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Macbook Pro 13” jest martwy. 
niech żyje Macbook air 13”!

Air to zdecydowanie mój ulubiony model z linii kompu-
terów przenośnych Apple. W tym roku otrzymał zastrzyk 
mocy, który zapewnił mu osiągi, godne solidniej wypo-
sażonych braci. W  zeszłym  roku postawiłem odważną 
tezę,  że Air  z Core 2 Duo ma spore  szanse być pierw-
szym komputerem  jego właściciela, głównie z powodu 
niesamowicie szybkiego dysku SSD. Model 2011, wypo-
sażony dodatkowo w procesory Sandy Bridge (Core i5 lub 
i7), uczynił MacBooka Pro 13” zupełnie niepotrzebnym 
w ofercie,  przynajmniej  dla większości  użytkowników. 

Pojemności  dyskowe pozostały  na  tym  samym pozio-
mie (128 lub 256 GB), RAM ponownie nie przekracza gra-
nicy 4 GB, ale wydajność Aira niebezpiecznie zbliża się 
do MBP 13” z i7-ką. Niestety, nie mieliśmy okazji zrobić 
MacMarka na najtańszym Pro z i5-ką, ale podejrzewam, 
że będzie wolniejszy.

» MacMark

Air  13”  i5  1.7 GHz uzyskał  zaledwie 10 punktów mniej 
od modelu Pro  i5  2.7 GHz. Największe  straty  odnoto-
wał  podczas  importu plików do  Lightrooma  i  genero-
waniu podglądów (54 sekundy wolniej), w teście Hand-
brake  (30  sek. wolniej)  oraz  podczas detekcji  twarzy 
w iMovie (21 sek.). Ciekawostką był o 26 sekund szybszy 

MACBook Air 13”
WoJteK PietrusieWicZ
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dzięki zaproszeniu fi rmy Philips mie-
liśmy okazję odwiedzić tegorocz-
ne targi ifa2011, które odbywają się 
w berlinie. 

IFA, to przede wszystkim targi elektroniki użytkowej. Jest, 
to największa tego typu impreza w Europie. W jednym 
miejscu możemy  zobaczyć najnowocześniejszy  sprzęt 
komputerowy, fotografi czny, muzyczny, a także stoiska 
AGD. Targi  są ogromne, a  ilość  imprez  im  towarzyszą-
cych przyprawia o zawrót głowy. 

Nie  sposób  jest  zwiedzić wszystkich  stoisk w  dwa 
dni, które mieliśmy do dyspozycji. Skoncentrowaliśmy 
się dlatego na kilku, z naszej perspektywy najważniej-
szych. Przede wszystkim, udało nam się zobaczyć naj-
nowsze rozwiązania audio dedykowane dla iPadów i in-
nych urządzeń iOS, które produkuje Philips – możecie 
nam wierzyć, że są niesamowite produkty. 

W związku z bardzo dużą popularnością iUrządzeń, 
organizatorzy  targów  zdecydowali  się  stworzyć  iZone 
– halę, w której swoje stoiska miały fi rmy ze sprzętem 
i rozwiązaniami dedykowanymi właśnie iOS. 

Ciekawą imprezą, którą udało nam się odwiedzić wie-
czorem pierwszego dnia targów, była prezentacja Show-
Stoppers. Bardzo dobry pomysł dla organizatorów – ze-
brać w jednym miejscu i w jednym czasie kilkadziesiąt 

fi rm, które mają swoje stoiska w różnych częściach tar-
gów  i  umożliwić  im  zaprezentowanie  premierowych 
produktów. Było to, nie ukrywam, bardzo wygodne dla 
wszystkich dziennikarzy, którzy bez potrzeby pokonywa-
nia kilometrów hal, mogli zobaczyć wszystko w pigułce. 

Nowości,  którymi mogliśmy pobawić się przedpre-
mierowo, to m.in. słuchawki Philips Fidelio L1, tablety 
Sony, aparat Fuji x10 oraz VooMote zamieniający nasze-
go  iPhone’a  lub  iPada w uniwersalny pilot do wszyst-
kich urządzeń w domu. Bardzo ciekawe były też rozmo-
wy, jakie odbyliśmy z wieloma osobami, m.in. Luciano 
Alibrandi z Nvidii  (na temat rynku tabletów) oraz  Jen-
nifer Spencer z Agloves o … rękawiczkach dla urządzeń 
z ekranami dotykowymi – w końcu idzie zima. 

Więcej będziecie mogli zobaczyć w naszej relacji wi-
deo – zapraszamy. 

Podsumowując – na  targach  IFA byłem 3  lata  temu 
z Norbertem. Tegoroczne targi są zdecydowanie większe 
i lepiej zorganizowane. Przedstawiono wiele ciekawych 
premier. Nie zabrakło największych graczy na rynku. Od 
jakiegoś już czasu obserwuję tendencję, że lokalne tar-
gi zostają zamknięte, wycofują się z nich duzi wystawcy, 
którzy koncentrują się właśnie na targach IFA, gdzie ich 
ekspozycje są przygotowane z gigantycznym rozmachem. 

Jeszcze raz dziękujemy fi rmie Philips za zaproszenie 
na  targi.  Firmie  Samsung  dziękujemy  za wypożycze-
nie kamery. Osobiste, specjalne podziękowania kieru-
jemy do Maćka Budzicha z MediaFun.pl, za wypożycze-
nie mikrofonów. «

doMiniK Łada 

TArGi iFA 2011
w BErLiniE 
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» SSD + HDD

To zdecydowanie jeden z mocniejszych punktów iMaków 
od 2010 roku włącznie – możliwość zamówienia ich z wbu-
dowanym, 2.5” SSD o pojemności 256 GB, na którym do-
myślnie instalowany jest system operacyjny. W połącze-
niu z dużym HDD, dla znacznej większości użytkowników 
zapewnia wystarczającą  ilość miejsca wraz  z ogromną 
wydajnością  dla  najważniejszych plików. Cenowo  jest 
nieznacznie droższy od podobnych SSD zakupionych we 
własnym zakresie, ale jak dodamy do tego koszt instala-
cji oraz dokupienia potrzebnych elementów (kable i san-
ki), to cena się wyrównuje, a brak konieczności ingero-
wania w zwartą konstrukcję  iMaka  jest bezcenna.  Jeśli 
jednak zdecydujecie się na 
ten  krok  sami,  to dostęp-
ne w Internecie poradniki 
poprowadzą Was, krok po 
kroku, przez całą procedu-
rę, oczywiście pod groźbą 
utraty gwarancji.

byłby jeszcze szybszy z ssd

Jako  że  sam  jestem użytkownikiem  iMaka 27”,  to 
tym bardziej byłem zainteresowany tym, co może 
zaoferować topowy model z 2011 roku, wyposażo-
ny w nowe procesory Sandy Bridge. Niestety nie 
doczekałem się modelu z SSD, a szkoda – z testów 
zagranicznych wynika, że nie tylko mamy do czy-
nienia ze wzrostem wydajności, ale że wzrost ten 
jest kolosalny. Ciekawy także byłem porównania 
z najtańszym obecnie  iMakiem 21.5”,  który nie-
dawno gościł w redakcji, dorównującym mocą mo-
jemu iMakowi i7 2.8 GHz z 2009 roku. Zacznę 
może od najsłabszych elementów tej kon-
strukcji, a skończę na pozytywach…

» Ekran

LCD to zdecydowanie największa pięta achillesowa tej se-
rii. Nie dotyczy to wszystkich wypuszczanych na rynek 
sztuk, ale moja jest jedną z tych pechowych jednostek, 
z łapiącą kurz matrycą. Wynika to z ciągłego przepływu 
powietrza przez obudowę i brakiem pełnej szczelności 
w LCD produkcji LG – kończy się to niestety osadzaniem 
się brudu w różnych miejscach. Moja pierwsza matryca 
wabiła go na środku górnej krawędzi ekranu, oraz w pra-
wym górnym rogu. Jestem teraz na drugiej sztuce i po 
ponad pół  roku bez problemów,  kolejne plamy  zaczy-
nają się pojawiać – na razie jak przez mgłę, ale wkrótce 
spodziewam się  ich większej  ilości.  Pozostaje mi  tylko 
pochwalić serwis iSource za to, że bez pytania i w eks-
presowym tempie wymienia matryce na nowe oraz zde-
cydowanie i jednoznacznie polecić wykupienie ORO (Od-
płatna Rozszerzona Ochrona) lub AppleCare.

Jeśli chodzi o różnicę w rozdzielczości pomiędzy mniej-
szym a większym bratem, to jestem zwolennikiem tego 
drugiego – zwiększony obszar roboczy jest tak wygod-
ny, że nie wyobrażam sobie powrotu do rozdzielczości 
1920×1080 px, która zwyczajnie nie zapewnia wystar-
czająco dużo pionowych pikseli.

iMAC 27”
WoJteK PietrusieWicZ

Zwiększony obszar 
roboczy jest tak 

wygodny, że nie wyobra-
żam sobie powrotu 
do rozdzielczości 
1920×1080 px

W wakacyjnym iMagazine odbyły się dwa konkursy.

1.   KonKurs “Logitech tabLet 
Keyboard for iPad”
Logitech ufundował swój najnowszy produkt, opisy-
wany w iMagazine – Logitech Tablet Keyboard for 
iPad. Aby wygrać tę klawiaturę, należało poprawnie 
odpowiedzieć na pytanie konkursowe: 

Którą rocznicę utworzenia będzie w tym roku 
obchodził Logitech?

Odpowiedź poprawna brzmiała: Trzydziestą

Zwycięzcą w konkursie został: Zbigniew Rutkowski 
z Tychów

2. KonKurs “invisibLeshieLd”
Firma Z.G. S.C., ufundowała dla naszych czytelników 
5 dowolnych folii InvisibleShield. Aby wygrać jedną 
z nich, należało poprawnie odpowiedzieć na pytania 
konkursowe: 

1.  Do czego służyła pierwotnie folia InvisibleShield?w
y

n
ik

i k
o

n
k

u
r

só
w 2.  Jaką markę dodatkowo dystrybuuje obecny, wy-

łączny dystrybutor marki ZAGG – firma Z.G. S.C.?
3.  Wymień dwie sieci handlowe, z którymi współ-

pracuje dystrybutor marki ZAGG, gdzie zakupisz 
bezpośrednio folie Invisible Shield? (informacje 
na stronie dystrybutora)

Poprawne odpowiedzi to: 
1.  Folia służyła pierwotnie do zabezpieczania 

płatów w wirnikach w helikopterach armii USA
2. Katinkas
3. Np. Vobis i Cortland

Folie wygrali: Sławomir Ćwiek z Sępólna Krajeńskie-
go, Anetta Rost  z Ciechocinka, Adrian Kononiuk 
z Białegostoku, Halina Boguszewska  z Warszawy, 
Maciej Czapla z Kroczyc.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy 
do uczestniczenia w konkursach zamieszczonych 
w bieżącym numerze. Do wygrania mamy jak zwykle 
atrakcyjne nagrody!
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długą drogę musiał przebyć steve 
Jobs, by z długowłosego hippisa stać 
się jedną z  najważniejszych postaci 
w  świecie nowoczesnej technologii. 
sam nie wiedział, w jaki sposób roz-
wiązać problemy techniczne, wiedział 
jednak, czego oczekiwać od urządzeń. 
Miały być piękne, funkcjonalne i pro-
ste. i co tu kryć – udało mu się stwo-
rzyć świat, w  którym żyjemy dzisiaj 
– świat komputerów, stojących w każ-
dym domu, świat urządzeń przeno-
śnych, które nosimy w  kieszeniach 
oraz świat marzeń, który stanie się 
naszym jutrem.

Patrząc na  zdjęcia młodego  Steve’a  Jobsa,  nie  trudno 
dopatrzyć się u niego nieco orientalnych rysów – gene-
tycznego dziedzictwa przekazanego przez biologicznego 
ojca,  Abdulfattaha  Johna  Jandali,  syryjskiego  emigran-
ta. Ciemne lśniące włosy i uśmiechnięte, brązowe oczy 
w kształcie migdałów. Chętnie pokazałabym Wam zdję-
cie, na które właśnie teraz patrzę, ale miesięczna licen-
cja na wykorzystanie go w magazynie kosztuje, bagate-
la,  3700  funtów.  To mówi  samo  za  siebie  –  Steve  Jobs 
jest  jedną  z  najdroższych  twarzy  świata.  Z  pewnością 
nie  spodziewali  się  tego  rodzice  Jobsa, młodzi  studen-
ci, którzy w 1955 roku oddali go do adopcji innej parze - 
Paulowi i Clarze Jobs. Ci zaś przyjęli chłopca z otwarty-
mi ramionami, nadając mu imiona Steven Paul. Przyję-
li też warunek, jaki postawili biologiczni rodzice dziecka 
– ich syn musi zdobyć wykształcenie, musi pójść do col-
lege’u – to właśnie bowiem nauka, nie pozwoliła im za-
trzymać przy sobie Steve’a.

Kinga Joanna ochendoWsKa

nAZywAM siĘ JoBs, 
sTEVE JoBs
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Zapraszam Was na wędrówkę do świata Gothicus, gdzie 
25 lat po wydarzeniach z pierwszej części gry, jako syn 
nieśmiertelnego króla, będziecie zmuszeni odkryć tajem-
nicę spisku przeciwko Waszemu królestwu i przebić się 
przez mroczne lochy pełne setek potworów. Zapraszam 

do świata Dungeon Hunter  II, 
będącego jednym z najlepszych 
–  jak  nie  najlepszym  –  RPG-
-iem  z  gatunku  „hack’n’slash” 
na platformie iOS. Jeśli wiecie, 
co dla komputerów PC znaczy-
ło „Diablo”, wiecie już, czym dla 
iOS jest Dungeon Hunter II.

Po  niewątpliwym  sukce-
sie  pierwszej  części  gry,  eki-

pa Gameloft-u nie spoczęła na laurach. Przed rozpo-
częciem  prac  nad  drugą  częścią  przestudiowali  oni 
bowiem bardzo dokładnie fora, portale i komentarze 
graczy w  iTunes  Store w  celu  sporządzenia  dokład-
nej listy tego, czego oczekiwali od nich fani Dungeon 

KrZysZtof MoraWsKi

dungeon hunter ii to doskonała rozrywka na nadcho-
dzące, nieco dłuższe, jesienne wieczory. gdy na dworze 
plucha, możemy spokojnie zagłębić się w fotelu i prze-
nieść do świata, w którym królują czary, magia, a przede 
wszystkim – co tu kryć – walka. na śmierć i życie, wszel-
kimi możliwymi sposobami.

 » 2011 nr 9 » sPrZĘT » Logitech KBCase For iPad 2 50

raz, dwa trzy… Próba klawiatury!

  Najlepszym testem dla klawiatury jest wystukanie wła-
śnie na niej owego testu – tak właśnie zabrałem się za 
sprawdzenie Logitech Keyboard Case for iPad 2. Do tej 
przydługiej nazwy można by było  jeszcze dopisać  „by 
ZAGG”, bo to właśnie ta fi rma stoi za projektem. Na sa-
mej klawiaturze nie znajdziemy zresztą napisu Logitech – 
zamiast niego pojawia się właśnie ZAGG.

