać go 
do sterowania swoją biblioteką iTunes z dowolnego po-
mieszczenia w swoim domu. Wystarczy pobrać bezpłat-
ny program Remote z App Store. 

• Częstotliwość pracy 2,4 GHz
• Protokoły sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a/b/g/n
• Jeden port Ethernet 10/100 do DSL, modemu lub ist-

niejących sieci Ethernet
• Port USB do podłączania drukarki USB5
• Gniazdo minijack audio 3,5 mm do przesyłania sygna-

łu dźwiękowego
• Wbudowany zasilacz 
• Cena: 429 zł

Do kupienia w RCS

 » Time Capsule 

Jeśli jeden port w AirPort Extreme Wam nie wystarcza, bo 
chcielibyście podłączyć zarówno dysk twardy, jak i dru-
karkę, to musicie pomyśleć o Time Capsule. To rewolu-
cyjne urządzenie do tworzenia kopii zapasowych, które 
drogą bezprzewodową współpracuje z Time Machine. 
Automatycznie kopiuje wszystkie dane, więc nie musisz 
już obawiać się, że stracisz wszystkie cenne dokumen-
ty zebrane na swoich komputerach. Jednocześnie Time 
Capsule spełnia wszystkie funkcje AirPort Extreme. Tak 
więc jest to stacja bazowa Wi-Fi 802.11n pracująca jed-
nocześnie w dwóch zakresach częstotliwości 2,4 GHz i 5 

GHz, zapewniając maksymalną wydajność i zasięg sieci 
wszystkim Twoim urządzeniom Wi-Fi. 

Urządzenie występuje w dwóch wariantach o pojem-
ności 2TB lub 3TB. Tak ogromna powierzchnia dyskowa 
wystarczy do zmagazynowania danych z wielu domo-
wych komputerów. 

• Dysk twardy 2TB lub 3TB
• Częstotliwość jednocześnie 2,4 GHz i 5 GHz
• Protokoły sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a/b/g/n
•  Jeden port WAN Gigabit Ethernet do podłączenia mo-

demu DSL lub modemu sieci telewizji kablowej
• Trzy porty LAN Gigabit Ethernet do podłączania kom-

puterów lub urządzeń sieciowych
• Port USB 2.0 do podłączania drukarki USB lub ze-

wnętrznego dysku twardego USB
• Cena: 1299,00 do 2199 zł

Do kupienia w RCS

 » Mac mini

Mac mini to najmniejszy stacjonarny komputer Apple. 
Wersja tegoroczna została kompletnie przeprojektowana. 
Ułatwiono maksymalnie dostęp do wnętrza i samodziel-
nej wymiany pamięci RAM. Wprowadzono m.in. złącze 
Thunderbolt, jednocześnie rezygnując kompletnie z na-
pędu optycznego. Wbudowano złącze HDMI i możliwość 
obsługi dwóch monitorów. Nie zapomniano też o gnieź-
dzie na karty SDXC. Wprowadzone zmiany i moc oblicze-
niowa powodują, że mini stał się prawdziwym maxi jeśli 
chodzi o możliwości. Przy czym nowy wygląd powoduje, 
że jest to bardzo elegancki komputer.

• Cena: od 2699 do 4499 zł

Do kupienia w RCS
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 » Monitor Cinema Display 

Ten monitor z podświetleniem LED jest stworzony dla 
użytkowników komputerów MacBook lub Mac mini. Słu-
ży temu wiele cech, poczynając od wbudowanej kame-
ry iSight, poprzez mikrofon i system głośników, koncen-
trator portów USB i Thunderbolt, a kończąc na zasilaniu 
MacSafe dla MacBooków. To idealne uzupełnienie Mac-
Booka Pro i MacBooka Air. Jeden kabel zamiast trzech. 
Podłączasz i gotowe. Mini DisplayPort Monitor LED Ci-
nema Display łączy się z komputerami MacBook Pro lub 
MacBook Air przez ultrakompaktowe złącze Mini Display-
Port. Z tyłu monitora znajdziesz trzy porty USB z wła-
snym zasilaniem. 

Monitor ma ekran o przekątnej 27 cale i błyszczącą 
powłokę. Pewnie profesjonaliści będą na nią narzekać, 
ale w zastosowaniach domowych sprawdza się idealnie. 

• Wyświetlacz TFT z aktywną matrycą ciekłokrystalicz-
ną (AMLCD) o przekątnej widocznego obrazu 27 cale

• Maksymalna rozdzielczości 2560x1440 pikseli
• Wbudowana kamera, mikrofon i głośniki
• Zasilacz MagSafe dla komputerów MacBook
• wbudowane złącze Thunderbolt
• Cena: 4449 zł

Do kupienia w RCS

 » iPhone

iPhone’a chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Naj-
nowsza wersja, czyli iPhone 4S, jest najlepiej sprzeda-
jącą się wersją w historii. W dniu premiery wiele osób 

było zawiedzionych niezmienionym designem w stosun-
ku do poprzednika. Zmiany te nie było potrzebne, bo 
przez rok wygląd jeszcze nie zdążył się opatrzeć i nadal 
jest majstersztykiem. Zmiany zaszły za to w środku. Za 
fantastyczną wręcz szybkość telefonu odpowiada znany 
z iPada 2 procesor A5. Zmieniła się także wbudowana 
kamera tylna, która robi teraz zdjęcia w rozdzielczości 8 
megapikseli i kręci filmy full HD (1080p) do 30 klatek na 
sekundę z dźwiękiem. Oprócz tego mamy jeszcze kilka 
drobnych zmian, począwszy od nowej wersji pojemności 
64GB, skończywszy na nowej wersji modułu Bluetooth. 
Nie można też zapomnieć o nowej funkcji softwarowej, 
czyli asystencie Siri. Dzięki niemu możemy podyktować 
naszemu telefonowi SMSa. maila, głosowo ustawić spo-
tkanie w kalendarzu oraz zapytać o pierwiastek z liczby 
π. Niestety Siri nie komunikuje się na razie w języku pol-
skim. To jednak nie zmienia faktu, że iPhone 4S to tele-
fon, który tak samo dobrze sprawdzi się w zastosowa-
niach biznesowych, jak i w czysto rozrywkowych.

Osoby nie goniące za nowinkami w ofercie ciągle 
znajdą starsze modele iPhone 3GS oraz iPhone 4.

• Pamięć 16, 32, 64GB
• Czas rozmów do 14 godzin, czas czuwania do 200 

godzin
• Czas odtwarzania dźwięku do 40 godzin, wideo do 10 

godzin
• Wymiary 115,2 x 58,6 x 9,3 mm
• Masa 140 g
• Szerokoekranowy wyświetlacz Retina (4S) o przekąt-

nej 3,5 cala z interfejsem dotykowym
• Kolory: czarny lub biały
• Cena: od 2399 zł do 3699 zł

Do kupienia w RCS

http://rcs2.pl/category/monitory-apple
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 » iPad 2

iPad to zdecydowanie najbardziej gorący gadżet ostat-
nich miesięcy. Aktualnie na rynku jest jego druga genera-
cja, która tylko przypieczętowała sukces pierwszej wersji. 
Nowa wersja jest cieńsza, lżejsza, szybsza i współdziała 
z pokrowcami Smart Cover. Nie zmieniło się to, że wciąż 
rządzi na rynku tabletów, który jest czasem zwany ryn-
kiem iPada. Sam iPad stał się zaś synonimem tabletu. 
Aktualnie iPad 2 działa pod kontrolą systemu operacyj-
nego iOS 5 zasilonego przez dwurdzeniowy procesor A5. 
Wyposażony jest w dotykowy ekran o przekątnej 9,7 cala 
oraz wreszcie w dwie kamery. Tylna pozwoli zrobić zdję-
cie i nakręcić film, a przednia posłuży do rozmów Face-
Time. Występuje w trzech wariantach pojemności 16, 32 
lub 64GB i dwóch wersjach Wi-Fi oraz Wi-Fi +3G. Druga 
wersja oprócz łączności Wi-Fi dysponuje także dodatko-
wym modułu łączności 3G i też wbudowany GPS. Karty 
SIM akceptowane przez iPada są w formacie MicroSIM, 
są one dostępne u większości polskich operatorów. 

• Pamięć 16, 32, 64GB
• Czas pracy do 10 godzin
• Wymiary 241,2x 185,7 x 8,8 mm
• Masa 601 g (Wi-Fi), 613 g (Wi-Fi 3G)
• Szerokoekranowy wyświetlacz o przekątnej 9,7 cala 

z interfejsem dotykowym
• Kolory: czarny i biały
• Cena: od 2099 zł do 3499 zł

Do kupienia w RCS

 » Smart Cover

Smart Cover to taki „Must Have” dla każdego posiadacza 
iPada 2. Jest to, jak sama nazwa mówi, sprytna nakład-
ka na ekran iPada 2. Została zaprojektowana tak, aby nie 

było żadnego problemu z jej używaniem. Wystarczy ją 
przyłożyć do iPada i sama się do niego przyczepi za po-
mocą wbudowanych magnesów. Na tym dopiero zaczy-
na się jej spryt, gdy tylko otworzysz nakładkę Smart Co-
ver, iPad włączy się, gdy ją zamkniesz, iPad automatycznie 
uśnie. Nakładkę można też złożyć w trójkąt i od tego mo-
mentu staje się podstawką dla iPada. Podstawka ta po-
zwala na pracę zarówno w pionie, jak i w poziomie. Dla 
mnie największa zaletą Smart Cover jest jego niewielka 
waga, która w żaden sposób nie wpływa na użytkowanie 
urządzenia. Smart Cover występuje w dwóch wariantach, 
skórzanym i poliuretanowym. Każdy z wariantów dostęp-
ny jest w pięciu kolorach. 

• Tworzywo skóra kolory: jasnobrązowy, czarny, grana-
towy, kremowy, czerwony

• Tworzywo Poliuretan kolory: jasnoszary, ciemno sza-
ry, niebieski, zielony, różowy.

• Cena: od 189 zł do 319 zł

Do kupienia w RCS

 » Apple TV

Apple TV to swoistego rodzaju przedłużenie iTunes do 
naszego salonu. W tym roku wreszcie możemy się nim 
w pełni cieszyć, bo po pierwsze Apple TV jest dostępne 
oficjalnie w Polsce, a po drugie jest go jak wykorzystać. 
Wszystko to za sprawą otworzenia dla Polaków prawie 
wszystkich zasobów sklepu iTunes Store. Obecne już po-
nad rok w „czarnej” wersji Apple TV dostało też duży za-
strzyk świeżości dzięki nowemu systemowi iOS 5. Przyno-
si on np. funkcję AirPlay mirroring. Dzięki temu możemy 
bezprzewodowo przerzucić obraz z naszego iPada 2 lub 
iPhone 4S bezpośrednio na telewizor. Wszystkie starsze 
urządzenia mogą bezprzewodowo odtwarzać filmy i po-
kazywać zdjęcia. Wszystko to razem sprawia, że Apple 

http://rcs2.pl/category/ipod-iphone-ipad-ipad
http://rcs2.pl/category/akcesoria-ipad
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TV staje się obowiązkową pozycją dla każdego posiada-
cza urządzeń Apple

• Łączność Wi-Fi n i Ethernet
• Połączenia HDMI (wideo i audio), Optyczny port audio
• Masa 0,27 kg
• Kolory: czarny
• Cena: około 479 zł

Do kupienia w RCS

 » Mac OSX 10.7 Lion

Lew, król zwierząt i systemów operacyjnych. Dostęp-
ny jako aktualizacja z poprzedniego systemu Snow Le-
opard poprzez Mac App Store. Lion to 64-bity. Gesty 
 multidotykowe. Aplikacje pełnoekranowe. Mission Con-
trol i Launchpad. Automatyczny zapis, wersje oraz pa-
mięć aplikacji, na czym skończyliśmy pracę. Jednym sło-
wem – 250 nowych funkcji. Polecamy wszystkim, którzy 
jeszcze nie przesiedli się, bo warto. Tym bardziej w tej 
cenie.

• Cena: 23,99 Euro (Mac App Store)

 » iLife’11

Każdy dostaje ten pakiet kupując nowy komputer. Jeśli ku-
piłeś komputer przed październikiem 2010 r. i jeszcze tego 
pakietu nie masz, to koniecznie go kup. Cena jest bardzo 

atrakcyjna – teraz tylko 199 zł. W pakiecie mamy kom-
plet oprogramowanie potrzebnego do zarządzania swo-
im cyfrowym życiem – mamy podstawowy program każ-
dego macusera do zarządzania zdjęciami iPhoto w wersji 
09 działa bardzo szybko, jest program do obróbki wideo 
iMovie, jest program do tworzenia DVD iDVD, program 
do robienia stron WWW iWeb oraz program do tworzenia 
muzyki – Garageband. Do tego ostatniego można doku-
pić jeszcze dodatkowe pakiety dźwięków, aby móc jesz-
cze bardziej ponieść się swojej wenie twórczej. Dostępne 
są w Mac App Store pojedyncze aplikacje lub jeśli chce-
cie mieć nadal pudełka na półce to można je jeszcze do-
stać u resellerów.

• Cena: 199 zł, wersja rodzinna na 5 komputerów 289 zł, 
11,99EUR (za jedną aplikację w Mac App Store)

 » iWork’09

Fantastyczna alternatywa dla Microsoft Office. Pa-
kiet biurowy, choć okrojony funkcjonalnością wzglę-
dem MS Office (chodzi głównie o arkusz kalkulacyjny 
i funkcje edytorskie tekstu), to jest to obowiązkowa po-
zycja na liście każdego macusera. Cena bardzo atrak-
cyjna, za którą kupujemy edytor tekstów Pages (z do-
syć rozbudowanymi możliwościami składu tekstu), 
arkusz kalkulacyjny Numbers (nie jest to Excell, ale do 
domowych zastosowań wystarczy) oraz Keynote, naj-
lepszy według większości użytkowników program do 

http://rcs2.pl/category/komputery-apple-apple-tv
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9 dostajemy kompletne narzędzie do obróbki muzyki 
– mamy narzędzia do manipulowania synchronizacją 
czasową, mamy narzędzia symulujące różne prawdzi-
we typy wzmacniaczy, kolumn głośnikowych i peda-
łów efektowych, bardzo rozbudowane narzędzia pro-
dukcyjne. Jeśli myślisz na poważnie o muzyce, to jest 

to idealny prezent dla Ciebie.

• Cena: 789 zł

 » FinalCut Express 4

Alternatywa, zdecydowanie bardziej profesjonalna dla 
iMovie z pakietu iLife. Jest to pakiet do montażu fil-
mowego wyposażony w bardzo rozbudowane funkcje 
edycyjne, obsługę filtrów i pluginów. «

• Cena: 429 zł

tworzenia prezentacji multimedialnych. Dostępne są 
w Mac App Store pojedyncze aplikacje lub jeśli chcecie 
mieć nadal pudełka na półce to można je jeszcze do-
stać u resellerów.

• Cena: 319 zł, wersja rodzinna na 5 komputerów 379 
zł, lub 15,99 Euro (za jedną aplikację w Mac App Store)

 » Aperture 3

Idealny prezent dla poważnie myślącego o swoim fachu 
fotografa. Jest to program do katalogowania i zarządza-
nia zdjęciami, przy jednoczesnej możliwości zaawanso-
wanej ich edycji pod kątem poprawy jakości. Nie jest 
to Photoshop, ale z drugiej strony jest to program, któ-
rego potrzebowali fotografowie, bo do tej pory musieli 
korzystać z dużo bardziej rozbudowanego oprogramo-
wania, którego możliwości wykorzystywali tylko w kil-
ku procentach. Aperture 3 został wydany w lutym 2010 
i jest dużym krokiem na przód względem poprzedni-
ków – program jest dużo szybszy i ma wiele nowych 
funkcji. Dostępny jest w Mac App Store lub jeśli chce-
cie mieć nadal pudełka na półce to można je jeszcze do-
stać u resellerów.

• Cena: 729 zł za pudełko, 62,99EUR (Mac App Store)

 » Logic Express 9

Rozbudowany program do edycji dźwięku. Dedykowany 
dla wszystkich tych, dla których Garageband z pakietu iLi-
fe ma za mało możliwości. Wraz z Logic Express w wersji 
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DoMINIk	łADA

co kupić 
praktyczneMu 
GaDżeciarZowi 
pod choinkę?
Jak co roku, staję przed tym samym problemem. Żona, 
rodzice, teściowie, rodzina, znajomi – wszyscy pytają się 
mnie, co można mi dać w prezencie gwiazdkowym. Nie 
jest to proste, bo choć jestem gadżeciarzem (ale nie aż 
takim, jak Norbert), zdecydowanie preferuję rzeczy przy-
datne, których będę używał. Nie lubię gromadzić zbęd-
nych dupereli. Całe szczęście, że znając osoby z mojego 
otoczenia, słowem będąc przewidującym, od dłuższego 
czasu obserwuję, co się pojawia ciekawego (i w moim od-
czuciu przydatnego) w sklepach. Stąd moja subiektywna 
lista prezentów A.D. 2011.

 » Rękawiczki AGloves

Absolutny „must have”. Super rękawiczki, zrobione z przę-
dzy zawierającej w sobie 20% srebrnej, tak, dobrze czy-
tacie, srebrnej nici. To srebro jest tutaj „clue” całej histo-
rii. Jako idealny przewodnik umożliwia nam korzystanie 
z iPhone’a, iPoda Touch, iPada, czy też innego Androida, 

bez potrzeby zdejmowania rękawiczek. Idealne rozwią-
zanie na zimne dni. Długo szukałem takich rękawiczek, 
aż wreszcie udało mi się osobiście spotkać i poznać na 
tegorocznej IFA w Berlinie ich pomysłodawczynię i pro-
jektantkę, przemiłą Jennifer Spencer. Rękawiczki spraw-
dzają się wyśmienicie, możemy wykonywać dowolne 
operacje na dotykowych ekranach. Co więcej, w rękawicz-
kach…nie zostawiamy odcisków palców i ekran pozostaje 
czysty! W Polsce ich dystrybucją zajmuje się ZGSklep.pl 
i kosztują 109 zł.
http://bit.ly/u63XfD

 » Otterbox Utility Series Latch

MacGiver by tego lepiej nie wykombinował. Jak to choler-
stwo nazwać? Jednym słowem się nie da. Jest to specjal-
ny zestaw do iPada, z pokrowcem i systemem zaczepów 
umożliwiających zamocowanie go w różnych miejscach. 
Możemy naszego iPada wygodnie trzymać w ręku, zamo-

http://bit.ly/u63XfD
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cować w samochodzie, przyczepić do nogi, powiesić na 
szyi, zakryć wodoodpornym materiałem itd. Sprawdza 
się świetnie. Ma szerokie zastosowanie i jest uniwersal-
ny – „działa” z iPadem, iPadem2 i z większością innych 
tabletów o rozmiarze 10”. W Polsce nie jest dostępny, ale 
sklep internetowy Otterbox wysyła do Polski. Uwaga, jest 
teraz promocja i kosztuje tylko 21,21 dolarów (przecena 
z 49,95 dolarów).
http://bit.ly/qoe5JR

 » Energizer AP1201 – bateria dla 
iPhone 4/4S

Często wyjeżdżając możemy zapomnieć, albo zwyczaj-
nie nie mieć możliwości doładowania naszego telefonu. 
Niejednokrotnie sam miałem taki problem, bo dosyć czę-
sto wyjeżdżam np. w Tatry. Dlatego na pewno mogę do-
stać dodatkową baterię, która wydłuży czas pracy nasze-
go iPhone’a dwukrotnie. Energizer jest znaną wszystkim 
firmą produkującą baterie i akumulatory. Potrafią to ro-
bić. Naturalnym było, aby wykorzystali swoje doświad-
czenie i potencjał do stworzenia serii produktów dedy-

kowanych naszym iPhone’om. Fajnym rozwiązaniem jest 
model AP1201, bo niewiele powiększa nasz telefon, jed-
nocześnie świetnie go chroniąc. Obudowa jest gumowa, 
także upadek powinna zamortyzować. Wbudowana ba-
teria ma pojemność 1200mAh i jest litowo-polimerowa. 
Dostępna jest w Polsce w cenie 239 zł.
http://bit.ly/tbVgxm

 » i-4U Gimmick

Fajny design. Niezłe wykonanie. Uniwersalność – uchwyt 
na rękę i jednocześnie na ścianę. Możliwość używania 
z dowolnym tabletem, nie tylko z iPadem. I do tego 
wszystkiego jest to produkt polski! Poznajcie nową firmę 
na naszym i od razu też globalnym rynku – Weedo S.A. 

Niedawno zadebiutowali na warszawskiej giełdzie na New 
Connect. Są pierwszą tego typu firmą na naszym rynku, 
w związku z tym bardzo im kibicuję. Mają świetnych pro-
jektantów i pomysły. Gimmick to jest pierwszy produkt 
wprowadzony do sprzedaży. Co ciekawe, najpierw udało 
im się porozumieć z Amazonem zanim znaleźli polskiego 

http://bit.ly/qoe5JR
http://bit.ly/tbVgxm
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 » iTunes – aplikacje, piosenki i filmy

Była lista akcesoriów do moich gadżetów, ale pozostaje 
moja, nazwijmy to, sfera duchowa. Z chęcią dostałbym 
jakiś film, muzykę, ewentualnie aplikację. Nie wiem, czy 
wiecie, ale iTunes umożliwia takie rzeczy. Możemy ko-
muś bliskiemu kupić piosenkę, całą płytę, film, książką 
czy aplikację. Jedyne ograniczeniem jest fakt, że zarów-
no obdarowujący, jak i obdarowywany muszą być zareje-
strowani w tym samym iTunes – czyli PL dla PL, US dla US, 
UK dla UK, itd. Obdarowanie kogoś jest banalnie proste. 
Wchodzimy w iTunes na komputerze lub naszym urządze-
niu iOS. Będąc zalogowanym na swoje konto, wybieramy 
interesującą nas pozycję i klikamy w trójkącik na przyci-
sku „Kup”. Rozwinie się nam menu, z którego wybiera-
my opcję „Gift this aplbum/song/movie/app”. Pojawi się 
wtedy odpowiedni formularz, który wypełniamy i tyle – 
nasz prezent, wraz ze specjalnym listem od nas (jeśli bę-
dzie się nam oczywiście chciało go napisać), wędruje na 
skrzynkę obdarowanego. Jakby ktoś chciał mi taki pre-
zent zrobić, to moja „Wish list” jest tutaj;-)
http://bit.ly/vv579T

partnera, który zająłby się sprzedażą ich produktów. Całe 
szczęście już jest taki – jest nim ZGSklep.pl. Ceny w Pol-
sce to 187,99 zł i jest wart swojej ceny.
https://i-4u.co/shop/gimmick

 » Energizer XP4001 – bateria dla iPada

Podobnie jak w przypadku iPhone’a, nasz iPad potra-
fi w najmniej spodziewanym momencie się rozładować. 
Warto w dłuższą podróż wybrać się wyposażonym w do-
datkową baterię. Energizer produkuje serię akumulato-
rów przenośnych, których unikalną cechą jest możliwość 
jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń – np. iPho-
ne’a i iPada. Ale nie tylko, bo w zestawie mamy komplet 
wtyczek też do urządzeń innych producentów (LG, Sony, 
miniUSB, Nokia, Palm, Samsung). Bateria XP4001 jest 
wielkości przenośnego dysku 2,5” i mniej więcej tyle też 
waży – 150g. Nie jest to duży dodatek do naszego baga-
żu, a może nam uratować życie, a przynajmniej oszczę-
dzić niepotrzebnych nerwów. Dostępna jest w niezłej ce-
nie 299 zł.
http://bit.ly/u6qYQw

http://bit.ly/vv579T
https://i-4u.co/shop/gimmick
http://bit.ly/u6qYQw
http://www.zgsklep.pl
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KoNKurS  
aGloves

1.	ORGANIZATOR

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

Konkurs „AGloves” prowadzony jest przez Organizatora 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbędzie się dnia 
14 grudnia 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	należy	odpowiedzieć	na	pytanie,	
które	zostanie	opublikowane	w	samo	południe	(12:	00)	
14.12.2011	na	 fanpagu	ZGSklep.pl	 (http:	 //www.face-
book.com/pages/zgskleppl/140240506027205)	na	Fa-
cebooku.	Odpowiedź	 należy	 umieścić	 pod	 pytaniem	
na	Facebooku	oraz	wysłać	na	adres	mailowy	konkurs@
imagazine.pl.	 Wygrywa	 pierwszych	 5	 poprawnych	
odpowiedzi.

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 regulami-
nu konkursu «AGloves» oraz akceptuję jego warunki 
i postanowienia.”

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

Terminarz: 

nadsyłanie odpowiedzi: dnia 14 grudnia 2011 r.

zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową

• ogłoszenie wyników: na łamach styczniowego numeru iMa-
gazine 1/2012 oraz na www.imagazine.pl

4.	NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody ufun-
dowane firmę	ZGSklep.pl:	

5	par	 rękawiczek	AGloves	 (rozmiar	do	wyboru	przez	
zwycięzców)

Zgłoszenia będą oceniane przez Jury w składzie określonym 
przez Organizatora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organizatora 
Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty 
ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie odebrał na-
grody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od 
Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada 
na rzecz Organizatora.

5.	POSTANOWIENIA	KOŃCOWE

Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu usta-

wy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajem-

nych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyraże-

niem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika 

zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku 

Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 

ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczest-

ników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane 

i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wy-

rażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wy-

łącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materia-

łów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkur-

sach oraz badań ankietowych organizowanych przez Orga-

nizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu 

do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wyra-

żają zgodę na publikację tych danych na stronach interneto-

wych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przypadku gdy 

uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Firma	ZGSklep.pl ufundowała dla naszych czytelników 5 par rękawiczek AGloves	(rozmiar	do	wyboru	przez	zwycięz-
ców), umożliwiających w wygodny sposób korzystanie z urządzeń dotykowych bez ich zdejmowania.

Aby	wygrać	 jedną	 z	nich,	należy	odpowiedzieć	na	pytanie,	 które	 zostanie	opublikowane	w	 samo	po-
łudnie	 (12:00)	 14.12.2011	 na	 fanpagu	 ZGSklep.pl	 na	 Facebooku	 (http://www.facebook.com/pages/
zgskleppl/140240506027205).	Odpowiedź	należy	umieścić	pod	pytaniem	na	Facebooku	oraz	wysłać	na	adres	
mailowy	konkurs@imagazine.pl.	Wygrywa	pierwszych	5	poprawnych	odpowiedzi.

W treści maila oprócz swojej odpowiedzi, należy podać swoje dane kontaktowe, na które wyślemy nagrodę, oraz 
wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

Życzymy	powodzenia.

http://www.facebook.com/pages/zgskleppl/140240506027205
http://www.facebook.com/pages/zgskleppl/140240506027205
mailto:konkurs@imagazine.pl
http://www.face-book.com/pages/zgskleppl/140240506027205
http://www.facebook.com/pages/zgskleppl/140240506027205
http://www.face-book.com/pages/zgskleppl/140240506027205
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 » Steve Jobs Biografia – Walter Isaacson

Są takie książki, które powinny 
być w każdym domu. Encyklope-
dia, „Pan Tadeusz”, „Mały Książę”, 
„Zbrodnia i Kara” oraz biografia Ste-
ve’a Jobsa, napisana przez Waltera 
Isaacsona. Książka imponująca już 
od pierwszego spotkania – 730 kar-
tek. Nie czytałem nic obszerniej-
szego od czasów liceum. OK żart, 
w liceum też nic tak obszernego 
nie przeczytałem. Ale wolne żarty 
na bok. Biografię Steve’a powinien 

przeczytać każdy fan jego osoby, a może 
jeszcze bardziej ten, kto go nie lubił. Biografia jest napisa-
na w bardzo lekki i przystępny sposób, jednocześnie wcią-
gający w świat Steve’a Jobsa, który jak nikt inny potrafił do-
konywać „zakrzywienia rzeczywistości”. Warto się w tym 
świecie choć na chwilę znaleźć. Być z Stevem, kiedy two-
rzył Apple, wczuć się w to, co czuł, kiedy go z niego wyrzu-
cano i napawać się powrotem do firmy. Ta biografia daje 
nam tę unikalną możliwość. Warto przy tym wiedzieć, że 
Steve, mimo że bardzo współpracował przy powstawaniu 

książki, to nie miał na nią ostatecznego wpływu. Podobno 
nawet nie rościł sobie prawa do przeczytania jej przed pu-
blikacją. Mamy więc tu prawdziwego Steve’a, który jedno-
cześnie potrafił doprowadzać otoczenie do furii i rozpaczy, 
a przy tym zachwycać i przyciągać niczym magnes neody-
mowy, swoją osobowością. Gwarantuję Wam, że po prze-
czytaniu tej biografii Wasze życie się zmieni. Przekonacie 
się, że najważniejsza w życiu jest pomysłowość, chęć do 
tworzenia oraz wierność swoim wartościom.

„Stay Hungry. Stay Foolish” – „Pozostań nienasycony. 
Pozostań nierozsądny.”