Angielska nazwa klawiatury zdradza nam, że pełni ona 
także rolę etui do iPada 2. Jest tak za sprawą specyfi cz-
nej konstrukcji tego sprzętu. Klawiatura jest umieszczona 
w aluminiowej mini-skrzyneczce, w której można  także 
umieścić iPada. Kładziemy go ekranem w stronę klawiszy, 
następnie na wcisk łączymy z klawiaturą. Jest to możliwe, 

ponieważ brzegi klawiatury tworzą zagłębienie, w którym 
możemy bezpiecznie umieścić nasz sprzęt. Połączenie jest 
bardzo pewne i w jego rezultacie otrzymujemy designer-
ską, choć nieco ciężką (klawiatura waży mniej więcej tyle 
co iPad), aluminiową aktówkę. iPad zamknięty w klawia-
turze zachowuje się jak w fabrycznym Smart Cover, czy-
li wyłącza się. Co ciekawe, mamy nadal dostęp do portu 
docka oraz złącza słuchawek, nie ma dzięki temu proble-
mu z ładowaniem urządzenia, umieszczonego w tym spe-
cyfi cznym etui. Jedyny problem może się zaś pojawić przy 
próbie podniesienia z biurka klawiatury z zamontowanym 
iPadem. Idealnie gładka dolna cześć klawiatury powodu-
je,  że całość doskonale się przysysa do  innych płaskich 
powierzchni.

Moja gadżeciarska dusza pragnęła, aby iPad zamknięty 
w klawiaturze za pomocą magicznego przycisku, zmienił 
się „setup” do pisania - niczym Optimus Prime przemie-
niający w Trucka. Niestety. Nie ma tu żadnej mechaniza-
cji procesu, musimy własnoręcznie wyjąć iPada i włożyć 
w odpowiednią szczelinę w klawiaturze. Jest to może roz-
wiązanie mało spektakularne, ale bardzo wygodne. Przede 
wszystkim dlatego, że możemy go umieścić zarówno w pio-
nie, jak i w poziomie, oraz ze 
względu na brak elementów 
mechanicznych, który w znacz-
nym stopniu redukuje ryzyko 
uszkodzeń. Muszę przyznać, 
że pisanie w pionie tak mi się 
spodobało,  że  rozważam za-
kup monitora z pivotem.

LoGiTECH kEyBoArD 
CAsE For 
iPAD 2

 klawiatura jest 
podobna do tej 

znanej z komputerów 
Mac, jedynie o jakieś 
15% mniejsza 

norbert caŁa
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MacBook Pro 13” jest martwy. 
Niech żyje MacBook Air 13”!

Air to zdecydowanie mój ulubiony model z linii kompu-
terów przenośnych Apple. W tym roku otrzymał zastrzyk 
mocy, który zapewnił mu osiągi, godne solidniej wypo-
sażonych braci. W zeszłym roku postawiłem odważną 
tezę, że Air z Core 2 Duo ma spore szanse być pierw-
szym komputerem jego właściciela, głównie z powodu 
niesamowicie szybkiego dysku SSD. Model 2011, wypo-
sażony dodatkowo w procesory Sandy Bridge (Core i5 lub 
i7), uczynił MacBooka Pro 13” zupełnie niepotrzebnym 
w ofercie, przynajmniej dla większości użytkowników. 

Pojemności dyskowe pozostały na tym samym pozio-
mie (128 lub 256 GB), RAM ponownie nie przekracza gra-
nicy 4 GB, ale wydajność Aira niebezpiecznie zbliża się 
do MBP 13” z i7-ką. Niestety, nie mieliśmy okazji zrobić 
MacMarka na najtańszym Pro z i5-ką, ale podejrzewam, 
że będzie wolniejszy.

» MacMark

Air 13” i5 1.7 GHz uzyskał zaledwie 10 punktów mniej 
od modelu Pro i5 2.7 GHz. Największe straty odnoto-
wał podczas importu plików do Lightrooma i genero-
waniu podglądów (54 sekundy wolniej), w teście Hand-
brake (30 sek. wolniej) oraz podczas detekcji twarzy 
w iMovie (21 sek.). Ciekawostką był o 26 sekund szybszy 

mAcBOOK AiR 13”
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Dzięki zaproszeniu fi rmy Philips mie-
liśmy okazję odwiedzić tegorocz-
ne targi IFA2011, które odbywają się 
w Berlinie. 

IFA, to przede wszystkim targi elektroniki użytkowej. Jest, 
to największa tego typu impreza w Europie. W jednym 
miejscu możemy zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt 
komputerowy, fotografi czny, muzyczny, a także stoiska 
AGD. Targi są ogromne, a ilość imprez im towarzyszą-
cych przyprawia o zawrót głowy. 

Nie sposób jest zwiedzić wszystkich stoisk w dwa 
dni, które mieliśmy do dyspozycji. Skoncentrowaliśmy 
się dlatego na kilku, z naszej perspektywy najważniej-
szych. Przede wszystkim, udało nam się zobaczyć naj-
nowsze rozwiązania audio dedykowane dla iPadów i in-
nych urządzeń iOS, które produkuje Philips – możecie 
nam wierzyć, że są niesamowite produkty. 

W związku z bardzo dużą popularnością iUrządzeń, 
organizatorzy targów zdecydowali się stworzyć iZone 
– halę, w której swoje stoiska miały fi rmy ze sprzętem 
i rozwiązaniami dedykowanymi właśnie iOS. 

Ciekawą imprezą, którą udało nam się odwiedzić wie-
czorem pierwszego dnia targów, była prezentacja Show-
Stoppers. Bardzo dobry pomysł dla organizatorów – ze-
brać w jednym miejscu i w jednym czasie kilkadziesiąt 

fi rm, które mają swoje stoiska w różnych częściach tar-
gów i umożliwić im zaprezentowanie premierowych 
produktów. Było to, nie ukrywam, bardzo wygodne dla 
wszystkich dziennikarzy, którzy bez potrzeby pokonywa-
nia kilometrów hal, mogli zobaczyć wszystko w pigułce. 

Nowości, którymi mogliśmy pobawić się przedpre-
mierowo, to m.in. słuchawki Philips Fidelio L1, tablety 
Sony, aparat Fuji x10 oraz VooMote zamieniający nasze-
go iPhone’a lub iPada w uniwersalny pilot do wszyst-
kich urządzeń w domu. Bardzo ciekawe były też rozmo-
wy, jakie odbyliśmy z wieloma osobami, m.in. Luciano 
Alibrandi z Nvidii (na temat rynku tabletów) oraz Jen-
nifer Spencer z Agloves o … rękawiczkach dla urządzeń 
z ekranami dotykowymi – w końcu idzie zima. 

Więcej będziecie mogli zobaczyć w naszej relacji wi-
deo – zapraszamy. 

Podsumowując – na targach IFA byłem 3 lata temu 
z Norbertem. Tegoroczne targi są zdecydowanie większe 
i lepiej zorganizowane. Przedstawiono wiele ciekawych 
premier. Nie zabrakło największych graczy na rynku. Od 
jakiegoś już czasu obserwuję tendencję, że lokalne tar-
gi zostają zamknięte, wycofują się z nich duzi wystawcy, 
którzy koncentrują się właśnie na targach IFA, gdzie ich 
ekspozycje są przygotowane z gigantycznym rozmachem. 

Jeszcze raz dziękujemy fi rmie Philips za zaproszenie 
na targi. Firmie Samsung dziękujemy za wypożycze-
nie kamery. Osobiste, specjalne podziękowania kieru-
jemy do Maćka Budzicha z MediaFun.pl, za wypożycze-
nie mikrofonów. «

DOMINIK ŁADA 

tARgi iFA 2011
W BeRLinie 
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» SSD + HDD

To zdecydowanie jeden z mocniejszych punktów iMaków 
od 2010 roku włącznie – możliwość zamówienia ich z wbu-
dowanym, 2.5” SSD o pojemności 256 GB, na którym do-
myślnie instalowany jest system operacyjny. W połącze-
niu z dużym HDD, dla znacznej większości użytkowników 
zapewnia wystarczającą ilość miejsca wraz z ogromną 
wydajnością dla najważniejszych plików. Cenowo jest 
nieznacznie droższy od podobnych SSD zakupionych we 
własnym zakresie, ale jak dodamy do tego koszt instala-
cji oraz dokupienia potrzebnych elementów (kable i san-
ki), to cena się wyrównuje, a brak konieczności ingero-
wania w zwartą konstrukcję iMaka jest bezcenna. Jeśli 
jednak zdecydujecie się na 
ten krok sami, to dostęp-
ne w Internecie poradniki 
poprowadzą Was, krok po 
kroku, przez całą procedu-
rę, oczywiście pod groźbą 
utraty gwarancji.

Byłby jeszcze szybszy z SSD

Jako że sam jestem użytkownikiem iMaka 27”, to 
tym bardziej byłem zainteresowany tym, co może 
zaoferować topowy model z 2011 roku, wyposażo-
ny w nowe procesory Sandy Bridge. Niestety nie 
doczekałem się modelu z SSD, a szkoda – z testów 
zagranicznych wynika, że nie tylko mamy do czy-
nienia ze wzrostem wydajności, ale że wzrost ten 
jest kolosalny. Ciekawy także byłem porównania 
z najtańszym obecnie iMakiem 21.5”, który nie-
dawno gościł w redakcji, dorównującym mocą mo-
jemu iMakowi i7 2.8 GHz z 2009 roku. Zacznę 
może od najsłabszych elementów tej kon-
strukcji, a skończę na pozytywach…

» Ekran

LCD to zdecydowanie największa pięta achillesowa tej se-
rii. Nie dotyczy to wszystkich wypuszczanych na rynek 
sztuk, ale moja jest jedną z tych pechowych jednostek, 
z łapiącą kurz matrycą. Wynika to z ciągłego przepływu 
powietrza przez obudowę i brakiem pełnej szczelności 
w LCD produkcji LG – kończy się to niestety osadzaniem 
się brudu w różnych miejscach. Moja pierwsza matryca 
wabiła go na środku górnej krawędzi ekranu, oraz w pra-
wym górnym rogu. Jestem teraz na drugiej sztuce i po 
ponad pół roku bez problemów, kolejne plamy zaczy-
nają się pojawiać – na razie jak przez mgłę, ale wkrótce 
spodziewam się ich większej ilości. Pozostaje mi tylko 
pochwalić serwis iSource za to, że bez pytania i w eks-
presowym tempie wymienia matryce na nowe oraz zde-
cydowanie i jednoznacznie polecić wykupienie ORO (Od-
płatna Rozszerzona Ochrona) lub AppleCare.

Jeśli chodzi o różnicę w rozdzielczości pomiędzy mniej-
szym a większym bratem, to jestem zwolennikiem tego 
drugiego – zwiększony obszar roboczy jest tak wygod-
ny, że nie wyobrażam sobie powrotu do rozdzielczości 
1920×1080 px, która zwyczajnie nie zapewnia wystar-
czająco dużo pionowych pikseli.

imAc 27”
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

zwiększony obszar 
roboczy jest tak 

wygodny, że nie wyobra-
żam sobie powrotu 
do rozdzielczości 
1920×1080 px

W wakacyjnym iMagazine odbyły się dwa konkursy.

1.   KONKURS “LOGITECH TABLET 
KEYBOARD FOR IPAD”
Logitech ufundował swój najnowszy produkt, opisy-
wany w iMagazine – LogitechTabletKeyboardfor
iPad. Aby wygrać tę klawiaturę, należało poprawnie 
odpowiedzieć na pytanie konkursowe: 

Którąrocznicęutworzeniabędziewtymroku
obchodziłLogitech?

Odpowiedź poprawna brzmiała: Trzydziestą

Zwycięzcą w konkursie został: Zbigniew Rutkowski 
z Tychów

2. KONKURS “INVISIBLESHIELD”
Firma Z.G. S.C., ufundowała dla naszych czytelników 
5 dowolnych folii InvisibleShield. Aby wygrać jedną 
z nich, należało poprawnie odpowiedzieć na pytania 
konkursowe: 

1.DoczegosłużyłapierwotniefoliaInvisibleShield?W
y

n
iK

i K
O

n
K

U
R

SÓ
W 2.Jakąmarkędodatkowodystrybuujeobecny,wy-

łącznydystrybutormarkiZAGG–firmaZ.G.S.C.?
3.Wymieńdwiesiecihandlowe,zktórymiwspół-

pracujedystrybutormarkiZAGG,gdziezakupisz
bezpośredniofolieInvisibleShield?(informacje
nastroniedystrybutora)

Poprawne odpowiedzi to: 
1.Foliasłużyłapierwotniedozabezpieczania

płatówwwirnikachwhelikopteracharmiiUSA
2.Katinkas
3.Np.VobisiCortland

Folie wygrali: SławomirĆwiek z Sępólna Krajeńskie-
go, Anetta Rost z Ciechocinka, AdrianKononiuk 
z Białegostoku, Halina Boguszewska z Warszawy, 
MaciejCzapla z Kroczyc.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy 
do uczestniczenia w konkursach zamieszczonych 
w bieżącym numerze. Do wygrania mamy jak zwykle 
atrakcyjne nagrody!
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Długą drogę musiał przebyć Steve 
Jobs, by z długowłosego hippisa stać 
się jedną z  najważniejszych postaci 
w  świecie nowoczesnej technologii. 
Sam nie wiedział, w jaki sposób roz-
wiązać problemy techniczne, wiedział 
jednak, czego oczekiwać od urządzeń. 
Miały być piękne, funkcjonalne i pro-
ste. I co tu kryć – udało mu się stwo-
rzyć świat, w  którym żyjemy dzisiaj 
– świat komputerów, stojących w każ-
dym domu, świat urządzeń przeno-
śnych, które nosimy w  kieszeniach 
oraz świat marzeń, który stanie się 
naszym jutrem.

Patrząc na zdjęcia młodego Steve’a Jobsa, nie trudno 
dopatrzyć się u niego nieco orientalnych rysów – gene-
tycznego dziedzictwa przekazanego przez biologicznego 
ojca, Abdulfattaha Johna Jandali, syryjskiego emigran-
ta. Ciemne lśniące włosy i uśmiechnięte, brązowe oczy 
w kształcie migdałów. Chętnie pokazałabym Wam zdję-
cie, na które właśnie teraz patrzę, ale miesięczna licen-
cja na wykorzystanie go w magazynie kosztuje, bagate-
la, 3700 funtów. To mówi samo za siebie – Steve Jobs 
jest jedną z najdroższych twarzy świata. Z pewnością 
nie spodziewali się tego rodzice Jobsa, młodzi studen-
ci, którzy w 1955 roku oddali go do adopcji innej parze - 
Paulowi i Clarze Jobs. Ci zaś przyjęli chłopca z otwarty-
mi ramionami, nadając mu imiona Steven Paul. Przyję-
li też warunek, jaki postawili biologiczni rodzice dziecka 
– ich syn musi zdobyć wykształcenie, musi pójść do col-
lege’u – to właśnie bowiem nauka, nie pozwoliła im za-
trzymać przy sobie Steve’a.

KINGA JOANNA OCHENDOWSKA

nAzyWAm SiĘ JOBS, 
SteVe JOBS
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Zapraszam Was na wędrówkę do świata Gothicus, gdzie 
25 lat po wydarzeniach z pierwszej części gry, jako syn 
nieśmiertelnego króla, będziecie zmuszeni odkryć tajem-
nicę spisku przeciwko Waszemu królestwu i przebić się 
przez mroczne lochy pełne setek potworów. Zapraszam 

do świata Dungeon Hunter II, 
będącego jednym z najlepszych 
– jak nie najlepszym – RPG-
-iem z gatunku „hack’n’slash” 
na platformie iOS. Jeśli wiecie, 
co dla komputerów PC znaczy-
ło „Diablo”, wiecie już, czym dla 
iOS jest Dungeon Hunter II.

Po niewątpliwym sukce-
sie pierwszej części gry, eki-

pa Gameloft-u nie spoczęła na laurach. Przed rozpo-
częciem prac nad drugą częścią przestudiowali oni 
bowiem bardzo dokładnie fora, portale i komentarze 
graczy w iTunes Store w celu sporządzenia dokład-
nej listy tego, czego oczekiwali od nich fani Dungeon 

KRZYSZTOF MORAWSKI

Dungeon Hunter II to doskonała rozrywka na nadcho-
dzące, nieco dłuższe, jesienne wieczory. Gdy na dworze 
plucha, możemy spokojnie zagłębić się w fotelu i prze-
nieść do świata, w którym królują czary, magia, a przede 
wszystkim – co tu kryć – walka. Na śmierć i życie, wszel-
kimi możliwymi sposobami.
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Raz, dwa trzy… Próba klawiatury!

  Najlepszym testem dla klawiatury jest wystukanie wła-
śnie na niej owego testu – tak właśnie zabrałem się za 
sprawdzenie Logitech Keyboard Case for iPad 2. Do tej 
przydługiej nazwy można by było jeszcze dopisać „by 
ZAGG”, bo to właśnie ta fi rma stoi za projektem. Na sa-
mej klawiaturze nie znajdziemy zresztą napisu Logitech – 
zamiast niego pojawia się właśnie ZAGG.

Angielska nazwa klawiatury zdradza nam, że pełni ona 
także rolę etui do iPada 2. Jest tak za sprawą specyfi cz-
nej konstrukcji tego sprzętu. Klawiatura jest umieszczona 
w aluminiowej mini-skrzyneczce, w której można także 
umieścić iPada. Kładziemy go ekranem w stronę klawiszy, 
następnie na wcisk łączymy z klawiaturą. Jest to możliwe, 

ponieważ brzegi klawiatury tworzą zagłębienie, w którym 
możemy bezpiecznie umieścić nasz sprzęt. Połączenie jest 
bardzo pewne i w jego rezultacie otrzymujemy designer-
ską, choć nieco ciężką (klawiatura waży mniej więcej tyle 
co iPad), aluminiową aktówkę. iPad zamknięty w klawia-
turze zachowuje się jak w fabrycznym Smart Cover, czy-
li wyłącza się. Co ciekawe, mamy nadal dostęp do portu 
docka oraz złącza słuchawek, nie ma dzięki temu proble-
mu z ładowaniem urządzenia, umieszczonego w tym spe-
cyfi cznym etui. Jedyny problem może się zaś pojawić przy 
próbie podniesienia z biurka klawiatury z zamontowanym 
iPadem. Idealnie gładka dolna cześć klawiatury powodu-
je, że całość doskonale się przysysa do innych płaskich 
powierzchni.

Moja gadżeciarska dusza pragnęła, aby iPad zamknięty 
w klawiaturze za pomocą magicznego przycisku, zmienił 
się „setup” do pisania - niczym Optimus Prime przemie-
niający w Trucka. Niestety. Nie ma tu żadnej mechaniza-
cji procesu, musimy własnoręcznie wyjąć iPada i włożyć 
w odpowiednią szczelinę w klawiaturze. Jest to może roz-
wiązanie mało spektakularne, ale bardzo wygodne. Przede 
wszystkim dlatego, że możemy go umieścić zarówno w pio-
nie, jak i w poziomie, oraz ze 
względu na brak elementów 
mechanicznych, który w znacz-
nym stopniu redukuje ryzyko 
uszkodzeń. Muszę przyznać, 
że pisanie w pionie tak mi się 
spodobało, że rozważam za-
kup monitora z pivotem.

LOgitecH KeyBOARD 
cASe FOR 
iPAD 2

 Klawiatura jest 
podobna do tej 

znanej z komputerów 
mac, jedynie o jakieś 
15% mniejsza 

NORBERT CAŁA
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 » Jestrok1984,naokładceMacworldaSteveJobspre-
zentujeMacintosha.Czytowtedynarodziłsiękult?

Kult zaczął się od prezentacji na scenie. Jobs wniósł 
Macintosha w torbie. Macintoshe były wtedy sprzeda-
wane z torbą, ponieważ uważano, że to komputer prze-
nośny. Przesada, ponieważ oryginalny Mac ważył ponad 
10 kg, a z klawiaturą, myszką i dyskiem zewnętrznym – 
znacznie więcej. Jobs wniósł torbę na scenę, otworzył, 
włączył i komputer zaczął mówić. To był szok. Na okład-
ce „Macworlda” (okładka na nastepnej stonie, przyp. 
red.) – którą można znaleźć w sieci – Jobs jest ubrany 
w garnitur i ostrzyżony w miarę krótko. A tak naprawdę 
zawsze miał długie włosy. To nie był Jobs, który dzisiaj 
jest mistrzem hipnotycznych prezentacji, ale już wtedy 
zaczynał tworzyć wokół siebie zaburzoną rzeczywistość. 
Nigdy nie miałem przyjemności poznać Jobsa osobiście, 
ponieważ tak się złożyło, że gdy pracowałem dla Ap-
ple, to Jobsa nie było w fi rmie. Od początku zauważy-
łem czytając o nim, a później słuchając Jobsa w Interne-
cie, że ma on bardzo specyfi czny dar mówienia i prze-
konywania. Jest kimś bardzo wyjątkowym, szczególnie 

w kontekście np. Billa Gatesa czy innych znanych przed-
siębiorców – znanych w tym sensie, że występują czę-
sto publicznie. Jobs jest klasą sam dla siebie.

 » AleprzecieżApple,toniebyłtylkoSteveJobs?To
SteveWozniak zaprojektowałpierwszykomputer,
którypozwoliłfirmiewejśćnarynek?

Zwróć uwagę, że to los wszystkich konstruktorów: 
projektowanie komputera nie jest sexy. Na ówczesne 
czasy pomysły Wozniaka były genialne, zwłaszcza kon-
strukcja Apple I. Geniusz to w ogóle cecha wszystkich lu-
dzi, którzy nie wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i dlate-
go to robią. To słynne powiedzenie Einsteina o outside-
rach. Wozniak był outsiderem 
w branży. Nie był wykształco-
nym inżynierem i w związku 
z tym potrafi ł myśleć w sposób 
niestandardowy. Za to show-
manem, który prezentował 
komputery, był Jobs. A ponie-
waż robił to perfekcyjnie, to 

na ówczesne 
czasy pomysły 

Wozniaka były 
genialne, zwłaszcza 
konstrukcja Apple i

Foto: Xavier Tatarkiewicz

Z KUBĄ tAtARKieWiczem 
rozmawia Kinga Ochendowska

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

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

Strona 
tytułowa 
zawiera 
linki do 
promowanych 
w danym 
wydaniu 
artykułów.

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

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

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

JAK czytAć imAgAzine?
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 » Norbert Cała: 
Nowy Mini wygląda tak dobrze, że projektanci powinni 
się na nim uczyć, jak stworzyć ładny przedmiot.

 » Wojtek Pietrusiewicz: 
Mógłbym pisać w nieskończoność o wizualno-technicz-
nych aspektach tych małych dzieł sztuki, ale powiem 
krótko: wbudowane w iMaka głośniki brzmią jak mysz 
próbująca śpiewać przez dziurawą rurkę od Pepsi w po-
równaniu z pełną orkiestrą siedzącą zaraz za naszym 
ekranem.

 » Przemek Marczyński: 
Każdy z nas już chyba wie, że nie można istnieć bez cy-
frowej rzeczywistości. To fakt, który coraz mocniej wdzie-
ra się do naszego życia.

 » Sławek Durasiewicz: 
Chciałoby się wierzyć, że to felieton niepolityczny, ale chy-
ba się nie uda. Bo dziś wszystko jest albo seksualne albo 
polityczne, no chyba, że jest ekonomiczne.

 » Kinga Ochendowska:  
Steve Jobs uwielbiał emocjonalne prezentacje – stara 
„dziewiątka” zakończyła swą karierę w trumnie, usta-
wionej na scenie.

» Witamy,

Stało się. Wykrakałem. W swojej ocenie spóźniłem się tyl-
ko o jeden, krótki miesiąc. Steve Jobs zrezygnował z funk-
cji CEO w Apple. Szok? Nie, spodziewałem się tego i chy-
ba wszyscy dookoła też. Bardziej odczucie, „dlaczego już 
teraz, nie mógł jeszcze chwilę poczekać?”. Choć z dru-
giej strony przecież nie ma na podanie takiej informacji 
dobrego momentu. Wprawdzie moment został wybra-
ny znakomicie, chyba lepiej nie mógł być. Ale Steve Jobs 
nie odchodzi. Pamiętajcie o tym. Zostaje w firmie – zo-
stał przewodniczącym rady nadzorczej. Świat się nie za-
trzymał. Statek płynie dalej. Dalej będziemy mieli inno-
wacyjne produkty. Czy coś się zmieni? Nie wiadomo, ale 
trzeba obserwować sytuację. My na pewno będziemy.

Informacja o rezygnacji Steve’a Jobs’a wywróciła do 
góry nogami nasze plany względem tego numeru. Cóż, 
siła wyższa. Dobrze, że jesteśmy elastyczni i możemy 
szybko zareagować. Przedstawiamy Wam nasze opinie 
na temat sytuacji.

Oprócz oczywistego tematu prezentujemy Wam sze-
reg ciekawych tekstów, na czele z recenzjami i testami 
ciekawych sprzętów, kompendium wiedzy i tricków na 
temat Liona i o wiele, wiele więcej. Jak zwykle mamy dla 
Was dużo atrakcji.

Zapraszam do lektury.

Dominik Łada
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Oficjalna biografia Steve Jobsa 
będzie wydana już w listopadzie
Oficjalna biografia Steve’a Jobsa, którą wyda wydawnictwo Simon & 
Schuster, ukaże się ostatecznie 21 listopada, czyli o 5 miesięcy wcze-
śniej niż planowano.

„iSteve: The Book of Jobs”, bo taki będzie tytuł, 
jest pierwszą książką, którą Steve Jobs autoryzuje. 
Na rynku jest wiele książek o twórcy Apple, na czele 
z wydaną również w Polsce iCon, ale wszystkie były 
opracowaniami nie oficjalnymi. „iSteve: The Book of 
Jobs” napisał Walter Isaacson, były szef CNN i redak-
tor naczelny Times, co dobrze wróży. Książka powsta-
ła na podstawie kilkudziesięciu wywiadów ze Steve’m 
 Jobsem, a także z jego współpracownikami, rodziną, 
przyjaciółmi i konkurentami.

Na pewno będzie to bestseller. Zastanawiające jest 
jednak to, że wydanie zostało przyśpieszone o pięć miesięcy (Amazon po-
daje jeszcze jako datę wydania 6 marca 2012). Oficjalnie wydawca jako po-
wód wcześniejszego wydania podaje, iż po prostu książka jest już ukończo-
na i dlatego będzie wcześniej dostępna.

OS X Lion na USB za $69
Można już kupić Liona na pendrive. Koszt tej przyjemności wynosi 69 dola-
rów, więc znacznie więcej niż 23,99 euro/29,99 dolarów w Mac App Store. 
W zamian otrzymujemy dongle, wyglądający identycznie jak te dostarcza-
ne do MacBooków Air z 2010 roku oraz znaczną oszczędność czasu w czasie 
instalacji. W sklepie Apple pojawiła się ciekawa notka, na temat instalowa-
nia systemu z pendrive’a. Informuje ona o tym, że Lion Recovery nie bę-
dzie możliwy i ponowna instalacja wymaga obecności pendrive’a.

Jak będzie wyglądał nowy kampus 
Apple?
Do Cupertino mamy daleko, ale warto wspomnieć na naszych łamach 
o planowanej, nowej inwestycji Apple. Apple planuje w niedługim cza-
sie rozpoczęcie budowy nowego kampusu.
Jeśli jesteście zainteresowani dokładnymi planami biur, wyglądem budynku 
i przylegających do niego parkingów, to zapewne zainteresuje Was informa-
cja umieszczona na 
stronie miasta Cu-
pertino. Na stronie 
miasta Cupertino 
znajdziecie wszyst-
kie informacje, ry-
sunki, wizualizacje 
itd.

50% thunderbolt w nowych 
MacBookach air
Najnowsze MacBooki Air, włączając w to model 
13″ i5 1,7 GHz, który obecnie testujemy, mają 
inny chip odpowiedzialny za Thunderbolta. O ile 
elektronika w MacBookach Pro, iMakach i Ma-
kach mini potrafi przesłać 80 Gbps poprzez cztery 
dwukierunkowe łącza, to Air ma o połowę mniej-
sze możliwości. Wspierany jest także tylko jeden 
zewnętrzny monitor, podczas gdy więksi członko-
wie rodziny potrafią obsłużyć dwa. Nie wiadomo, 
czy przy zintegrowanym Intel HD Graphics 3000 
byłby w ogóle sens napędzania dwóch LCD-ków.

Jeśli zatem potrzebujecie dwóch monitorów, to 
pozostaje zapuszczenie żurawia w kierunku mo-
deli Pro lub inwestycja w monitor łączący się po-
przez USB.

Strona Google wygodniejsza 
na iPadach
Hej, iPaduserzy, widzieliście, że zmieniła się stro-
na wyszukiwania Google przeznaczona dla użyt-
kowników tabletów? Teraz jest wygodniej. Wygląd 
jest dostosowany do używania na urządzeniach 
z dużym, dotykowym ekranem.