[NC]
Cena:	53,99	zł

 » Technics SL1210

Ostatni rok pokazał, że rynek płyt winylowych ma się bar-
dzo dobrze. Sprzedaż rośnie, a wykonawcy coraz czę-
ściej wydają właśnie na czar-
nej płycie. Bardzo mnie to 
cieszy, bo zakochany je-
stem w winylach od paru 
ładnych lat. Każdy, kto 

lista preZentów 
ANNo DoMINI 2011
Nie	ma	nic	przyjemniejszego,	niż	usiąść	z bratem	i zrobić	sobie	listę	wymarzo-
nych	prezentów.	No	dobrze…	przyjemniejsze	będzie	otrzymanie	ich,	lub	ofiaro-
wanie	drugiej	osobie.	jeśli	wasz	brat,	siostra,	chłopak,	mąż,	żona	lub	jakaś	inna	
osoba,	którą	chcecie	obdarować,	to	zatwardziały	gadżeciaż,	to	po	sprawdze-
niu,	czy	danej	pozycji	już	nie	ma,	możecie	kupować	wszystko	w ciemno.	bie-
rzemy	za	to	moralną	odpowiedzialność.	jeśli	zaś	prezent	się	nie	spodoba,	to	
my	chętnie	przygarniemy	taki	niechciany	podarunek.

PS.	jak	zwykle	nasze	adresy,	pod	które	należy	wysyłać	wybrane	prezenty	są	
dostępne	w redakcji.

jARoSłAW	I	NoRbeRT	cAłA
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miał styczność z takim rodzajem słuchania muzyki, na 
pewno miał do czynienia z serią 1200 firmy Technics.

Seria gramofonów zaprezentowana została po raz 
pierwszy w październiku 1972 r. Od tego czasu SL-1200 
przeszedł bardzo niewiele modyfikacji technicznych, a jego 
design został nie naruszony i stanowi niekwestionowany 
wzór gramofonu użytkowego po dzień dzisiejszy. Dlate-
go miliony Dj-ów, Scratcherów oraz zwykłych fanów mu-
zyki analogowej z całego świata są absolutnie zakochane 
w swoich technicsach i za nic w świecie nie zamieniłaby go 
na inny gramofon. Serca tylu użytkowników Technics zdo-
był dzięki prostocie, funkcjonalności i niezawodności swo-
jej konstrukcji. Solidna podstawa 12,5 kg, która dobrze re-
dukuje drgania podłoża, wysoki moment obrotowy napędu 
bezpośredniego (1500 g/cm2) oraz nieprawdopodobna wy-
trzymałość na wszelkie warunki użytkowania.

Te cechy tworzą najlepszy i najbardziej rozpoznawal-
ny gramofon w historii. Idealny prezent zarówno dla po-
czątkującego, jak i zaawansowanego fana muzyki groma-
dzonej na czarnych płytach.

 [ JC]
Cena:	od	800	zł	do	4500	zł

 » Mayer Hawthorne – Just ain’t gonna 
work out

W ostatnich numerach iMagazine opisywałem dwie pły-
ty, jakie wydał Mayer i chyba ciężko nie zauważyć, że tro-

chę się w nim „podkochuję” Uwiódł 
mnie swoim przenoszeniem w cza-
sie do lat pięknego klasycznego 
soulu. Jego pierwsza płyta była 
sporym zaskoczeniem i odkry-
ciem 2009 roku, a drugim albu-

mem tylko udowodnił, że jest arty-
stą nietuzinkowym.
Dla niego nagranie swojego materia-

łu na płycie winylowej to za mało… bo kto 
powiedział, że winyl musi być okrągły i czarny. 

Dlaczego nie może być czerwony w kształcie serca? Oka-
zało się, że musi, bo Mayer Hawthorne uparł się i zawarł 
taką klauzulę w kontrakcie z wytwórnią Stones Throw Re-
cords, w której podkreśla, że Jego singiel ma zostać wytło-
czony na czerwonej płycie w kształcie serca.

Wytwórnia zgodziła się i dotrzymała słowa, wypusz-
czając na rynek limitowany nakład singla „Just ain’t gonna 
work out”. To serduszko zawiera dwa numery a nie jeden, 
jednak brak na nim remixów, instrumentali bądź samych 
vocali. Strona A to tytułowe „Just ain’t gonna work out” 
promujące pierwszy album „A Strange Arrangement” oraz 

druga strona serca, czyli B i numer „When I Said Good-
bye”. Co ciekawe, utwór ze strony B nie jest zamieszczony 
na żadnej innej płycie, co dodaje jej dodatkowej wartości. 
Myślę, że za klika lat ten czerwony kawałek plastiku może 
być warty sporych pieniędzy i może warto zainwestować 
w nasze wnuki. Ja bardzo bym chciał, żeby ktoś podaro-
wał mi trochę serca w te święta.

 [ JC]
Cena:	59	zł

 » Serato Scratch Live SL4

Pamiętam czasy, gdy Dj na imprezę targał kilogramy płyt 
w skrzynkach z Ikea, albo bardziej profesjonalnie podcho-

dził do sprawy i miał na nie case. Suma summarum i tak 
mocno się nadźwigał z domu na imprezę, a co gorsze nad 
ranem z imprezy do domu. Istny koszmar i do dzisiaj pa-
miętam każdy schodek w moim 3-piętrowym bloku, w któ-
rym się wychowałem.

Świat poszedł do przodu i powstało wiele wynalazków, 
które ułatwiają życie na planecie zwanej ziemią. Jeden z ta-
kich wynalazków został stworzony dla tych, którzy przez 
kilka lat nadźwigali się te skrzynki i casy wypełnione cięż-
kimi winylami.

Mowa tu o Serato, czyli magicznym pudełku, które po-
trafi przekazać dźwięk z komputera na gramofony… to tak 
bardzo w skrócie. Postaram się trochę rozwinąć i wytłu-
maczyć jak to działa, ale nie obiecuje, że każdy mnie zro-
zumie. Magiczne pudełko ma trochę wyjść i wejść, dzięki 
którym możemy podłączyć go do komputera i gramofo-
nów poprzez mixer. Na komputerze – i tu uwaga, w 99% są 
to Macbooki – instalujemy odpowiednie oprogramowanie 
dołączone do zestawu. Zestaw zawiera również specjalne 
płyty gramofonowe z wytłoczonym kodem muzycznym. To 
wszystko pozwala nam odtworzyć każdy plik audio z kom-
putera na płycie winylowej, i co więcej, możemy manipulo-
wać tym plikiem tak samo jak zwykłym winylem. Przyśpie-



 » 2011 nr 12 » sprZęt » Lista prezentów Anno Domini 2011 48

szać, zwalniać i scratchować jak tylko chcemy. Ten opis to 
nadal tylko skrót działania tej niesamowitej maszyny. Te-
raz DJ na imprezę zabiera tylko Macbooka z serato i dwie 
czarne płyty. Powstaje jednak pytanie, czy cała „zajawka” 
przez takie urządzenie nie ginie?

 [ JC]
Cena:	3499	zł

 » Multitool Leatherman

Jeśli jesteś facetem 
– nawet takim, któ-
ry nad majsterkowanie 
przedkłada wizytę na manicure – to i tak 
powinieneś posiadać Multitool Leathermana. To 
bardziej lub mniej – w zależności od wersji – rozbudowane 
narzędzie zbudowane jest tak, aby jego głównym elemen-
tem były kombinerki. To podstawa, reszta jest naprawdę 
urozmaicona. Po rozłożeniu znajdziemy tam śrubokręty, 
bardzo ostre ostrza, piłki do drewna, metalu, śrubokrę-
ty, a nawet narzędzie do usuwania zacięć zamka w kara-
binku M16/AR15 i wymienny przebijak do C4. Tak, tak C4 
to ten materiał wybuchowy. Oczywiście możecie wybrać 
prostszy model z otwieraczem do piwa zamiast przebija-
ka do C4. Zawsze jednak Leatherman będzie zbudowany 
ze stali nierdzewnej, będzie posiadał blokowane wszyst-
kie ostrza i narzędzia. To jest prawdziwy sprzęt, dla praw-
dziwych facetów, a nie jakiś zwykły szwajcarski scyzoryk. 
Jak przystało na prawdziwy sprzęt jest on praktycznie nie-
zniszczalny. Gwarancja, jaką daje producent to 25 lat. Bio-
rąc pod uwagę, że firma została stworzona w roku 1983, to 
większość jej produkcji jest nadal na gwarancji. Jeśli więc 
nie macie jeszcze Leathermana, to podsuńcie jakąś ulot-
kę żonie lub kochance. Nawet jak go nigdy nie użyjecie, to 
będziecie mogli go przekazać synowi, a sprzęt ciągle bę-
dzie na gwarancji.

[NC]
Cena	od	185	zł	do	639	zł.

 » Bowers & Wilkins C5

W numerze listopadowym miałem przy-
jemność podzielić się z Wami mo-

imi spostrzeżeniami na temat 
nowego modelu słuchawek 
dousznych od B&W. Model 
C5 był ze mną praktycznie 

codziennie przez jakiś miesiąc 
i zdążyłem bardzo się z nim związać. Gdy 

dowiedziałem się, że trzeba je oddać i w tym celu przy-
jedzie do mnie kurier, to zrobiło mi się smutno. Pierwsza 
myśl była taka, żeby zabarykadować się w domu i nie od-
bierać ani domofonu, ani telefonów. Oczywiście wiedzia-
łem, że to nie wypali i wcześniej czy później i tak będę mu-
siał oddać C5, więc posłusznie spakowałem słuchawki do 
pudełka i oddałem je w ręce tego złego człowieka! Naza-
jutrz boleśnie przekonałem się o swoim błędzie zakładając 
już swoje, wcale nie takie złe słuchawki. Jak zwykle pierw-
sza myśl okazała się tą najlepszą.

Teraz mogę stwierdzić, że B&W C5 to najlepsze, co na 
razie spotkało mnie przy współpracy z iMagazine. Zako-
chałem się w nich absolutnie, od wtyczki po same gum-

ki. Wyglądają świetnie, są wykonane z super materia-
łów i po odpowiednim umieszczeniu w uszach w ogóle 
nie czuć ich obecności. Jednak ich największa zaleta to 

dźwięk, który jest wyjątkowo naturalny. Nigdy nie spo-
dziewałem się takiej jakości po słuchawkach dousznych.

Na koniec pozwolę sobie jeszcze raz zacytować Pana 
Johna Bowersa – „Najlepszy głośnik to nie ten, który daje 
z siebie najwięcej, ale ten, który zabiera najmniej”

 [ JC]
Cena:	799	zł

 » iPod w edycji Harry Potter

Proszę o wybaczenie, ale po pierwsze zabawię się tu w pry-
watę na maksa, a po drugie już kiedyś pisałem, że chcę 
taki prezent, ale nikt mi go nie dał. Jest to prezent typowo 

dla mnie, bo nie ukrywajmy o takim iPodzie w festyniar-
skiej edycji Harry Potter mogę marzyć tylko ja. Niby jest 
to zwykły iPod, ale ten ma z tyłu obudowy wygrawerowa-
ne laserowo logo szkoły magii w  Hogwarts i wgrane na 
dysk audiobooki z książkami o tym młodym czarodzie-
ju. Idealne dla pryszczatego nastolatka. Co więcej, iPody 
z serii Harry Potter, które pojawiły się na rynku 7 wrze-
śnia 2005 roku są takie same jak każde inne. Początkowo 
były prezentowane przez model czwartej generacji, z ko-
lorowym wyświetlaczem, czyli popularnie zwany „Photo” 
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o pojemności 20 GB. Potem zastąpił go model piątej ge-
neracji, czyli Video o pojemności 30 GB. Jednak mimo, że 
są zwykłe, to są też zupełnie wyjątkowe, a owa wyjątko-
wość przejawia się tym, że są zupełnym białym krukiem. 
O ich istnieniu nie słyszał prawie nikt i jak o nich wspomi-
nam, to najpierw zaczyna się googlowanie, czy przypad-
kiem nie zmyśliłem sobie tego. Nie da się ich znaleźć nawet 
na Ebay’u, na którym ostatnio mogłem kupić fragmen-
ty promu kosmicznego Buran. Po głębszym zastanowie-
niu dochodzę do wniosku, że unikalność pozwala mi jed-
nak twierdzić, że nie tylko ja byłbym z niego zadowolony.

[NC]
Cena:	absolutnie	bezcenny

 » Bilet na Euro 2012

28 Czerwca 2012 roku Stadion Narodowy w Warszawie. 
Reprezentacja Polski gra w meczu półfinałowym z re-
prezentacją Niemiec o finał Mistrzostw Europy 2012. Do 
89 minuty na stadionie w Warszawie jest remis 1: 1. Po-
lacy w ostatnich minu-
tach mocno naciskają 
zmęczonych reprezen-
tantów Niemiec, jednak 
Niemcy odpierają każ-
dy z naszych ataków. W 
90 minucie sędzia bocz-
ny unosi tablicę, na której 
widnieje cyfra 1, co ozna-
cza tylko minutę doliczo-
nego czasu gry. Polacy nie rezygnują i przeprowadza-
ją prawdopodobnie jeden z ostatnich ataków na bramkę 
przeciwnika, wrzucają piłkę w pole karne, ta jednak trafia 
wprost pod nogi niemieckiego obrońcy, który wykopuje 
futbolówkę na rzut rożny. Sędzia pozwala Polakom na wy-
konanie ostatniej akcji w tym meczu. Piłka bita z lewego 
narożnika wpada pod bramkę z dużą siłą i w zamieszaniu 
jeden z Polaków kieruje ją w niemiecką bramkę. Stadion 
wybucha, tysiące fanów zaczyna śpiewać hymn polski, 
a sędzia po raz ostatni w tym meczu używa swojego gwizd-
ka. Awansowaliśmy do wielkiego finału Mistrzostw Euro-
py w, którym zmierzymy się z reprezentacją…

Stawiam obie ręce, że każdy Polak chciałby w czymś ta-
kim uczestniczyć na żywo. Ja również, dlatego bardzo ucie-
szyłbym się z małej koperty pod moją choinką.

Ucieszy mnie każdy bilet na Euro, bo nie wylosowa-
łem żadnego, ale ten na półfinał w Warszawie byłby naj-
bardziej cenny.

Cena:	bezcenne	za	wszystko	inne	zapłacisz	kartą	
MasterCard

 » Nikon Coolpix S1200pj

Klasyczne aparaty kompaktowe to nuda tak powszech-
na jak niedzielny polski kac. Rynek jest zasypany aparata-

mi, które robią zdję-
cia porównywalne, 
a czasami nawet gor-
sze od tych, jakie wy-
konują nasze telefo-
ny komórkowe, przy 
czym kompletnie ni-
czym nie wyróżnia-
ją się z szeregu Sa-
turnowskiej półki. 
Dlatego producen-

ci aparatów prześcigają się w wymyślaniu nowych funk-
cji, żeby segment kompaktów nie umarł i cały czas przy-
nosił im zadawalające zyski. Powstały np. tzw. hybrydy, 
które mają być czymś pomiędzy kompaktem a lustrzan-
ką i jakość wykonywanych przez nie zdjęć jest zadawala-
jąca, jednak trzeba za nie zapłacić wcale nie mało. Są też 
aparaty kompaktowe, które robią zdjęcia pod wodą przy 
małym zanurzeniu. Jest też aparat Nikona, który ma wbu-
dowany mini projektor. To genialny pomysł, bo przecież 
każdy z nas chciałby pochwalić się zdjęciami wśród zna-
jomych. Tutaj problem rozwiązuję się i wszyscy mogą wy-
godnie obejrzeć nasze zdjęcia. Najważniejsze jest jednak 
to, że aparat możemy podłączyć do naszego iPhone’a, 
 iPada, iPoda oraz Maca, co daje nam dużo możliwości i su-
per zabawę. Projektor wyświetla obraz o wymiarach od 
26 do 152 cm (5-60 cali) Aparat kręci filmy w HD, ma ma-
trycę…bla, bla, bla. Nie ważne, liczy się, że ma projektor 
i lubi jabłka. Chcę go!!

 [ JC]
Cena:	1599	zł

 » ImWatch

Każdy „nadgryziony” czeka na coś nowego od swojej uko-
chanej firmy. Zapewne marzeń jest wiele – od samocho-
du po lodówkę, od pralki po telewizor. 
Na pewno jednym z takich marzeń 
jest iZegarek, bo przecież niko-
mu nie wystarczy iPod Nano + 
LunaTik. Czas pokaże, co no-
wego zaprezentuje nam Ap-
ple. Na razie jednak musimy 
zadowolić się nowymi cyfer-
blatami do Nano. Jeśli jednak 
nie chcemy czekać, a Nano moc-
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no nas znudził, to możemy pokusić się o ImWatch, czyli 
włoski pomysł na smartphone’a w zegarku.

Gdy tylko na niego spojrzymy, od razu widać podobień-
stwo do urządzeń Apple. Po wejściu na stronę włoskie-
go producenta i obejrzeniu prezentacji nie mamy już żad-
nych złudzeń. Inspiracją tego projektu bez wątpienia jest 
nadgryzione jabłko. Telefon, odtwarzacz mp3, zdjęcia, po-
goda, facebook, twitter i „kto wie co jeszcze”, zamknięte 
w jednym małym zegarku.

Obsługujemy to wszystko za pomocą dotykowego ekra-
nu, a pomaga nam w tym Android. Warto dodać, że Im-
Watch posiada bluetootha. Dla mnie te wszystkie funk-
cje nie są ważne, bo mam iPhone’a i iPoda, ale muszę 
przyznać, że projekt urzekł mnie wyglądem. Dużo kolo-
rów do wyboru i różne wersję paska bardzo mi się podo-
bają, dlatego chciałbym zobaczyć go pod moją Choinką. 
Mam nadzieje, że za rok będę mógł napisać o prawdzi-
wym iWatchu.

 [ JC]
Cena:	od	249	Euro	do	9999	Euro

 » „Gwiezdne Wojny” – Saga na 9 płytach 
Blu-Ray

Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce... tak za-
czyna się każdy z filmów z serii „Gwiezdnych Wojen”. 

Za to dziś, w nieodległym sklepie, można już kupić naj-
lepsze wydanie „Gwiezdnych Wojen”, jakie się historii ga-
laktyki ukazało. Historia o walce ciemnej strony mocy 
z jasną stroną mocy, to jedne z tych filmów, które mają 
swoich bardzo zagorzałych fanów, choć to akurat bardzo 
łagodnie powiedziane. „Gwiezdne Wojny” mają swoich 
Ultrasów i Fanboyów i do nich należę także ja. Oczywiście 
mam w domu wszystkie filmy z tej serii, ale ostatnio wyda-
na „Saga Gwiezdnych Wojen” na 9 płytach Blu-Ray to coś 
zupełnie niepowtarzalnego i obowiązkowego dla fanów. 
Oprócz swoich ulubionych bohaterów zobaczycie też cał-
kiem nowych, a „Gwiezdne Wojny” zachwycą Was jak ni-
gdy wcześniej zarówno lepszą jakością obrazu, jak i nigdy 
nie publikowanymi materiałami dodatkowymi. Te dodat-

ki właśnie zajmują te dodatkowe trzy płyty więcej niż by 
to wynikało z ilości filmów w całej serii.

Ze swoje strony mogę dodać tylko, że polskie wyda-
nie tego zestawu, mimo że jest dość tanie, to niestety ma 
swoje wady. Zostało stworzone na podstawie wydania 
niemieckiego, gdzie podstawową ścieżką dźwiękową jest 
niemiecki dubbing. Można wybrać tez polski dubbing, lub 
oryginalną ścieżkę z polskim napisami, ale mają one gor-
sza jakość.

[NC]
Cena:	399	zł

 » Lego Volkswagen T1 Camper Van

Kiedy kilka lat temu, jechałem pierwszy raz na wakacje 
kamperem. Osoba, która mi go wypożyczała powiedziała 
– „Albo Pan to pokocha, albo znienawidzi. To spartańskie 
wakacje za cenę pobytu w pięciogwiazdkowym hotelu, ale 
nie ma nic wspanialszego na świecie od tej wolności”. Ja się 
zakochałem. Teraz moim marzeniem jest mieć własnego 
kampera. Na początek może warto go złożyć i to w trochę 
mniejszej skali. Lego w tym roku wprowadziło do sprzeda-
ży zestaw z serii Lego Exclusive, który jest autentyczną re-
pliką klasycznego Volkswagena Campera Vana z 1962 roku, 
czyli popularnego Bulika, którym jeździli wszyscy hipisi. 
Zestaw składający się z 1332 elementów odwzorowuje 
wszystkie charakterystyczne detalem kształt V z przodu, 
zaokrąglony dach, okna typu „safari”, podnoszony dach 
z tekstylną kurtyną, bagażnik dachowy, zasłonki w kratę 
i wiele innych. Szczegółów nie zabrakło również wewnątrz. 
Pod maską z tyłu znajdziemy czterocylindrowy silnik typu 
bokser, w szoferce jest dźwignia zmiany biegów, kątowa 
deska rozdzielcza i okrągły prędkościomierz. Wyposaże-
nie kempingowe jest pełne. Mamy więc składaną kanapę, 
stolik, lodówkę i wyposażoną kuchnię. Nic tylko jechać 
na jakąś chorwacką wyspę. Szkoda tylko, że ten kamper 
ma tylko 30 cm długości i 14 wysokości. Jednak na pewno 
przyjemnie będzie oczekiwać na wakacje, patrząc na zło-
żony model na naszym biurku.

[NC]
Cena:	550	zł



Zeppelin Air to zaawansowany system audio firmy Bowers & Wilkins, oferujący znakomitą jakość 
dźwięku odtwarzanego z urządzeń firmy Apple. Dzięki technologii AirPlay oraz wbudowanemu 
modułowi Wi-Fi, bezprzewodowo odtwarza muzykę wprost z iPhona, iPoda touch i iPada, a także 
biblioteki iTunes w komputerze. Zintegrowane ramię dokujące pozwala na podłączenie także innych 
modeli iPodów, oraz na wygodne ładowanie iUrządzeń. Jeśli rozstawisz w swoim domu kilka tych 
wyjątkowych urządzeń, łatwo stworzysz wielostrefowy, bezprzewodowy system nagłośnienia 
o znakomitej jakości dźwięku.

Zeppelin Mini P5 C5 MM-1 Zeppelin Classic

Poznaj pozostałe produkty Bowers & Wilkins przeznaczone dla Nowych Mediów:

Zeppelin Air Piękne brzmienie i wspaniała forma
Bezprzewodowa muzyka i multiroom

Stacja głośnikowa Słuchawki mobilne Słuchawki douszne Głośniki komputerowe Stacja głośnikowa

www.tophifi.pll

Wyjątkowy system hi-fi dla Twoich iUrządzeń

Nowość!

Produkty Bowers & Wilkins znajdziesz w sieci sklepów Top Hi-Fi & Video Design.

http://www.tophifi.pll
http://www.tophifi.pl/towar/id/1695/zeppelin_air/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1040/zeppelin_mini/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1294/sluchawki_p5/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1800/bowers_wilkins_c5/
http://www.tophifi.pl/towar/id/999/zeppelin/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1231/mm1/
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Niedawno do redakcji dotarł najnowszy model 15” w naj-
mocniejszej podstawowej konfiguracji. Na wyposażeniu 
znajdziemy Intel Core i7 taktowany 2.4GHz, 750GB HDD, 
kręcący się z godną pożałowania prędkością 5400 rpm oraz 
nową kartą graficzną: 1-gigowy AMD Radeon HD 6770M, 
który napędza ekran schowany za szybą o rozdzielczości 

1440x900 pikseli. Opcjonalnie 
jest również kilka rzeczy, któ-
re przy podstawowej cenie wy-
noszącej 9.499 zł, należy bez-
względnie zamówić.

Jedna jedyna różnica w wy-
glądzie MacBooków Pro z 2011 
roku w stosunku do mode-
li z 2010 roku i starszych, to 
subtelna zmiana w kształcie 
obudowy. Na tyle delikatna, 
że nie zauważyłem jej pod-
czas recenzji modelu 15-calo-
wego 2.2GHz, którą znajdziecie 
w majowym numerze iMagazi-
ne. Chodzi o kanty wokół kla-

wiatury. Nie ma ich. Zniknęły. A raczej delikatnie je za-
okrąglono. Wbrew pozorom to bardzo istotna zmiana, 
bo wiele osób narzekało, że ostre brzegi wżynają im się 
w nadgarstki, powodując ból, nacięcia skóry oraz trwałe 
kalectwo. Na szczęście jestem prawdziwym mężczyzną 

i nigdy mnie to nie dotyczyło – skórę mam ze stali – ale 
rzeczywiście obecna seria jest znacznie bardziej ergono-
miczna pod tym względem.

Niestety dla MacBooka, niedawno przesiadłem się na 
SSD w swoim własnym komputerze. Dlaczego niestety? 
Bo każdy HDD wydaje mi się 
teraz ślimakiem w porówna-
niu z wahadłowcem Discove-
ry, napędzanym antymaterią, 
startującym w polu ze zmniej-
szoną grawitacją. W każdym 
razie, najbardziej zaskoczyły 
mnie wyniki zapisu i odczytu 
danych z dysku. Wahały się od 
bardzo przyzwoitych 100MB/s 
dla obu testów, do żenująco ni-
skich 25MB/s, przy czym liczby 
znacznie częściej oscylowały 
w granicach tego dolnego wy-
niku. Nie mam pojęcia, czym jest to spowodowane, ale 
momentami podstawowe czynności, które na SSD wyko-
nują się zanim się pomyśli, tutaj odbijały się niezdrową 
czkawką z nutą czosnku. Oraz śledzia. Jeśli nie używacie 
SSD w swoich obecnych maszynach, to z pewnością nie 
zauważycie różnicy. MacMark zresztą pozwolił zaobser-
wować kilka dziwnych przypadłości. W pierwszym teście, 
który powtarzałem kilkukrotnie (import zdjęć do Lightro-

WojTek	PIeTRuSIeWIcZ

MacBook pro 15”
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Najnowszy	Macbook	Pro	jest	taki	sam	jak	poprzedni.	No	prawie.
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oma), MacBook Pro 15” potrzebował średnio 51 sekund, 
pomimo że raz udało mu się tę operację wykonać w około 
30 sekund. To i tak 10 sekund wolniej niż testowany MBP 
13” z i7 dual-core. Generowanie podglądów (test nr 2) 
również trwał o 12 sekund dłużej niż na mniejszym bra-
cie. Dopiero eksport z Lightroom pokazał 30-sekundową 
przewagę czterordzeniowca. We wszystkich pozostałych 
testach 15-tka miała przewagę dochodzącą do dwukrot-
nie szybciej wykonywanego testu (test nr 10, Handbrake: 
78 sekund dla 15” vs. 152 dla 13”). Być może testowy eg-
zemplarz był źle skonfigurowany i pomogłoby przeładowa-
nie systemu – niestety nie miałem na to czasu, więc pozo-

stawię te anomalie jako objaw 
mistycyzmu Apple’a.

W każdym razie, własne 
doświadczenia z dyskami SSD 
oraz różnymi przenośnym Ma-
kami utwierdziły mnie w paru 
rzeczach. Osobiście wolał-
bym dokupić SSD o pojemno-
ści 128GB za te 440 zł zamiast 
standardowego HDD i nosić ze 
sobą zewnętrzny dysk w razie 

potrzeby. Przy większych zasobach finansowych na po-
ważnie zastanowiłbym się nad włożeniem 240-tki lub 
większego. Podejrzewam, że również zdecydowałbym się 
na wymianę napędu DVD na drugi dysk – to prosta ope-
racja. Z opcji, którymi warto się zainteresować, zdecydo-
wanie przoduje jeszcze ekran o wyższej rozdzielczości. 
Za dodatkowe 440 zł otrzymujemy ekran o rozdzielczości 
1680x1050 – dziwię się, że jeszcze nie jest w standardzie, 
tak jak 1920x1200 stał się jedyną opcją w modelu 17”. Za 
kolejne 220 zł Apple wstawi matową matrycę i zabierze 
szkło – dla mnie to jest obowiązkowa pozycja. Pomijam 
tutaj względy estetyczne, gdyż ramka LCD staje się srebr-
na w miejscu czerni i niektórym może to nie odpowiadać, 
ale preferuję mniej podbite kolory „tradycyjnych” LCDków.

Udało mi się również wykonać ograniczone testy 
w Starcraft II na maksymalnych detalach w natywnej 
rozdzielczości. Wiatraki rozkręciły się na maksimum, po-
dobnie jak w poprzedniku, ale mam wrażenie jakby kręci-
ły się nieznacznie ciszej. Gra działała całkiem przyzwoicie 
(35-44 fps) dopóki nie zaczęła się „przytykać” na sekundę 
tu, pół sekundy tam. W czasie tych „przeskoków”, fps ra-
portowany przez SC2, spadał do zera. Zmniejszenie deta-
li na średnie zniwelowało ten problem, a licznik klatek na 
sekundę oscylował w rejonie 40-50. Podejrzewam, że ten 
Mac poradziłby sobie z wysokimi detalami, ale nie miałem 
okazji tego sprawdzić w praktyce. Co jeszcze ciekawsze – 
obudowa nie nagrzewała się tak bardzo jak w poprzednim 
modelu, ale na to może również wpływać niższa tempe-
ratura otoczenia wynikająca z pory roku. Grać się w każ-
dym razie da, niemniej jednak ta czynność jest zdecydo-
wanie wygodniejsza na większym iMaku.