Skype dla iPada pojawił się w app 
Store
Po tajemniczym zniknięciu, Skype ostatecz-
nie pojawił się ponownie w App Store. Aplika-
cja jest oczywiście darmowa, choć sama usługa 
zapewne już niedługo nie będzie. Wersja iPado-
wa zawiera wszystkie funkcje znane z wersji iPho-
ne’owej podane w tabletowej, schludnej formie.

iSpot w nowym wydaniu
Słyszeliście zapewne o tym, że wszystkie Ap-
ple Store zmieniają swój wygląd, w związku 
z nową polityką  Apple. Ta sama procedura do-
tyczy też APR-ów, czyli resellerów Apple o statu-
sie Apple Premium Reseller. Sieć iSpot też już za-
częła rewitalizację swoich salonów i na pierwszy 
ogień poszły dwa warszawskie salony – w Galerii 
Mokotów oraz w Arkadii.

nowy iMac EDu
Apple, bez oficjalnej informacji, wprowadziło 
do sprzedaży nową wersję edukacyjną iMaka. 
Ma ona kosztować w USA 999 dolarów. Specyfi-
kacja komputera jest dostępna na stronie Apple. 
Ma on między innymi 21,5″ oraz nie ma złącza 
Thunderbolt – można je dokupić w cenie 150 do-
larów. Póki co, nowy iMak dostępny jest równole-
gle z poprzednią wersją, 20″.

aktualizacje
Od ostatniego wydania, ukazały się następujące 
aktualizacje dla komputerów Apple: 
•  Migration Assistant for Mac OS X Snow 

Leopard (714 kB)
• Server Admin Tools 10.7 (193 MB)
• Java for OSX Lion (62,5 MB)
• Safari 5.1 (47 MB)
• iWork 9.1 (79 MB)
• iOS 4.3.5 Software Update
• Mac OSX 10.6.8 Update v. 1.1
• Drivery dla drukarek Brother, Samsung, HP, Epson
• Logic Pro / Logic Expres 9.1.5
• Lion Recovery Disk Assistant (1 MB)
• Mac OS X 10.7.1
• iTunes 10.4.1
• iMac Graphic FW Update 3.0 (482 kB)
• Xsan 2.2.2
• Microsoft Office 2011 14.1.2 (108 MB)

Użyteczna rada: pamiętajcie, aby przed każdą ak-
tualizacją naprawić uprawnienia na dysku oraz 
zrobić backup danych.

http://www.studioemka.com.pl/index.php?page=p&id=271
http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=iSteve%3A+The+Book+of+Jobs&x=0&y=0
http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=iSteve%3A+The+Book+of+Jobs&x=0&y=0
http://www.cupertino.org/index.aspx?page=1107
http://www.cupertino.org/index.aspx?page=1107
http://support.apple.com/kb/SP634
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MAC MARK 1.0MAC MARK 1.0 Końcowy MacMark wyliczany jest na podstawie wzoru:
MacMark = (1 ÷ (suma testów w sekundach)) × 100 000

Pełny opis testów na stronie:
http://imagazine.pl/2011/08/29/macmark-1-0-201108/

http://imagazine.pl/2011/08/29/macmark-1-0-201108/


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.sgp-shop.pl/
mailto:info@sgp-shop.pl
tel:%2B48 668 848 386
mailto:b2b@sgp-shop.pl
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 » Jest rok 1984, na okładce Macworlda Steve Jobs pre-
zentuje Macintosha. Czy to wtedy narodził się kult?

Kult zaczął się od prezentacji na scenie. Jobs wniósł 
Macintosha w torbie. Macintoshe były wtedy sprzeda-
wane z torbą, ponieważ uważano, że to komputer prze-
nośny. Przesada, ponieważ oryginalny Mac ważył ponad 
10 kg, a z klawiaturą, myszką i dyskiem zewnętrznym – 
znacznie więcej. Jobs wniósł torbę na scenę, otworzył, 
włączył i komputer zaczął mówić. To był szok. Na okład-
ce „Macworlda” (okładka na nastepnej stonie, przyp. 
red.) – którą można znaleźć w sieci – Jobs jest ubrany 
w garnitur i ostrzyżony w miarę krótko. A tak naprawdę 
zawsze miał długie włosy. To nie był Jobs, który dzisiaj 
jest mistrzem hipnotycznych prezentacji, ale już wtedy 
zaczynał tworzyć wokół siebie zaburzoną rzeczywistość. 
Nigdy nie miałem przyjemności poznać Jobsa osobiście, 
ponieważ tak się złożyło, że gdy pracowałem dla Ap-
ple, to Jobsa nie było w firmie. Od początku zauważy-
łem czytając o nim, a później słuchając Jobsa w Interne-
cie, że ma on bardzo specyficzny dar mówienia i prze-
konywania. Jest kimś bardzo wyjątkowym, szczególnie 

w kontekście np. Billa Gatesa czy innych znanych przed-
siębiorców – znanych w tym sensie, że występują czę-
sto publicznie. Jobs jest klasą sam dla siebie.

 » Ale przecież Apple, to nie był tylko Steve Jobs? To 
Steve Wozniak zaprojektował pierwszy komputer, 
który pozwolił firmie wejść na rynek?

Zwróć uwagę, że to los wszystkich konstruktorów: 
projektowanie komputera nie jest sexy. Na ówczesne 
czasy pomysły Wozniaka były genialne, zwłaszcza kon-
strukcja Apple I. Geniusz to w ogóle cecha wszystkich lu-
dzi, którzy nie wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i dlate-
go to robią. To słynne powiedzenie Einsteina o outside-
rach. Wozniak był outsiderem 
w branży. Nie był wykształco-
nym inżynierem i w związku 
z tym potrafił myśleć w sposób 
niestandardowy. Za to show-
manem, który prezentował 
komputery, był Jobs. A ponie-
waż robił to perfekcyjnie, to 

na ówczesne 
czasy pomysły 

Wozniaka były 
genialne, zwłaszcza 
konstrukcja apple i

Foto: Xavier Tatarkiewicz

z Kubą tatarKieWiczem  
rozmawia Kinga ochendowska
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on jest kojarzony z Macintoshem. Mimo, że tak napraw-
dę ani nie był pomysłodawcą, ani nie przyłożył ręki do 
żadnego z jego elementów (GUI). Wiadomo, że pomy-
słodawcą Macintosha był Jef Raskin, profesor UCSD. To 
Raskin miał obsesję na tym punkcie, że komputer powi-
nien być prosty i łatwy w użyciu. Zresztą doprowadzi-
ło go to do tego, że po latach zaczął wymyślać własny 
rodzaj interfejsu, bo nie podobało mu się to co zrobił 
Apple. O Raskinie nikt dziś nie wie…

Zaletą Jobsa było to, że jako ewangelista Macinto-
sha, czyli ewangelista pewnego stylu życia, sprzedawał 
nie tylko pudełka. Dzisiaj też sprzedaje nam coś więcej. 
Sprzedaje poczucie, świadomość tego, że można z tymi 
pudełkami robić różne rzeczy.

 » Z jednej strony mówi się o Jobsie jako o perfekcyj-
nym marketerze. Z drugiej strony nie znał się na 
technicznej stronie rozwiązywania problemów – 
w jaki sposób komputer ma być zbudowany z czę-
ści w sensie fizycznym, albo jakie rozwiązanie na-
leży zastosować w sensie technicznym. On miał wi-
zję tego, co chciałby, żeby komputer robił dla niego.

Bo w ogóle w życiu jest tak, że bardzo niewielu ludzi 
ma wizje. Zachowując wszystkie proporcje: mam świa-
domość, że zostałem ewangelistą Macintosha, bo mia-
łem pewną wizję. Wiedziałem do czego komputer bę-
dzie potrzebny mnie i kilku innym osobom (lokalizacja 
polskich fontów) oraz co będzie można z nim zrobić. Coś 
podobnego, tylko na znacznie większą skalę, ma Jobs. 
On widział bardzo wcześnie różne zastosowania kom-
puterów osobistych, które nie mieściły się w wąskich 
ramach, do jakich przyzwyczajeni byli typowi przedsię-
biorcy lub inżynierowie.

 » On po prostu wykraczał 
w tej wizji poza swój czas?

Był jak najbardziej w swo-
im czasie, tylko wykraczał 
poza standardowe myśle-
nie. Niektórzy twierdzą, że 
to wynika z jego wykształce-
nia, a właściwie braku. Oraz 
z osobowości, która kształ-
towała się m. in. przez to, że 
był dzieckiem adoptowanym. 

Jego nowi rodzice byli w sumie prostymi ludźmi. Uda-
ło mu się jednak trafić do bardzo dobrej szkoły. O ile 
wiem, poznał Wozniaka gdy mieszkali w tej samej dziel-
nicy i chodzili do tej samej szkoły średniej. Myślę, że 
w przypadku ewangelistów, którzy napisali ciekawe 
ewangelie, wcale nie musi to oznaczać, że byliby dobrzy 

w nawracaniu innych ludzi. Tym, który wykreował Ko-
ściół, był św. Paweł. On był PR-owcem, jak powiedzie-
libyśmy dzisiaj. To jest taki zawód, który robi się, aby 
nadać czemuś szumu. Powiedziałbym, że Jobs jest ge-
nialny, jeżeli chodzi o tworzenie szumu wokół różnych 
rzeczy, a jednocześnie ma nosa. Wyczucie jaka działal-
ność, co chwyci w przyszłości, to jest duża umiejętność.

 » Pierwsze skojarzenie, które przychodzi ludziom 
do głowy, gdy wymieniasz nazwisko Steve Jobs, to 
„wizjoner”.

Powiedziałbym inaczej – ludzie jeszcze nie wiedzą, że 
będą czegoś potrzebowali, a on już potrafi wymyślić, że 
oni mają potrzebę, a potem zrobić produkt. Najlepszy 
przykład to iPad. Przecież „tabletki” były wcześniej. Już 
kilka lat temu były produkowane liczne komputery typu 
tablet z Windows, z dotykowym ekranem itd. To wszyst-
ko było, a tymczasem nie chwyciło. Dlaczego? Dlatego, 
że zabrakło różnych elementów – tych drobiazgów (ge-
sty). Diabeł tkwi w szczegółach. Od początku było wi-
dać, szczególnie w przypadku Apple II, że komputer ma 
być ładnie zapakowany, ma mieć ładną obudowę, na co 
podobno szczególnie naciskał Jobs. Wozniakowi było to 
obojętne. Oryginalne Apple I były sprzedawane w postaci 
płytki, którą każdy wkładał sobie w jakiekolwiek pudełko.

powiedziałbym, 
że jobs jest 
genialny, jeżeli 

chodzi o tworzenie 
szumu wokół różnych 
rzeczy, a jednocześnie 
ma nosa.
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 » Jobsa i firmę Apple otacza niezwykła, mityczna otocz-
ka. Mówi się, że Jobs jest kapłanem, Apple jest re-
ligią, że są „wyznawcy Jobsa” – nie „użytkownicy”, 
nie „konsumenci”, a właśnie „wyznawcy”.

Jako sprzedawca Macintoshy, miałem przez rok wi-
zytówkę z napisem „Ewangelista Macintosha”. Mogę Cię 
zapewnić, że tak naprawdę to jest tylko kwestia słów. 
To jest marketing, jak go zwał, tak go zwał.

 » Ale religia też jest marketingiem.
Ewangelizm jest marketingiem. Np. teleewangeliści, 

którzy w Ameryce są bardzo popularni i co niedzielę 
można ich sobie obejrzeć na ekranie TV, gdy zachęcają 
do wpłat na swój kościół, robią to tylko troszkę inaczej 
od prezentacji Jobsa. Oni sprzedają produkt duchowy, 
czyli software’owy. W przypadku Jobsa, ewangelizacja 
była bardzo skuteczna. Jeżeli przyjrzysz się, w jaki spo-
sób marketingowano Windows, to tam były wszystkie 
elementy, które wykorzystuje Jobs. Zabrakło tylko wi-
zjonera, który dałby twarz i potrafiłby przekonać ludzi, 
że to, czego mogliby używać, jest najlepsze.

 » Słowa „Think Different” powtarzano jak mantrę. To 
odnosiło się do filozofii, którą Jobs wyjątkowo sku-
tecznie sprzedał.

Jak każda dobra religia, makintoszyzm daje ludziom 
coś do wierzenia.

 » Czyli jednak istnieje religia Macintosha?
Oczywiście, że istnieje religia Macintosha, podobnie 

jak istnieje wiele innych religii w technologiach. Jeżeli spo-
tyka się 2 ludzi, którzy mają samochody różnych marek, 
to każdy z nich będzie agitował, że jego samochód jest 
najlepszy. Widocznie w naturze ludzkiej jest coś takiego, 

że lubimy należeć do grupy, która powinna być wybrana. 
Ewangelizm mówi nam, że przynależymy do grupy, która 
jest lepsza – została wybrana przez Boga lub przez guru 
technologii. Będziemy mieli lepsze komputery, będziemy 
zbawieni po śmierci. Zwróć uwagę, że wszyscy ewange-
liści oferują to samo, tzn. oferują niewymierne korzyści. 
Jeżeli weźmie się zimne porównania produktów Apple 
z konkurencją, to owszem, niektóre laptopy są zdecydo-
wanie szybsze, ale są też znacznie droższe w tej konfigu-
racji, która jest szybsza. iPhone nie jest najlepszym te-
lefonem, z jakiejkolwiek strony by na niego nie patrzeć. 
Natomiast ludzie, którzy te produkty kupują, najczęściej 
mają świadomość, że dostali coś lepszego.

 » Jobs posunął się jeszcze dalej. Spojrzał na ludzi – spo-
łeczeństwo, użytkowników, konsumentów, klientów 
i uderzył w bardzo czuły punkt ich zbiorowej świado-
mości. Większość ludzi jest konformistami, którym 
wszystko jedno, czy Wielki Brat patrzy, czy nie. Chcą 
być tacy sami, chcą mieć to samo – dobrze i dużo, 
ale nie chcą wyłamywać się z tłumu. On zaś zaape-
lował do buntowników i postawił na odmienność.

To jest stary chwyt wszystkich marketingowców – 
wmówić klientowi, że dzięki produktowi będzie lepszy, 
inny od szarej masy.

 » Powiedziałeś, że to jest marketing, że to się sprze-
daje, że to jest wmówienie użytkownikowi, że dosta-
nie coś lepszego, że będzie miał lepszy status. Czy 
komputery firmy Apple są lepsze, czy jak owce wy-
bieramy gorsze, albo takie samo rozwiązanie tylko 
i wyłącznie dlatego, że Jobs ma lepszą osobowość 
medialną i lepszy charakter marketingowy?

Pozwolę sobie wrócić do analogii z religią. Czy któ-
raś religia jest lepsza od innych? Nie. Jeżeli popatrzę na 
to „na zimno”, to wszystkie religie oferują pewne na-
grody po śmierci, a za życia mówią nam, że mamy żyć 
w taki sposób, który doprowadzi do tej nagrody. Dokład-
nie tak samo jest w ewangelizmie Jobsa. Produkt, któ-
ry sprzedaje, nie jest znacząco lepszy. Natomiast opa-
kowanie i sposób podania tego produktu powodują, że 
ludzie zaczynają wierzyć, iż dzięki komputerowi stają 
się lepsi. To jest też jeden z powodów, dlaczego w pew-
nym momencie przestałem być ewangelistą. Stwierdzi-
łem, że nie mam potrzeby ewangelizowania ludzi. Czy 
używasz Windows, czy Macintosha, tak naprawdę nie 
ma dzisiaj wielkiej różnicy.

 » Jest olbrzymia różnica – za rozwiązania firmy Ap-
ple płacisz dwa razy tyle co za rozwiązania innych 
producentów.
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To jest tak jak kupowanie płaszcza Burberry: kosz-
tuje cztery razy tyle co inny wełniany, bo jest to fir-
ma Burberry.

 » Jeżeli w tej chwili Maki są tylko i wyłącznie tech-
niką na takim samym poziomie jak u reszty pro-
ducentów, tyle że lepiej podanym, to dlaczego 
cały świat biznesowy drży na każdą wiadomość 
o tym, że Steve Jobs kaszlnął albo wyglądał na 
zmęczonego?