Przy wysokiej wydajności modeli Air oraz ich niesa-
mowitej poręczności, modele Pro w romiarze 15” i 17”, 
są przeznaczone dla bardziej ambitnych użytkowników. 
W dzisiejszych czasach, przy tak lekkich i zaawansowa-
nych konstrukcjach „powietrznych braci”, wydają się cięż-
kie i nieporęczne. Jednak jednocześnie zapewniają wyso-
ką wydajność, dedykowaną kartę graficzną oraz znacznie 
wygodniejsze, ze względu na ich rozmiar, ekrany. Są to też 
najlepsze jakościowo dostępne laptopy na rynku, a ich wy-
gląd nie zestarzał się, czego najlepszym przykładem jest 
najnowszy Envy – HP pozwoliło sobie niemal dokładnie 
skopiować design od Apple’a. MacBook Pro, dodatkowo 
wyposażony w Apple 27” Thunderbolt Display, który ide-
alnie spełnia rolę stacji dokującej, może śmiało zastąpić 
stacjonarne odpowiedniki z niewiele mniejszą wydajno-
ścią. Idealny? Nie, ale najlepszy na rynku i taki zapewne 
pozostanie dopóki nie pojawi się jego następca. «

MacBook pro core i7 2.4 Ghz 
(-1 tylko i wyłącznie ze względu na cenę)        
HDD: 750 GB, 5400 rpm

Wbudowany	ukł.	graficzny: Intel HD Graphics 3000

Dodatkowy	ukł.	graficzny: AMD Radeon HD 6770M, 1 GB GDDR5

Ekran: 1440x900, błyszczący 

Plusy:	 – bardzo wysoka wydajność, zbliżająca się do iMac 27” 
i7 2.8GHz (late 2009) 
– bezwzględnie najlepsza na rynku jakość wykonania 
– spore, jak na laptopa, możliwości konfiguracyjne

Minusy:  – przy maksymalnym obciążeniu: 
– głośna praca wiatraków, chociaż 
nie tak głośna jak w poprzednim 
modelu 
– cena

MacMark:	161idealny? nie, 
ale najlepszy 

na rynku i taki 
zapewne pozostanie 
dopóki nie pojawi się 
jego następca
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Pretekstem do takich działań miało być stwierdzenie, 
że tablet Samsunga jest „kopią” najnowszego dziecka 
 Apple – iPada 2. Moment później okazało się, że zdjęcia 
dostarczone przez Apple były nieco zmodyfikowane (nie 
zachowywały prawdziwych proporcji porównywanych 
urządzeń). Abstrahując od detali procesowych, można 
podejrzewać, że skoro w tej kwestii poszło „na noże”, to 
może to oznaczać, iż Apple obawia się o pozycję swojego 
produktu, po pojawieniu się na rynku konkurenta ze staj-
ni „Trzech gwiazd”.

Z tym większym zainteresowaniem dobierałem 
się do oryginalnego pudełka, w którym otrzymałem 
Galaxy Tab 10.1. Sam design pudełka jest dość zbliżony do 
opakowania iPada 2 – szczególnie jeśli chodzi o górną po-
krywę i boki. Nieco inaczej jest na dnie pudełka – w  Apple 
mamy – typowy dla tej firmy minimalizm, w Samsun-
gu zaś, tabelę wymieniającą podstawowe cechy urzą-
dzenia, co troszkę bardziej przypomina rynek PC niż Ap-

ple. Pudełka obu urządzeń mają też nieco inne proporcje 
( Galaxy Tab 10.1 jest dłuższy od iPada 2).

» Unboxing – czyli, co zawiera pudełko?

Wnętrze obu pudełek przedstawia się również bardzo po-
dobnie. Bezpośrednio po zdjęciu pokrywy naszym oczom 
ukazuje się tablet w foliach ochronnych, a pod nim tzw. 
reszta. I tu zaczynają się bardziej istotne różnice, choć na-
potykamy też podobieństwa.

Pierwszą różnicą, jaka rzuca się w oczy jest to, że ak-
cesoria Samsunga (ładowarka sieciowa, kabel USB i – na-
prawdę niezłej jakości – słuchawki oraz dołączone do nich 
zapasowe „gumki”) – są czarne! Samsung dostarcza wraz 
ze swoim tabletem także instrukcję obsługi w postaci ma-
łej książeczki (wraz z iPadem otrzymujemy tylko karteczkę 
z o wiele skromniejszym opisem plus tzw. instrukcję bez-
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Dzięki	uprzejmości	firmy	Samsung	Polska,	
w naszej	redakcji	pojawił	się	wreszcie	słynny	
Galaxy	Tab	10.1!	Dlaczego	słynny?	otóż	jest	to	
ten	tablet,	którego	sprzedaży	na	terenie	ue	
usiłowała	przeciwdziałać	„Mama	Apple”	i to	nie	
na	zasadach	tradycyjnej	konkurencji,	tylko	za	
pośrednictwem	pozwów	i zakazów	sądowych.
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pieczeństwa – być może wymaganą w USA sto-
sownymi przepisami prawa, ale dla większości 
użytkowników – zwyczajnie bezwartościową).

Do podobieństw można zaliczyć (pomija-
jąc oczywiście sam kolor plastiku) zarówno 
wygląd ładowarki, jak i kabla umożliwiające-
go podłączenie tabletu do ładowarki bądź 
też do komputera. Obie firmy zdecydowa-
ły się na swój własny rodzaj złącza w sa-
mym tablecie, w obu też przypadkach, dru-
gi koniec kabla posiada zwyczajną wtyczkę 
USB. W zasadzie nie tylko wtyczki są bar-
dzo podobne, ale także długość kabel-
ków (około 1m).

»  Zajmijmy się jednak samym tabletem

Do redakcji trafił Galaxy Tab 10.1 w najniższej wersji – czy-
li 16 GB wbudowanej pamięci „dyskowej” (istnieją jeszcze 
modele 32 GB i 64 GB – znów analogicznie, jak w przypad-
ku iPadów). W normalnych warunkach, nawet 16 GB „prze-
strzeni dyskowej” to dość dużo, jak na urządzenie mobilne. 
Oczywiście użytkownicy nastawieni na przechowywanie 
dużej liczby plików audio i wideo, mogą być zaintereso-
wani modelami o większej pojemności.

Samsung Galaxy Tab 10.1 posiada dwa razy więcej pa-
mięci RAM niż jego konkurent. Jest to 1GB RAM do wyko-
rzystania przez system i aplikacje. Oba urządzenia wypo-
sażone są w procesory dwurdzeniowe, w obu urządzeniach 
procesory taktowane są zegarem 1 GHz.

Biorąc do ręki Galaxy Taba 10.1, odniosłem wrażenie, 
że jest on zauważalnie lżejszy od iPada 2. Według specy-
fikacji publikowanej przez producentów, różnica nie jest 
ogromna – Galaxy Tab 10.1 jest od swojego rywala lżej-
szy o zaledwie 48 gramów... ale tę różnicę już się wyczu-
wa (oczywiście porównuję z iPadem 2 w wersji WiFi+3G).

Galaxy Tab jest też minimalnie cieńszy – ma zaledwie 
8,6 mm grubości i to jest rekord (dla porównania iPad 2 ma 
8,8 mm). Zauważalnie inne są długości boków obu table-
tów. Galaxy Tab 10.1 ma wymiary 256,2 mm x 172,9 mm, 
a iPad 2 odpowiednio 241 mm x 186 mm. W efekcie Gala-
xy Tab 10.1 jest zauważalnie dłuższy.

Tablet Samsunga ma nieco większy wyświetlacz. W Ga-
laxy Tab 10.1 jego przekątna to 10,1”. Wyświetlacz wyko-
nany został, w opracowanej przez Samsunga, technolo-
gii Super PLS – będącej rozwinięciem znanej już na rynku 
technologii IPS.W iPadzie 2 wyświetlacz o przekątnej 9,7” 
wykonany w został w technologii IPS). Ekran Samsunga ma 
zauważalnie większą rozdzielczość (1280x800) w porów-
naniu do iPada 2 (1024x768). Oba ekrany osiągają podob-

ną jasność, ale jakość obrazu jest nieco 
lepsza w tablecie Samsunga.

Jeśli chodzi o estetykę wykonania 
samej obudowy, to w Galaxy Tab 10.1 
jest ona po prostu ładna i dopracowa-

na w szczegółach. To wyraźnie od-
różnia Galaxy Tab 10.1 od tanich ta-
bletów z Androidem. Tutaj widać, 
że mamy do czynienia ze sprzętem 
„z wyższej półki”, pomimo iż sam tył 
urządzenia wykonany jest z plasti-
ku, a nie wyłącznie z metalu (jak ma 
to miejsce w iPadzie 2). Paradoksal-
nie akurat użyty tu materiał, w czasie 
moich testów, okazał się być... zaletą 

Samsunga. Mamy późną jesień, robi 
się zimno, sprzęt noszony w torbie czy plecaku łatwo ule-
ga wychłodzeniu. Cóż.. iPad 2 po wyjęciu z plecaka przez 
dłuższy czas jest zwyczajnie zimny. Daje to uczucie pew-
nego dyskomfortu dla użytkownika trzymającego go w rę-
kach. Galaxy Tab 10.1 okazał się być w tych samych wa-
runkach – po prostu przyjemniejszy w dotyku.

Jedyne zastrzeżenie, jakie wzbudziła we mnie obudo-
wa Galaxy Tab 10.1 dotyczy gniazda na kartę SIM. W za-
sadzie wygodnie mogą je obsłużyć wyłącznie osoby o dłu-
gich paznokciach, albo posiadające długopis, spinacz lub 
inny, podobny przedmiot. Paznokieć (lub inny przedmiot) 
okazuje się być potrzebny zarówno w trakcie wkładania, 
jak i wyjmowania karty SIM. Moim zdaniem, po prostu 
samo gniazdo karty jest odrobinę za głębokie w stosun-
ku do krawędzi obudowy – stąd dyskomfort). Nie mam 
natomiast żadnych zastrzeżeń co do lokalizacji lub pracy 
przycisków zasilania i regulacji głośności.

Warto tu nadmienić, że Galaxy Tab 10.1 posiada 
(na krótszych bokach obudowy) – niezłej, jak na taki roz-
miar, jakości głośniki stereo. To stereo naprawdę słychać.

Jeśli już mowa o przyciskach, to Galaxy Tab 10.1 wy-
raźnie różni się pod tym względem od tabletów z syste-
mem Android 2.x, a nawet od swojego rywala – iPada 2. 
Na ramce ekranu nie ma ani jednego przycisku! (zazwy-
czaj tablety z Androidem miewają cztery lub trzy przyci-
ski „pod ekranem”, a iPad posiada jeden). Wynika to bez-
pośrednio z faktu, iż Galaxy Tab 10.1 pracuje pod kontrolą 
systemu Android w wersji 3.1 „Honeycomb”, a więc edycji 
specjalnie opracowanej z myślą o tabletach.

» System operacyjny i oprogramowanie

W tej wersji Androida, firma Google zdecydowała się na 
umieszczenie odpowiedników owych przycisków na... pa-
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sku statusu, znajdującym się w dole ekranu (oczywiście 
„dół” jest tu pojęciem umownym – najczęściej zależy od 
sposobu, w jaki w danej chwili trzymamy nasz tablet). Jest 
to chyba najbardziej widoczna dla użytkownika cecha no-
wego Androida – w porównaniu do poprzednich wydań 
tego systemu operacyjnego.

Tu należy się mała dygresja i wyjaśnienie pewnej nieści-
słości, która częstokroć zakrada się do wszelakich recen-
zji urządzeń z Androidem. Wiele razy czytałem opinie, iż 
jakieś urządzenie wyposażone np. w Androida 2.3.x było 
określane przez recenzenta, jako posiadające „nieco archa-
iczną wersję Androida”. Otóż spieszę z wyjaśnieniem, że to 
nie jest do końca tak. Edycje 2.x i 3.x Androida są obecnie 
rozwijane równolegle. Po prostu Android 3.x „Honeycomb” 
jest edycją specjalnie przeznaczoną do tabletów i nie ob-
sługuje telefonów. Na telefonach nadal obowiązują kolej-
ne wydania edycji 2.x. Ma się to zmienić wraz z oficjalną 
premierą Androida 4.0, który na powrót będzie przezna-
czony zarówno dla telefonów jak i tabletów.

Wracając do opisywanego tu tabletu, wybór użytej 
wersji systemu operacyjnego wydaje się na chwilę obec-
ną oczywisty – szczególnie przy tak dużej przekątnej ekra-
nu. W tym też miejscu, kończą się zasadnicze podobień-
stwa do iPada 2. Graficzny interfejs użytkownika Adnroida 
3.x jest zasadniczo dość inny od tego, który znamy z An-
droida 2.x (który moim zdaniem jest o wiele bardziej po-
dobny do systemu iOS znanego z urządzeń produkowa-
nych przez Apple).

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, wita nas 
dialog konfiguracyjny. Jeden z kroków to podanie loginu 
i hasła do swojego konta Google (lub stworzenie takiego 
konta, jeśli ktoś go jeszcze nie posiada). Konto Google jest 
całkowicie darmowe, a oprócz skrzynki pocztowej w słyn-
nym gmail.com otrzymujemy dostęp do szeregu darmo-
wych usług oferowanych przez firmę Google w tzw. „chmu-
rze”. Otrzymujemy więc bogaty w funkcje kalendarz (nb. 
pięknie współpracujący z iCalem w Mac OS X), możliwość 
korzystania z pakietu biurowego on-line Google Docs, czy 
choćby opcję przechowywania i prezentowania swoich 
zdjęć w sieci za pomocą należącego do Google serwisu Pi-
casa. Ba, nawet można posiadać własną, spersonalizowa-

ną witrynę wyszukiwarki Google – iGoogle. Inne serwisy 
dostępne za pośrednictwem konta Google to m.in. dar-
mowe blogi, statystyki naszych witryn WWW czy narzę-
dzia dla programistów – w tym również tych zainteresowa-
nych tworzeniem własnych aplikacji dla systemu Android.

Oczywiście dane naszego konta Google zostają zapa-
miętane w systemie. Od tej pory aplikacje w tablecie będą 
używały tego konta do synchronizacji danych (np. kalen-
darz, dostęp do poczty GMail, a po wyrażeniu osobnej 
zgody – Picasa; zdjęcia wykonywane aparatem wbudo-
wanym w tablet mogą nawet być automatycznie wysyła-
ne do naszego albumu w Picasie – podkreślam, jeśli wy-
razimy na to zgodę).

» Brak automatycznych odruchów…

Zdaję sobie sprawę, że opisując sam interfejs użytkowni-
ka wkraczam na dość grząski (i niekiedy powodujący nie-
zdrowe emocje) grunt osobistych gustów różnych osób. 
A jak wiemy, na temat gustów generalnie się nie dyskutu-
je. Cóż, piszę to dlatego, aby zaznaczyć, że moja ocena jest 
tu subiektywna i na pewno ma na nią wpływ taki, a nie 
inny zestaw wcześniejszych przyzwyczajeń.

Powiem najkrócej – w trakcie pierwszego kontaktu, no-
wości Androida 3.1 „Honeycomb” nie przypadły mi spe-
cjalnie do gustu. Okazało się, że kilka automatycznych 
odruchów, które wypracowałem w sobie bawiąc się urzą-
dzeniami z iOS czy Androidem 2.x nie działa tutaj zupeł-
nie lub daje nieco inne efekty (np. nie da się „ściągnąć 
w dół” paska z góry ekranu, uzyskując dostęp do rozma-
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itych funkcji... ale zaraz, tu generalnie nie ma żadnego 
paska, na górze ekranu!). Nie działa też „szczypnięcie” na 
głównym ekranie, powodujące wyświetlenie się miniatu-
rek wszystkich, dostępnych obszarów roboczych itd. itd. 
Generalnie dopiero na drugi dzień korzystania z nowego 
systemu zacząłem działać odruchowo, bez konieczności 
zastanowienia się przez moment, jak skorzystać ze zna-
nych i używanych wcześniej funkcji. Po dłuższym czasie 
okazuje się, że Android 3.x nie jest taki zły, po prostu jest 
nieco inny od Androida 2.x i od iOS.

Jakiś czas zajmuje oswojenie się z wirtualnymi przyci-
skami na pasku, który wyświetlany jest pod ekranem. Nie-
które z nich mogą nawet irytować w pierwszym momen-
cie (np. wiele razy wykonałem bezwiednie „zrzut ekranu”, 
dotykając zupełnie przypadkowo przycisku, który udo-
stępnia tę funkcję. Choć oczywiście taka funkcja jest bar-
dzo użyteczna i w Androidzie nie wymaga użycia dwóch 
przycisków sprzętowych – jak ma to miejsce w urządze-
niach z iOS na pokładzie.

„Esteci wizualni” będą zapewne wytykać fakt, że prze-
suwanie całego ekranu na Galaxy Tab 10.1 bywa nieco 
mniej płynne niż na iPadzie 2 (ku mojemu zdumieniu nie 
zależy to wyłącznie od systemu operacyjnego i wydajno-
ści sprzętu, gdyż istnieją aplikacje – np. Adobe Acrobat Re-
ader, Galeria, czy... dowolna część gry Angry Birds, które 
dają sobie na tym polu radę o wiele lepiej niż inne apli-
kacje – to samo dotyczy elementów systemu, np. ekra-
nów z ikonami aplikacji – tu płynność ruchu jest idealna).

Faktem jest, że w moim odczuciu Android 3.1 nie „wy-
ciąga” pełnych możliwości ze sprzętu. Słowem: programi-
ści mają jeszcze nieco pracy przed sobą – pracy, nad tzw. 
optymalizacją systemu. Z drugiej strony, pewnym uspra-
wiedliwieniem dla Galaxy Tab 10.1 jest fakt, że jego ekran 
ma zauważalnie większą rozdzielczość, w stosunku do 
iPada 2, a co za tym idzie, przy przesuwaniu całego ekra-
nu, trzeba przemieścić nieco więcej danych...

Tego rodzaju problemy mogą zniknąć całkowicie w mo-
mencie wprowadzenia aktualizacji do Androida 4.0. Z in-
formacji jakie obecnie posiadam wynika, iż firma Samsung 
udostępni taką aktualizację dla Galaxy Tab 10.1.

Pamiętajmy też, że poszczególni producenci urządzeń 
z Androidem mają zwyczaj stosowania własnych nakła-
dek graficznych, oferujących – pewne specyficzne dla 

produktów danej firmy – cechy. W przypadku Samsun-
ga Galaxy Tab 10.1 jest to TouchWiz UX. Zastosowana na-
kładka, również wpływa na jakość i wydajność pracy in-
terfejsu graficznego.

» Aplikacje

Oczywiście, podobnie jak to ma miejsce w przypadku po-
dobnych systemów i urządzeń, Galaxy Tab 10.1 posiada 
domyślnie całą gamę preinstalowanych aplikacji.

Zacznijmy od aplikacji związanych bezpośrednio z wy-
korzystywaniem Internetu. Są to między innymi: prze-
glądarka WWW, którą nazwałbym „małym Chrome” czy 
też klient poczty elektronicznej. Od razu zaznaczę, iż nie 
jestem wielkim miłośnikiem firmowych klientów poczty 
e-mail (ani pod Androidem ani pod iOS, żeby było spra-
wiedliwie). Dlatego też niezwłocznie zainstalowałem moją 
ulubioną aplikację tego typu – Profi Mail (chyba najszyb-
szy klient poczty z obsługą IMAP+Push, jakiego znam). 
Program jest komercyjny, ale naprawdę jest wart swojej 
ceny. Posiada bogaty zestaw funkcji, duże bogactwo opcji 
konfiguracyjnych i polski interfejs użytkownika. Polecam.

Wróćmy jednak do preinstalowanego oprogramowa-
nia. Galaxy Tab 10.1 posiada osobnego klienta Youtube 
– choć filmy z Youtube można też odtwarzać za pośred-
nictwem wtyczki Adobe Flash, bezpośrednio z poziomu 
przeglądarki WWW. Jednak moim zdaniem, odtwarza-
nie jest minimalnie mniej płynne niż w przypadku dedy-
kowanego klienta. Bardzo ważną aplikacją sieciową jest 
oczywiście Market – program, który umożliwia korzysta-
nie z Android Market, a więc pozyskiwanie aplikacji, tapet 
i innych dodatków, kompatybilnych z tabletem i działają-
cym na nim systemem operacyjnym. Ponadto, w urzą-
dzeniach sprzedawanych przez Samsunga, mamy do dys-
pozycji drugą, podobną aplikację o nazwie Samsung App. 
Dzięki niej mamy dostęp do sklepu z aplikacjami udostęp-
nianymi przez firmę Samsung.

Android Market jest ściśle powiązany z naszym kontem 
Google – przechowuje w nim m.in. informacje o każdym 
z urządzeń pracujących pod kontrolą Androida, jakie po-
siadamy oraz o każdej aplikacji, którą zainstalowaliśmy za 
pośrednictwem Marketu – nie ma tu znaczenia, czy apli-
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kacja była płatna czy darmowa. Jest to bardzo użyteczne, 
gdyż zmieniając urządzenie na nowe lub resetując jego 
konfigurację i zawartość do stanu „fabrycznego”, może-
my w relatywnie szybki (to zależy od używanego połącze-
nia sieciowego) i wygodny sposób odzyskać wszystkie uży-
wane wcześniej aplikacje!

Nie wszyscy wiedzą, że posiadając kilka urządzeń z An-
droidem, możemy instalować na nich aplikacje, które kupi-
liśmy wcześniej w Markecie – nawet na kilku urządzeniach 
na raz! Jeżeli decydujemy się na usunięcie zainstalowanej 
aplikacji, jest ona również usuwana z konta Google, z pro-
filu dla urządzenia, na którym aplikacja została usunięta. 
Całość działa całkiem sprawnie.

Aplikacjami specyficznymi dla urządzeń dostarczanych 
przez Samsunga są tzw. „huby”. Ich rola polega na gro-
madzeniu podobnych funkcjonalności w jednym miejscu, 
pod jedną ikoną. W Galaxy Tab 10.1, który otrzymaliśmy 
do testów były to: 

Social Hub – aplikacja umożliwiająca zintegrowanie 
w jednym miejscu poczty elektronicznej (Exchange Active 
Sync oraz e-mail), serwisów społecznościowych (Facebo-
ok, Twitter i Linkedin) oraz wiadomości SMS (pogrupowa-
nych w tzw. rozmowy – na obraz i podobieństwo rozwią-
zania znanego również z iOS)

Music Hub – aplikacja dająca dostęp do około 3 mln. 
utworów muzycznych na zasadzie subskrypcji. Zaprenu-
merowane utwory dostępne są na zasadzie streamingu 
przez sieć (zarówno z poziomu urządzeń mobilnych do-
starczanych przez firmę Samsung, jak i za pośrednictwem 
przeglądarki WWW – z komputera).

Aplikacje znane z innych urządzeń Samsunga (i/lub z in-
nych wersji firmware przeznaczonego dla Galaxy Tab 10.1), 
takie jak Reader’s Hub czy Games Hub... nie były dostęp-
ne na testowanym urządzeniu. Był za to dostępny czytnik 
eBooków czy też bardzo przydatna aplikacja Pulse, przy-
gotowująca nam na bieżąco „prasówkę” z wybranych źró-
deł newsów (źródłami mogą być m.in.: znane czasopisma, 
redakcje telewizyjne czy też portale internetowe oraz ser-
wisy społecznościowe – Facebook i Twitter).

Ponieważ system Android jest tworzony przez Google, 
mamy więc domyślnie dostępne narzędzia ułatwiające ko-
rzystanie z wyszukiwarki (wyszukiwanie zarówno tekstowe, 

jak i głosowe), mamy osobne aplikacje klienckie dla takich 
usług jak: poczta GMail, Kalendarz Google, Mapy Google, 
Miejsca, Galeria (program obsługuje zarówno zdjęcia prze-
chowywane lokalnie, jak i w albumach Picasa Web) czy też 
Google Talk. Aplikacje takie, jak: klient serwisu Google+, 
mobilna edycja Google Earth, Google Sky Map czy Google 
Goggles – możemy nieodpłatnie doinstalować bezpośred-
nio z Marketu. Na uwagę zasługuje również darmowa Nawi-
gacja Google, która nie tylko działa w Polsce, ale i po polsku 
(oczywiście nie należy od niej oczekiwać pełni możliwości 
oferowanych przez komercyjne aplikacje do nawigacji).

» W końcu po polsku!

W tym miejscu muszę bardzo pochwalić jedno proste, 
a jakże przyjemne rozwiązanie, dostępne w aktualnych 
wersjach Androida. Mam tu na myśli rozpoznawanie mowy 
w języku polskim! Reprezentuje ono obecnie... więcej niż 
dobry poziom (choć oczywiście jeszcze nie w 100% do-
skonały). Funkcja ta okazuje się być niezwykle przydatną 
w trakcie korzystania z nawigacji (wszak mozolne wklepy-
wanie celu podróży litera po literze nie jest niczym przy-
jemnym). Dzięki funkcji rozpoznawania głosu, można cel 
podróży po prostu podyktować. Testowałem działanie gło-
sowego wprowadzania danych z trudnymi nazwami – np. 
Szczebrzeszyn czy Majdan Borzechowski, kazałem wyty-
czyć sobie wskazówki dojazdu na ul. Fieldorfa 41 czy na 
Jana Pawła Woronicza 17 w Warszawie i... praktycznie za 
każdym razem kończyło się to sukcesem!).

Jakby tego było mało, wprowadzanie „tekstu” tą me-
todą działa nie tylko w nawigacji czy wyszukiwaniu, ale 
również przy sporządzaniu notatek, czy tworzeniu wia-
domości tekstowych (e-mail, SMS, MMS...). Jak dla mnie 
– rewelacja! Galaxy Tab 10.1 poradził sobie nawet z peł-
ną frazą „chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie”.

Duży, naprawdę duży plus dla Google – czekamy na 
ruch Apple w tym samym kierunku (póki co Siri po polsku 
nie za bardzo dobrze działa, a przeważnie wcale... i póki 
co firma Apple nie twierdzi, że planuje to zmienić). Oczy-
wiście tym z Was, którzy lubią „szpanować” przed rodziną 
czy znajomymi nie muszę pisać, jakie wrażenie robi dzia-
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łanie tej funkcji na osobach, które nie spotkały się jesz-
cze z czymś takim... szczególnie, że mówimy do tabletu po 
polsku i mówiony tekst pojawia się po chwili na ekranie.

»  Aplikacje biurowe i narzędzia 
multimedialne

Wracając do preinstalowanego oprogramowania, chciał-
bym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na pakiet Polaris Office 
– czyli zestaw aplikacji biurowych, potrafiących wyświe-
tlać i edytować dokumenty w formatach zgodnych z uży-
wanymi aktualnie przez Microsoft Office. Pakiet ten działa 
całkiem nieźle, obsługuje pliki zarówno w formacie uży-
wanym przez Office 97/2003, jak i nowe formaty, wpro-
wadzone przez Microsoft w Office 2007 (mowa oczywiście 
o numerach wersji oprogramowania dla komputerów PC).

Pakiet stara się wyświetlać dokumenty przy użyciu 
najpopularniejszych czcionek używanych pod Windows 
( Times New Roman, Arial, Courier New i Verdana). Szko-
da tylko, że polskie znaki diakrytyczne wyglądają dobrze 
pod warunkiem, że dokument używa Verdany. W innych 
przypadkach, polskie znaki diakrytyczne zapisane są Ver-
daną, a reszta znaków – wybraną czcionką. Jest to w za-
sadzie sytuacja prawie analogiczna do tej, jaką widzimy 
w Mac OS X, gdy użyjemy polskich znaków w tekście napi-
sanym czcionką, która tych znaków nie zawiera (wówczas 
polskie znaki obsługuje Lucida, nie Verdana, ale efekt jest 
do złudzenia podobny). Oczywiście konkurencyjny pakiet 
Documents To Go pozbawiony jest tej wady (a ponadto 
umożliwia otwieranie dokumentów OpenOffice.org), ale... 
edycja dokumentów dostępna jest wyłącznie w wersji płat-
nej. Za darmo można używać tej aplikacji wyłącznie do 
przeglądania plików Microsoft Office i OOo. Ciekawostką 
jest to, że darmowa wersja Documents To Go nie otwiera 
plików PDF (płatna, a i owszem). Intencja autorów nie jest 
dla mnie do końca klarowna, gdyż dokumenty PDF moż-
na na Androidzie przeglądać na wiele sposobów – z korzy-
staniem z darmowego Adobe Acrobat Reader włącznie.

Oprócz aplikacji typowo sieciowych, czy biurowych, 
dostajemy wraz z tabletem narzędzia multimedialne, ta-
kie jak choćby odtwarzacz muzyczny, odtwarzacz wideo 
oraz dość bogatą w funkcję aplikację do obsługi wbudo-
wanego aparatu (matryca 3,2 mln. pikseli – czyli nie nale-
ży spodziewać się rewelacyjnej jakości zdjęć).