Myślę, że niecały świat drży. Owszem, maszyna 
PR-owska Apple jest bardzo skuteczna w puszczaniu 
różnych informacji. Jeśli popatrzysz na media, to wie-
lu ludzi znajduje w prezentacjach Jobsa drobne kłam-
stewka, tzn. mówienie, że coś jest najlepsze gdy jed-
nak nie jest. Jeżeli chodzi o technologię, to można 
porównywać. Natomiast jeśli chodzi o wygląd, o wra-
żenie, to są rzeczy niewymierne. Jeżeli powiesz ko-
muś, że kolor biały, taki jak Ty oferujesz, jest najład-
niejszy, to tak naprawdę nie ma miernika, czy on jest 
najładniejszy, czy nie. Albo to, czy szarpane alumi-
nium jest najładniejsze, czy nie jest. Natomiast jeże-
li mówimy o rozdzielczości ekranu, o rozdzielczości 

kamery, która jest wbudowana w nowego iPada, o szyb-
kości procesora, to są bezwzględne liczby i można je po-
równywać. Dlatego pole zaburzonej świadomości, kre-
owane przez Jobsa, działa tam gorzej.

 » Cały czas zmierzam do tego, że kiedy pojawia się 
jakakolwiek informacja dotycząca stanu zdrowia 
Steve’a Jobsa, to natychmiast jest burza wszelkie-
go rodzaju doniesień. Mówię o biznesie, o markecie, 
o giełdzie. Wszyscy obserwują, czy akcje idą w górę, 
czy idą w dół. To jest bardzo niebezpieczne dla sa-
mej firmy jako takiej. Pomimo, że teoretycznie pro-
dukuje ona takie same produkty jak wszystkie inne 
firmy, to jednak za bardzo zależy od samego Jobsa.

Następnym krokiem po byciu ewangelistą jest zosta-
nie celebrytą. Śledzono Jobsa, kiedy robiono mu prze-
szczep wątroby. Bardzo szybko okazało się, że on nie 
może już mieć prywatności. Jobs jest znany z tego, że 
uwielbia prywatność, a tymczasem nie mógł jej mieć. 
Z kolei w przypadku obecnej choroby, ludzie interesu-
ją się nią, chcą wiedzieć, co się z nim dzieje. Udało mu 
się zachować prywatność, jeżeli chodzi o rodzinę. Pu-
blicznie nie istnieje ktoś taki jak żona Jobsa ani jego 

Foto: Xavier Tatarkiewicz
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dzieci. Choć wiadomo, że ma ich sporo. To mu się uda-
ło, natomiast jeżeli chodzi o jego osobę jako ewangeli-
stę, w sensie choroby – niestety nie. Z kolei niektórzy 
uważają, że firma Apple zawali się bez Jobsa, co wyda-
je mi się przesadą. Jeżeli chodzi o projekty, to jednak 
nie Jobs rysuje te różne wspaniałe urządzenia, tylko Jo-
nathan Ive.

 » Ale dla opinii publicznej Apple jest Jobsem.
W opinii publicznej – tak, ale mi chodzi o firmę, jako 

o niezależny byt.

 » Czy oni się nie boją, że w momencie, kiedy zniknie 
Steve Jobs, zabraknie tej jego wizji, przewidywania 
przyszłości użytkownika zbiorowego?

W rozwoju korporacji, a trzeba powiedzieć, że Apple 
jest korporacją, jak każda inna, faza wizji to faza począt-
kowa, kiedy wymyślasz swój produkt. Wszystkie wiel-
kie firmy na ogół zaczynały się od wizji. IBM też zaczy-
nał się od wizji pana Watsona, że będzie można obra-
biać dane w sposób zautomatyzowany. Dzisiaj IBM jest 
w dalszym ciągu olbrzymią firmą, ale od dawna nie ma 
w niej żadnego wizjonera. W wielu innych branżach 
można również to zobaczyć. Np. w branży ubraniowej 
Coco Chanel miała wizję, jak ubierać kobiety. Firma Po-
rsche była założona przez wizjonera, jakim był Ferdy-
nand Porsche. Od dawna nie ma już wizjonerów w fir-
mie Porsche, a mimo to firma robi produkty, które są 
na swój specyficzny sposób najlepsze. Myślę, że ta ana-
logia samochodowo-ubraniowa jest dobra, bo zarówno 
samochody, jak i ubrania to są produkty, w których for-
ma także jest ważna. Kupujemy ubrania nie tylko dla-
tego, że są trwałe, dobrze uszyte i że dobrze pasują, 
ale też dlatego, że mają w sobie to coś. Kupujemy sa-
mochód nie tylko dlatego, że bardzo dobrze przejedzie 
z punktu A do punktu B, ale też dlatego, że jeździ się 
nim przyjemnie, że wygląda ładnie i dobrze się w nim 
czujemy. Dokładnie to samo wydarzyło się z kompute-
rami, a jeszcze bardziej z telefonami, czy też z urządze-
niami do czytania książek. Jeśli Jobs umrze za pół roku 
– nie sądzę, żeby to był koniec firmy Apple.

 » Czy to oznacza, że nie ma już magii, która otacza 
produkty Apple?

Magia jest, tylko że nie kreuje jej sam Jobs. Produkty 
Apple mają magię. Zwróć uwagę, że jako kobieta pewnie 
lubisz perfumy firmy Chanel, albo z przyjemnością kupi-
łabyś sobie kieckę tej firmy. Istnieje magia firmy, mimo 
że wizjonerki od dawna już nie ma wśród nas. Myślę, że 
dokładnie to samo wydarzy się z Apple. Prawdopodob-
nie bardzo niedługo będziemy w stanie przekonać się 

o tym. Oczywiście w przypad-
ku firm technologicznych jest 
znacznie krótszy cykl życia 
firm. Nie mówię w tej chwi-
li o takich firmach jak IBM, 
ale o nowoczesnych firmach 
technologicznych. Jeżeli cof-
nę się 20 lat i popatrzę, kto 
był wtedy na rynku, to były to 
zupełnie inne firmy. Bardzo 
niewiele przeżyło, mógłbym 
sypać jak z rękawa nazwami, np. Atari. Nikt dzisiaj nie 
kupuje komputerów Atari. Po prostu zmieniła się tech-
nologia. Jeżeli wizjoner Jobs ma rację, że to już koniec 
klasycznego komputera, bo tak powiedział prezentu-
jąc iPada, to w jakimś sensie Apple skończy się: zosta-
nie tylko jako producent iPadów, iPodów oraz iPhone-
’ów, a nie będzie już robił komputerów. Zresztą to po-
woli idzie w tę stronę, bo Apple przestał produkować 
serwery. Desktopy kupują tak naprawdę tylko mania-
cy od filmów.

 » Właśnie ogłoszono, że Jobs przestaje być dyrekto-
rem wykonawczym firmy Apple, choć pozostanie 
w jej radzie nadzorczej.

Tak jak powiedziałem, w sumie niewiele to zmieni. 
Kościół także niewiele zmienił się po śmierci JP2… «

KUBA TATARKIeWICZ
MacEwangelista, użytkownik maków od (ponad) 
25 lat. Pierwszego Maka przemycił do Polski w sta-
rym pudle po telewizorze, umieszczonym w kon-
tenerze do przewozu mebli. Zlokalizował (ponad) 
3000 fontów, bo uważał, że komputer to świetna 
maszyna do pisania. Był współzałożycielem pol-
skiego, autoryzowanego dystrybutora sprzętu Ap-
ple – firmy SAD, przez (ponad) 20 lat pisał felieto-
ny komputerowe, przez (ponad) 4 lata prowadził 
bloga na stronach Computerworld. Z wykształ-
cenia jest fizykiem doświadczalnym, zaś obecnie 
– oceanografem. Nie umie gotować, jest wegani-
nem. Od (ponad) 35 lat ma tę samą żonę, od (po-
nad) 15 mieszka w USA.

jeżeli wizjoner 
jobs ma rację, 
że to już koniec 

klasycznego komputera, 
to w jakimś sensie 
apple skończy się: 
zostanie tylko jako 
producent ipadów, 
ipodów oraz iphone’ów



http://www.imagazine.pl/drukuj-fotoalbum
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Dzięki zaproszeniu firmy philips mie-
liśmy okazję odwiedzić tegorocz-
ne targi ifa2011, które odbywają się 
w Berlinie. 

IFA, to przede wszystkim targi elektroniki użytkowej. Jest, 
to największa tego typu impreza w Europie. W jednym 
miejscu możemy zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt 
komputerowy, fotograficzny, muzyczny, a także stoiska 
AGD. Targi są ogromne, a ilość imprez im towarzyszą-
cych przyprawia o zawrót głowy. 

Nie sposób jest zwiedzić wszystkich stoisk w dwa 
dni, które mieliśmy do dyspozycji. Skoncentrowaliśmy 
się dlatego na kilku, z naszej perspektywy najważniej-
szych. Przede wszystkim, udało nam się zobaczyć naj-
nowsze rozwiązania audio dedykowane dla iPadów i in-
nych urządzeń iOS, które produkuje Philips – możecie 
nam wierzyć, że są niesamowite produkty. 

W związku z bardzo dużą popularnością iUrządzeń, 
organizatorzy targów zdecydowali się stworzyć iZone 
– halę, w której swoje stoiska miały firmy ze sprzętem 
i rozwiązaniami dedykowanymi właśnie iOS. 

Ciekawą imprezą, którą udało nam się odwiedzić wie-
czorem pierwszego dnia targów, była prezentacja Show-
Stoppers. Bardzo dobry pomysł dla organizatorów – ze-
brać w jednym miejscu i w jednym czasie kilkadziesiąt 

firm, które mają swoje stoiska w różnych częściach tar-
gów i umożliwić im zaprezentowanie premierowych 
produktów. Było to, nie ukrywam, bardzo wygodne dla 
wszystkich dziennikarzy, którzy bez potrzeby pokonywa-
nia kilometrów hal, mogli zobaczyć wszystko w pigułce. 

Nowości, którymi mogliśmy pobawić się przedpre-
mierowo, to m.in. słuchawki Philips Fidelio L1, tablety 
Sony, aparat Fuji x10 oraz VooMote zamieniający nasze-
go iPhone’a lub iPada w uniwersalny pilot do wszyst-
kich urządzeń w domu. Bardzo ciekawe były też rozmo-
wy, jakie odbyliśmy z wieloma osobami, m.in. Luciano 
Alibrandi z Nvidii (na temat rynku tabletów) oraz Jen-
nifer Spencer z Agloves o … rękawiczkach dla urządzeń 
z ekranami dotykowymi – w końcu idzie zima. 

Więcej będziecie mogli zobaczyć w naszej relacji wi-
deo – zapraszamy. 

Podsumowując – na targach IFA byłem 3 lata temu 
z Norbertem. Tegoroczne targi są zdecydowanie większe 
i lepiej zorganizowane. Przedstawiono wiele ciekawych 
premier. Nie zabrakło największych graczy na rynku. Od 
jakiegoś już czasu obserwuję tendencję, że lokalne tar-
gi zostają zamknięte, wycofują się z nich duzi wystawcy, 
którzy koncentrują się właśnie na targach IFA, gdzie ich 
ekspozycje są przygotowane z gigantycznym rozmachem. 

Jeszcze raz dziękujemy firmie Philips za zaproszenie 
na targi. Firmie Samsung dziękujemy za wypożycze-
nie kamery. Osobiste, specjalne podziękowania kieru-
jemy do Maćka Budzicha z MediaFun.pl, za wypożycze-
nie mikrofonów. «

DoMiniK łaDa  

targi iFa 2011
W berlinie 
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Chciałoby się wierzyć, że to felieton niepolityczny, ale 
chyba się nie uda. Bo dziś wszystko jest albo seksualne 
albo polityczne, no chyba, że jest ekonomiczne. Chociaż 
politycy, szczególnie ci, którzy się na wszystkim znają 
(poza seksem!), ekonomię też potrafią upolitycznić, o go-
spodarce nie wspominając. A ja tak trochę o gospodar-
ce. A właściwe to o gospodarowaniu miastem – co nie 
jest takie oczywiste, jakby się wydawało.

Pracę zawiesiłem na haczyku i wyjechałem na wa-
kacje. Tym razem do Hiszpanii. A właściwie do Katalo-
nii. To raczej trochę inna Hiszpania, a może nawet i Nie-
hiszpania. Ale o tym później.

Żeby napisać o tym, co mnie dręczy dzisiaj, mu-
szę sięgnąć pamięcią do 2001 roku i wakacji na Rodos. 
Wtedy jedynym źródłem informacji był sms. Trudno to 
zresztą nazwać źródłem informacji, jeżeli zaabonowa-
ło się za pomocą owego smsa najgorętsze przekazy na 
okres pierwszej połowy października, którą tam spę-
dzałem. Operator perfidnie kilka razy dziennie przysy-
łał zatrważającą wiadomość „Adam Matysek nie zagra 
w Bundeslidze”.

Rok później, na Krecie korzystałem z telewizora bę-
dącego na stanie pokoju, w którym mieszkałem. Z tele-
fonem wolałem nie eksperymentować. Po jaką cholerę 
psuć sobie wakacje dociekaniem, kto to taki ten Maty-
sek i dlaczego nie zagra?

Przez kilka kolejnych lat rozbijałem się z rodziną po 
kraju, a moim jedynym źródłem informacji była moja 
żona, która oglądała telewizję, a następnie opowiadała 

mi zasłyszane wiadomości. Ja z kolei dzieliłem się z nią… 
informacjami innej natury.

W 2008 roku nawiedziliśmy Kos. Mimo że zaopatrze-
ni byliśmy w najnowocześniejsze iPhone’y, infrastruktu-
ra wyspy nie pozwalała nam na korzystanie z 3G, a ko-
rzystanie z darmowego WiFi w pobliskiej cukierni, za-
owocowało dodatkowymi kilogramami.

2009 r. korzystanie z 3G w Portugalii zakończyło się 
bardzo słonym rachunkiem, ale już rok później, na Kor-
fu, o rachunek byłem spokojny. Grecy jak zwykle kon-
sekwentnie nie udostępniają 3G - czort wie zresztą, 
dlaczego.

Do pobliskiego miasteczka Kassiopi wybieraliśmy 
się więc nie tylko na obiady do najlepszej tawerny na 
wyspie (pustej i taniej z powodu kryzysu), ale również 
z powodu kilku nie zabezpieczonych wlanów, do których 
włamywaliśmy się bez wiedzy właścicieli, aby pohasać 
po Onecie. Słowa „pohasać” użyłem trochę na wyrost 
i dla śmiechu, bo na otwarcie mobilnej strony trzeba 
było jednak trochę poczekać, narażając się na badaw-
cze spojrzenia tubylców, co w dobie słusznej, ogólnej 
podejrzliwości, z okazji kilku nieprzyjemnych zdarzeń 
z bombami domowej roboty, miało swoje uzasadnie-
nie. Całe szczęście, że nie noszę burki, hidżabu i cho-
dzę w T-shirt’cie, pod którym trudno jest ukryć kilka ki-
logramów substancji wybuchowych.