» Android Market i zakupy...

Czasy, w których opłacało się porównywanie liczby aplika-
cji dostępnych dla Androida i iOS powoli się kończą. We-

dług najnowszych danych, Android Market przekroczył ma-
giczną liczbę 500 000 dostępnych aplikacji, a w App  Store 
mamy ich około 600 000 (500 000 zostało przekroczone 
w maju br.). Tak więc przepaść liczbowa gwałtownie się 
zmniejsza. Po raz pierwszy w historii, Android Market od-
notował więcej pobrań aplikacji niż App Store – co było 
do przewidzenia, biorąc pod uwagę liczbę sprzedawanych 
urządzeń z Androidem.

Apple chwali się jeszcze większą liczbą aplikacji dedy-
kowanych dla tabletów (oczywiście chodzi o iPady), nie-
mniej pomija fakt, że większa część aplikacji na Androida 
działa zupełnie poprawnie na tabletach (słowem wyświe-
tlana jest na całym ekranie bez utraty jakości wizualnej, 
która następuje w zasadzie wyłącznie jeśli używana jest 
grafika bitmapowa).

Dlatego też, pisząc o Android Market nie będę zajmo-
wał się powyższymi „wyścigami zbrojeń”, bo jest to za-
danie bardziej dla działów PR i wszelakiej maści marke-
tingowców niż dla informatyka. Umówmy się, że w chwili 
obecnej obie platformy dostarczają bardzo dużej ilości 
przydatnych i dobrych aplikacji – każdy znajdzie coś dla 
siebie w tym gąszczu. Bardzo wiele aplikacji tworzonych 
jest obecnie jednocześnie na obie platformy.

Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na inną spe-
cyfikę rynku aplikacji dla Androida, a mianowicie więk-
szą dostępność darmowych aplikacji, niż ma to miejsce 
w przypadku iOS.

Żeby było ciekawiej, niejednokrotnie darmowe są te 
aplikacje, które są płatne pod iOS. Flagowym przykładem 
są niezwykle popularne gry z serii Angry Birds, ale mamy 
też rodzime przykłady jak choćby dedykowany klient tygo-
dnika „Wprost” – póki co, na Androidzie kolejne wydania 
magazynu są darmowe, na iOS nie wszystkie. Dla porówna-
nia Newsweek PL traktuje obie platformy w równy sposób.

Z drugiej strony, w Android Market brakuje dedykowa-
nych aplikacji Gazety Wyborczej, Polityki, Gazety Prawnej, 
nie wspominając o iMagazine (który daje się bez proble-
mu czytać w formie pliku PDF);-). Oczywiście do czyta-
nia najnowszych wiadomości z tych źródeł można użyć 
wcześniej wspomnianej aplikacji Pulse lub bardzo dobrze 
przygotowanego klienta polskich mediów o nazwie Polska 
Prasa – niemniej największe polskie tytuły ciągle ociąga-
ją się z wydaniem dedykowanych aplikacji dla tej platfor-
my. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja w przypadku 
prasy regionalnej, która jest w Markecie reprezentowa-
na dość licznie, choć nie w każdym przypadku, jakość do-
stępnej aplikacji jest oszałamiająca.

Fanom radia, zdecydowanie mogę polecić darmową 
aplikację o nazwie TuneIn Radio, przeznaczoną do od-
bioru stacji radiowych dostępnych w Internecie. Aplika-
cja jest świetna, działa dobrze zarówno po WiFi, jak i na-
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wet po 3G/HDSPA. Jeśli zezwolimy na ustalenie naszej 
lokalizacji, aplikacja pokaże najpierw stacje radiowe, wła-
ściwe dla regionu, w którym się znajdujemy (np. w War-
szawie wyświetliła się w zasadzie pełna lista radiostacji 
dostępnych w tym mieście). Można odbierać stacje z ca-
łego świata, wyszukiwanie jest proste i szybkie oraz ist-
nieje możliwość tworzenia zakładek dla ulubionych sta-
cji radiowych.

Android Market udostępnia również bogatą gamę opro-
gramowania narzędziowego z najróżniejszych dziedzin (tu 
znów odnoszę wrażenie, że pod tym względem Market gó-
ruje nieco nad App Store). Jeśli pominiemy zabawne na-
rzędzia, jak choćby słynny Wykrywacz Metali, to niektóre 
z nich są naprawdę przydatne i brak mi odpowiedników 
dla iOS (szczególnie darmowych). Doskonałym przykła-
dem jest tu WiFi Analyzer, który funkcjonalnie bardziej 
przypomina iStumblera znanego z Mac OS X niż narzę-
dzie dla urządzeń mobilnych. Ta aplikacja oddaje nieoce-
nione wprost usługi, gdy konfigurujemy sieć WiFi i chce-
my sprawdzić, jaki kanał najlepiej wybrać, jak rozchodzi 
się sygnał od stacji bazowej oraz co może stanowić źró-
dło ewentualnych problemów z zasięgiem. W świecie iOS 
rynek podobnych narzędzi wygląda dość kiepsko, szcze-
gólnie od czasu, w którym firma Apple podjęła decyzję 
o usunięciu z App Store szeregu przydatnych aplikacji, 
które wykorzystywały tzw. „private framework” do ska-
nowania sieci bezprzewodowych. Podobnie wygląda sy-
tuacja z bardzo przydatnymi aplikacjami, tworzącymi tzw. 
wirtualny kabel USB – są to najczęściej serwery FTP, któ-
re udostępniają system plików urządzenia na jakimś wy-
sokim porcie TCP (np. 8888). Dzięki temu, możemy dostać 
się do urządzenia z komputera osobistego, za pośrednic-
twem sieci WiFi i swobodnie wymieniać pliki – nawet, jeśli 
zapomnieliśmy zabrać ze sobą kabelek UBS z dedykowaną 
wtyczką Samsunga! Generalnie dostępność darmowych 
narzędzi sieciowych dla Androida wygląda – w porówna-
niu z iOS – w tej chwili ciekawiej.

Generalnie, jak to w przypadku różnych platform 
bywa, dla każdej z nich dostępne są aplikacje, których nie 
uświadczymy dla drugiej. Potencjał Androida jest na tym 
polu o tyle większy, że zasady tworzenia aplikacji są na 
tej platformie nieco mniej obwarowane niż na iOS. Dzię-

ki temu programiści nie są związani szeregiem zakazów 
(np. nie jest zakazane uruchamianie obcych API, co daje 
możliwość korzystania z Adobe Flash, Adobe Air czy Javy 
czy choćby tworzenie emulatorów innych platform (w tym 
wielu „antycznych” komputerów domowych), które mogą 
legalnie uruchamiać obce aplikacje bez potrzeby łamania 
zabezpieczeń samego Androida czy uzyskiwania specjal-
nej zgody ze strony Google lub Samsunga.

» Świat poza Marketem

Warto zwrócić uwagę na kolejną różnicę pomiędzy obiema 
platformami. Otóż, tworząc aplikację dla Androida może-
my ją umieścić w Android Market, ale nie musimy. Moż-
na ją również udostępniać za pośrednictwem własnej 
witryny WWW (plik w formacie APK). Niektórzy produ-
cenci oprogramowania decydują się na taki krok. Flago-
wym przykładem może być klient znanej, polskiej nawi-
gacji – NaviExpert. Do największych zalet tego systemu 
należy fakt szybkich aktualizacji map (mamy przecho-
wywane są na serwerze, a do urządzeń mobilnych wy-
syłana jest tylko żądana trasa, przygotowana automa-
tycznie w chwili, gdy rozpoczynamy nawigację. Ponadto, 
dzięki utrzymywaniu połączenia danych w czasie nawi-
gacji, system NaviExperta może aktualizować informa-
cje np. o korkach, czy o miejscach, w których zasadziła 
się na nas ekipa z radarem. Z drugiej strony, jeśli wyra-
zimy na udział w tzw. Community Traffic – wówczas nasz 
klient NaviExpert będzie przesyłał do centrali dane na te-
mat szybkości, z jaką się poruszamy na danym odcinku 
trasy, co umożliwia systemowi ocenę aktualnej sytuacji 
(np. informuje o tworzącym się korku). Osobiście braku-
je mi tak sprawnie działającej aplikacji pod iOS, tym bar-
dziej, że NaviExpert jest relatywnie bardzo tanim syste-
mem nawigacji.

» Wolność ma dwa końce...

Nie należy jednak bezmyślnie zachłystywać się większą 
wolnością, którą oferuje Android (bez konieczności „ła-
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mania” czegokolwiek). Otóż ma to swoją cenę (podobnie, 
jak w przypadku iOS, gdy zdecydujemy się na „ucieczkę 
z więzienia Apple” – czyli na JailBreak.

Możliwość instalowania dowolnych aplikacji, powo-
duje, iż możemy zainstalować sobie aplikację zawierają-
cą jakieś świństwo (np. tzw. konia trojańskiego, czy inny 
program, który robi coś, czego niekoniecznie oczekiwali-
byśmy). Zwykły użytkownik, szczególnie lubiący ekspery-
mentować z najróżniejszymi aplikacjami, może więc stać 
się ofiarą ataku, pośrednio na własne życzenie. Należy tu 
podkreślić, że do tej pory nie było skutecznego ataku tego 
typu na urządzenia z systemem iOS, w których nie złama-
no firmowych zabezpieczeń!

Oczywiście sytuacja nie jest tragiczna i można się za-
bezpieczyć. W Android Market znajdziemy wiele narzę-
dzi zabezpieczających, niektóre z nich są nawet darmowe 
i stworzone przez znane firmy. Niestety jednak, ich prak-
tyczna skuteczność jest bardzo różna. Szczerze mówiąc, 
liczącą się ochronę dają jedynie rozwiązania komercyjne, 
takie jak opisywany już na łamach iMagazine – Kaspersky 
Mobile Security (pakiet, który chroni nasze urządzenie 
nie tylko przed złośliwym oprogramowaniem, ale także 
pomaga namierzyć złodzieja, który ukradł nasz tablet lub 
smatrfon lub stworzyć czarna i białą listę otrzymywanych 
SMS-ów, dzięki czemu możemy skutecznie pozbywać się 
reklamowego spamu).

Jak w każdym przypadku jednak, najlepszą ochronę sta-
nowi własna rozwaga i trzeźwe myślenie.

» Last, but not least...

Czas na podsumowanie wyniku kilkutygodniowych te-
stów. Myślę, że wybór konkretnego rozwiązania staje się 
w coraz większym stopniu sprawą osobistych gustów 
i preferencji. Po prostu jedni wolą iOS z jego większą ele-
gancją, ale też większymi ograniczeniami. Inni zaś wolą 
mieć większą kontrolę nad posiadanym sprzętem, moż-
liwość nieco głębszego dopasowywania urządzenia do 
własnych potrzeb (za sprawą rozbudowanych opcji kon-
figuracji) lub też większą wolność w doborze oprogramo-
wania, niekiedy nawet kosztem bezpieczeństwa. A co do 
reszty, oto moje uwagi: 

» Pozytywy: 

Samsung Galaxy Tab 10.1 jest urządzeniem naprawdę 
ładnym, lekkim i wygodnym w użytkowaniu. Jakość ekra-
nu jest wprost fenomenalna, jest on też bardzo czuły 
na dotyk.

Filmy w jakości HD odtwarzane są rewelacyj-
nie.  Podobnie wygląda jakość dźwięku. Nie jestem 
może  wybitnym melomanem, ale zarówno wbudo-
wane  głośniczki stereo, jak i – szczególnie – słuchaw-
ki, które otrzymujemy wraz z tabletem dają naprawdę 
zadowalający efekt.

Dużym pozytywem jest czas pracy na baterii. W moim 
codziennym użytkowaniu, tablet wytrzymywał dwa dni 
pracy na jednym ładowaniu (i nie było tak, że pod koniec 
drugiego dnia bateria była rozładowana). Zaznaczam, 
że nie korzystałem z trybu oszczędności energii, który 
jest dostępny z poziomu ustawień systemowych, nato-
miast cały czas tablet miał aktywne połączenie 3G oraz 
– gdy znajdował się w zasięgu przyjaznej sieci – WiFi (wy-
łączenie WiFi i korzystanie wyłącznie z sieci 3G dodatko-
wo wydłuża czas pracy z baterii).

Praca w sieci była bezproblemowa. Zarówno w trybie 
„komórkowym”, czyli GPRS/EDGE/3G/HDSPA, jak i w sie-
ciach bezprzewodowych WiFi (bez szyfrowania oraz z szy-
frowaniem WEP/WPA/WPA2). Tablet łączył się prawidło-
wo także z tzw. ukrytymi sieciami WiFi. To samo dotyczy 
pracy interfejsu Bluetooth. Po prostu działa.

Wbudowany odbiornik GPS okazał się czuły. Często-
kroć udaje mu się ustalać położenie nawet wewnątrz bu-
dynków i niekoniecznie tuż przy oknie. Zapewne na ja-
kość jego pracy ma znaczny wpływ rozmiar urządzenia, 
a co za tym idzie, możliwość zastosowania anteny o wie-
le większej niż np. w telefonie.

Kolejnym, ogromnym pozytywem jest prawidłowe roz-
poznawanie mowy w języku polskim – tu Android nokau-
tuje iOS, niestety.

Pozytywem jest też możliwość wyboru jednej z kil-
ku metod wprowadzania tekstu. Galaxy Tab 10.1 oferu-
je ich wiele: zamiana mowy ludzkiej do tekstu, dotykowa 
klawiatura systemu Android, dotykowa klawiatura Sam-
sung, tzw. klawiatura TalkBack, program Swype – czy-
li klawiatura dotykowa z obsługą gestów pozwalających 
na wygodny rodzaj wprowadzania całych wyrazów. Roz-
poznawanie mowy jest dostępne równolegle z możliwo-
ścią korzystania z klawiatury.

Podobnie wygląda działanie legendarnego już sys-
temu powiadomień w Androidzie. W edycji 3.1 syste-
mu nie działa ono gorzej niż przedtem. Powiadomienia 
pojawiają się w jednym miejscu, możemy obsługiwać je 
wtedy, gdy mamy na to ochotę, a nie wtedy, gdy zażąda 
tego system.

Wraz z urządzeniem otrzymujemy preinstalowane, 
ciekawe funkcjonalnie widżety oraz tzw. mini-aplika-
cje (menu tych ostatnich aktywowane jest przyciskiem 
w kształcie strzałki skierowanej w górę, ulokowanym na 
środku paska wyświetlanego na dole ekranu).
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Kolejnym plusem jest bez wątpienia doskonała inte-
gracja z tzw. ekosystemem Google – czyli usługami sie-
ciowymi oferowanymi przez tego Giganta. Cóż, integra-
cja nie dziwi specjalnie – wszak autorem Androida jest 
właśnie firma Google.

Ogromny plus to dostępność oprogramowania Sam-
sung Kies dla Mac OS X. Wreszcie użytkownicy Maka mogą 
synchronizować dane i zarządzać urządzeniem bez ko-
nieczności wykładania gotówki na rozwiązania firm trze-
cich. Kies jest dostępny za pośrednictwem witryny firmy 
Samsung: 

http://www.samsung.com/pl/support/mobilesoftwa-
remanual/mobilesoftwaremanual.do?page=MOBILE.SO-
FTWARE.MANUAL

Muszę też zaznaczyć – pomimo tego, że testowałem 
szereg aplikacji i ustawień konfiguracji – ani razu nie zda-
rzyło mi się zawieszenie się urządzenia.

» Negatywy: 

Android w wersji 3.1 – moim zdaniem, system mógłby być 
nieco lepiej zoptymalizowany. Momentami widać, że nie 
wykorzystuje pełnych możliwości dostępnego hardware. 
Generalnie nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Kilka razy 
natrafiłem na aplikacje, które pod 3.1 nie działały wcale 
lub działały w ograniczonym zakresie (np. niektóre funkcje 
z menu nie dawały efektu). Jedna aplikacja – udostępnio-
na przez sieć Orange, umożliwiająca wyświetlanie infor-
macji o stanie konta abonenckiego – głównie się wykłada, 
pod 3.1. To znaczy... raz na jakiś czas zadziała.

Samo rozplanowanie GUI Androida 3.1 wydaje mi się 
też nieco mniej logiczne niż w Androidzie 2.x, co na sa-
mym początku pracy z tym systemem zmusza do zmiany 
niektórych przyzwyczajeń. Moim zdaniem, nie koniecz-
nie na lepsze.

Czekam na zapowiedzianą aktualizację do Androida 
4.0. Jeśli zapowiedzi dotyczące zmian, które wprowadzi 
 Android 4.0 okażą się prawdą, to może być naprawdę 
ciekawie.

Z drugiej strony należy przyznać, że w większości przy-
padków, twórcy aplikacji reagują na zgłoszenia problemów 

z kompatybilnością naprawdę szybko. Flagowym przykła-
dem jest tu dla mnie dr Martin Weidig z Niemiec – twórca 
użytecznej aplikacji Android Speedometer, który po krót-
kiej wymianie e-maili wydał nową edycję swojej aplikacji, 
działającą również na Galaxy Tab 10.1.

Te problemy obrazują rozdźwięk pomiędzy rzeczywi-
stością i „rzeczywistością” marketingu, który nakłania nas, 
abyśmy gonili za nowinkami. Obecnie wszystko musi być 
najnowsze: najnowszy sprzęt, a przede wszystkim najnow-
sze oprogramowanie... a potem okazuje się, że aplikacje 
dedykowane dla Androida 3.x to ciągle margines, a reszta 
aplikacji działa bez problemu na Androidach 2.x.

Zastosowanie dedykowanego gniazda I/O, podobnie jak 
w iPadzie 2. W tabletach z Androidem standardem staje 
się wyposażenie w porty USB (ew. w wersji mini), w port 
HDMI (również najczęściej mini) oraz czytnik kart pamięci. 
Wiem, że Galaxy Tab 10.1 posiada wbudowaną pamięć 16, 
32 lub 64 GB co w zdecydowanej większości przypadków 
wystarczy, ale... karta może niekiedy służyć do wymiany 
danych. A jeśli już nie karta, to kabelek USB. W przypadku 
dedykowanego gniazda I/O, możemy użyć wyłącznie ka-
bla dostarczonego wraz z urządzeniem, a więc koniecznie 
musimy o nim pamiętać. Gorzej, gdy kabel o długości 1 m 
okaże się zwyczajnie za krótki – wtedy pozostaje nam wy-
miana danych przez sieć.

Brak aplikacji „dialer” w Androidzie 3.x. Owszem, jest 
to system dla tabletów i praktycznie z definicji tablet to 
nie telefon. Z drugiej strony, brak dialera (pomimo wspar-
cia dla zwykłej karty SIM i sieci komórkowej) uniemożli-
wia wysyłanie z urządzenia kodów GSM, używanych np. 
do szybkiego sprawdzenia stanu konta, czy zrealizowania 
tzw. mikropłatności.

Problemy z polskimi czcionkami w dostarczonym 
wraz z urządzeniem pakiecie biurowym Polaris Offi-
ce, co na dłuższą metę skłania do wybrania rozwiązań 
komercyjnych.

Pewną niedogodnością jest też czas ładowania baterii. 
Po pełnym jej rozładowaniu, ponowne naładowanie zaj-
muje około 6 godzin. Ale jeśli wolniejsze ładowanie powo-
duje przedłużenie żywotności ogniw, to zasadniczo daje 
się to znieść (ja ładowałem tablet podłączając go do łado-
warki na noc, co drugi dzień). «

http://www.samsung.com/pl/support/mobilesoftwaremanual/mobilesoftwaremanual.do?page=MOBILE.SOFTWARE.MANUAL
http://www.samsung.com/pl/support/mobilesoftwaremanual/mobilesoftwaremanual.do?page=MOBILE.SOFTWARE.MANUAL
http://www.samsung.com/pl/support/mobilesoftwaremanual/mobilesoftwaremanual.do?page=MOBILE.SOFTWARE.MANUAL


Zrób sobie prezent w RCS!
Nareszcie! 
Idealne narzędzie i najlepsze źródło wiedzy 
o nim dostępne są teraz w jednym zestawie dla 
kreatywnych profesjonalistów. 

      Dowiedz się więcej na www.rcs2.pl
Bezpłatne płyty DVD 
o wartości 360 zł

Płyty DVD z przewodnikiem „Meet the Masters” to:
Część 1 – cyfrowa edycja obrazu.
Część 2 – cyfrowe rysowanie, malowania i ilustracje.
Część 3 – 3D oraz tworzenia animacji.

Zaufaj ekspertom

RCS Systemy Komputerowe 2 
Kraków, ul. Wieniawskiego 64, 
telefon: 12 417 33 23; email: biuro@rcs2.pl

Nie przegap!

 + płyty DVD „Meet the Masters” to połączenie idealnego 
cyfrowego narzędzia pracy i najobszerniejszego źródła wiedzy o jego 
obsłudze.

http://www.rcs2.pl
mailto:biuro@rcs2.pl
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NoRbeRT	cAłA

yaMaha restio isx-800

Do testu stacji dokującej Yamaha Restio ISX-800 podcho-
dziłem z dużym dystansem. Yamaha zawsze będzie dla 
mnie producentem na rynek „Profi”. Wielokrotnie mia-
łem styczność ze sprzętem tego japońskiego producenta 
i za każdym razem kończyło się tak samo. Sprzęt dla pro-
fesjonalistów był doskonały, jednak styczność ze sprzę-
tem z rynku konsumenckiego za każdym razem kończyła 
się lekkim zawodem. Możliwe, że to przez zbytnio pod-
kręcone wymagania doskonałą „marką”. Gdy zobaczy-
łem pudełko z Restio ISX-800 wiedziałem, że będzie cięż-
ko i wiecie, co … intuicja mnie nie zawiodła.

 » IKEA

Ten sprzęt to bardzo specyficzna konstrukcja. Specyficz-
na, a jednocześnie ciekawa. Na tyle ciekawa, że mimo 
wątpliwości już pierwszego dnia zabrałem się za składa-

nie. Dokładnie, nie pomyliłem 
się, za składanie. Pierwszy 
kontakt z zawartością pudeł-
ka przypomina trochę kontakt 
z meblami z IKEA. Aby sprzęt 
wyglądał tak jak na zdjęciach, 
trzeba sobie go poskładać. Na 
szczęście nie musicie mieć do 
tego stacji lutującej, wystar-
czy śrubokręt. Złożyć należy 

bowiem tylko nóżkę, na której stacja stoi. Nie jest to przy 
tym takie proste i przyda się pomoc drugiej osoby.

 » Dzieło sztuki czy grzejnik?

Stacja jest bardzo nowoczesna w formie. Jest to spo-
rej wielkości kwadrat, stojący na jednej nodze. Z przo-
du urządzenia mamy metalowy grill kryjący głośniki 
z dziwnym kwadratem po środku, który potem okazał 
się wyświetlaczem. Wszystkie elementy sterujące znaj-
dziemy na górnej ściance urządzenia. Jest tam dock dla 
iPoda/iPhone’a, szczelina na płyty CD, przyciski oraz złą-
cze USB do podłączenia np. dysku USB. O ile wygląd ca-
łej stacji nie przypadł mi jakoś do gustu, ale o nich się 
nie dyskutuje, o tyle złącze USB woła o pomstę do nieba. 
Proszę sobie wyobrazić, że w kosztującym prawie 3 ty-
siące złotych sprzęcie złącze USB wygląda jak z najtań-
szej obudowy PCeta z lat 90. To niesłychane! Jak to mogło 
trafić do produkcji? To niestety nie koniec złych wiado-
mości. Mimo że stacja jest bardzo cienka (9cm) i ma faj-
nie skonstruowaną w „półksiężyc” nóżkę, dzięki czemu 
można ją postawić przy ścianie, to niestety nóżka ta jest 
za niska. Obsługa jest przez to niewygodna i o ile ja so-
bie jakoś radziłem, to pewnie nasz redaktor naczelny 
miałby po kilku dniach ból pleców. Chcąc być złośliwym, 
powinien napisać, że to nasz „radiowo przystojny” pro-
wadzący Nadgryzionych, kolega Wojtek powinien otrzy-

Gdy zobaczyłem 
pudełko z restio 

isx-800 wiedziałem, 
że będzie cieżko 
i wiecie co… intuicja 
mnie nie zawiodła

Yamaha	Restio	ISX-800	ma	być	ozdobą	naszej	przestrzeni	mieszkalnej
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mać stację do testów. Istnieje niby możliwość odłączenia 
podstawki i powieszenia urządzenia na ścianie, ale wy-
maga opcjonalnego uchwytu AT-800 i kucia ściany, o ile 
chcemy, żeby kabel nie zwisał niedbale po ścianie, a nie 
chcemy… prawda?

Na pewno nie w przypadku, kiedy Yamaha Restio 
ISX-800 ma być ozdobą naszej przestrzeni mieszkalnej. 
Stacja ta występuje w kilku kolorach (czarny, fioletowy, 
zielony, biały), dzięki temu powinna pasować do więk-
szości aranżacji. Spotkałem się z opiniami, że wygląda 
jak małe dzieło sztuki i już godziłem się ze smutnym 
faktem, że nie mam gustu, gdy trzy osoby stanowiące 
reprezentatywną grupę odbiorców stwierdziły, że to na 
pewno jest grzejnik… no ale z gustami się nie dyskutuje.

 » Japońska ergonomia

Spotkaliście się na pewno z określeniem niemiecka ergo-
nomia. Każdy, kto choć raz siedział w Golfie lub Passacie 
wie, o czym mówię. Jest nudno, ale wiadomo, gdzie co 
jest i jak to włączyć. U Francuzów i Włochów jest pięk-
nie, ale albo coś nie działa, albo bez doktoratu z „klawi-
szologii” nie da się tego uruchomić. U Japończyków jest 
nudno i nic nie działa intuicyjnie. Przynajmniej tak było 
w pierwszych Corollach i Nissanach Sunny. Dokładnie 
taka sama jest stacja Yamahy. Jej obsługa przypomina 
sprzęty z lat 80., a została zaprezentowana w tym roku. 
Jednym z ciekawszych elementów stacji jest designerski 
zegar po środku. Oczywiście od razy po wyjęciu z pudełka 

i złożeniu chciałem go ustawić. W tym celu poszukałem 
klawisza „MENU”, nie znalazłem. Potem chciałem zegar 
ustawić poprzez połączenie z komputerem za pomocą 
USB, nic z tego. Kolejny krok to poszukiwania programu 
w AppStore, dzięki któremu ustawię stację, coraz więcej 
jest takich rozwiązań i… tak macie rację nic z tego. W ak-
cie desperacji zajrzałem do instrukcji – aby ustawić ze-
gar należy przełączyć przełącznik z tyłu w tryb ustawia-
nia zegarka. Inny przełącznik służy do wyboru jasności 
podświetlenia, a jeszcze jeden do zmiany głosu budzika. 
Wszystkie wyglądają jak z minionej epok. Witamy w po-
wrocie do przeszłości.

 » Gra jak Yamaha

Po tym wszystkim naprawdę bałem się zadokować iPoda, 
nie mówiąc już o włożeniu płyty CD czy dysku USB z mu-
zyką w bezstratnym formatem. Ciągle bowiem pamiętam 
jak grały kupowane – we wspomnianych latach 80 – sprzę-
ty z dumnym logo „Yamaha”. Na szczęście nie musiałem 
się obawiać o działanie bezprzewodowego przesyłania 
muzyki. AirPlay, streaming, Bluetooth to pojęcia zupeł-
nie obce 20 lat temu, no i w przypadku Yamaha ISX-800.

Naprawdę więc zrobiło mi się lżej na sercu, kiedy już 
pierwsze dźwięki mnie zadowoliły, a potem było coraz 
lepiej. Wykorzystując system czterech dwudrożnych 
głośników Restio ISX-800 zapewnia dźwięk o naprawdę 
doskonałej jakości. Dostarczając przy tym odpowiednią 
dawkę mocy do wypełnienia dźwiękiem sporego salo-
nu. Najlepszą stroną tej stacji są tony wysokie i średnie. 
Góra jest niesłychanie precyzyjna, a środek bardzo dy-
namiczny i czytelny. Trochę gorzej jest z basem – słychać 
go doskonale, ale brak mu 
głębi niemożliwej do uzyska-
nia w tym rodzaju obudowy.