W tym roku, w Katalonii dajemy za to czadu. Korzy-
stamy oczywiście z super drogiego 3G, miejskich ogól-
nie dostępnych wlanów, a jakże są takie, rzadko, ale są, 

SławOmIr DuraSIEwIcz

O Barcelonie, 
Google+, 
Facebooku, 
fiordach  
i Internecie. 
wakacyjnie.
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prywatne są zahasłowane. A jest do czego tych wyna-
lazków używać. Nie chodzi tu oczywiście o przeczytanie 
poczty i wiadomości z netu. Przyjemności jest znacznie 
więcej. Można oczywiście poblogować, poplotkować na 
portalach społecznościowych, ale można jeszcze więcej.

No i to „więcej” zaprząta mi głowę.
Otóż, parę razy wybraliśmy się do Barcelony kolejką 

podmiejską – to lepsze, tańsze i doskonalsze niż wypoży-
czenie samochodu. Polecam. Benzyna nic nie kosztuje, 
tak zresztą jak i miejsce parkingowe. Kierowca dodatko-
wo musi uważać na policję – staje się trochę drażliwa, 
jak ktoś próbuje dyskutować. Przy hiszpańskiej policji, 
polska gwardia to naprawdę miśki.

Po Barcelonie najlepiej przemieszczać się metrem. 
A i owszem, mają tu osiem linii (dziewiąta w budowie), 
ale od metra do wybranego celu, niestety należy się 
udać na piechotę – w wersji dla krakusów – na nogach. 
I tu właśnie zaczyna się to, co chciałem Wam, Drodzy 
Czytelnicy, powiedzieć. Nie warto kupować mapy. Po 
pierwsze trudno ją zorientować. Nazwy ulic są trochę 
mało widoczne. Jeżeli ktoś korzysta z papierowego prze-
wodnika to nie ma co liczyć na to, że mapka tam wy-
drukowana zapewni wam bezpieczne dojście. O nie! To 
mapka taka „mniej więcej”. Ma ładnie wyglądać. Jeże-
li znajdziesz, Czytelniku, mapkę komunikacji naziem-
nej na przystanku autobusowym to nie myśl, że jesteś 
uratowany. Na tej mapce nie ma zbawiennego punktu, 
który pokazywałby „Tu jesteś”.

Ale od czego jest Google Map w komórce i funkcja 
szukania tras? A co dopiero daje nawigacja w Googlu?! 
Klikasz, robi … i do celu dochodzisz jak po sznurku. Przy 
okazji możesz się zameldować na Faceboku czy Google+, 
powiadamiając właśnie znajomych, że jesteś przy po-
mniku Kolumba, w Oceanarium, w Casa Mila czy Par-
ku Guell. A co, niech trochę pozazdroszczą. Tak, przy 
okazji, masz niezbity dowód na to, że tam byłeś. Takie 
meldowanie się na forach społecznościowych ma swój 
urok i zapewnia bezpieczeństwo po powrocie, bo nikt 
nie będzie zadawał jakiś głupich pytań, po których na-
wet misternie zbudowane historie z pobytu na urlopie 
mogą się wykrzaczyć jak to się zdarzyło pewnemu ro-
dakowi, który chwalił się pobytem w Norwegii.

Zanim jednak przytoczę tę historyjkę, chcę Cię prze-
strzec. Korzystanie z 3G na obczyźnie to czysta rozpu-
sta. 3G za granicą jest pieruńsko drogie, więc należy ko-
rzystać z niego oszczędnie. Należy polować na nieza-
hasłowany wlan, o co trudno, lub szukać miejskich hot 
spotów. I tu zwracam się do Pani Prezydent mojego ro-
dzinnego miasta, bo to bardzo nowoczesna Osoba. Za 
rok tłumy zwalą się do Warszawy. Warto pokazać im 
nie tylko Stadion Narodowy, bohaterską reprezentację, 

która daje d… to jest ciała, dobre piwo na stadionie 
i metro, którego schemat można wydrukować na pa-
miątkowym ołówku z napisem Euro 2012. Jeżeli Pani 
Prezydent będzie w stanie przekonać drobnych przed-
siębiorców i wielkich operatorów, że wolny dostęp do 
Internetu opłaci się wszystkim, to te tłumy, co się zwa-
lą, zechcą zobaczyć parę ciekawych rzeczy, napić się 
kawy w przyulicznych ogródkach i wydać dużo pienię-
dzy na pamiątki, które na każdą okoliczność zawsze się 
znajdą. A po ich odjeździe – taką mam nadzieję – ten 
wlan zostanie dla nas tubylców. No i wtedy hulaj dusza 
piekła nie ma! I niech Google i Apple wymyślają sobie 
nowe usługi sieciowe.

Sam wiem, ile ciężko pożyczonych pieniędzy można 
zostawić w obcych miastach na zachcianki dzieciaków 
i spokojne dni z małżonką. Cieszące oczy duperelki, kaw-
ka, winko i takie tam – kosztują krocie. A gdzie muzea, 
pomniki „Lokalnych Ważniaków”, które trzeba zobaczyć 
i zabytki wpisane do przewodników? Przy tych krociach 
liczonych w euro czy złotówkach, ten ogólnie dostępny 
wlan nie kosztuje nic, a pomaga w wydawaniu.

Efektem ubocznym może być fakt, że Warszawa 
(w miejsce Warszawy można wstawić sobie każde inne 
miasto, które zagości rozgrywki) to fajne i przyjemne 
miasto, po którym wspaniale się można poruszać nie 
tylko krótkim metrem, ale i kolejką średnicową i auto-
busami oraz tramwajami. (W przypadku innych miast 
niepotrzebne skreślić) zjeść, wypić i dobrze się zabawić.

No i na koniec ta wykrzaczona historia: 
– Słyszałem, że byłeś w Norwegii?
– Aha.
– A fiordy widziałeś?
– Człowieku, z ręki mi jadły! «

http://www.inis.pl/


http://www.mediafunmagazyn.pl/
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Czy doczekamy się kiedyś globalnego systemu ostrzega-
nia dla urządzeń mobilnych?

Przez blogosferę przetoczyła się ostatnio informa-
cja o tym, że Apple umieściło w iOS 5 obsługę japoń-
skiego systemu ostrzegania przed trzęsieniami ziemi. 
Ma ona wyświetlać ostrzeżenie o zbliżającym się trzę-
sieniu ziemi najwcześniej dwie minuty przed nadcho-
dzącym wstrząsem.

Zostawmy jednak Japonię. Klęski żywiołowe zdarzają 
się na całym świecie, w tym i w wielu krajach zaawan-
sowanych technologicznie. Wspomnieć wypada choćby 
o huraganach, tornadach czy powodziach. Trzęsienia zie-
mi zdarzają się często nie tylko w Japonii, ale i na zachod-
nim wybrzeżu USA czy całym zachodnim wybrzeżu obu 
Ameryk, a także we Włoszech i Turcji i krajach bliskiego 
czy środkowego wschodu. Powodzie występują też dość 
powszechnie na cały świecie, w tym i w Polsce, podob-
nie rzecz się ma z tornadami, czy bardzo silnym wia-
trem. Informacja o funkcji ostrzegania przed trzęsieniami 

KrYsTIaN KOzErawsKI

system 
ostrzegania...

ziemi skłoniła mnie do rozmyślań nad globalnym sys-
temem powiadomień czy bezpieczeństwa, dostępnym 
na wszystkie popularne platformy mobilne, a przynaj-
mniej na iOS-a i Androida. Zbliża się fala powodziowa 
na Wiśle? Ktoś we wsi czy miasteczku dostanie ostrze-
żenie na swojego smartfona i powiadomi sąsiadów.

Ostrzeżenia czy powiadomienia mogłyby być dwóch 
typów. Lokalne, czyli takie, które otrzymają tylko osoby 
na określonym, stosunkowo małym obszarze, jak i glo-
balne czy krajowe. Nie musiałby się one ograniczać tyl-
ko do informacji o zbliżającym się żywiole. Równie do-
brze, można by za ich pomocą rozsyłać informacje np. 
o zaginionych dzieciach czy poszukiwanych przestęp-
cach. W ten sposób ważną informację otrzymałaby 
szybko ogromna grupa osób, które np. mogłyby pomóc 
zrozpaczonym rodzicom odnaleźć zaginioną pociechę.

Myślę, że taki system ostrzegania i powiadomień jest 
jak najbardziej w zasięgu możliwości nie tylko popular-
nych platform mobilnych i ich producentów, ale także 
i operatorów sieci komórkowych. Pytanie tylko, kiedy 
w ogóle zaczną o tym rozmawiać i czy w ogóle taki glo-
balny system ujrzy światło dzienne.

Nie jest to pomysł nowy. Stanisław Lem przedstawił 
tego typu system alarmowych powiadomień oraz te-
lefony komórkowe w swojej powieści „Obłok Magella-
na”, wydanej w 1955 r., a więc ponad 50 lat temu. Czy 
będziemy musieli na niego czekać kolejne pół wieku?

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

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

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

Studyjnej jakości gitarowy intefejs 
wejściowy dla iPAD, iPhone i Maka

www.apogeedigital.pl

Twórz i graj na swoim iPadzie
dzięki Apogee JAM!

http://www.apogeedigital.pl/


http://www.ichrono.pl


 » 2011 nr 9 » proDuctivity » Mac OSX Lion 25

DWa oblicza 
proDuKtyWności
MiCHał ŚliWińsKi

od prawie trzech lat mam Maka i je-
stem typowym geekiem, który oczy-
wiście nie mógł wytrzymać, aby nie 
ściągnąć nowego systemu Mac osX 
lion w dniu premiery. Co więcej, aku-
rat ten czas przypadał w mojej firmie 
na zmianę komputera i zakupiłem no-
wego 13” Macbooka air z  proceso-
rem i5. nowy lew był już tam zain-
stalowany. Byłem na Mac osX lion 
skazany. jak to wpłynęło na moją 
produktywność?

» Dwie strony medalu

Każdy medal ma dwie strony. Praca za pomocą Leona 
zawodowca (bo tak nazywam Mac OSX Lion) to z jed-
nej strony czysta przyjemność, a z drugiej niesamowi-
ta frustracja, gdzie słowo „Vista” czasami nawet pojawia 
się w moich myślach… dlatego chciałbym omówić kilka 
aspektów Lwa z obu stron tego prawie złotego medalu…

» tryb pełnoekranowy

Od razu pokochałem „Full Screen Apps”, czyli odpalanie 
aplikacji na pełnym ekranie. Wreszcie Apple zrozumiał 
jak ze „Spaces” i „Expose” zrobić coś, co każdy, a nie tyl-
ko ex-linuxowcy, będzie używać. Dzięki temu Safari, Mail 
i iCal mam zawsze w osobnych pełnych ekranach, a gdy 
to piszę, to już także Reeder oraz Evernote działają po-
prawnie w trybie pełnoekranowym. Ten artykuł piszę 

używając appki „Writeroom”, która wprawdzie nie ma 
takiego trybu pełnoekranowego jak pozostałe aplikacje, 
ale działając na pełnym ekranie pomaga mi się skupić na 
tym tekście. Takie samo działanie ma Mail, Safari i Ever-
note – nagle mogę skupić się na jednym zadaniu i te apli-
kacje wykorzystują mój ekran wyśmienicie.

Niestety pełen ekran zawodzi, kiedy aplikację za-
mknę „Cmd+Q”, bo po jej ponownym uruchomieniu nie 
wchodzi ona na swoje miejsce na pełen ekran, ale ła-
duje się do mojego pierwszego pulpitu. Rozumiem, że 
Apple nie chce, abym w ogóle aplikacje zamykał. Tak-
że Cmd+Tab działa nie do końca sprawnie, bo nie prze-
skakuje mi do tej aplikacji, którą wybrałem… lub w ogó-
le gest trzech palców się zawiesza. Wiem, że w końcu 
to naprawią, ale na razie wkurza i nie wiem, czy te fru-
stracje nie psują mi full-screen efektu, który miałbym, 
gdyby to w stylu Apple „po prostu działało”.

» nowe gesty na głaskadełku

Apple wymyślił analogicznie do iPhone’a i iPada „natural 
scrolling”, który został wyśmiany już chyba przez wszyst-
kich. Jak dla mnie nie ma z tym problemu, od razu się prze-
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stawiłem i nawet wydaje mi się to teraz dużo bardziej 
logiczne niż wcześniej… problem mam tylko z tym, że 
nagle „wstecz” w Safari to nie trzy palce w lewo, ale dwa 
palce w prawo… bo znowu, jest to bardziej logiczne.

Tak jak do tej logiki doczepić się właściwie nie 
mogę, ale nagle nie działa to NIGDZIE indziej poza 
Safari. Nie mogę gestu „wstecz” wykonać w Finderze, 
w Operze, w Chrome… w wielu aplikacjach. Na pew-
no w końcu to będzie działać, ale tak jak rozumiem 
nie-działanie tego w aplikacjach innych producentów, 
o tyle w Finderze brak gestów po prostu wkurza. Te-
raz muszę szukać przycisku wstecz zamiast po pro-
stu machnąć palcami.

» nowy spotlight z podglądem

Nowy Spotlight z podglądem jest genialny. Wpisuję 
frazę i od razu widzę wyniki wyszukiwania w menu 
pod lupą i jak najadę na wiadomość e-mail lub plik, 
to mam jego podgląd po lewej stronie. Działa błyska-
wicznie i znajduję to, czego szukam prawie zawsze. Dla 
mnie jest to super funkcja. Tak samo podstawowa jak 
spacja w Finderze do podglądu.

Spotlight często mnie jednak zawodzi, jak chcę 
zobaczyć trochę więcej wyników wyszukiwania. Kli-
kam, aby otworzyć je w Finderze i nagle mój Mak my-
śli i myśli i nic mi w okienku nie pokazuje… a w menu 

pokazywał mi tak dużo! Pewnie też wreszcie to napra-
wią, ale znowu, to „miało po prostu działać”.

» Mail i Inbox zero

Nowy Mail jest dużo bardziej iPadowy i dużo łatwiej mi 
się w nim pracuje. Nie dość, że wspiera pełen ekran, 
to jeszcze jego design jest lżejszy i jestem dużo bar-
dziej skupiony na wiadomościach, niż na samym pro-
gramie. Belka ze skrótami do folderów powoduje, że 
„inbox Zero” jest do osiągnięcia jeszcze łatwiej, no 
i wreszcie nie trzeba używać zewnętrznych wtyczek, 
aby mieć widok trzykolumnowy. Dla kogoś, kto tak jak 
ja bardzo mocno korzysta z Maila i religijnie chce mieć 
skrzynkę odbiorczą na poziomie 0 na koniec każdego 
dnia, nowy Mail jest po prostu super.

» FileVault na całym dysku

Teraz mam wreszcie zaszyfrowany cały dysk i działa 
to super. Szyfrowanie mojego SSD trwało kilka chwil, 
ale już dysku w moim nowym Mini trwało znacznie 
dłużej… około 10 godzin. Ale jak poszło, to wszystko 
działa zgodnie z planem – dysk jest w pełni bezpiecz-
ny i robienie kopii zapasowych w Time Machine jest 
łatwiejsze i szybsze. Niestety, aby stworzyć na Time 
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Capsule kopię zapasową zaszyfrowaną, ciągle trzeba 
przechytrzać komputer trickami z tworzeniem odpo-
wiedniego „sparsebundle”, co opisałem na moim blo-
gu, ale tak czy owak, to postęp.