 » Showroom

Yamaha ISX-800 kosztuje 
2799 zł. To sporo, a nawet 
bardzo dużo jak na sprzęt dla 

naprawdę więc 
zrobiło mi się lżej 

na sercu kiedy już 
pierwsze dźwięki mnie 
zadowoliły, a potem 
było coraz lepiej
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zwykłego konsumenta. Z dru-
giej strony, akurat ta stacja 
nie jest chyba przeznaczona 
dla zwykłego konsumenta. W 
tym przypadku producent li-
czy na wysublimowany este-
tycznie gust odbiorcy. Z dzie-
łami sztuki bywa tak, że albo 
się podobają albo nie, albo się 
płaci za nie każde pieniądze, 
albo się ich nie rozumie. Ja es-
tetyki Restio ISX-800 nie rozumiem, ale to nie ja jestem 
w „targecie” tego sprzętu. Znajdzie on zapewne swoich 
odbiorców i doda klasy ich salonom. Boję się tylko, że jako 
„dzieło sztuki” ta Yamaha rzadko będzie z siebie wydała 
jakieś dźwięki, a robi to naprawdę świetnie. «

yamaha restio isx-800      
Ocena	iMagazine: 4/6

Odtwarzanie: iPod, CD, USB

Głośniki: Tweeter 2-drożny Woofer 2-drożny

Waga: 12kg

Wymiary	(Sz	x	Wys	x	Gł): 410 x 997 x 295mm

Boję się, że jako 
„dzieło sztuki” 

ta yamaha rzadko 
będzie z siebie wydała 
jakieś dźwięki, 
a robi to naprawdę 
świetnie

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

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

voGel’s 
– ZAMoNTuJ 
SoBIe GDZIe 

chceSZ 
SwoJeGo 

IPADA
iPad	stał	się	narzędziem,	bez	którego	
większość	z nas	już	nie	potrafi	sobie	
wyobrazić	pracy	czy	 rozrywki.	 jako	
narzędzie	idealnie	sprawdza	się	w co-
dziennej	pracy.	jako	gadżet,	po	pracy,	
sprawdza	się	w roli	zabijacza	czasu.	
Zastosowań	dla	i iPada	jest	praktycz-
nie	 nieograniczona	 ilość.	Wszystko	
zależy	 od	 wyobraźni	 użytkownika,	
którego	niestety	 czasem	ogranicza-
ją	pewne	sytuacje.	Ale	dobrze,	że	są	
producenci,	 którzy	widzą	 taką	 lukę	
i pomagają	nam	 rozwiązywać	nasze	
problemy.

Moim odwiecznym problemem, w kontekście korzysta-
nia z iPada, był obowiązek używania kilku różnych akce-
soriów, przystosowanych do różnych celów. Zabezpiecze-
nie iPada to jedno – jest delikatny. Możliwość stawiania 
go w pozycji pionowej to drugie. Mocowanie w samocho-

dzie to trzecie. Do każdej z tych aktywności muszę uży-
wać innych akcesoriów. Jest to frustrujące. Lubię ogra-
niczać ilość zbędnych przedmiotów. Niestety do tej pory 
wyżej wymienione sfery mojego życia wymagały pew-
nych poświęceń. Całe szczęście, że wreszcie ktoś wpadł 
na logiczny pomysł, aby połączyć ze sobą funkcjonalno-
ści w jedną serię produktów – jakby ktoś czytał z moich 
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myśli. Tą firmą jest Vogel’s – znany zapewne wielu z Was 
producent wszelkiego rodzaju mocowań i stojaków do 
sprzętu HiFi i TV. Vogel’s wykorzystał swoje doświadcze-
nie i połączył je ze światowym mainstreamem, czyli jak 
to się mówi „wszedł w iPada”.

Do testów w naszej redakcji trafił kompletny zestaw 
firmy Vogel’s składający się z 4 elementów: 
• obudowy BaseCover
• uchwytu naściennego WallMount
• podstawki na stół TableStand
• uchwytu samochodowego CarMount

Wszystkie elementy wymienionego zestawu można 
kupić osobno w dowolnym momencie lub jako zestaw. 
Wykonane są z bardzo dobrego plastiku oraz aluminium. 
Ci, którzy znają produkty Vogel’s wiedzą, że są one bar-
dzo solidne. Ten zestaw oczywiście również. Zaprojek-
towany jest w sposób bardzo funkcjonalny, nie ekstra-
wagancki tylko mega praktyczny.

Po zamontowaniu na naszego iPada plecków BaseCo-
ver, możemy korzystać z niego w uniwersalny sposób. 
Dzięki konstrukcji plecków, a przede wszystkim specjal-
nego otworu służącego do montażu pozostałych akceso-
riów, możemy w zależności od naszego zapotrzebowa-
nia stawiać iPada na stole, wieszać jako ekran na ścianie 
czy umilać dzieciakom z tylu, w samochodzie podróż.

Dużym plusem dla projektantów jest zadbanie, aby 
użytkownik mógł korzystać też ze swojego oryginalne-
go SmartCovera. Nie musimy zdejmować za każdym ra-
zem plecków, żeby zakryć ekran – super rozwiązanie.

Vogel’s udostępnia również swoim klientom, a także 
wszystkim innym użytkownikom iPadów, darmową apli-
kację w App Store. Jest nią WallTime (http://itunes.apple.
com/gb/app/walltimes/id396445319?mt=8) – wygodny 
zegar wyposażony w funkcje, których iPad nie posiada 
w systemie. Chodzi o zegary świata, budzik i minutnik 
w sprytny sposób dostosowanych funkcjonalnością do 
pokoi, w których umieścimy naszego iPada (sypialnia, 
pokój dzienny i kuchnia). Po zamontowaniu lub powie-
szeniu iPada na ścianie i włączeniu aplikacji wygląda on 
bardzo efektownie.

Cały zestaw, dla mnie, użytkownika zdecydowanie 
bardzo mobilnego, wydaje się idealnym rozwiązaniem. 
Polecam.

Zestaw mocowań firmy Vogel’s dostaliśmy do te-
stów od dystrybutora w Polsce, firmy AudioKlan. 
Dziękujemy. «

vogel’s      
Ocena	iMagazine: 5/6

Plusy:  – solidne wykonanie 
– dyskretny wygląd 
– wsparcie dla SmartCover 
– integracja całego systemu

Minusy:  – niewygodne zdejmowanie iPada z uchwytu ściennego 
(trochę za mało miejsca na dojście do klipsów) 
– spadający kapturek z logo Vogel’s przy mocowaniu 
ściennym

Cena: komplet 399,99 zł

vogel’s 
udostępnia 

również swoim 
klientom, a także 
wszystkim innym 
użytkownikom ipadów, 
darmową aplikację 
w app store

vogel’s 
wykorzystał 

swoje doświadczenie 
i połączył je ze 
światowym 
mainstreamem, czyli jak 
to się mówi „wszedł 
w ipada”

http://itunes.apple.com/gb/app/walltimes/id396445319?mt=8
http://itunes.apple.com/gb/app/walltimes/id396445319?mt=8
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DoMINIk	łADA

ZaGGFolio 
– cZYLI JAK Z iPADA 
ZroBIć NeTBooKA, 
wYGoDNeGo 
NeTBooKA

Nie	po	raz	pierwszy	piszę	recenzję	na	
iPadzie.	Po	raz	pierwszy	nie	wykorzy-
stuję	jednak	klawiatury	wbudowanej,	
dotykowej,	tylko	zewnętrzną	dołącza-
ną.	Profanacja?	Wcale	nie,	bo	to	jest	
całkiem	wygodne.	Tym	bardziej,	 że	
klawiaturą	tą	jest	ZAGG	Folio.

Od wprowadzenia do sprzedaży iPada na rynku zaroiło 
się od różnych produktów, ale firma ZAGG wydaje się 
w tej dziedzinie zdecydowanym faworytem. Tym bardziej 
potwierdza taką sytuację fakt, iż wcześniejszy ich produkt 
ZAGGMate wykupił Logitech i obrandował własnym logo.

ZAGG Folio to nie tylko klawiatura, to też zmyślny po-
krowiec. Całość stanowi wygodny tandem, który spraw-
dzi się w roli... no właśnie, w jakiej roli? Na pewno w roli 
netbooka. Sprawdzi się też jako solidny pokrowiec i wy-
godne narzędzie dla „dużopiszących”.

ZAGGFolio jest „prawiepełnowymiarową” klawiaturą 
bluetoothową wraz z pokrowcem wykonanym z mate-
riału o fakturze imitującej włókno węglowe. Pokrowiec 
oczywiście daje możliwość, bez potrzeby wyjmowania 

iPada, ładowania go oraz używania wszystkich przyci-
sków i kamery.

Pokrowiec jest świetnie spasowany, wszystkie ele-
menty idealnie do siebie pasują i spełniają swoją rolę 
– bardzo dobrze zabezpieczają iPada, a także w wygod-
ny sposób umożliwiają pisanie na klawiaturze.

Klawiatura jest minimalnie mniejsza niż ta znana nam 
z komputerów. O ile klawisze są praktycznie tych samych 
wymiarów, no może ciut mniejsze, to odstępy między 
nimi są sporo mniejsze. Przez to osoba przyzwyczajo-
na do pisania na standardowej klawiaturze na począt-
ku będzie mogła robić błędy.

Klawiatura zawiera, prócz standardowych przycisków 
znanych nam z ekranowej wersji, jeszcze przyciski strza-
łek, oraz funkcyjne – zmiany języka, Home, skrótów do 
Spotlight, wygaszacza, blokady, kopiuj/wytnij/wklej, gło-
śności i sterowania playerem muzyki. Przyznam się, że 
bardzo mi taki układ klawiszy 
przypadł do gustu. Wszystko, 
z czego korzystam mam bez-
pośrednio pod ręką.

Klawiatura ładuje się po-
przez złącze Micro-B, czyli 
to mniejsze, mniej popular-
ne niestety. Musimy więc pa-
miętać o zabieraniu ze sobą 
dodatkowego kabla. Za to 
minus. Spokojnie jest miej-
sce, aby umieścić złącze do-
cka, nie mówiąc już o dużo 
popularniejszym złączu Mi-
ni-B znanym z o wiele więk-
szej liczby akcesoriów.

Klawiatura została tak za-
projektowana, aby była od 
razu wygodnym standem dla 
iPada. Oczywiście jest to wy-

od wprowadzenia 
do sprzedaży 

ipada na rynku zaroiło 
się od różnych 
produktów, ale firma 
ZaGG wydaje się w tej 
dziedzinie 
zdecydowanym 
faworytem. tym 
bardziej potwierdza 
taką sytuację fakt, 
iż wcześniejszy ich 
produkt ZaGGMate, 
wykupił logitech 
i obrandował 
własnym logo
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magane, gdy iPad jest wsadzony w obudowę, ale też 
można zarówno iPada, jak i klawiaturę wyjąć z obu-
dowy i korzystać niezależnie. W drugiej opcji iPada 

można ustawić oczywiście 
też w pozycji pionowej. Gdy 
iPad wsadzony jest w obudo-
wę, możemy go postawić tyl-
ko w pozycji poziomej. Obu-
dowa niejako sama „łamie” 
się w połowie umożliwiając 
wstawienie iPada.

Czas pracy jest na pew-
no dłuższy niż samego iPa-
da, także nie mamy problemu 
ani stresu, że nam się rozła-
duje. Ciężko jest mi określić 
jak długo działa na baterii, 
bo ładowałem ją mniej wię-
cej co drugi raz jak ładowa-
łem iPada, jednocześnie nie 
mając sytuacji, że ładowanie 
odbywało się z powodu roz-

ładowania, a jedynie z mojej przezorności. Sam produ-
cent utrzymuje, że bateria będzie działała przez „wiele 
tygodni” – niestety nie mamy możliwości sprawdzić, ile 
jeszcze mamy np „%”. Może jakaś appka by się przyda-
ła? Albo taka opcja jak w słuchawkach BT, gdzie poziom 
baterii wyświetla nam się obok zegarka w iOS? Zasto-
sowana bateria ma pojemność 510 mAh – i w przypad-

ku tak małej klawiatury jest to w pełni wystarczająca 
pojemność – to na plus. Na minus – dojście do gniazda 
zasilającego klawiaturę. Aby naładować klawiaturę, mu-
simy ją wysunąć z pokrowca. 
Dziwne rozwiązanie.

Generalnie jestem zachwy-
cony sposobem, w jaki pisze 
się na iPadzie przy użyciu 
ZAGGFolio, zdecydowanie le-
piej niż pisało się na ZAGG-
Mate, gdzie ostre krawędzie 
aluminium wpijały się w na-
sze palce i nadgarstki. Tu-
taj konstruktorzy wyciągnę-
li lekcję. Nie podoba mi się 
to, że mój iPad w pokrowcu/
obudowie wraz z klawiaturą 
jest grubszy od... mojego Macbooka Pro 17”. Co więcej 
– waga całego zestawu jest trochę ponad 2x większa od 
wagi samego iPada. Obie te kwestie – grubość i waga 
powodują, że... Macbook Air 11” jest bardziej mobilny. 
Ale nie za takie pieniądze. Pamiętajcie o tym.

Generalnie jestem na tak, z założeniem, że używać jej 
mogę nie na stałe, ale jako idealnego narzędzia do pisa-
nia. Nosić mimo wszystko będę wolał samego iPada. «

ZaGG folio to 
nie tylko 

klawiatura, to też 
zmyślny pokrowiec. 
całość stanowi 
wygodny tandem, 
który sprawdzi się 
w roli...właśnie w jakiej 
roli? na pewno w roli 
netbooka. sprawdzi się 
też jako solidny 
pokrowiec i wygodne 
narzędzie dla 
„dużopiszących”

ZaGGfolio        
Ocena	iMagazine: 4/6

Plusy:  – super wygodna klawiatura, z klawiszami funkcyjnymi 
– długa praca na akumulatorach 
– dobre zabezpieczenie iPada 
– wykonanie

Minusy:  – grubość 
– waga 
– dostęp do gniazda ładowania klawiatury

Cena: 439 zł

Link	ZGSklep: http://bit.ly/tGthiq

http://bit.ly/tGthiq
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ReNATA	oSTRoWSkA	/	PIXle

Pojawienie	się	Wacom	Inkling	wywołało	spore	po-
ruszenie	wśród	grafików	 i projektantów.	oto	firma	
Wacom	zaprezentowała	zupełnie	nowe	podejście	do	
cyfrowego	projektowania –	tradycyjne	rysowanie	na	
papierze,	 które	natychmiast	możemy	przenieść	do	
komputera.	 jak	 tego	dokonano?	Najprościej.	usu-
nięto	tablet,	pozostawiając	praktycznie	samo	piór-
ko.	Przecież	najlepiej	rysuje	się	na	papierze.

wacoM  
inklinG

 » Cyfrowy piórnik

Inkling to właściwie dwa urządzenia 
– piórko, a właściwie lepiej nazwać je 
długopisem, gdyż korzysta z takich 
wkładów oraz niewielkie pudełecz-
ko, które przypinamy do kartki pa-
pieru. Zasada jest prosta – klips reje-
struje każde pociągnięcie długopisu 
po kartce papieru, co następnie mo-
żemy zaimportować jako wektor lub 
bitmapę do programu graficznego.

Całość dostarczana jest w pudeł-
ku, które na pierwszy rzut oka przypomina piórnik 
i jest jednocześnie ładowarką obu elementów. Przy 
okazji zmieścimy tam kabelek USB oraz zamienne 
wkłady do długopisu. Takie opakowanie jest bardzo 
praktyczne, wystarczy dorzucić do plecaka szkicow-
nik i już można rysować w plenerze, bo przecież In-
kling do pracy nie wymaga połączenia z komputerem.

 » Długopis

Jest wygodny, grubszy w górnej części, ale już fragment, 
w którym trzymamy go jest grubości piórka od Intuosa. 
Oczywiście wygoda to kwestia bardzo subiektywna. Dłu-
gopis rozpoznaje 1024 poziomy nacisku, a bateria pozwala 
na 15 godzin pracy (czas pełnego ładowania to 3 godziny).
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 » Odbiornik

Jest to właściwe urządzenie zapisujące naszą pracę. Przy-
pinamy je do brzegu kartki, a maksymalnie obsługiwa-
ny obszar to A4. Odbiornik posiada 2 przyciski – włącz-
nik oraz dodawanie nowej warstwy, dzięki czemu mamy 
od razu oddzielone elementy rysunku w programie gra-
ficznym. Bateria pozwala na 8 godzin pracy, a 2GB pa-
mięci na pokładzie zapewnia wystarczającą ilość miej-
sca na rysunki.

 » W pracy

Aby rozpocząć pracę wystarczy przypiąć odbiornik do 
kartki (maksymalnie klips obejmie grubość około 10 
kartek A4), włączyć go i można rysować. Nie ma tutaj 
żadnych innych wymogów – po prostu rysujemy natu-
ralnie jak tylko umiemy, byle by nie zasłaniać odbiorni-
ka. W trakcie pracy, chcąc dodać warstwę, naciskamy 
przycisk na odbiorniku. Po zakończeniu odbiornik wpi-
namy do “piórnika” lub podłączamy go bezpośrednio 
kabelkiem do komputera i korzystając z dostarczone-
go oprogramowania Sketch Manager możemy przejrzeć 
nasze prace lub zaimportować je do programu graficz-
nego. Podczas importu przy wybraniu np. Illustratora 
zostanie zaimportowana wersja wektorowa, a w przy-
padku Photoshopa bitmapa, oczywiście na warstwach. 
Sketch Manager pozwala również odtworzyć naszą pra-
cę krok po kroku.

Bez wątpienia jest to uwarunkowane technicznie i je-
dyne możliwe wkłady to tradycyjny długopis. Ciekawa 
byłaby możliwość używania wkładów ołówkowych.

Jak widać po powiększeniu w Photoshopie na 100% linie są lekko 
rozmyte.

Wersja wektorowa w Illustratorze.

 » Dla kogo

Mimo że na pierwszy rzut oka urządzenie może wyda-
wać się dosyć niszowe, okazuje się być bardzo przydat-
ne. Przede wszystkim dla ilustratorów czy rysowników, 
którzy wcześniej skanowali swoje szkice Inkling będzie 
zbawieniem. Projektantom interfejsu użytkownika rów-
nież to urządzenie przypadnie bardzo do gustu, a każdy 
kto rysuje dla przyjemności może potraktować Inklinga 
jako po prostu opcję tworzenia kopii swoich prac. Ory-
ginalny szkicownik zawsze może zaginąć, a tutaj rysunki 
zostaną zachowane.

***
Wacom Inkling zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. 
Świetnie wykonany, poręczny i w 100% spełniający swo-
je zadanie – efekty po zaimportowaniu są generalnie ta-
kie jakie rzeczywiście mamy na kartce papieru. Oczywi-
ście wersje wektorowe zawierają masę punktów, ale to 
akurat w razie potrzeby można łatwo uprościć w Illustra-
torze. Przekonałam się do tego urządzenia bardzo szyb-
ko, jednak jeżeli ktoś planuje jego zakup polecam przete-
stować go samemu w sklepie któregoś z dystrybutorów. 
Kolejny krok firmy Wacom to zapewne wyeliminowanie 
odbiornika i pozostawienie już tylko samego długopisu, 
no i może dodanie gumki:) «

wacom inkling        
Plusy:  + możliwość rysowania tradycyjną techniką, przy 

 jednoczesnym zapisie cyfrowej wersji 
+ przenośne urządzenie nie wymagające podłączenia  
 do komputera 
+ przy określonych zastosowaniach znacząco ułatwia pracę

Minusy: – osobiście nie stwierdziłam



http://www.ichrono.pl/
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jARoSłAW	cAłA

hifiMan hM-602, 
he-4, ef-5

Poczuć	się	jak	audiofil.

Istnieje na naszej planecie grupa ludzi, która na punkcie 
sprzętu hi-fi – delikatnie rzecz ujmując – zwariowała. Ta-
kich ludzi nazywa się Audiofilami. Specjalnie wygłuszo-
ne pokoje. Kolumny głośnikowe warte tyle, co solidny 
samochód. Metrowe kable na specjalnych podkładkach 
nieprzenoszące wibracji z podłogi, za które można ume-
blować salon… To rzeczy dla większości osób nie do po-
myślenia. Jednak audiofil jest w stanie wydać każdy pie-
niądz na sprzęt niepowtarzalny, grający idealnie pod jego 
ucho. Od dawna trwa walka między profesjonalistami 
zajmującymi się inżynierią dźwięku a audiofilami, którzy 
bezgranicznie ufają swoim zmysłom słuchu. Czy napraw-
dę ludzkie ucho jest w stanie odróżnić jakość dźwięku 
płynącego z kabla, który leży bezpośrednio na podłodze 
od tego leżącego na specjalnej podstawce? Pewne pismo 
publikujące artykuły, w których pokazuje bezzasadność 
twierdzeń audiofilów postanowiło ufundować nagrodę 
w wysokości 1 miliona dolarów każdemu, kto udowod-
ni istnienie takich niewiarygodnych zjawisk. Takimi zja-
wiskami, według pisma, miały by być nadprzyrodzone 
zdolności audiofilów, którzy rozróżniają kable podłącza-
jąc na słuch, oraz twierdzą, że na jakość płyty winylowej 
ma wpływ jej rozmagnesowanie. Podobno jak do tej pory 
nikt tej nagrody nie odebrał. Sporów i kłótni w tym te-

macie będzie jeszcze miliony, 
ostatecznie pewne jest tylko 
to, że sprzęt audio ma bardzo 
duży wpływ na jakość muzyki, 
która do nas trafia. Jeśli cho-
dzi o mnie, to daleko mi do 
inżyniera dźwięku, a jeszcze 
dalej do audiofila, dlatego ten 
tekst odbierzcie jako odczucia 
człowieka, który kocha muzy-
kę, a do sprzętu audio pod-
chodzi racjonalnie.

 » Poczuć się jak audiofil

HiFiMan to firma mało znana, która zajmuje się produk-
cją wyłącznie słuchawek i elektroniki z nimi związanej. 
Zestaw, który dotarł do naszej redakcji na pewno posia-
da zapędy audiofilskie i może stać się obiektem zainte-
resowania tej specyficznej grupy ludzi. Przecież mało 
kto słucha w domu muzyki przez słuchawki podłączone 
do lampowego wzmacniacza słuchawkowego. Podstawą 
zestawu jest HM-602 odtwarzacz mp3, oj przepraszam, 
odtwarzacz plików muzycznych, bo format mp3 w tym 
przypadku słabo się sprawdza. Kolejnym elementem są 
duże słuchawki HE-4 oraz lampowy wzmacniacz EF-5 z ze-
wnętrznym zasilaczem DY-1. Odtwarzacz i słuchawki za-
pakowane są w ładne solidne pudełka przypominające 
bardziej opakowanie dobrego alkoholu niż sprzętu audio, 
jednak zdradza je złote logo firmy. Wzmacniacz i zasilacz 
to już tradycyjne szare pudła oklejone taśmą.

Rozpakowanie wszystkiego zajęło mi cztery lata, pięć 
kolejnych lat spędziłem nad podłączeniem każdego ele-

odtwarzacz 
he-602 8GB 

kosztuje 1745 zł 
i gdy wyciągniesz go 
w miejscu publicznym 
możesz być pewny, 
że wszyscy wezmą cię 
za emeryta z radyjkiem
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mentu ze sobą i moimi 
gramofonami. Po dzie-
więciu latach siedziałem na 
podłodze w gąszczu kabli ze słu-
chawkami na głowie czekając na na-
grzanie lampy w wzmacniaczu. Poczułem się jak-
bym nasłuchiwał wrogich u-botów na pokładzie okrętu 
podwodnego. Wygląd sprzętu idealnie pasuje mi wła-
śnie do łodzi podwodnej – czarna stal, solidność i brak 
jakichkolwiek niepotrzebnych dodatków. Już pierwsze 
dźwięki trafiły mnie tak mocno, że na całym ciele po-
czułem mrowienie. Dalej to uczucie tylko się pogłębia-
ło, nigdy wcześniej nie słyszałem muzyki tak dokładnie. 
Nawet nie spodziewałem się aż tak dużej przepaści mię-
dzy sprzętem, z którym dotychczas miałem do czynie-
nia, a HiFiManem.

Jeśli można przeżyć orgazm muzyczny, to właśnie 
chyba go miałem. Siedziałem w tej samej pozycji na 
podłodze jeszcze długo i testowałem wszystko, co mo-
głem po kolei. Dzięki czemu dowiedziałem się, że moje 
igły w gramofonach czas najwyższy zmienić, a słuchaw-
ki, które posiadam mają dużo większy potencjał niż my-
ślałem. Na koniec wszedłem na konto i uświadomiłem 
sobie, że musiałbym sprzedać sporo płyt, żeby sobie na 
ten sprzęt pozwolić.

Odtwarzacz HE-602 8GB kosztuje 1745 zł i gdy wy-
ciągniesz go w miejscu publicznym możesz być pewny, 
że wszyscy wezmą cię za emeryta z radyjkiem, który 
zaraz wysunie z niego antenę w poszukiwaniach swo-
jego ulubionego radia Maryja. Jest duży, brzydki, kom-
pletnie nieporęczny i nawet nie ma w pełni kolorowego 
wyświetlacza. Nie ma też dotykowego ekranu i nie ob-
sługujemy go za pomocą kółka !! wtf ?? !! Posiada tylko 
jedną zaletę. Jedną, ale za to najważniejszą. Przekazuje 
naszym uszom muzykę w cudownej jakości. Ta jakość to 
między innymi zasługa użytej elektroniki takiej jak prze-
tworniki Philipsa TDA1543 oraz wzmacniacz słuchaw-
kowy Burr-Brown OPA2107AU. Duży plus to możliwość 
działania odtwarzacza jako przetwornik D/A z wyjściem 

USB, za co odpowiedzialny jest kon-
troler Audio CM108AH C-Media. 
Nasz egzemplarz posiadał wbudo-
waną pamięć 8GB co przy plikach 
lepszej jakości nie jest wystarcza-
jące, jednak HE-602 czyta karty SD, 

więc problem szybko się rozwiązuje. 
Przy dłuższym kontakcie jego wszyst-

kie rzekome wady odchodzą w nie pa-
mięć i liczy się tylko to, co najważniej-

sze, czyli muzyka.
Słuchawki HE-4 to koszt 1945 zł, co 

o dziwo jest świetną ceną w tej klasie. 
 Jednak jeśli nie posiadamy odpowiednie-
go sprzętu to zakup samych słuchawek jest 

nienajlepszym pomysłem. HE-4 to słuchaw-
ki plenarne zbliżone do konstrukcji głośników 

magnetostatycznych, co znaczy, że charakteryzują się 
bardzo niską skutecznością, a przez to ciężko je zasi-
lić i standardowe wzmacniacze mogą ich nie pokochać. 
Nie pokochają ich również osoby będące w naszym to-
warzystwie podczas ich używania, bo są strasznie gło-
śne na zewnątrz. Jednak ty pokochasz je od pierwsze-
go usłyszenia, a twoja partnerka z wieczora na wieczór 
coraz bardziej będzie o nie zazdrosna. Wyposażone są 
w trzy rodzaje kabli słuchawkowych wkręcanych w słu-
chawki. Wkręty są bardzo dokładne i pozłacane, co 
świadczy o profesjonalnym podejściu do sprawy. Każ-
dy z kabli ma 3 metry i możemy wybrać między dużym 
jackiem (6,5 mm), a dwoma małymi jackami (3,5 mm), 
gdzie jeden z nich to czteropolowy np. do tel. kom. 
HE-4 to element zestawu, który jest najbardziej uza-

poczułem się 
jakbym 

nasłuchiwał wrogich 
u-botów na pokładzie 
okrętu podwodnego. 
wygląd sprzętu idealnie 
pasuje mi właśnie 
do łodzi podwodnej
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z wyświetlaczem o wysokiej rozdziel-
czości i milionem funkcji, do których 
przyzwyczaił nas nasz iPod. Otrzy-
mujemy surową maszynę z jedną naj-
ważniejszą funkcją – z funkcją przeka-

zywania muzyki w najlepszy możliwy 
sposób, co sprawia, że niczego więcej od 

niej nie wymagamy.
Właśnie HE-602 będzie najbardziej użyteczny 

z całego zestawu, ponieważ możemy zabrać go wszę-
dzie ze sobą, a podłączony do każdych słuchawek po-
trafi wydobyć z nich wszystko, na co je stać.

Oczywiście słuchanie muzyki na takim poziomie wy-
maga sporu wyrzeczeń i poświęceń, jednak system 
HiFiMan udowodnił mi, że warto. Przez cały okres, jaki 
mogłem się nim cieszyć codziennie wieczorem siada-
łem na podłodze w mojej łodzi podwodnej i przesłu-
chiwałem wszystkie ulubione płyty, odkrywając w nich 
szczegóły, których wcześniej nie dane mi było usłyszeć 
na innym sprzęcie. «

he-602      
Ocena	iMagazine: 6/6

Pasmo	przenoszenia: 20 Hz – 20 KHz

Zniekształcenia: 0,09%

S/N: 92 dB

Max	moc	wyjściowa: 30mW/32 Ω; 26 mW/150 Ω

Wymiary: 62 x 103 x 26,5 mm

Waga: 200 g

Bateria: ok. 10 h

he-4
Pasmo	przenoszenia: 10 Hz – 60 kHz

Impedancja: 38 Ω

Skuteczność: 86 dB

Waga:	350 g

ef-5
Pasmo: 20-30 kHz

S/N: > 95 dB

Impedancja	wejściowa: 50 k Ω

Wymiary: 110 x 50 x 270 mm

jeśli można 
przeżyć orgazm 

muzyczny, to właśnie 
chyba go miałem

leżniony od swoich kompanów, jednak to właśnie on 
 wieńczy dzieło.

Wzmacniacz EF-5 producent wycenił na 1790 zł 
i jest to zdecydowanie najładniejszy element naszej 
układanki. Lampowe wzmacniacze mają to do siebie, że 
ich budowa jest ładna sama z siebie, więc ciężko to ze-
psuć. HiFiMan na całe szczęście nie zrobił tego wbudo-
wując po prostu lampę Fullmusic 12AU7 w czarną suro-
wą obudowę. Jedyną ozdobą jest delikatnie niebieskie 
podświetlenie, które zaczyna świecić w momencie na-
grzania się lampy. Przód wzmacniacza to potencjometr 
Alpsa w postaci tradycyjnej gałki. Zasileniem wzmac-
niacza zajmuję się zasilacz DY-1, który wymiarami od-
powiada EF-5.

Wszystkie urządzenia współgrają ze sobą znakomi-
cie i połączone ze sobą tworzą cudowny system au-
dio, który przynosi ogromną satysfakcję ze słuchania 
muzyki.

Jednak to nie jest sprzęt dla każdego z przynajmniej 
kliku powodów. Jednym z nich jest cena, która przy za-
kupie wszystkich urządzeń wynosi prawie 5,5  tysiąca zł. 
Dla wielu ludzi to bardzo dużo pieniędzy, ale dla znaw-
ców tematyki warta każdej wydanej na niego złotów-
ki. Za tę cenę nie otrzymamy pięknego odtwarzacza 
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 » iTeleport: VNC	 Cena:	15,99	Euro
Jest to bardzo ciekawy programik dający nam dostęp do naszego komputera z Mac OS 
lub Windows z dowolnego miejsca, w którym mamy dostęp do Internetu. Co więcej, to wszyst-
ko bez żadnego bawienia się w ustawienia Routera, jakieś przekierowania portów lub tym po-
dobne zabawy. Po prostu instalujemy program serwerowy na komputerze i klienta np. na iPadzie 
lub iPhone 4S. Sama w sobie funkcja jest już bardzo ciekawa, ale jeśli macie iPhone 4S to robi 
się jeszcze ciekawiej, bo dzięki temu możecie kontrolować Wasz komputer za pomocą poleceń 
wydawanych Siri. Wystarczy powiedzieć „Launch iTunes” i uruchomi się iTunes. Na razie sporo 
więcej funkcjonalności nie ma, ale jestem pewien, że aplikacja będzie rozbudowywana o nowe 
polecenia. Jeśli macie iPhone 4S, warto się jej przyjrzeć oczywiście.

Zobacz	w	Appstore

 » Rope’n’Fly – From Dusk Till Dawn	 Cena:	0,79	Euro
Ta gra wciągnęła mnie maksymalnie. Rope’n’Fly – From Dusk Till Dawn 
to bardzo prosty, ale świetnie wykonany pomysł. Naszym celem jest 
udawać Tarzana i za pomocą liny przyczepianej do różnych budynków 
przemierzyć jak największy odcinek drogi. Samo sterowanie też jest pro-
ste - klikamy na budynek, aby przyczepić linę i potem jeszcze raz, aby ją 
odczepić i tak od budynku do budynku. Jak nam się to nie uda, to efek-
townie wylądujemy na ziemi, a ciało naszego bohatera rozpadnie się 
na efektowne kawałki. W przemierzaniu miasta pomóc nam mogą ba-
lony i samoloty, do których też możemy przyczepić linę. Gra ma także 
wbudowany sklep, w którym możemy kupić innego bohatera lub inną 
bardziej wypasioną linę.

Zobacz	w	Appstore

 » Made in USSR / Wolf & Eggs	 Cena	0,00
Uwielbiam casualowe gry. Chyba jedną z pierwszych, w jaką grałem w formie 
elektronicznej były słynne „jajka”. Tę elektroniczną kojarzą pewnie wszyscy 
z obecnego pokolenia trzydziestolatków. Kupowało się ją u Rosjan handlują-
cych w każdym mieście. W grze chodzi o kierowanie postacią wilka w taki spo-
sób, aby złapać jak najwięcej jajek do koszyka. Jajka spadają z grzęd i robią to 
w miarę postępu w łapaniu, coraz szybciej. Do dyspozycji mamy cztery przy-

ciski, każdy odpowiadający za poszczególną grzędę. Wystarczy w porę nacisnąć na odpowiedni przycisk. Z czasem 
rozgrywka robi się bardzo wymagająca. Ten opis pasuje tak samo do gry kupionej w latach 80, jak i do tej, którą mo-
żemy pobrać z AppStore. Wolf & Eggs to bowiem idealny klon „ruskiej” konsoli Elektronika.

Zobacz	w	Appstore

NoRbeRT	cAłA

http://itunes.apple.com/pl/app/iteleport-vnc/id286470485?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://itunes.apple.com/pl/app/ropenfly-from-dusk-till-dawn/id467042425?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/made-in-ussr-wolf-eggs/id350718845?mt=8
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 » Onet News	 Cena:	0,00	Euro
Największy polski portal informacyjny wydał niedawno własną 
 aplikację dla iPada i iPhone’a. Aplikacja ma pomagać w przeglądaniu 
newsów z tego serwisu informacyjnego i od razu mówię, że robi to 
w znakomity sposób. Program jest bardzo prosty i nic w nim nie za-
kłóca przekazu informacji. Przynajmniej na razie nie ma żadnych re-
klam, ani w formie bannerów ani nawet tekstowych. Najbardziej przy-
padł mi do gustu sposób nawigacji po programie, choć od razu muszę 
zaznaczyć, że fajnie wygląda to tylko na dużym ekranie iPada. Po-
szczególne kategorie informacji, takie jak sport czy biznes są ułożone 
w niezależnie przewijanych góra/dół kolumnach. Kategorie zaś prze-
wijane są prawo/lewo. W przypadku iPada na ekranie w jednym mo-
mencie  widzimy trzy kolumny z różnymi kategoriami. Po kliknięciu na wybrany „news” otwiera się nam nowa stro-
na z danym tematem. Wszystko czysto i przejrzyście. Tak to należy robić. Brakuje jedynie połączenia z serwisami 
skocznościowymi.

Zobacz	w	Appstore

 » iPolak	 Cena:	0,00	Euro
Ministerstwo Spraw Zagranicznych naszego kraju wydało aplikację iPolak. Program „iPolak za 
granicą”, bo tak brzmi jego pełna nazwa, jest poradnikiem dostarczającym przydatnych in-
formacji dla osób wyjeżdzających za granicę. W poradniku znajdziemy opisy kraju, do które-
go udajemy się na wycieczkę, dane teleadresowe polskich placówek konsularnych za granicą 
wraz z mechanizmem wyznaczania trasy na mapie do wybranej placówki, zestaw niezbęd-
nych informacji potrzebnych w podróży, dotyczących m.in. tego, czy potrzebujemy wizy, jak 
zadbać o własne bezpieczeństwo, co zrobić w trudnej sytuacji. Najważniejsze zaś to ostrzeże-
nia MSZ o niebezpieczeństwach w danym kraju. Niestety, ogromny potencjału tego programu 
jest trochę marnowany. Dostęp do tych wszystkich, bardzo przydatnych informacji mamy tyl-
ko wówczas, gdy mamy dostęp do Internetu. To niestety w wielu egzotycznych krajach pozo-
staje w sferze marzeń.

Zobacz	w	Appstore

 » Vital Signs Camera	 Cena:	0,79	Euro
W opisie tego programu możemy przeczytać, że zmierzy on nam 
za  pomocą iPada 2 nasze tętno oraz częstotliwość oddechu. Oczywi-
ście w pierwszym odruchu nawet bym tego programu nie zainstalo-
wał, bo to przecież niemożliwe i ktoś chce mnie na coś naciągnąć. Ale 
moment, wydawcą programu jest firma Philips, która chyba nie ma 
powodu nikogo na nic naciągać. Okazuje się, że program naprawdę 
próbuje zmierzyć nasze tętno i oddech. Odbywa się to poprzez anali-
zę obrazu widzianego przez przednią kamerę iPada 2. Pod uwagę bra-
ne są ruchy naszej klatki piersiowej oraz kolor naszej twarzy. Nie po-
równywałem działania programu ze specjalistycznymi przyrządami, 
ale już na pierwszy rzut oka widać, że aplikacja działa i mierząc nasze 
parametry życiowe po dużym zmęczeniu od razu widzimy tego efekt. Oczywiście, co jest zaznaczone w opisie pro-
gramu, nie  służy on do  diagnostyki medycznej. Dlatego, jeśli studiujecie medycynę, raczej nie korzystajcie z nie-
go na zajęciach.

Zobacz	w	Appstore

http://itunes.apple.com/pl/app/onet-news/id473648173?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/ipolak/id470828486?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/vital-signs-camera-philips/id474433446?mt=8
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 » Windows Phone 7 Connector

Windows Phone 7 Connector to program służący do syn-
chronizacji naszego Smartphone z systemem Windows 
7 z Mac OS X. Aplikacja w znaczący sposób ułatwia wy-
mianę danych nie tylko z Windows Phone 7, ale również 
odtwarzaczem Zune HD. Program pozwala na synchroni-
zację muzyki z iTunes, fotek z iPhoto, kontaktów i wgry-
wanie łatek do telefonu.

Cena:	darmowy
http://bit.ly/etBV0f

 » Screen Snake

Pamiętacie grę „w wężyka” na starych telefonach Nokii? 
Twórcy gry Screen Snake postanowili stworzyć taką grę, 
ale na Mac OS X. Bez zbędnych bajerów, ficzerów i wo-
dotrysków. Gra jest prosta, ale dzięki temu bardzo przy-
jemnie się w nią gra.

Cena:	darmowy
http://bit.ly/qvEi9l

 » Mixtab

Mixtab to nowoczesny czytnik wiadomości i nowy spo-
sób śledzenia tego, co dzieje się wokół nas. Aplikacja wy-
świetla nam w przejrzysty sposób wszystkie dane. Po za-
łożeniu konta możemy współdzielić nasze karty z innymi 
użytkownikami, polecać tematy i korzystać z całego wa-
chlarza usług społecznościowych.

Cena:	darmowy
http://bit.ly/jZCcio

 » WinOnX

WinOnX to aplikacja mająca za zadanie emulować środo-
wisko Windowsowe pod Mac OS X. Aplikacja potrzebu-
je jeszcze dużo czasu, aby w pełni emulować środowisko 
windowsowe, jednakże istnieje jako ciekawostka i jakaś 
alternatywa. Co najważniejsze, aby uruchamiać progra-
my windowsowe nie potrzebujemy licencji Windows. Po-
lecamy dla osób, które lubią podłubać i eksperymento-
wać w systemie.

Cena:	4,99	dolary
http://bit.ly/rWlkzu

 » Bubble Explode

Bubble Explode to ta sama przebojowa gra, którą do-
brze znają użytkownicy iPhone’ów. Tym razem wybu-
chające bąbelki zawitały na komputery z logiem jabłusz-
ka. W grze, podobnie jak w wersji na iPhone’a, możemy 
zagrać w trzech trybach. Mamy możliwość wyboru spo-
śród 5 trybów animacji, paru skórek, i tak dalej… Gra nic 
nie straciła na swojej grywalności, wciąga dokładnie tak 
samo jak wersja mobilna.

Cena:	darmowy
http://bit.ly/rueIjI

http://itunes.apple.com/us/app/windows-phone-7-connector/id415571499?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/screen-snake/id463770977?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/mixtab/id438373717?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/winonx/id421346233?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/bubble-explode/id414958532?mt=12


http://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8
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Najnowszy system operacyjny Apple, przeznaczony na komputery Mac – OS X Lion, został pod pewnymi względami 
upodobniony do jego młodszego i mniejszego brata – mobilnego iOS. Są to przede wszystkim nowe paski przewijania 
w oknach, Launch Pad, czyli panel wyboru aplikacji, wraz z folderami i sposobem ich odinstalowywania, a także pod-
powiedzi korekty w aplikacjach, pozwalających na edycję czy wprowadzanie tekstu.

Użytkownicy Mac OS X podzielili się na trzy grupy: tych, którym nowości interfejsu podobają się, tych, którym są 
one obojętne oraz tych, którzy narzekają na zbytnie zbliżenie się do siebie obydwu systemów. Ci z Was, którzy przy-
jęli te zmiany z zadowoleniem, a nawet czekają na większą unifikację interfejsu obydwu systemów, powinni zainte-
resować się poniższymi programami. Dzięki nim Wasz OS X będzie zdecydowanie bardziej „i”.

więcej „i” 
W	oS	X	lIoN

upodobnij	system	swojego	Maka	do	ioS-a

 » Lock Screen 2	 1,59	Euro
Pierwszy z nich to Lock Screen 2, dodający do systemu 
charakterystyczny ekran blokady, z suwakiem odblo-
kowania „Slide To Unlock”. Tak jak w iOS, tak i tutaj na 
ekranie widoczna jest także godzina oraz dokładna data. 
Ponieważ komputery Mac nie posiadają ekranu dotyko-
wego, przesuwamy palcem po klawiaturze lub po gładzi-
ku. Możemy ustalić zakres klawiszy (od 3 do 12), po któ-
rych trzeba będzie przeciągnąć palcem, by odblokować 
komputer. Program pozwala także na określenie sposo-
bu blokowania komputera, czy ma się to odbywać przez 
skrót klawiszowy, automatycznie, przed zaśnięciem lub 
po określonym czasie bezczynności.
http://bit.ly/pnzoE0

 » PopClip	 4,99	dolarów
Charakterystycznym elementem iOS jest interfejs funk-
cji kopiuj wklej. Po zaznaczeniu tekstu, pojawia się nad 
nim panel kopiowania. OS X, ze względu na obsługę za 
pomocą klawiatury i myszy nie posiada tego rozwiąza-
nia. Kopiowanie w stylu iOS zapewnia mały program o na-
zwie PopClip. Działa on właściwie ze wszystkimi progra-
mami. Mamy jednak możliwość wykluczenia niektórych 
z nich, np. tych, w których wolimy korzystać ze standar-
dowego rozwiązania.
http://bit.ly/j93MP4

http://itunes.apple.com/pl/app/lock-screen-2/id445423011?mt=12
http://pilotmoon.com/popclip/
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jak	pewnie	niektórzy	czytelnicy	iMagazine	wiedzą,	na	swoim	blogu	opisuję	cał-
kiem	sporo	programów	dla	iPhone’a i iPada.	W	niniejszym	tekście	chciałbym	
przypomnieć	kilka,	moim	zdaniem,	ciekawszych	gier,	w które	warto	będzie	po-
grać	w zimne	i ciemne	dni	grudnia.

 » Blueprint 3D	 iPhone:	0,79	Euro,	iPad:	2,39	Euro
Pierwszą z nich jest Blueprint 3D. Gra podchodzi w cieka-
wy sposób do tematu rysunku technicznego (stąd jej na-
zwa), zamieniając go w niezbyt skomplikowaną, ale za to 
wciągającą układankę 3D. Każdy z rysunków rozbity jest 
na drobne elementy, ułożone w przestrzeni pod różnym 
kątem i w różnej odległości wobec siebie. Zadaniem gra-
cza jest takie przekręcenie wszystkich elementów, by za-
jęły właściwe miejsce, tworząc jednocześnie właściwy ob-
razek. Planów do ułożenia jest całkiem sporo, są wśród 
nich urządzenia elektroniczne, pojazdy oraz wiele, mniej 
lub bardziej, znanych budowli.

Gra dostępna jest w dwóch oddzielnych wersjach, dla 
iPhone’a i iPada.
Blueprint 3D dla iPhone’a http://bit.ly/sZbZ6r

Blueprint 3D HD dla iPada http://bit.ly/uBHAku

 » Pod Odyssey	 0,79	Euro
Tym razem coś dla miłośników gier zręcznościowych, na-
wiązujących do klasyków z komputerów 8-btowych. Pod 

Odyssey, bo o tej grze mowa, nawiązuje do takich tytułów 
jak Jet Pack czy w pewnym stopniu do gry Starquake. Pi-
lotujemy małą rakietę kosmiczną, sterowaną za pomocą 
dwóch prostych silniczków, przez kolejne labirynty jaskiń 
na odległych planetach. Nasze zadania są różne, sprowa-
dzają się jednak do zbierania specjalnych kryształów, bę-
dących źródłem energii, niszczenia min, czy odnajdywa-
niu innych przedmiotów, jak choćby baterii. Gra ma bardzo 
ładną grafikę i podkład dźwiękowy.
http://bit.ly/tujqGA

 » AC/DC Pinball Rocks HD	 2,39	Euro
Miłośnicy hard-rocka z pewnością ucieszą się na kolejny 
fliper (czy też pinball), poświęcony jednemu z tuzów roc-
ka, zespołowi AC/DC. Jest to już druga gra tego typu po 
fliperze poświęconym zespołowi Slayer. W przypadku AC/
DC Pinball Rocks HD cały wirtualny automat do gry przy-
brany jest elementami charakterystycznymi dla tego au-
stralijskiego zespołu. Jest i gitara Angusa Younga, piekiel-
ny dzwon czy autostrada do piekła. W tle usłyszeć można 
instrumentalne wersje kilku klasycznych utworów zespołu, 
jak choćby Thunderstruck czy You Shook Me All Night Long.
http://bit.ly/t9Y9Hi

Gry Dla 
iphone’a i ipaDa
oKIeM MAcKoZerA

http://bit.ly/sZbZ6r
http://bit.ly/uBHAku
http://bit.ly/tujqGA
http://bit.ly/t9Y9Hi
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choć	na	ioS	jest	wiele	różnych	apli-
kacji,	które	pozwalają	zmienić	nasze	
iurządzenie	w rasowego	pendriva,	to	
osobiście	jakoś	nie	potrafiłem	się	za-
dowolić	 żadną	 z nich…	do	czasu	aż	
w moje	ręce	nie	wpadł	Phone	Drive.

Aplikacja ta na pierwszy 
rzut oka być może nie wy-
różnia się z tłumu. Jednak 
gdy poznamy jej szczegóły, 
Phone Drive pokaże nam 
swoje ukryte piękno. Pho-
ne Drive, jak sama nazwa 
wskazuje, to aplikacja za-
mieniająca naszego iPa-
da/iPhone’a w przenośny 
dysk, dzięki któremu mo-
żemy wgrać, zgrać i otwie-
rać na naszym urządzeniu 
praktycznie dowolny plik.

Co ważne, Phone Drive 
jest aplikacją uniwersalną, a więc za niecałe 1.60 Euro 
dostajemy aplikację, która jest dostosowana zarówno 
do iPhone’a, iPoda, jak i iPada. To na pewno duży plus 
dla osób, które posiadają więcej niż jedno iUrządzenie 
od Appla.

»  Manager do zarządzania plikami

Do komunikacji z komputerem Phone Drive używa sie-
ci Wi-Fi. Wystarczy bowiem, że nasze urządzenie i kom-
puter są połączone z tą samą siecią Wi-Fi i już (bez żad-
nej zbędnej konfiguracji) możemy się swobodnie dzielić 
plikami. Co ważne, samo parowanie urządzeń jest rów-
nież dziecinnie proste. Klikamy na odpowiednią ikon-
kę w programie, a on pokazuje nam adres, jaki nale-

ży wpisać w przeglądarce 
internetowej i bum. Goto-
we. Alternatywą dla Wi-Fi 
jest dzielnie się plikami za 
pomocą iTunes i kabelka 
USB. Wi-Fi może również 
służyć do wymiany plika-
mi między różnymi iUrzą-
dzeniami, choć tu chyba le-
piej sprawdza się transfer 
przez Bluetooth.

Poza możliwością wgry-
wania i zgrywania plików 
na nasze iUrządzenie, war-
te uwagi są również roz-
budowane opcje segregacji i wyszukiwania plików. Ale 
wszystkie te opcje oferuje też konkurencja. To, co mnie 
osobiście zachwyciło w tej aplikacji to możliwość otwo-
rzenia wgranych na nasze urządzenie plików bezpo-
średnio wew. Phone Drive-a. I nie mówię tu o 2 czy 3 
rodzajach plików, które akurat możemy otwierać tylko 
o całej ich gamie: 
• Audio (w formacie: WAV, MP3, M4A, CAF, AIF, AIFF, 

AAC)
• Zdjęcia (w formacie: JPG, PNG, GIF, BMP, TIF, TIFF, ICO, 

CUR, XBM)
• Filmy (w formacie: MP4, MOV, MPV, M4V)
• PDF-y
• iWork (Pages, Numbers, and Keynote)
• Microsoft Office (Word, Excel i PowerPoint)
• RTF (Rich Text Format)
• RTFD (Dokumenty z TextEdit wraz z zdjęciami)
• Pliki tekstowe
• Kod źródłowy
• Strony HTML i… archiwa ZIP.

» Odtwarzacz muzyki

Mało? I dobrze, bo na tym nie koniec miłych niespodzia-
nek. Phone Drive nie ogranicza się bowiem do zwykłe-
go odtwarzania jednego pliku po drugim. Jeśli bowiem 

phone Drive
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do jednego katalogu wrzucimy wiele plików.mp3 Phone 
Drive przy uruchamianiu jednego z nich zrobi, od razu, 
playlistę z całej zawartości naszego katalogu i uruchomi 
swój wbudowany mini odtwarzacz muzyki. Co ważne, 
odtwarzacz ten nie musi być cały czas otwarty, aby móc 
słuchać naszej ulubionej muzyki! Spokojnie możemy na-
wet wyjść z aplikacji, a nasza playlista będzie dalej grała. 
Co więcej, możemy przewijać, zatrzymywać czy przeska-
kiwać między utworami nawet na lock screenie naszego 
urządzenia. Phone Drive bowiem automatycznie prze-
chwyci wbudowane w iOS kontrolki dla swoich potrzeb.

Innymi słowy, Aplikacja ta może nie tylko służyć wam 
jako manager do zarządzania plikami, ale również jako 
alternatywny (w pełni funkcjonalny) odtwarzacz muzy-
ki. Co prawda mnie osobiście w pełni zadowala odtwa-
rzacz od Apple, ale znam osoby, które zdecydowanie 
nie lubią używać iTunes-a do zarządzania swoją muzy-
ką i będą pewnie przeszczęśliwe, że w końcu dostaną 
w swoje ręce solidną alternatywę dla domyślnego od-
twarzacza muzyki.

»  Przeglądarka internetowa i pobieranie 
plików z Internetu

Powoli zbliżamy się do końca naszej recenzji, więc po so-
witym obiedzie, jaki właśnie zjedliśmy, czas na wykwint-
ny deser. Nie raz bowiem słyszałem od przeciwników iU-
rządzeń, a zwłaszcza iPada, że „wszystko fajnie, ale »to« 
nigdy nie zastąpi Ci normalnego laptopa”. Na moje naiw-
ne pytanie, „dlaczego” jak mantra padała wciąż jedna i ta 
sama odpowiedź. „Bo na komputer możesz sobie swo-
bodnie pobrać dowolny plik czy archiwum z Internetu 
i go otworzyć”. I jak tu się nie zgodzić z tą opinią, prawda?

No właśnie, ekipa z Eightythree Technology chyba 
równie często musiała słyszeć ten sam argument, co ja 

i postanowiła w końcu coś 
z tym zrobić. Dlatego też 
Phone Drive został dodat-
kowo wyposażony w peł-
noprawną przeglądarkę 
internetową, która do-
datkowo pozwala Ci szyb-
ko i prosto pobierać do-
wolne pliki bezpośrednio 
z odwiedzanych stron! Ale 
to nie wszystko jeśli po-
bierzesz ze strony jakieś 
archiwum (np. ZIP) Phone 
Drive nie będzie miał żad-
nych problemów z rozpa-
kowaniem jego zawartości. To samo tyczy się przeciw-
nej sytuacji, a więc jeśli z jakichś bliżej nie określonych 
powodów przyjdzie Ci stworzyć archiwum z wieloma pli-
kami, by łatwo przesłać je znajomym, Phone Drive po-
zwoli Ci to zrobić równie szybko i sprawnie.

» Słów kilka na koniec

Podsumowując, Phone Drive to – według mnie – zdecy-
dowanie najlepszy manager plików na iUrządzenia. Pro-
gram, który postanowił nie ograniczać się tylko do jed-
nej funkcji, ale poszedł o krok dalej i dzięki temu szybko 
stał się jedną z najważniejszych aplikacji na moim iPho-
ne’ie. Jeżeli w ogóle można mu cokolwiek zarzucić to chy-
ba tylko brak automatycznego dostępu do zdjęć, muzy-
ki i filmów wgranych w „tradycyjny” sposób do naszego 
iPhone’a. Choć to już jest typowe „czepianie się” czy też 
„szukanie dziury w całym”. «

phone Drive        
Producent:	Eightythree Technology

Cena: 0,79 Euro (w chwili pisania tego artykułu program jest na 50% 
przecenie)

Plusy:  + Przejrzysty i prosty w obsłudze 
+ W pełni funkcjonalny player audio 
+ Zabezpieczenie hasłem

Minusy: – brak automatycznego dostępu do zdjęć, muzyki i filmów 
  wgranych w „tradycyjny” sposób do naszego urządzenia

Link	do	sklepu:	http://itunes.apple.com/us/app/
phone-drive-file-sharing/id431033044?mt=8

Darmowa	wersja	LITE:	http://itunes.apple.com/us/app/
phone-drive-lite/id434342171?mt=8

http://itunes.apple.com/us/app/phone-drive-file-sharing/id431033044?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/phone-drive-lite/id434342171?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/phone-drive-lite/id434342171?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/phone-drive-file-sharing/id431033044?mt=8
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PRZeMYSłAW	MARcZYńSkI

„Przeciągnij	i	upuść”	w	lepszym	wydaniu

O tym, że możliwość przeciągania i upuszczania plików 
w systemach operacyjnych była przełomem, dawno już 
zapomnieliśmy. Obecnie jest to jak pierwsze litery w al-
fabecie użytkownika komputerów. Wydaje się, że wie-
le w tym udogodnieniu nie da się zrobić. Dropzone po-
kazuje, że można, a wiele udogodnień jeszcze czeka na 
odkrycie. Aplikacja niepozornie rezyduje na belce syste-
mowej. Jednak po wskazaniu ikony programu zobaczymy 

menu z listą przygotowanych Akcji do wykonania. Każde 
z poleceń ukrywa się pod ikoną, którą możemy sami wy-
brać. Wystarczy zatem chwycić plik, przeciągnąć go na 
ikonę programu na górnej belce OSX’a i upuścić na od-
powiednim obrazku. Po tej czynności nasze dokumenty 
mogą zostać spakowane i wysłane pocztą e-mail, prze-
słane na FTP-a lub skopiowane w ustalone miejsce. Ob-
sługa jest bardzo prosta i intuicyjna. Wraz z programem 
otrzymujemy gotowe polecenia, takie jak publikacja ob-
razków w serwisie Flickr, przenoszenie plików, urucho-
mienie aplikacji czy obsługę serwisu Pastie. Jednak praw-
dziwą siłą Dropzone jest otwarty kod Api, który pozwala 
każdemu tworzyć współdziałające z programem wtycz-
ki. Na stronie http://aptonic.com/extend.php znajdziemy 
obsługę Dropboxa, Twittera, bit.ly. Będziemy mogli rów-

Dropzone 1.0        
Plusy:  + wygodna obsługa 

+ możliwość tworzenia wtyczek

Minusy: – brak katalogów, co sprawia, że przy dużej ilości Akcji 
może pojawić się chaos

Producent: Aptonic Software

Cena: 14 dolarów

Witryna: http://aptonic.com/

nież – dzięki udostępnionym rozszerzeniom – szybko włą-
czyć wygaszacz ekranu lub uśpić komputer.

Lubię porządek w Docku. Lubię możliwość szybkiego 
dotarcia do aplikacji oraz katalogów na dysku. Dropzone 
daje mi to wszystko, a nawet znacznie więcej. Wszystko 

mogę umieścić pod jedną ikoną obok wyświetlanego ze-
gara na belce systemowej. Do tego dochodzą praktycz-
nie nieograniczone możliwości wtyczek, które miejmy 
nadzieję będą się mnożyć. Doskonały program poma-
gający znacznie przyspieszyć pracę. Dropzone skutecz-
nie odmienia znaczenie funkcjonalności „przeciągnij 
i upuść”. Za to należą mu się gromkie brawa. «

DropZone 1.0

http://aptonic.com/
http://aptonic.com/extend.php
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PRZeMYSłAW	MARcZYńSkI

To,	co	pisarze	lubią	najbardziej

Wśród edytorów tekstu odnajdujemy wielkie kombaj-
ny z masą opcji oraz te minimalistyczne produkcje, któ-
rych zadaniem jest pomoc autorowi w przelewaniu my-
śli na cyfrowy papier ekranu komputera. Jedną z tych 
produkcji jest program WriteRoom, który niedawno 
otrzymał nowy numer wersji, a wraz z nim kilka cieka-
wych funkcji.