» wersje plików

Do tego się jeszcze nie przyzwyczaiłem, ale pomysł 
jest genialny. Nagle nie muszę robić kopii 1 i kopii 2 
mojego pliku, po prostu go zmieniam i zawsze będę 
mógł do starej kopii wrócić, jeśli będę chciał. Muszę 
się jeszcze oduczyć wciskania Cmd+S do zapisywania 
plików, ale to przyjdzie z czasem. Na pewno jest to do-
bry kierunek rozwoju i zwiększy produktywność ludzi, 
którzy do tej pory gubili dokumenty lub po prostu za-
pomnieli zapisać. Cieszę się, że Apple o nich pomyślał 
i oducza nas ciągłego klikania „Save”.

»  Co mnie jednak boli i dlaczego lew jest 
jak Vista

Ten tekst piszę na 10.7.1, czyli już po pierwszych po-
prawkach systemu. Ciągle wyżej wymienione pro-
blemy są obecne i wkurzają mnie nieziemsko. Apple 
postawił wysoką poprzeczkę jako system, który „po 

prostu działa”, dlatego tak mnie denerwuje jak… nie 
działa. Jak nagle mi gesty działają nie tak jak trzeba 
lub Mission Control się wiesza, jak Spotlight zapomina 
wyświetlić wyników wyszukiwania lub jak widzę ob-
racającą się pizzę (ikonka czekania) wtedy, kiedy coś 
powinno od razu zaskoczyć, zwłaszcza na moim świe-
żutkim komputerze z najnowszymi procesorami Inte-
la. Na szczęście „czarny ekran śmierci” Apple’a (znak, 
że system się zawiesił i potrzebny jest reset) już po tej 
pierwszej poprawce nie występuje.

Niewątpliwie jednaka Apple idzie w dobrą stro-
nę. Tryb pełnoekranowy, szyfrowanie dysku, wer-
sje dokumentu i auto-podgląd wszędzie, gdzie się 
da… oraz bardzo fajna nowa wersja Mail’a wyznacza-
ją nowe kierunki produktywności i już bez nich nie 
mógłbym funkcjonować. Człowiek jednak do dobre-
go szybko się przyzwyczaja. Do zarzucenia mam tyl-
ko to, że nie wszystko „po prostu działa”, ale bardzo 
mi się podoba, że Apple znowu myśli o tym, jak po-
móc nam skupić się na pracy i na tym, co mamy ro-
bić, zajmując się w tle całą resztą (zapisywanie i za-
rządzanie danymi) i zdejmując to z naszych barków. 
Ostatnio jestem coraz większym fanem Zen i Apple 
właśnie idzie w tę stronę i ze swoimi komputerami 
i systemem operacyjnym. Gdyby jeszcze poprawka 
numer 2 przyniosła mi Zen stabilnego działania, sys-
tem stał by się idealny. «

http://www.nozbe.com
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»  krzysztof Morawiński: 

Biorąc pod uwagę fakt, że w styczniu br. Jobs był już na 
zwolnieniu lekarskim można było się spodziewać, że prę-
dzej czy później odejdzie z Apple (… choć czy na pew-
no?). Sądzę, że teraz, gdy mamy już w swoich rękach Lwa, 
a lada dzień powinniśmy też dostać ukończony iOS 5 wraz 
z łączącą to w jedną zgrabną całość „chmurą”, można po-
wiedzieć „Job well done”, a sam Jobs może udać się spo-
kojnie na „emeryturę”. Dla mnie osobiście Jobs był i jest 
wielkim wizjonerem, dlatego nie sądzę, aby całkowicie 
zrezygnował z pracy w Apple. Według mnie, jeśli tylko 
zdrowie mu na to pozwoli, pozostanie on w firmie jako 
„wizjoner-doradca”, przywódca, który nie potrzebuje 
mieć przed nazwiskiem skrótu „CEO”, aby wszyscy w Ap-
ple ślepo za nim podążali. Natomiast Tim Cook, który jest 
nowym CEO w Apple będzie jak dla mnie osobą, której 
zadaniem jest wdrożyć w życie pomysły Jobsa.

»  krzysztof Flasza: 

Steve Jobs dla mnie? Może zabrzmi to dosyć krzywdzą-
co, ale z mojego punktu widzenia to przede wszystkim 
dostawca genialnego sprzętu, który na co dzień służy mi 
do pracy. Oczywiście jestem pełen podziwu dla człowie-
ka, który stworzył tak niesamowite imperium i jestem 
fanem Apple, ale nigdy nie traktowałem Jobsa jak guru 
czy jak ikonę.

»  Michał Śliwiński: 

Steve Jobs jest dla mnie ikoną niesamowitego lidera 
i przykładem, że pasja potrafi budować niesamowite 
produkty, które zmieniają świat. Dla mnie jako przedsię-
biorcy jest inspiracją i przypomina codziennie jak waż-
ne jest podejście do użytkownika, estetyka, minima-
lizm, elegancja i pierwsze wrażenie. Pokazuje, że można 

prowadzić dochodową firmę, skupiając się tylko na kil-
ku świetnie wykonanych produktach. Wiele się od Ste-
ve’a nauczyłem i z łezką w oku przyjąłem jego rezygna-
cję z fotela szefa Apple. Mam nadzieję, że mimo wszystko 
uda mu się wyzdrowieć.

»  przemysław Marczyński

Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie przyszłości i kto wie, 
może często bardziej ambitne, niż były szef Apple. Pan 
Jobs miał dodatkowo jedną bardzo ważną cechę, która 
sprawiła, że większość swoich wizji był w stanie prze-
kuć w namacalny produkt - nieustępliwość. Gdy umie-
ścił w Macintoshu napęd dyskietek, wszyscy stukali się 
w głowę. Kiedy pokazał zalążek iPad’a zwany Newtonem, 
niewielu dawało szansę takiej wizji urządzeń mobilnych 
(tak tego chyba jeszcze nie nazywano). To parcie przed 
siebie i pilnowanie ustalonego wcześniej kierunku jest 
najsilniejszą Pana cechą. Realizacja celów bez kompro-
misów. Za to ogromny szacunek Panie Jobs.

»  kinga ochendowska

Wszyscy zdają się zapominać, że Steve Jobs nie umarł, 
ani też nie doszedł z Apple. Jedyne z czego zrezygnował, 
to medialna posada CEO i trudno w tym przypadku za-
przeczyć, że jest to działanie w najlepszym interesie fir-
my. Sam Jobs jest osobą, która w zdumiewający sposób 
przyćmiła tych, którzy tak naprawdę byli ojcami współ-
czesnych komputerów – Steve’a Wozniaka, twórcę pierw-
szego komputera Apple oraz Jeffa Raskina – prawdziwego 
ojca Macintosha. Jobs to fenomen, legenda, pole zabu-
rzonej rzeczywistości a przede wszystkim – niezłomny 
upór i przekonanie o słuszności własnego sądu. Steve 
jest postacią z reklamy Think Different, którą sam prze-
forsował, na przekór ówczesnemu zarządowi Apple. Jest 
kwintesencją zdania: „Może ich gloryfikować albo wy-
szydzać, ale jedyną rzeczą, której nie możecie zrobić, to 
ignorować ich, bo to oni zmieniają świat”.

steve jobs oDcHoDzi 
z apple
opinie reDaKToróW iMagazine
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»  wojtek pietrusiewicz:

Oglądanie keynote’ów, ze Stevem w roli głównej, zawsze 
było dla mnie nie lada przyjemnością. Najbardziej za-
padł mi w pamięć ten z 2007 roku, kiedy Jobs przedsta-
wiał trzy produkty: szerokoekranowego iPoda z kontrolą 
dotykową, rewolucyjny telefon komórkowy i przełomowy 
komunikator internetowy. Publiczność klaskała dla każ-
dego z nich, dopóki Steve nie podpowiedział, że to nie są 
trzy osobne produkty. Czuło się ten moment, w którym 
zrozumienie docierało do ludzi, a eksplozja oklasków po-
wodowała gęsią skórkę. Niezależnie od przyszłej roli Ste-
ve’a Jobs’a, poza zdrowiem, życzę mu, aby nadal znajdo-
wał energię do wychodzenia na scenę i dominowania sali 
swoją osobą.

»  norbert Cała

Większość poważnych komentatorów nie widzi proble-
mu, w związku z rezygnacją Steve’a z kierowania firmą. 
Steve Jobs zostawia przecież swoje dziecko najsilniejsze 
w historii. Ja się jednak boję, że świat nie będzie słuchał 
poważnych komentatorów, tylko będzie się kierował tym, 
co napiszą w tabloidach. A te potrafią ten sam produkt 
zarówno wynieść pod niebiosa, jak i skazać na pożarcie. 
Niestety, Apple bez Steve’a będzie zdecydowanie łatwiej-
szym kąskiem i nawet najlepsze produkty mogą tego nie 
zmienić. Obym się mylił, że wraz z Steve’m odchodzi do-
bra passa Apple.

»  Michał rajpert:

Steve Jobs to błyskotliwy, charyzmatyczny wizjoner, któ-
ry niczym wytrawny dom mody stworzył w technologii 
wysmakowane trendy, a te na dobre stały się integralną 
częścią życia milionów. Sukces Apple widoczny jest za-
równo wśród ludzi, jak i na giełdach. Trzeba także przy-
znać, że ten sympatyczny ekscentryk w golfie, jeansach 
i butach do biegania potrafił sprawić, że ludzie auten-
tycznie pokochali nadgryziony sprzęt trochę bardziej niż 
kocha się lodówkę.

Steve, głęboko wierzę, że kolejny krok jest równie 
przemyślany co zdecydowany i ufam, że Tim Cook jako 
sukcesor to człowiek na odpowiednim poziomie, bo te-
raźniejszość jest dobra, i oby się nie odmieniła. Dzięku-
ję Ci za iTunes, za iPada bez którego mogę żyć, ale nie 
chcę, i za Macbooka, który lata temu uratował mnie od 
„Nerwicy z Redmond”, a dziś jak postawię go bokiem, to 
nawet go nie widać. Dzięki i do zobaczenia na Keynote!”

»  jarosław Cała

Machina Apple ruszyła już na dobre i pożera wszystko, 
co się rusza. Większość czternastolatków, biegających po 
ulicach całego świata z iPodami w kieszeni, nie ma zie-
lonego pojęcia, kto to jest Steve Jobs i musimy się z tym 
pogodzić. Przecież to dzieci są przyszłością świata i po-
tencjalnymi przyszłymi klientami firmy. My wszyscy wie-
my jednak, kto to jabłuszko odpowiednio nadgryzł. Ste-
ve podjął dobrą decyzję, bo zdrowie jest najważniejsze, 
ja sam ostatnio się o tym dotkliwe przekonałem.

http://www.inis.pl/
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steve jobs ogłosił swoją rezygnację 
z funkcji Ceo w apple. odnoszę wra-
żenie, że od tego momentu, przez ko-
lejnych kilka dni, nic innego nie wy-
darzyło się na świecie, bo wszystkie 
branżowe media i  społecznościów-
ki trąbiły tylko o tym. na okrągło po-
wtarzało się kilka pytań, na które po-
staram się odpowiedzieć.

»  Czy i co zmieni się w Apple po zmianie 
prezesa?

Moim zdaniem, w Apple niewiele powinno się zmienić. 
Tim Cook, nowomianowany CEO Apple, już de facto od 
początku roku pełni tę funkcję, zastępując Steve’a  Jobs’a. 
Wcześniej, podczas wcześniejszych zwolnień lekarskich 
Jobs’a, też zarządzał Apple. Podczas jego pracy, Apple nie 
notowało zniżek i ciągle rozwijało się. Informacja o odej-
ściu Steve’a Jobs’a z funkcji CEO tylko usankcjonowała po-
zycję Tima Cooka. Myślę, że inwestorzy brali pod uwagę 
już od dawna taki scenariusz i powinni to ze spokojem 
przyjąć. Oczywiście w pierwszym momencie akcje Ap-
ple powinny spaść (już samym po ogłoszeniu spadły po-
nad 5%, ale niedługo potem obrót akcjami Apple został 
wstrzymany). Należy pamiętać, że Steve Jobs nie odchodzi 
z Apple. Steve Jobs został mianowany przewodniczącym 
rady nadzorczej, która w USA ma bardzo silną pozycję. 
Myślę, że z tego miejsca jeszcze długo, na ile oczywiście 
zdrowie mu na to pozwoli, Steve Jobs będzie miał duży 
wpływ na całą firmę.

»  Czy steve jobs faktycznie jest tak 
niezastąpiony dla firmy, jak głosi mit?

Wiele osób uważa, że Apple to Steve Jobs, a Steve Jobs to 
Apple. Ale czy tak jest faktycznie? Pamiętajmy, że Apple 
to jest ogromna korporacja, która zatrudnia cały sztab 
bardzo dobrych managerów. Może nie są oni tak medial-
ni jak Jobs, ale na pewno oni stanowią trzon firmy. Ste-
ve Jobs jest wizytówką Apple, ale już od dłuższego cza-
su odsuwał się w cień. Na ostatnich prezentacjach Steve 
Jobs występował w roli bardziej zapowiadającego niż pre-
zentera. Starał się pokazywać innych managerów. Steve 
Jobs jest bardzo ważny dla Apple, ale ponownie nie zapo-
minajmy, że on nie odchodzi z firmy. Nadal będzie i my-
ślę, że będziemy mogli go oglądać w różnych miejscach. 
W 1985 roku, gdy Steve Jobs odszedł z Apple, firma była 
również w bardzo dobrej kondycji, ale jego odejście spo-
wodowało gigantyczny spadek notowań i w perspektywie 
następnych lat Apple znalazło się na skraju bankructwa. 
Myślę, że tym razem strategia odejścia Jobs’a w Apple zo-
stała bardzo drobiazgowo przygotowana (odpowiedni mo-
ment, wizja przyszłości, Jobs zostaje w Apple) i nie będzie 
miała raczej drastycznego wpływu na sytuację w firmie.

»  Czy należy spodziewać się spadku 
innowacyjności Apple?