Od zawsze Hoga Bay Software zabiegała o to, by Wri-
teRoom był „czystym” produktem, bez zbędnych wodo-
trysków. Trzecia odsłona programu przynosi jednak kilka 
małych perełek, które nie psują tej harmonii, ale nada-
ją programowi nowy, wyjątkowy smak. Pierwszą z nich 
jest możliwość korzystania z gotowych szablonów, które 
mają pomóc w dopasowaniu środowiska, w jakim pisze-
my. Możemy więc skorzystać z dobrze znanego widoku 
Terminal, gdzie tło jest czarne, a litery zielone i innych 
przygotowanych układów graficznych. Jednak dzięki 
otwartemu charakterowi szablonów, praktycznie każdy 
może spróbować swoich sił w przygotowaniu odpowied-
niego wyglądu. Zaledwie kilka dni po publikacji progra-
mu pojawiło się kilka ciekawych propozycji, jak chociaż-
by stara kartka papirusu, na którym będziemy tworzyć. 
Wśród nowości należy wspomnieć o sesjach. W każdej 
chwili będziemy mogli zapisać stan tworzonego doku-

mentu i na tej podstawie monitorować postęp w pisa-
niu. WriteRoom 3 został wyposażony w bogaty wachlarz 
statystyk tekstu. Zaczynając od ilości znaków czy zdań, 
po ilość linii oraz stron w dokumencie. Wszystkie one 
są wyświetlane na belce okna lub lewym dolnym rogu, 
więc mamy do nich ciągły dostęp. Aplikacja potrafi pra-
cować z czystym tekstem. Jeśli lubimy jednak wytłuścić 
jakiś fragment dokumentu i pracować z formatowanymi 
znakami, WriteRoom daje taką możliwość. Jak na apli-
kację nową, która pojawiła się już po publikacji nowe-
go Mac OS X, program spełnia wszystkie założenia, ja-
kich oczekujemy od aplikacji działających pod nowym 
 Lionem. Mamy więc obsługę Pełnego ekranu, Wersje 
oraz Automatyczny zapis dokumentów.

WriteRoom w trzeciej odsłonie to bardzo wyważony 
edytor tekstu, łączący w sobie minimalizm oraz możli-
wość pracy z plikami Rich Text. Pomimo tej symbiozy, 
program nie traci nic na swojej nieocenionej funkcjo-
nalności, który ma pomagać w tworzeniu dobrych tre-
ści. Nadal możemy skupić się tylko nad tekstem, a nowe 
funkcje z Mac OS X Lion powoli oduczają nas mania-
kalnego wciskania skrótu Jabłko+S. Każdy, kto pracu-
je z tekstem powinien bliżej przyjrzeć się tej produkcji. 
Na pewno warto. «

writerooM 3

writeroom 3        
Plusy:  + obsługuje funkcje z Mac OS X Lion 

+ rozbudowane statystyki 
+ obsługa szablonów wyglądu

Minusy: – można znaleźć tańsze aplikacje 
  o podobnej funkcjonalności

Producent:	Hoga Bay Software

Cena: 9,99 dolarów

Witryna:	http://www.hogbaysoftware.com/products/writeroom

http://www.hogbaysoftware.com/products/writeroom
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Świat zbudowany z sześcianów o grafice, wydawać by się 
mogło, pamiętającej zamierzchłe czasy… „Rażąca” pik-
seloza.. Mimo tych „wad”, dla wielu osób zdecydowanie 
dyskwalifikujących produkt, przeglądając komentarze na 
temat Minecraft spotkałem się z bardzo pozytywnymi 
opiniami. Zaczęło mnie zastanawiać, co ci ludzie w tym 
widzą? Zaciekawiony postanowiłem zakupić tę grę i… 
przepadłem na dobre w sześciennym świecie.

»  Pięścią w drzewo, czyli trudne początki

Po uruchomieniu gry pokazuje się nam menu, z którego 
możemy przejść do gry jednoosobowej, wieloosobowej, 
zmienić zestaw tekstur (po uprzednim ich pobraniu) lub 
przejść do menu opcji. Nie zastanawiając się długo, wy-

o	dziele	kilkuosobowego,	szwedzkie-
go	studia	Mojang	słyszałem	na	długo	
zanim	przyszło	mi	w ich	flagową	grę	
zagrać.	Pierwsze	screeny	i filmy,	któ-
re	ujrzałem	budziły	we	mnie	mieszane	
uczucia.	oto	bowiem	ujrzałem	świat	
zbudowany	 z  sześcianów	o grafice,	
wydawać	by	się	mogło,	pamiętającej	
zamierzchłe	czasy	–	a przecież	Mine-
craft	powstał	w 2009	roku	–	i „rażą-
cej”	pikselozą.

MAcIej	SkRZYPcZAk

Minecraft, cZyli 
oGranicZa cię tylko 
twoja wyoBraźnia
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brałem tryb dla pojedynczego gracza, ekran załadował 
mapę i wylądowałem na plaży. Od razu poczułem się 
jak rozbitek, bez niczego przy sobie, w nieznanym miej-
scu, pośród nieznanej flory i fauny. Z prawego dolnego 
rogu ekranu wystawało mi kanciaste „coś”, co później 
okazało się być moją ręką:)

Zacząłem więc zwiedzać mój nowy „dom”, ale co ro-
bić dalej, nie miałem pojęcia. Tu mamy pierwszy i chy-
ba jedyny minus tej gry – żadnego tutoriala, żadnego 
helpa, żadnych podpowiedzi. Ale nie zrażając się, wy-
skoczyłem szybko po pomoc do najbardziej znanego 
„wujka” w Internecie, dzięki czemu znalazłem intere-
sujące mnie informacje. Zresztą później okazało się, że 
na głównej stronie gry – www.minecraft.net – są poda-
ne odnośniki do stron społecznościowych, np. do Mi-
necraftowej wikipedii i inne. Odnalezienie pomocy fil-
mowych także nie stanowiło większych problemów. Na 
YouTube jest tego od groma i więcej, ale szczególnie po-
lecam zasubskrybować użytkownika paulsoaresjr oraz 
koniecznie zapoznać się z jego serią poradników How 
to Survive & Thrive (co prawda po angielsku, ale świet-
nie zrobione).

Tak przygotowany, obeznany z rozgrywką, wróciłem 
na nieznany (aczkolwiek już mniej nieprzyjazny) ląd. 
Wiedziałem, że mam ograniczony czas dnia (który trwa 
10 min. „w realu” oraz dodatkowo zmierzch i świt – po 
1,5 min), kiedy muszę znaleźć lub wybudować sobie kry-
jówkę nim nadejdzie noc (trwająca 7 min, czyli cała doba 
trwa w sumie 20 min). Bo gdy noc już nadejdzie, zaczną 
się pojawiać potwory pragnące pozbawić nas życia… Ale 
cofnijmy się jeszcze parę minut wcześniej, gdy kwadra-
towe słońce wędrowało sobie spokojnie wysoko po nie-
bie. Aby wybudować kryjówkę, potrzebujemy surowców. 
Skąd je wziąć? Ano z otaczającego nas świata. I tak na 
przykład: aby pozyskać drewno podchodzimy do drze-
wa i zaczynamy je boksować, tak – boksować! Niczym 
Rocky Balboa przed swoją ostatnią walką:) Do tego celu 

służy nam przytrzymanie LPM (czyli dla niewiedzących 
Lewy Przycisk Myszy). Po chwili niebotycznego wysiłku 
od drzewa odskakuje mniejszy sześcianik drzewa, któ-
ry możemy podnieść, a następnie, np. postawić na zie-
mi za pomocą PPM (Prawego Przycisku Myszy).

»  Kilof w ręku i miecz w pochwie, czyli 
tworzymy przedmioty

Mając już drewno w ręku wchodzimy do widoku ekwipun-
ku (standardowo przycisk E), gdzie w prawym  górnym 
rogu jest kwadratowa siatka o polach 2x2.  Wstawiając 
tam nasz zebrany kawałek drewna, po prawej stronie 
zobaczymy nowe elementy, w tym przypadku deski 
– i to aż cztery! W ten sposób stworzyliśmy pierwszy 
przedmiot. Jednak na tym nie koniec. Będąc ciągle w wi-
doku ekwipunku możemy wziąć powstałe deski (LPM) 
i „rozłożyć” je pojedynczo na wspomnianej wcześniej 
siatce 2x2 (PPM), dzięki czemu powstanie stół rzemieśl-
niczy, dający nam większą siatkę (3x3) do tworzenia bar-
dziej skomplikowanych przedmiotów (po listę wszyst-
kich możliwych do zrobienia przedmiotów odsyłam 
na stronę http://www.minecraftwiki.net/wiki/Crafting). 
A jest ich naprawdę dużo – od pochodni, których nigdy 
za wiele, przez miecze i łuki, a na częściach mechanicz-
nych, z których ludzie stwarzają niesamowite mecha-
nizmy, skończywszy. I w tym momencie wszystko krę-
ci się wokół zaplanowania budowli lub mechanizmu, 
zdobycia odpowiednich materiałów do ich zbudowania, 
a przy tym utrzymania się przy życiu, bo w momencie 
śmierci wszystkie nasze przedmioty, które nieśliśmy 
w ekwipunku, zostaną na miejscu, a my zespawnujemy 
się albo w początkowym punkcie gry, albo w miejscu, 
gdzie spaliśmy w łóżku. I na odratowanie wszystkich 
rzeczy mamy ograniczony czas, po którym bezpowrot-
nie znikną.

http://www.minecraft.net
http://www.minecraftwiki.net/wiki/Crafting
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»  Ale śmieszny zielony stworek… booom!, 
czyli poznajemy faunę

Jeśli celem jest utrzymanie się przy życiu, to coś musi 
chcieć je nam odebrać. Tak jak wspomniałem wcześniej, 
wraz z nadejściem nocy pojawiają się potwory. Należą 
do nich powolny, wydający głębokie pomruki i zielony 
jak spleśniały ser Zombie, szyjący łukiem Szkielet i bez-
ręki, czworonożny i wiecznie smutny Creeper, który pra-
gnie się po prostu przytulić, ale niestety w momencie 
zażyłości ta naładowana prochem strzelniczym kreatu-
ra wybucha, czyniąc przy tym nierzadko sporo szkód. 
W grze występują jeszcze inne potwory, ale o niektó-
rych z nich chciałbym wspomnieć troszkę później. Żeby 
jednak nie było zbyt łatwo, Creeper pojawia się też nor-
malnie w dzień, natomiast w ciemnych miejscach spo-
tkamy też Szkielety i Zombie (które jednak wywabione 
na słońce spalają się). Na naszej drodze spotkamy jed-
nak także i świnkę, z której możemy w mało humani-
tarny sposób zdobyć wieprzowinę, krowę „dającą” ste-
ki, oraz kurczaka z drobiem:) Nieraz też zaznajomimy się 
z różnokolorowymi owcami, które mogą nam dać (przy 
użyciu nożyc w bezbolesny sposób) wełnę, a w wodzie 
napotkamy ośmiornice, które po śmierci gubią czarny 
barwnik do wełny (bo wełny można później kolorować).

»  O w mordę… (lub inne odpowiednie 
słowa wyrażające zachwyt), 
czyli generator map

Rzecz, która mnie najbardziej urzekła w tej grze – oprócz 
możliwości budowania czegokolwiek – to sam świat. Za 
każdym razem, gdy uruchomimy nowy świat, możemy 
mieć pewność, że na drugi taki nie trafimy (choć jest je-
den sposób pozwalający na stworzenie za każdym ra-
zem konkretnej mapy), bo wszystkie mapy są generowa-

ne losowo. Algorytm, odpowiedzialny za generowanie 
mapy, wywiązuje się ze swojego zadania znakomicie. 
Z pewnością niejeden raz zdarzy nam się przystanąć 
z zachwytu nad górą, której wierzchołek unosi się parę 
lub nawet kilkanaście metrów/kolocków nad resztą lądu 
albo zwiedzając głębokie kaniony napotkamy wypływa-
jącą lawę lub chociażby przekopując się do ogromnych 
jaskiń, których końce spowite będą w nieprzeniknio-
nej mgle. Sam świat, jaki możemy zwiedzić jest niemal 
nieskończony (niemal, bo może być wygenerowany na 
przestrzeni 64 000 000 metrów kwadratowych [przyj-
mując, że 1 sześcian = 1 metrowi]) wzdłuż i wszerz, na-
tomiast od samego dołu mapy do samej góry możemy 
gospodarować przestrzenią 128 metrów.

Będąc przy generatorze map, należy też wspomnieć 
o grawitacji w grze. O ile nas dotyczy całkowicie, o tyle 
przedmiotów w świecie już niezupełnie i nie wszyst-
kich. Drzewo po ścięciu kawałka nie spadnie, ale dalej 
będzie wisieć w powietrzu. Dokładnie to samo wydarzy 
się, jeżeli będziemy pod sobą stawiali klocki (jakkolwiek 
to brzmi) ziemi, pnąc się w górę, a potem zeskoczymy 
w dół i będziemy zabierać je od dołu. Te wyżej nie spad-
ną nam na głowę. Grawitacja dotyczy dwóch rodzajów 
surowców – piasku i żwiru, które przytwierdzone przez 
nas do urwiska zsuną się pionowo na dół. Jest to przy-
datne w miejscach, gdzie nie ma łatwej drogi na dół, wy-
starczy wtedy upuszczać kolejne klocki któregoś z tych 
materiałów, a następnie po usypaniu „górki” wskoczyć 
na nią i zacząć kopać w dół:)

»  Serce podskoczyło mi do gardła, 
czyli udźwiękowienie

Jak wiadomo dźwięk w grach odgrywa dużą rolę. Nie ina-
czej jest i w tym wypadku. Dźwięki dochodzące z oto-
czenia nieraz uratują nam życie, pozwolą odnaleźć nowe 



 » 2011 nr 12 » Gry: os x » Minecraft 93

jaskinie, albo znaleźć źródło pożywienia. Potrafią także 
przestraszyć. Przynajmniej mnie. Kiedy schodziłem aku-
rat do jednej z jaskiń, wychyliłem się za róg, a tam stał 
Szkielet i strzelił we mnie z łuku. Podskoczyłem w tym 
momencie tak, że nawet moja żona się przestraszyła, 
a dziecko prawie się obudziło:)

Z kolei jeśli chodzi o podkład muzyczny, to nie jest 
on nużący, włącza się co jakiś czas. Nie zmienia się co 
prawda w zależności od bieżącej sytuacji w grze, ale po-
trafi skutecznie umilić czas.

»  Czy damy radę? Tak, damy radę!, 
czyli gra wieloosobowa

Czynnikiem mogącym zadecydować, czy dana gra bę-
dzie zapamiętana i używana przez nawet lata, jest moż-
liwość wspólnej zabawy z innymi ludźmi (najlepszym 
przykładem jest chociażby Starcraft). Także tu Minecraft 
nie zawodzi. Co prawda dalej mamy do wyboru te same 
tryby gry, możemy robić praktycznie to samo, co w sin-
glu, ale jakoś ze znajomymi gra się zupełnie inaczej. Jeśli 
chodzi, np. o budowanie, to grając w pojedynkę może-
my stworzyć przepiękne budowle, posągi, itp. Z pew-
nością pochłonie to ogromne ilości, jednak przy pomo-
cy przyjaciół możemy zdziałać o wiele więcej: budować 
całe miasta, tworzyć nowe lądy, itp.; a nawet szybciej 
(no bo w końcu mamy współpracowników). Na zachętę 
mogę polecić wyszukanie na YouTube timelapse’a z wy-
konania miasta-wyspy od podstaw. Jedno słowo może 
tylko określić efekty – WOW. Mnogość serwerów pozwa-
la przebierać i wybrać najbardziej nam odpowiadający. 
A jeśli takowego nie znajdziemy, albo po prostu nie chce 
się nam szukać? Nic prostszego. Możemy założyć wła-
sny serwer do grania z przyjaciółmi, możliwe jest na-
wet postawienie serwera działającego po LAN-ie, gdy-
by akurat zabrakło Internetu.

»  (Don’t) look into my eyes..., 
czyli Adventure Update

Wraz z pojawieniem się wersji 1.8 gry dało się zauważyć 
znaczne zmiany w rozgrywce. Doszedł poziom głodu, 
który niezbyt namolnie, aczkolwiek stanowczo, przypo-
mina nam o potrzebie regularnego uzupełniania pokar-
mu w grze, co skutkuje automatycznym odzyskiwaniem 
zdrowia. Mamy też możliwość biegania, co zdecydowa-
nie ułatwi poruszanie się po naszym świecie. Dodat-
kowo pojawiły się nowe potwory:  Enderman – wyso-
ki na 3 metry stwór, który przemierza świat i lubi od 
czasu do czasu ukraść skądś klocek czy to z ziemi, czy 
nawet z naszego domku. Jest on neutralny dopóty, do-
póki na niego nie spojrzymy, co skutkuje jego utkwie-
niem wzroku w nas, a w wypadku, gdy zechcemy się 
odwrócić – stwór do nas biegnie z zamiarem zaatako-
wania. Obrona przed nim nie jest wcale najłatwiejsza, 
bo ma on właściwości teleportowania w momentach, 
gdy chcemy go uderzyć. Drugim stworem jest Silverfish 
wyskakujący losowo po rozłupaniu kamienia w pewnej 
nowej lokacji. Jest raczej dość słaby i niezbyt szkodliwy 
w pojedynkę. Jednak uderzenie jednego przedstawicie-
la tego gatunku spowoduje wezwanie na ratunek wie-
lu jego pobratymców, co już znacznie bardziej potrafi 
napsuć krwi. Kolejnym monstrum jest wyczekiwany od 
dawna przez społeczność ogromny smok, którego jed-
nak nie spotkamy w normalnym świecie (i bardzo do-
brze, bo mógłby zasiać ogromne spustoszenia nie tyl-
ko wśród natury, ale również i wobec naszych skrzętnie 
wykończonych budowli, nad którymi nierzadko spędzi-
liśmy wiele czasu), a w nowym wymiarze, do którego 
drogę znaleźć nie jest tak łatwo. Oprócz świata smo-
ków w grze odnajdziemy inny – Nether – przypomina-
jący nieco piekło, ale nie będę się rozpisywać na ten te-
mat, bo uważam, że warto dotrzeć i zobaczyć obydwa 
równoległe światy na własne oczy. Odnośnie dodatku 
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Adventure nadmienię jeszcze tylko krótko, że wprowa-
dza on także pewne elementy „magiczne”, mające uła-
twić rozgrywkę i ulepszać przedmioty. Ale to też lepiej 
odkryć samemu;)

»  Minecon, czyli oficjalne 
wydanie gry

Niedawno Mojang ogłosił, że liczba zarejestrowa-
nych użytkowników Minecrafta przekroczyła 4 mi-
liony. W  porównaniu do dzieł takiej wytwórni jak 
 Electronic Arts, może i nie jest to liczba oszałamia-
jąca, ale jak na wytwór studia liczącego tak mało jak 
na dzisiejsze czasy osób, zmienia całkowicie postać 
rzeczy. Sukces gry jest też bardzo zaskakujący biorąc 
pod uwagę, że ujrzała ona światło dzienne jako wer-
sja  Alpha, czyli posiadająca wiele niedoróbek, błędów. 
Potem przyszedł czas na wersję Beta, która także nie 
była doskonała. Dopiero 18 listopada bieżącego roku 
na imprezie poświęconej tylko i wyłącznie Minecra-
ftowi, czyli na Mineconie, zostanie ogłoszona oficjal-
na wersja gry.

»  Hello Steve, czyli zdecydowanie 
warto kupić

Minecraft jako należąca do nurtu Indie Games, czyli gier 
tworzonych przez niezależne studia deweloperskie, od-
niosła ogromny sukces. Już sam ten fakt powinien za-
chęcić do kupna te osoby, które cenią sobie niczym nie 
ograniczony świat i zupełną swobodę w działaniach.

Jest to także gra, która nie wyznacza granic wieko-
wych. Cieszą się nią zarówno dzieci, jaki i młodzież, 
a nawet dorośli. Mało tego, jest to doskonała pozycja 
do grania całą rodziną. Potencjał Minecrafta zauważy-
ła również oświata, co prawda nie polska, a amerykań-
ska. Powstaje bowiem właśnie program nauczania in-
formatyki dla najmłodszych właśnie w oparciu o tę grę. 
Jest ona doskonała do wyrobienia u dzieci koordyna-
cji ruchowej z wykorzystaniem myszy i klawiatury, po-
strzegania przestrzennego, kreatywności i wielu innych 
rzeczy. Mam nadzieję, że mój niespełna dwumiesięczny 
synek, kiedy już podrośnie trochę, będzie chciał zagrać 
ze swoim tatą i będą to mile spędzone chwile.:)

Z czystym sumieniem i ze zdecydowaniem polecam 
więc Minecrafta. Ale uwaga, strasznie wciąga!;) «

http://www.nozbe.com
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Choć Tiger Woods PGA TOUR 12 
jest już dostępny w AppStore od 
dawna, to jednak warto się po-
nownie pochylić nad tą grą, gdyż 
całkiem niedawno doczekała się 
ona znacznego update-u. Dzię-
ki temu tytuł ten stał się jesz-
cze ciekawszy. Ale zacznijmy od 
początku.

Tytuł od EA oferuje nam do 
wyboru wiele różnych rodzajów rozgrywki, począwszy 
od „wolnej rozgrywki” (do wyboru 6 typów rozgrywki 
na jednym z 8 dostępnych pól golfowych), przez uczest-
nictwo w tytułowych PGA TOUR, na licznych „wyzwa-
niach” skończywszy. Co warte uwagi, dzięki integracji 
z Facebookiem gra pozwala nam rywalizować i dzie-

Tiger’a Woods’a część	naszych	czytelników	zapewne	
skojarzy	z wywołanym	na	przełomie	2009-2010	roku	
skandalem	obyczajowym.	Nie	zmienia	 to	 jednak	 fak-
tu,	że	jest	on	wciąż	jednym	z najlepszych	golfistów	na	
świecie.	Nic	więc	dziwnego,	że	to	właśnie	jego	nazwi-
sko	sygnuje	najnowszą	wersję	symulatora	golfa	od	eA.

kRZYSZToF	MoRAWSkI

lić się naszymi wynikami ze znajomymi. Oczywiście do-
stępny jest również tryb multiplayer (gra przez Wi-Fi 
lub bluetooth).

Pola, na których przyjdzie nam grać charakteryzują 
się różnorodnym poziomem trudności, natomiast sama 
rozgrywka choć wymagająca na pewno nieco wprawy 
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(niektórym osobom na początku może przysporzyć nie-
co trudności) po opanowaniu dostarcza wiele frajdy. My-
ślę, że ekipie z EA udało się bardzo sprawnie osiągnąć 
dobry kompromis między realizmem rozgrywki i pew-
nymi ułatwieniami, dzięki którym gra pozwala nam sku-
pić się na czerpaniu przyjemności z rozgrywki, a nie na 
technicznych aspektach niezbędnych do wykonania da-
nego uderzenia.

Jak przystało na grę typu SIM, w Tiger Woods 
PGA TOUR 12 za wygrane turnieje czy wykonane zada-
nia z serii „challenge” dostawać będziemy pieniądze, 
dzięki którym możemy rozwijać umiejętności oraz za-
kupić lepszy sprzęt dla naszego gracza, a wszystko to, 
by rozgrywka stała się łatwiejsza i przyjemniejsza. Dla 
niecierpliwych dostępny jest też sklep, w którym może-
my kupić wirtualną walutę w celu przyśpieszenia swo-
jego rozwoju.

Myślę, że każdy, kto lubi choć trochę grę w golfa może 
„w ciemno” sięgnąć po ten tytuł, gdyż jest to na pewno 
jedna z najlepszych – jak nie najlepsza – pozycja z tego 
gatunku. Również osoby, które nie miały okazji cieszyć 
się tym sportem w rzeczywistości powinny się zainte-
resować PGA TOUR 12, aby choć wirtualnie móc cie-
szyć się cichym szumem wiatru czy rzek oraz charakte-
rystycznym odgłosem uderzanej piłeczki do golfa. Na 
pewno pozwoli to zrelaksować się i wyciszyć po ciężkim 
dniu w pracy. «

tiger woods  
pGa tour 12        
Producent: Electronic Arts

Cena:	0,79 Euro

Plusy:		 + Duży realizm rozgrywki 
 + Niska cena 
 + Wiele różnych rodzajów rozgrywki

Minusy:		– Grafika nie powala na kolana

Video:	http://www.youtube.com/
watch?v=r40gSYbzNFc&feature=player_embedded

Link	do	sklepu:	http://itunes.apple.com/us/app/
tiger-woods-pga-tour-12/id427647815?mt=8

http://www.youtube.com/watch?v=r40gSYbzNFc&feature=player_embedded
http://itunes.apple.com/us/app/tiger-woods-pga-tour-12/id427647815?mt=8
http://www.sare.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=r40gSYbzNFc&feature=player_embedded
http://itunes.apple.com/us/app/tiger-woods-pga-tour-12/id427647815?mt=8
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PowerPoint 2011 dla Mac umożliwia osadzanie w slajdzie 
prezentacji filmów lub klipów wideo oraz poddanie ich 
podstawowej edycji, bez potrzeby uciekania się do pro-
gramów zewnętrznych.

Użytkownik może dodać film do slajdu na dwa róż-
ne sposoby. Pierwszym z nich jest wykorzystanie prze-
glądarki multimediów.

Dostęp do niej możliwy jest: 
poprzez ikonę w górnym pasku narzędziowym

poprzez odpowiednią ikonę w sekcji „wstawiania” wstąż-
ki narzędzi głównych

lub poprzez menu Wstaw > Film > Przeglądarka Filmów
Możliwe jest również tradycyjne wybranie pliku, po-

przez wybranie komendy „Film z pliku”.
Zaznaczenie filmu poprzez podwójne kliknięcie na 

tym elemencie prezentacji przełącza wstążkę na zestaw 
narzędzi edycyjnych.

Możemy za ich pomocą wybrać sposób zachowania 
się filmu (start automatyczny czy po kliknięciu myszą, 
wyświetlanie w trybie pełnoekranowym itp.) oraz do-
konać prostej edycji.

kRYSTIAN	koZeRAWSkI

osaDZanie filMu 
wiDeo w prezentacji 
powerpoint 2011 dla Mac
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Film osadzony w slajdzie prezentuje się z pozoru 
mało atrakcyjnie, jako ramka określająca wymiar ka-
dru oraz ikonka multimediów.

Użytkownik ma jednak możliwość określenia tzw. 
ramki plakatu, czyli obrazu, który będzie wyświetla-
ny wtedy, kiedy film nie jest odtwarzany. Jako ram-
kę plakatu można wybrać dowolny kadr z osadzone-
go filmu lub plik z obrazem czy zdjęciem.

Wstążka formatowania daje nam możliwość ko-
rekcji oraz dodania efektów do filmu. Możemy m.in. 
zmienić ustawienia kolorów, kontrast i jasność, wy-
kadrować oraz dodać ramkę, efekty odbicia czy ob-
rócić film pod kątem. Warto pamiętać, że wszelkie 
zmiany dokonywane są na kopii, a nie oryginale. Ist-
nieje jednak możliwość osadzenia w prezentacji ory-
ginalnego pliku. «
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tips & tricks
 » Modyfikacja wyglądu panelu Preferencji 
pod OS X

Do domyślnego wyglądu panelu Preferencji Systemo-
wych jesteśmy przyzwyczajeni i zapewne w większości 
akceptujemy go takim, jakim jest, czyli tak jak go zapro-
jektował Apple. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie mamy 
potrzeby wyświetlania wszystkich dostępnych opcji, to 
możemy zmodyfikować jego wygląd tak, aby widoczne 
były tylko te ikony, które nas interesują.

Najpierw należy uruchomić Preferencje	Systemo-
we i następnie przejść do menu Widok, w którym wy-
bieramy opcję Dostosuj... Panel preferencji zmieni się 
i przy każdej ikonie pojawią się ptaszki, które możemy 
dowolnie odznaczać, aby usunąć z widoku niepotrzeb-
ne elementy.

Zatwierdzenie zmian ukrywa ikony. Jeśli chcemy je 
z jakiegoś powodu przywrócić, wystarczy ponownie wy-
brać powyższą opcję i zaznaczyć odpowiedniego ptasz-
ka. Ciekawostką jest również możliwość wyłączenia 
kategorii w Preferencjach i wyświetlanie całości alfa-
betycznie – w menu Widok jest do tego stosowna opcja 
Sortuj	alfabetycznie.

[WP]

 » Godzinowa prognoza pogody w iOS

Nie wiem jak Wy, ale ja je-
stem wręcz uzależniony od 
sprawdzania pogody.

Bardzo często ją spraw-
dzam. Odkąd mamy po-
wiadomienia w iOS 5 sta-
ło się to jeszcze prostsze. 
Jednak wbudowana w sys-
tem prognoza pogody była 
dosyć ograniczona. Dlate-
go często korzystałem do 
tej pory z programów ze-
wnętrznych, np. Weather 
Pro, które dawały mi moż-
liwość podglądu prognozy 
w trybie godzinnym.

Od iOS 5 okazuje się, że 
systemowa prognoza rów-
nież ma podgląd godzinowy.

Aby zobaczyć jak wygląda pogoda bardziej szczegó-
łowo, musimy kliknąć w datę, która nas interesuje. Roz-
wija się wtedy dzień z podziałem na godziny. Wygodne.

[DŁ]

 » Kopiowanie tekstu z ominięciem 
Clipboard

Problem: Chcemy przenieść tekst z TextEdit do Worda, 
ale skopiowaliśmy wcześniej „ważny” tekst, który chce-
my także wykorzystać.

Zwykłe	 rozwiązanie: Wklejamy gdzieś „ważny” 
tekst, następnie kopiujemy zawartość TextEdit, wkle-
jamy do Worda, a następnej znowu kopiujemy „ ważny” 
tekst.

Application	Switcher: Zaznaczamy zawartość TextE-
dit. Klikamy i przytrzymujemy tekst i zaczynamy go prze-
nosić tak samo, jak byśmy chcieli przenieść plik. Prze-
łączamy się (Cmd+Tab) do Worda i upuszczamy tekst. 
Ominęliśmy w ten sposób zawartość schowka, w którym 
znajdował się i dalej się znajduje „ważny” tekst.

[MS]

http://www.makoweabc.pl/2009/02/os-x-preferencje-systemowe/
http://www.makoweabc.pl/2009/02/os-x-preferencje-systemowe/
http://itunes.apple.com/pl/app/weatherpro/id294631159?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/weatherpro/id294631159?mt=8
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 » Natywne powiadomienia o aktualnie 
 odtwarzanych utworach w iTunes

Mało kto nie słyszał o aplikacji wyświetlającej powiado-
mienia z różnych aplikacji o nazwie Growl. Jeden z jego 
pluginów umożliwia wyświetlanie aktualnie granych 
utworów w iTunes. Czy wiecie jednak, że w Mac OS X 
Lion istnieje możliwość natywnego powiadamiania o ko-
lejnych odtwarzanych utworach w iTunes? Domyślnie jest 
ona jednak wyłączona. Żeby ją włączyćm, należy wpisać 
dwie linijki poleceń w Terminalu (po uprzednim wyłącze-
niu iTunes): 

defaults	write	 com.apple.dock	 itunes-notifica-
tions	-bool	TRUE;killall	Dock

Już sama ta komenda sprawia, że powiadomienia 
będą wyświetlane, jednak możemy to jeszcze upiększyć 
o ikonkę iTunes, wpisując drugą komendę (także pamię-
tając o wcześniejszym zamknięciu iTunes): 

defaults	write	 com.apple.dock	notification-al-
ways-show-image	-bool	TRUE;killall	Dock

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

W ten sposób uruchomiliśmy powiadomienia o kolej-
nych utworach wyświetlane nad ikonką iTunes w Docku.

A co jeżeli będziemy chcieli wyłączyć powyższy „fi-
czer”? Zamykamy iTunes i w Terminalu wpisujemy po-
niższe dwie komendy: 

defaults	delete	com.apple.dock	itunes-notifica-
tions	defaults	delete	com.apple.dock	notification-
-always-show-image;killall	Dock

[MS]

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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Pewien bezrobotny matematyk z Afroazji opracował 
prawo Ligadula, na podstawie którego przy wzięciu pod 
uwagę maksymalnej liczby zmiennych można było usta-
lić tak zwaną przyszłość bliską (liczoną w dniach, najwy-
żej tygodniach od daty ustalenia).
Pewien bezrobotny wynalazca z Ośmiogrodu opraco-
wał Futurobota – urządzenie, które wykorzystywało 
prawo Ligadula w najbliższym otoczeniu osoby z niego 
korzystającej.
– Słuchaj! No działa! – szczebiotała przez telefon Mar-
tyna. – Wiesz, włączyłam, wprowadziłam dane i wyszło 
mi, że Robi wróci do domu pijany i będzie wyrzucał me-
ble przez okno, więc nawet nie sprzątałam!
– No i... – spytała leniwie Bożena, bo Robi od Marty-
ny drugi mąż zupełnie jej nie interesował. Nie ten Robi.
– No i przyszedł i zrobił awanturę i mieszkanie jak po 
tornado! I powiem ci kochana, że mi ulżyło. Wiesz, co by 
było, jakbym zrobiła wielkie sprzątanie. Rewelacja ten 
Futurobot. Mogę ci sprzedać jeden, bo akurat kupiłam 
więcej dla znajomych.
Bożena najpierw nie chciała, a potem chciała. Zaraz po 
tym, jak obejrzała na kanale TV Aneks Kuchenny po-
wtórkę programu Przekąski Robiego.
Robi Przekąska. Kochał go cały kraj. Taki kruchy i czu-
ły zarazem. Przystojny. Apetyczny. Z klasą wiosenne-
go szczypiorku. Szanujące się panie i panowie domu za 
punkt honoru stawiali sobie przygotować potrawę we-
dług Robiego na piątkowy wieczór lub sobotni pierw-
szy obiad. Bożena też. I prawie zawsze jej się udawało. 
Z wyjątkiem rosołu z indykaczki. Niby takie proste, ale 
wywar nie był klarowny jak u Robiego, no i nigdy nie 
dało się go zjeść.
Kupiła Futurobota i już po pierwszym włączeniu wie-
działa, że to był dobry zakup. Gdy wprowadziła dane 
o celu (rosół) i referencjach (Robi Przekąska) urządze-
nie powiedziało do niej upojnym głosem tej sławy pol-
skiej kuchni: 
– No to bierzemy się do pracy i głowa do góry, będzie 
dobrze.
Gotowało jej się wspaniale. Jak nigdy wcześniej. I szyb-
ko. W porównaniu z siedmioma godzinami wprowadza-
nia danych te dwie godziny dochodzenia na wolnym 
ogniu to była ulotna chwila. Bożena wiedziała, że się 
uda. Musiało się udać – przecież wieczorem Franek za-

rosół a priori

prosił znajomych z ambasady, którzy chcieli spróbować 
czegoś naprawdę polskiego.
Po dwóch godzinach Futurobot odetchnął z ulgą i po-
wiedział czule: 
– Moja pani. Proszę się częstować!
Poczęstowała się i o mało nie zwymiotowała. Znowu 
nie do zjedzenia, a nawet gorsze. Nie rozumiała, jak do 
tego mogło dojść, przecież w zależności od tego, jak 
rozwijała się sytuacja, robot korygował wprowadzanie 
nowych składników, na przykład musiała dołożyć jed-
ną marchewkę więcej i wyrzucić z wywaru dwa ziaren-
ka ziela angielskiego.
– Jak do tego doszło? – spytała Bożena z wyrzutem.
Robot nie odpowiadał.
– No jak, powiedz mi, co się z tobą stało?
Nic.
– Najpierw ci zaufałam a teraz nic? Jak możesz.
Nic.
– Nawet słowa „przepraszam”?
Zamiast słowa „przepraszam” Futurobot wydrukował 
z dostawki drukującej kartkę: 
*****Rosół a priori failure confirmed*****
PRZYCZYNY: 
– zbyt dużo światła bezpośredniego – 1%
– za miękkie mięso – 7%
– za twarda woda – 9%
– inne – 83%

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

niżej poDpisany

http://www.feedbooks.com/book/3126
http://passwordincorrect.com
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W	historii	 kina	mamy	 kilka	 ponad-
czasowych	 serii.	 I	 tak	oto	 jest	Saga	
„Gwiezdnych	Wojen”,	 cztery	 części	
przygód	„Indiany	jones’a”,	antologia	
„obcego”,	 trylogia	 „ojca	 chrzestne-
go”,	„Władca	pierścieni”	czy	trylogia	
Sergio	leone	o bezimiennym	Rewol-
werowcu.	To	wszystko,	to	wielkie	fil-
my,	które	uwielbiam,	cenię	i wielbię.	
ba,	każdy	z tych	filmów	jest	pod	ja-
kimś	względem	arcydziełem.

Co do tego nie ma wątpliwości – no dobra, ja nie mam. 
Ale to wszystko nie ma znaczenia, gdyż memu sercu 
i tak najbliższa jest jedna trylogia. Ta Jedyna! Ta, którą 
widziałem po raz pierwszy dzieckiem będąc i za każdym 
razem, kiedy ją oglądam, to przenoszę się w czasie. Wie-
cie już, co to jest? Panie i Panowie, dziewczęta i chłopcy, 
opowiem Wam o mojej ulubionej serii, o moich TOP 3, 
czyli „Powrocie do przyszłości” i jego trzech częściach.

 » „If my calculations are correct, when this 
baby hits eighty-eight miles per hour... 
you’re gonna see some serious shit.”

Pamiętam to doskonale, kiedy w Polsce nie było jesz-
cze Internetu, a przynajmniej nie był on tak powszech-

Back to the future – 
„Do not open until 1985”

jAN	uRbANoWIcZ
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ny jak teraz, telewizor pokazywał nam tyle kanałów, co 
palców jednej dłoni (albo jeszcze mniej), a telefon ko-
mórkowy był wielkości cegły, zasiadłem na kanapie i na 
jednym z tych kilku kanałów zaczął się jakiś film. Wtedy 
nie wiedziałem, że to, co zobaczę zapadnie w mej pa-
mięci już do końca życia i stanie się dla mnie chyba naj-
ważniejszym i najbardziej kultowym dziełem. Przesa-
dzam? A gdzie tam! Na drugim miejscu jest Saga (Saga 
jest tylko jedna, więc nie piszę, o jaką chodzi) i chyba 
nigdy nie „wbije się” na pierwsze miejsce, bo dla mnie 
nie ma ona takiego czaru i uroku jak przygody w czasie.

Tak więc, obejrzałem i zakochałem się. Tydzień póź-
niej zobaczyłem drugą część, a za następne siedem dni 
trzecią. Wszystko nagrałem na VHS i przez następne pra-
wie 10 lat była to moja ulubiona kaseta – która w koń-
cu została tak zajechana, że miałem wrażenie, że oglą-
dam prognozę pogody z Antarktydy.

Ale nie wszyscy muszą znać ten film. Poprawka, mu-
szą! Tylko jeszcze o tym nie wiedzą. Jak wspomniałem 
wcześniej, mamy trzy filmy; w pierwszym poznajemy 
naszych bohaterów, którymi są młody chłopak Marty 
McFly (w tej roli rewelacyjny Michael J. Fox) oraz jego 
przyjaciel, „szalony” naukowiec, Dr Emmett Brown (Chri-
stopher Lloyd). Marty to w sumie przeciętny amerykań-

ski nastolatek; w szkole bez rewelacji, ma piękną dziew-
czynę, zespół muzyczny i dziwaczną rodzinę. „Doktorek” 
to właściwie jego jedyny prawdziwy przyjaciel. Pewne-
go dnia dostaje od niego telefon, by zjawił się w środ-
ku nocy przed centrum handlowym. Marty przyjeżdża, 
a tam dowiaduje się, że Dr Brown wynalazł wehikuł. Ale 
nie byle jaki, bo na bazie samochodu DeLorean – ale ja 
bym chciał mieć to cacko! Następne wydarzenia spra-
wiają, iż Marty cofa się w czasie od 30 lat i od tej pory, 
rozpoczynają się pełne humoru i akcji próby, by powró-
cić do przyszłości.

 » „Nobody calls me ‚chicken”

W kolejnych częściach wybieramy się kolejne 30 lat… 
w przód do XXI wieku oraz na Dziki Zachód. Nie chcę 

tu w tym momencie do-
kładnie opowiadać, co 
tam zobaczymy, by nie 
psuć radości z ogląda-
nia tym, co filmów jesz-
cze nie widzieli – po 
raz kolejny, trzeba to 
nadrobić!

Mój VHS od lat jest 
nie używany. Wysłużo-
na kaseta leży gdzieś na 
dnie szafy, gdyż mam 
do niej tak wielki sen-
tyment, że nie potra-
fiłem jej wyrzucić. Kil-
ka lat temu zakupiłem 
sobie, specjalne ko-
lekcjonerskie wydanie 
wszystkich części filmu 
na DVD. Piękne meta-
lowe pudełko, na pły-
tach rozmaite dodatki, 
no i cyfrowy nośnik i ja-
kość. Już nie musiałem 
się bać, że każda kolej-
na projekcja filmu za-
szkodzi taśmie, więc 

mogłem oglądać do woli. I oglądałem.
Dla mnie jest to film na każdą pogodę i na każdy hu-

mor. Mogę go włączyć bez względu na to, czy świeci słoń-
ce i czy akurat rozpiera mnie energia czy mam „doła”. 
Zawsze jest dobry czas, by powrócić do przyszłości.

Na wzmiankę zasługują efekty specjalne, które moim 
zdaniem są na tak wysokim poziomie, że nawet dziś, 
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26 lat po premierze, mogą śmiało konkurować z wielo-
ma współczesnymi produkcjami.

Za reżyserię filmu odpowiedzialny jest Robert Ze-
meckis, a na krzesełku producenckim zasiadł Steven 
Spielberg. To nazwiska, których chyba nie trzeba niko-
mu przedstawiać i mówią one same za siebie. Od tam-
tego czasu obydwaj panowie stworzyli wiele filmów i to 
równie wielkich klasyków, ale dla mnie to właśnie przy-
gody Marty’ego i „Doktorka” są najważniejsze.

A właśnie, co mogę powiedzieć o aktorach? 
Michael J. Fox w tej roli jest po prostu genialny. Zagrał 
tę rolę znakomicie i autentycznie. A co najważniejsze, 
bardzo tę postać lubimy i jesteśmy strasznie ciekawi 
jak wyjdzie z danej sytuacji, jak potoczą się jego dalsze 
przygody. Aż trudno uwierzyć, że początkowo w tej roli 
miał być ktoś inny. Mało tego, to był ktoś inny. Przez 
pierwsze dwa tygodnie zdjęć Marty’ego grał inny aktor, 
ale twórcy uznali, że nie ma w nim tego „czegoś” i zde-
cydowali się na zmianę. Dziś wiemy, że nie mogli pod-
jąć lepszej decyzji.

Christopher Lloyd jest równie genialny – nie tylko dla-
tego, że gra genialnego naukowca. Dla mnie to taki typ 
człowieka, jakim powinien być mój nauczyciel od fizyki 
w liceum. To osoba, która często mówi naukowym języ-
kiem, ale nie ważne jest to, że większości nie rozumie-
my, bo po prostu go lubimy i chcemy usłyszeć więcej.

 » „Roads? Where we’re going, we don’t 
need roads.”

Ale to wszystko, co tu piszę, nie jest spowodowane tym, 
że tak kocham te filmy. No, nie tylko tym. Rok temu na 
rynek weszło wydanie Bluray tej wspaniałej trylogii, ale 
ja bardzo długo nie mogłem zdecydować się na jej za-
kup. Głównie ze względu na cenę, gdyż 300 zł za 3 filmy, 
nawet tak przeze mnie uwielbiane, to dość sporo. Nie-
wiele ponad 300 zł zapłaciłem za 6 części „Gwiezdnych 
Wojen” + 3 płyty z dodatkami. Ale na szczęście, w jed-
nym ze sklepów natrafiłem niedawno na promocję i ku-
piłem to wydanie za mniej niż 200 zł. Takiej okazji nie 
mogłem przegapić i dzięki temu mogę znów cieszyć się 
jak dziecko. A jest czym, bo obraz jest super! Co praw-
da już na posiadanym przeze mnie wydaniu DVD był on 
bardzo przyzwoity, ale nie oszukujmy się, Bluray to Blu-
ray. „Powrót do przyszłości” w FullHD to dla mnie, jako 
kinomaniaka, Gwiazdka, która przyszła w tym roku tro-
chę wcześniej. Cieszę się jak dziecko wkładając płytę 
do odtwarzacza i zasiadając na kanapie. Przez ten naj-
bliższe niecałe dwie godziny świat dla mnie nie istnie-
je – tylko film i ja. I tu jest kolejny przykład, świadczą-

cy o niezwykłości tych filmów; tylko on potrafi sprawić, 
że się tak wyłączę, że zapominam o moich problemach, 
że cieszę się po prostu z tego, co oglądam. Czysta roz-
rywka. Myślę, że na tym właśnie polega magia kina. Je-
śli tak, to cała trylogia to Merlin, a ja chcę do końca ży-
cia słuchać jego zaklęć. To filmowa miłość mojego życia, 
która zawsze potrafi sprawić, że na mojej twarzy poja-
wi się uśmiech, a świat już nie jest taki szary.

 » „Great Scott!”

Na sam koniec coś dla nas wszystkich, którzy korzy-
stamy z Nadgryzionych Jabłek. Jak wszyscy doskonale 
wiecie, jakiś czas temu wszedł do Polski iTunes Store, 
a w nim także i dział z filami. Nic nie cieszy mnie tak jak 
to, że „Powrót do przyszłości” również się w nim znaj-
duje – i to oczywiście w HD. Dlatego, jeśli jeszcze fil-
mu nie widzieliście, to go sobie wypożyczcie. Jeśli chce-
cie go mieć, ale cena za wydanie Bluray jest za wysoka, 
kupcie. Gwarantuję – powtórzę – gwarantuję Wam, że 
każda złotówka, a właściwie eurocent, wydany na te fil-
my to inwestycja w porządną rozrywkę na kilka lat, bo 
jak raz obejrzycie, to będziecie często do tego wracać.
„Powrót	do	przyszłości”
http://bit.ly/sDy0HU

„Powrót	do	przyszłości	II”
http://bit.ly/vssKvY

„Powrót	do	przyszłości	III”
http://bit.ly/s9RPR3

Dodatkowo polecam również remake oryginalnego 
zwiastuna pierwszej części filmu, który powstał w ze-
szłym roku na potrzeby kampanii reklamowej Scream 
Awards 2010, na których gali pojawili się między inny-
mi bohaterowie „Powrotu do przyszłości”.
http://bit.ly/u1UZ6d

obserwuj nas
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»  Breaking Bad – 
Music From The 
Orginal Television 
Series

Nigdy nie byłem fanem se-
riali telewizyjnych i jakoś 
ciężko mi było „wkręcić” 
się w oglądanie odcinka za 
odcinkiem, nie mówiąc już 
o obejrzeniu wszystkich serii od A do Z. Gdy wszyscy 
mówili o Prison Breaku czy Housie, ja nie wiedziałem, 
co Oni w tym widzą. Tak było do momentu obejrzenia 
pierwszego odcinka Breaking Bad. Później był drugi, 
trzeci i nagle spostrzegłem się, że obejrzałem cztery se-
rie i wcale nie miałem dosyć. Każdy odcinek wprowa-
dzał mnie w świat bohaterów tego dramatu i po skoń-
czeniu ostatniego musiałem wrócić do rzeczywistości, 
co nie było fajne. Wtedy wpadłem na pomysł sprawdze-
nia, czy jest oficjalny soundtrack serialu, który mógłby 
wypełnić mi tę pustą lukę w oczekiwaniu na kolejny, pią-
ty sezon. Okazuje się, że jest i to w polskim iTunes Sto-
re. W ten właśnie sposób pierwszy raz w życiu słucham 
soundtracku i to na dodatek z serialu.

Muzykę do niego skomponował Dave Porter i jego 
kompozycje przewijają się między „skradzionymi” utwo-
rami innych artystów, które wykorzystane były w róż-
nych odcinkach. Wszystko zaczyna się oczywiście tak, 
jak każdy kolejny odcinek - kompozycją tytułową Dava 
Portera „Breaking Bad Main Title Theme”, dzięki czemu 
od razu przenosimy się w chemiczny świat Waltera H 
Whitea oraz Jessego Pinkmana. Dalej jest już bardzo róż-
norodnie, co nikogo nie powinno zdziwić, bo dokładnie 
taki sam jest serial. Wesoły utwór „Out of Time Man”, 
w wykonaniu Micka Harveya, jest bliski naszym sercom 
z powodu T-love, którzy wykonali jego równie świetny 
cover, nazywając go „Syn miasta”. Jest też meksykańska 
ballada o Heisenbergu, która rozśmiesza i przypomina 
miejsca, w jakich działa się akcja serialu. Jednak w więk-
szości zawarte są na tej płycie utwory instrumentalne, 

które towarzyszyły nam przy oglądaniu każdego z 46 do 
tej pory wyemitowanych odcinków.

Ten album to oczywiście pozycja wyłącznie dla osób, 
które oglądały Breaking Bad i dla innych nie ma żadnej 
wartości. Analogicznie przenosi się to również na mój 
tekst, więc jeśli zmarnowałem czyjś czas, to serdecznie 
przepraszam.
http://bit.ly/sD5Lwu

»  Cœur de pirate 
– Blonde

Wokalistka ukrywają-
ca się pod pseudoni-
mem Cœur de pirate 
(Serce pirata) to tak na-
prawdę 20-letnia kana-
dyjka Beatrice Martin. 
Dziewczyna jest pełna 
sprzeczności, a jej głos 
potrafi zachwycić. Na okładce najnowszego albumu zo-
baczymy ją jako blond aniołka o bardzo delikatnej uro-
dzie. Wystarczy jednak poszukać jej zdjęć w sieci i szyb-
ko przekonamy się, że aniołkiem raczej nie jest. No 
chyba, że teraz aniołki uwielbiają się tatuować i wrzu-
cać do sieci swoje nagie fotki. Podobnie jest z jej muzy-
ką. Zaczynała swoją karierę grając z kolegami ostrego 
rocka w alternatywnej kapeli December Strikes First. Za 
to jej solowe dokonania to już liryczne piosenki z akom-
paniamentem fortepianu, na którym gra od trzeciego 
roku życia. Pierwszy jej duży sukces to utwór „Comme 
des enfants”, który jednak praktycznie nie był znany 
poza Francją. Jej drugi pełny album nosi tytuł „Blonde” 
i ukazał się na początku listopada. Myślę, że tym razem 
ma szanse na sukces nie tylko we Francji mimo, że w ca-
łości zaśpiewany jest właśnie w tym języku. Niewątpli-
wie na tej płycie zwrócić uwagę na promujący ją sin-
giel „Adieu” oraz mój ulubiony utwór „Cap diamant”. Są 
one kwintesencją całej płyty. Są bardzo ciepłe i lirycz-
ne, a delikatny głos Beatrice doskonale uzupełniany jest 
przez akompaniament na fortepianie, który bywa cza-
sami jedynym instrumentem, jaki usłyszymy. Płyta bę-
dzie doskonałym uzupełnieniem romantycznego zimo-
wego wieczoru przy kominku.

Jeśli jednak nie znacie francuskiego i denerwuje Was, 
że nie wiecie, o czym ten niegrzeczny aniołek śpiewa to 
może warto iść za radą kanadyjskiego radia CBC. Przy-
znało ono Beatrice nagrodę w specjalnej kategorii „Naj-
lepszy powód, by uczyć się francuskiego”.
http://bit.ly/ugzlXY 
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»  Wielki powrót mistrza słowa w ebooku!

6 lat od ostatniej powieści 
„Tajemniczy płomień królo-
wej Loany” i 30 lat od wiel-
kiego sukcesu „Imienia 
róży”, Umberto Eco ponow-
nie zwrócił na siebie oczy 
czytelników z całego świata, 
wydając „Cmentarz w Pra-
dze”, który w Polsce ukazał 
się nakładem Oficyny Wy-
dawniczej Noir sur Blanc.

Głównym bohaterem 
„Cmentarza w Pradze” jest 
Simone Simonini, fałszerz dokumentów, będący na 
usługach służb specjalnych. Jest to postaćmroczna i ze 
wszech miar oryginalna – rzadko spotyka się człowieka, 
który nienawidzi jednocześnie Żydów, Niemców, Wło-
chów i Francuzów, duchownych, jezuitów, masonów, 
komunistów i... kobiet. Simonini ma jednak jedną nie-
wątpliwą zaletę – swoją pracę wykonuje z wielkim za-
angażowaniem. Podczas jednej z misji fabrykuje akta 
ze spotkania rabinów na cmentarzu w Pradze, z których 
wynika, że duchowni chcą przejąć władzę nad światem. 
Sfałszowane dokumenty trafiają w ręce obcych mo-
carstw, a całe zdarzenie stanowi genezę „Protokołów 
Mędrców Syjonu”, które stały się elementem nazistow-
skiej propagandy.

Eco jest wnikliwym obserwatorem. Jest to zadanie 
tym trudniejsze, że obserwuje nie teraźniejszość, a prze-
szłość. Dzięki ogromnej wiedzy i ponadprzeciętnej wy-
obraźni rekonstruuje europejską scenę polityczną dru-
giej połowy XIX wieku, dodając do niej mroczny 
i tajemniczy element, którym jest Simonini. 
Warto więc sięgnąć po ebooka, aby poczuć na 
plecach dreszczyk emocji, ale też aby zdobyć 
dawkę solidnej wiedzy o jednym z najciekaw-
szych okresów w dziejach Europy. Ebook w for-
macie EPUB dostępny jest w sieci dystrybucji 
Virtualo m.in. empik.com, merlin.pl, gandalf.
com.pl. i po kilku tygodniach jest na liście be-
stsellerów. Aby, kupić ebooka na Virtualo.pl 
15% taniej wpisz kod: 7AE4OW (kod ważny jest 
do 31.12.2011)

Zobacz tego ebooka w virtualo

» Biografia Steve’a Jobs’a

Biografia Steve’a Job-
s’a była niewątpliwie jed-
ną z najbardziej oczekiwa-
nych premier ostatnich 
miesięcy. Jeszcze przed 
oficjalną premierą wersji 
drukowanej, ebook w for-
macie EPUB i PDF wyda-
ny przez Insignis dostępny 
był w e-księgarniach sieci 
dystrybucji Virtualo m.in. 
empik.com, merlin.pl, 
gandalf.com.pl.

Steve’a Jobs’a nie trzeba 
nikomu przedstawiać. Dla 
jednych guru w świecie 
technologii, wielki wizjoner, dla innych równie wielki na-
ciągacz otoczony wianuszkiem sprytnych marketingow-
ców. Ludzie uwielbiali go lub nienawidzili, trudno jednak 
było przejść obojętnie obok jego dokonań. Mimo dłu-
giej i ciężkiej choroby, śmierć Jobs’a zaskoczyła wszyst-
kich – i wielbicieli i tych, którzy podchodzili sceptycznie 
do jego działalności.

Biografia autorstwa Waltera Isaacsona jest  wspaniałym 
podsumowaniem życia Jobs’a. Opiera się ona na ponad 
40 wywiadach ze Steve’m Jobs’em, a  także z członka-
mi jego bliższej i dalszej rodziny, przyjaciółmi, wrogami, 
współpracownikami i konkurentami. Nie jest więc jedno-
stronnym zapiskiem geniuszu Jobs’a – pokazuje nie tylko 
perfekcjonizm i siłę charakteru, które pozwoliły mu na 
osiągnięcie wielkiego sukcesu, ale też obnaża jego słabe 
strony – przewrotność i niepohamowaną żądzę kontro-
li, czyli oblicze, które nie było do tej pory znane rzeszom 
fanów na całym świecie.

Od samego początku pracy nad biografią, Jobs chciał, 
żeby była to przede wszystkim książka rzetelna – bez 

zbędnych ubarwień i bez ukrywania jego niedo-
skonałości. Choć Jobs współpracował przy po-
wstawaniu tej książki, nie domagał się kontro-
li nad tym, co zostanie w niej ujęte, ani nawet 
prawa do przeczytania jej przed wydaniem. Ni-
czego nie zatajał, dzięki czemu Isaacson stwo-
rzył wierną faktom biografię, która powinna 
znaleźć się na elektronicznych półkach wszyst-
kich, którzy chcą poznać prawdziwe oblicze 
Steve’a Jobs’a. Aby, kupić ebooka na Virtualo.
pl 15% taniej wpisz kod: R3ESRM (kod ważny 
jest do 31.12.2011)

Zobacz tego ebooka w virtualo

książki

»  Virtualo 
na iPada 

»  Virtualo 
na iPhone

http://virtualo.pl/a37226/
http://virtualo.pl/cmentarz_pradze/i87841/
http://virtualo.pl/cmentarz_pradze/i87841/
http://virtualo.pl/a37226/
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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25	dag	maku	

20	dag	masła	

5	jajek	

1/2	szklanki	kaszy	manny	

1	szklanka	cukru	

1	czubata	łyżeczka	proszku	do	pieczenia	

3	duże	słodkie	deserowe	jabłka	

spora	garść	rodzynek	

tabliczka	czekolady	lub	gotowa	polewa		

czekoladowa	

kandyzowana	skórka	pomarańczowa	lub	orzechy	

do	dekoracji

ciaSto  
Z jaBłkaMi i MakieMi

Mak zalać wrzątkiem (może być mleko zmieszane z wodą 
w proporcjach 1 do 1), powoli podgrzewać przez około 
10–15 min. Pozostawić do ostygnięcia, następnie dobrze 
odcedzić i odcisnąć. Mak dwukrotnie zmielić na jak naj-
drobniejszym sitku. Rodzynki zalać wrzątkiem i odcedzić 
po około 10 min.

Żółtka oddzielić od białek, białka ubić na sztywno. 
Miękkie masło ubić z cukrem, na puszystą masę, dodając 
po jednym żółtku. Do ubitej masy dodawać stopniowo 
zmielony mak oraz kaszę mannę wymieszaną z prosz-
kiem do pieczenia. Jabłka obrać, zetrzeć na tarce o du-
żych oczkach. Dodać do masy i dokładnie wymieszać. 
Na koniec dołożyć namoczone rodzynki, dodać ubitą 
pianę z białek i bardzo delikatnie wymieszać. Przyłożyć 
ciasto do średniej tortownicy lub blaszki o wymiarach 
20x30 cm. Piec w temperaturze 180–190 stopni około 
50–60 min. Ciasto ostudzić i polać roztopioną czekola-
dą lub gotową polewą, a następnie posypać skórką po-
marańczową lub orzechami. «

MAłGoRZATA	łADA
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