Produkty Apple faktycznie są bardzo innowacyjne, ale pra-
cują nad nimi całe sztaby ludzi. Znamy historie, że Jobs 
angażuje się osobiście w prace nad najważniejszymi pro-
duktami, ale ostatecznie są one tworzone przez bardzo 
zdolnych inżynierów i projektantów. Niedawno też został 
założony przy Apple „wewnętrzny uniwersytet”, którym za-
rządza Joel Podolny, były profesor Yale i Harvardu. W zało-
żeniach ta komórka ma szkolić pracowników, aby myśleli 
innowacyjnie i potrafili podejmować trafne decyzje, w do-
myśle „tak jak to robi Steve Jobs”. W tym kontekście myślę, 
że możemy być spokojni o innowacyjność w Apple. Trud-
niejszym tematem, moim zdaniem, będzie to, w jaki spo-
sób ta innowacyjność będzie prezentowana. Póki co, nie ma 
w szeregach Apple, albo przynajmniej jeszcze nie ukazał się 
taki ktoś, kto ma tak silną charyzmę jak Jobs. On prezen-
tując innowacyjne produkty potrafił porwać tłumy i te tłu-
my wierzyły, że te produkty są po pierwsze im potrzebne, 
a po drugie, że są fajne. Jak będzie w przyszłości, pokażą 
najbliższe dni, bo już niedługo powinna odbyć się prezen-
tacja Apple dotycząca najnowszych iPodów oraz być może 
też iPhone 5. Od tego, w jaki sposób te produkty zostaną 
zaprezentowane, zależeć będzie, według mnie, jak Apple 
będzie postrzegane po odejściu Jobs’a z funkcji CEO. «

czy coś  
się zmieni  
W apple?
DoMiniK łaDa
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Długą drogę musiał przebyć Steve 
Jobs, by z długowłosego hippisa stać 
się jedną z  najważniejszych postaci 
w  świecie nowoczesnej technologii. 
Sam nie wiedział, w jaki sposób roz-
wiązać problemy techniczne, wiedział 
jednak, czego oczekiwać od urządzeń. 
Miały być piękne, funkcjonalne i pro-
ste. I co tu kryć – udało mu się stwo-
rzyć świat, w  którym żyjemy dzisiaj 
– świat komputerów, stojących w każ-
dym domu, świat urządzeń przeno-
śnych, które nosimy w  kieszeniach 
oraz świat marzeń, który stanie się 
naszym jutrem.

Patrząc na zdjęcia młodego Steve’a Jobsa, nie trudno 
dopatrzyć się u niego nieco orientalnych rysów – gene-
tycznego dziedzictwa przekazanego przez biologicznego 
ojca, Abdulfattaha Johna Jandali, syryjskiego emigran-
ta. Ciemne lśniące włosy i uśmiechnięte, brązowe oczy 
w kształcie migdałów. Chętnie pokazałabym Wam zdję-
cie, na które właśnie teraz patrzę, ale miesięczna licen-
cja na wykorzystanie go w magazynie kosztuje, bagate-
la, 3700 funtów. To mówi samo za siebie – Steve Jobs 
jest jedną z najdroższych twarzy świata. Z pewnością 
nie spodziewali się tego rodzice Jobsa, młodzi studen-
ci, którzy w 1955 roku oddali go do adopcji innej parze - 
Paulowi i Clarze Jobs. Ci zaś przyjęli chłopca z otwarty-
mi ramionami, nadając mu imiona Steven Paul. Przyję-
li też warunek, jaki postawili biologiczni rodzice dziecka 
– ich syn musi zdobyć wykształcenie, musi pójść do col-
lege’u – to właśnie bowiem nauka, nie pozwoliła im za-
trzymać przy sobie Steve’a.

KInga Joanna ochenDowSKa

nazywam się Jobs, 
steve Jobs
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Fakt tej wczesnej adopcji nie jest żadną tajemnicą, 
jednak bardzo często umyka tym, którzy pragną dostać 
się do głowy mistrza marketingu i uzyskać błyskawiczną 
odpowiedź na pytanie „Jak osiągnąć sukces?” Osobowość 
adoptowanego dziecka kształtuje się w dość specyficz-
ny sposób, musi ono bowiem nauczyć się kompensować 
poczucie odrzucenia, bycia gorszym, niż rówieśnicy po-
chodzący z normalnych rodzin. Cała operacja może się 
nie udać, w dziecku wtedy pozostaje wieczne poczucie 
straty. Może też zakończyć się sukcesem, okupionym 
ciężką, wewnętrzną pracą. Trudno powiedzieć, czy Steve 
Jobs zakończył swoją walkę z pochodzeniem i adopcją, 
czy też jego sukces jest świadectwem ciągłej jej konty-
nuacji – na przekór opiniom całego świata.

» Darowana genetyka

Bez wątpienia jednak, biologiczni rodzice Steve’a obda-
rzyli go wspaniałym zestawem genów, chociaż nigdy nie 
uczestniczyli w jego wychowaniu, ani nawet nie spotkali 
go osobiście. Nie pozostali też razem - Abdulfattah Jan-
dali ukończył studia, zaś następnie został profesorem 
nauk politycznych. Joanne Schieble, matka Jobsa, ukoń-
czyła logopedię i w 1962 roku rozwiodła się z Abdulfat-
tahem, zabierając ze sobą Monę – biologiczną siostrę 
Steve’a – obecnie znaną amerykańską pisarkę. Mona 
Simpson ukończyła studia na uniwersytecie Berkeley, 
zaś w 1987 napisała nowelę, dedykowaną swej matce 
i bratu – „Wszędzie, tylko nie tu”. Steve Jobs niejedno-
krotnie podkreślał, że wszystko co osiągnął, zawdzięcza 
własnym doświadczeniom i wychowaniu rodziców ad-
opcyjnych, nie zaś genetyce, jednak moim zdaniem, ów 
stanowczy opór świadczy najlepiej o tym, że poczucie 
krzywdy utkwiło w nim głęboko i pozostało tam do dziś.

Pomimo wszelkich starań, Steve Jobs nie poszedł 
w ślady biologicznych rodziców i siostry – co prawda 
rozpoczął studia w Reed College w Portland, ale porzu-
cił je, po zaledwie jednym semestrze. Uczęszczał za to 
na zajęcia z kaligrafii, które, jak później sam przyznał, 
ukształtowały jego podejście do dbałości o szczegóły 
i owych fantastycznych fontów, które zaimplemento-
wano w graficznym interfejsie Macintosha. Słynna jest 
historia, w której Steve, nie chcąc obciążać finansowo 
rodziców, sypiał kątem w studenckich pokojach swo-
ich kolegów, żeby zaś zgromadzić pieniądze na jedze-
nie, zbierał i sprzedawał do skupu puste, szklane bu-
telki po Coca-Coli. W tym również okresie, miał swój 
pierwszy kontakt z filozofią Wschodu, bowiem wyznaw-
cy Hare Kriszna, jak w wielu innych miejscach, organi-
zowali darmowe posiłki, z których korzystał Steve. Był 

to przyczynek do późniejszej podróży do Indii i wybo-
ru drogi duchowej – buddyzmu. Pamiętajmy jednak, 
że odbywało się to w czasach, gdy wpływy subkultu-
ry hippisowskiej, inspirowanej teologią wschodu, były 
w Stanach Zjednoczonych wyjątkowo silne. Nikogo więc 
nie dziwił widok młodych ludzi, ubranych w tradycyjne, 
hinduskie szaty.

» Steve’ów dwóch

Nieco wcześniej, Jobs poznał innego długowłosego fan-
tastę – Steve’a Wozniaka, dzięki kursom organizowanym 
przez firmę Hewlett Packard. Gdy powrócił do Kalifornii, 
ze swej duchowej wędrówki, znów spotkał się z WOZ-em 
i uczęszczał na spotkania zorganizowanego przez niego 
komputerowego klubu. Już wtedy dostrzegał potencjał, 
chociaż nie posiadał odpowiednich, technicznych umie-
jętności, by samemu rozwiązać problemy, piętrzące się 
przed ówczesnymi inżynierami. Przykładem jest sytu-
acja, którą Steve Wozniak wspomina w swojej biografii: 
„iWOZ – Od komputerowego geeka, do kultowej ikony”. 
Otóż Jobs pracował wtedy dla Atari. Stanęło ono przed 
problemem, którym okazała się zbyt duża ilość chipów 
na projektowanej przez nich płycie głównej i zaoferowa-
ło spore pieniądze każdemu, kto jest w stanie zmniej-
szyć ilość tych, nieprzyzwoicie drogich wtedy, elemen-
tów. Jobs, jak już wcześniej wspomniałam, nie posiadał 
odpowiednich umiejętności, by samemu podołać temu 
wyzwaniu. Miał jednak kolegę – komputerowego geeka 
– Steve’a Wozniaka. To właśnie do niego udał się z zada-
niem, postawionym przez Atari. Efekt pracy Wozniaka 
przekroczył najśmielsze oczekiwania – w krótkim czasie 
znacząco ograniczył ilość koniecznych chipów, co uczyniło 
Steve’a Jobsa bogatszym o kilka tysięcy dolarów. Jednak 
pomimo wcześniejszej umowy, nie podzielił się owymi 
pieniędzmi z kolegą. Zainkasowawszy rzeczone kilka ty-
sięcy, poinformował Wozniaka, że od Atari otrzymał kil-
kaset dolarów i tę właśnie sumę przeznaczył do podzia-
łu. Zdawać by się mogło, że powinno stać się to począt-
kiem końca ich przyjaźni, jednak Steve Wozniak do dziś 
wspomina całą sytuację ze śmiechem. Dla niego ważny 

Chętnie pokazałabym Wam zdjęcie, 
na które właśnie patrzę, ale miesięczna 

licencja na wykorzystanie go w magazynie 
kosztuje, bagatela, 3700 funtów. To mówi samo 
za siebie – Steve Jobs jest jedną z najdroższych 
twarzy świata.
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był problem i jego rozwiązanie, nie zaś finansowa gra-
tyfikacja. Zapewne z powodu tej cechy charakteru, jego 
współpraca z Jobsem układała się tak dobrze. Jobs bo-
wiem od początku oczekiwał sukcesu na wszelkich po-
lach – również na polu finansowym.

Nadszedł słynny rok 1976. Od jakiegoś czasu, Ste-
ve Wozniak, motywowany intensywnie przez młodsze-
go kolegę, Steve’a Jobsa, pracował w garażu nad kom-
puterem, który każdy mógłby mieć u siebie w domu. 
Pierwsza prezentacja urządzenia, okazała się komplet-
ną klapą. Zaproszony na nią dziennikarz zmierzał wła-
śnie do garażu, gdy wydarzyło się prawdziwe nieszczę-
ście i płyta główna prototypu poszła z dymem. I znów 
mogło by się zdawać, że dwaj długowłosi panowie po-
winni się poddać. Wszystko było przygotowane, prasa 
zaproszona, a pomysł spalił na panewce. Jednak ani je-
den, ani drugi, nie należał do gatunku ludzi, którzy ła-
two się poddają. Wozniak poprawił konstrukcję, a Jobs, 
po raz kolejny, przystąpił do promocji i tego, co robi naj-
lepiej na świecie – do sprzedaży światu pomysłu. Wraz 
z kolegą, z którym pracował wcześniej w Atari, Ronal-
dem Wayne, oraz Steve’m Wozniakiem, jako głównym 
inżynierem pomysłu, 1 kwietnia 1976 roku założyli fir-
mę Apple. Historia Wayne’a w Apple była krótka, prze-
straszył się bowiem, że projekt okaże się wielką klapą, 
odsprzedał swoje udziały w firmie i uciekł z pokładu. 
Przez kolejne 30 lat musiał sobie pluć w brodę – mógł 
być jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Zabrakło 
mu tylko tego, czego Steve Jobs ma w nadmiarze – umie-
jętności podejmowania ryzyka i wiary we własne siły.

» Czarna magia Apple

Apple I był sprzedawany jako zestaw do samodzielnego 
montażu, w cenie 666,66 dolarów. Wokół cen i dat waż-
nych dla Apple zawsze unosiła się otoczka mistycyzmu. 
Jedni twierdzą, że owa cena to wpływ Steve’a Wozniaka, 
którego fascynowały powtarzalne cyfry, inni - że to jaw-
ne odniesienie do satanizmu. Pierwsze logo nowo po-
wstałej firmy przedstawiało Newtona (uczonego podej-
rzewanego skądinąd o członkostwo w wolnomularskiej 
loży), siedzącego pod drzewem w chwili, kiedy na głowę 
spadło mu jabłko. To właśnie słynne jabłko, będące przy-
czynkiem do powstania teorii grawitacji. Kolejne logo – 
to prawie współczesne, nadgryzione kolorowe jabłko to 
symbol grzechu, przekroczenia boskich zakazów oraz wie-
dzy, która była przyczyną wygnania Adama i Ewy z Raju. 
Owe magiczne elementy towarzyszyły Apple w całej póź-
niejszej historii i stały się powodem ostrych ataków sekt 
religijnych, które w sukcesie firmy starały się w dostrzec 

szatańskie szpony. Samozwańczy przywódcy dowodzi-
li, że współczesne komputery Apple sterują umysłami 
swych użytkowników emitując fale, które czynią z nich 
bezwolne Zombie, podatne na marketingowe zagrywki 
mistrza zakonu, Steve’a Jobsa. Motywowano to dogłęb-
nymi badaniami, które ujawniły, że jądro systemu OSX 
nazywa się Darwin – (bezbożnik, twórca teorii ewolucji), 
zaś sam BSD (Berkeley Software Distribution, Berkeley 
Unix) firmowany jest symbolem diabła z widłami, któ-
ry dodatkowych wyjaśnień oczywiście nie potrzebuje.

Wróćmy jednak do tworzącej się właśnie firmy Ap-
ple. Sprzedaż komputerów okazała się niemałym suk-
cesem, Apple rosło w siłę i jak to się dzieje w przypad-
ku wzrastających korporacji, na pokładzie zaczęli poja-
wiać się profesjonaliści – rekiny finansjery, biznesowe 
grube ryby. W roku 1978 do Apple przyłączył się Mike 
Scott, który objął pozycję CEO i zafundował firmie kil-
ka trudnych lat. Następnie, w roku 1983 Steve ścią-
gnął do Apple Johna Sculleya, ówczesnego szefa Pepsi, 
wypowiadając słynne zdanie: „Chcesz do końca życia 
sprzedawać słodzoną wodę, czy chcesz mieć szansę by 
zmienić świat?” Nie wiedział jeszcze wtedy, że to wła-
śnie Sculley zostanie CEO Apple i zmusi jego samego do 
odejścia z firmy w 1985 roku. Na szczęście, Steve zdą-
żył patronować wejściu na rynek Macintosha, którego 
właściwym ojcem był tak naprawdę Jeff Ruskin. To Jeff 
Ruskin stworzył ideę prostego komputera, idealnego 
narzędzia dla zwykłego człowieka, przeznaczonego do 
domowego użytku.

» Kult roku Orwella

Jest rok 1984 – właśnie odbywa się prezentacja. Steve 
Jobs na scenie, z chłopięcym, prawie nieśmiałym uśmie-
chem na twarzy, ubrany w garnitur i śnieżnobiałą koszulę, 
zwieńczoną muchą. Na audytorium panuje cisza. I wte-
dy na ekranie komputera, wyciągniętego przed chwilą 
z torby, pojawiają się generowane na żywo obrazy. Paint, 
MacWrite, Excell, kalkulator, a nawet trójwymiarowe sza-
chy. Tłum szaleje. Ale to jeszcze nie wszystko – najlepsze 
Steve Jobs zachował na koniec! Po raz pierwszy w histo-
rii, komputer domowy 
przemówił, przedstawia-
jąc osobę, która była dla 
niego jak ojciec. Kogo? 
Oczywiście Steve’a Job-
sa. Reakcja tłumu prze-
bija najśmielsze oczeki-
wania. Z audytorium do-
biega grupowy okrzyk 

Steve Jobs uwielbiał 
emocjonalne 
prezentacje – stara 

„dziewiątka” zakończyła 
swą karierę w trumnie, 
ustawionej na scenie
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zachwytu. Steve Jobs skromnie spuszcza głowę, na 
jego ustach błąka się uśmiech. Konia z rzędem każde-
mu, kto twierdzi, że kocha komputery, a jednocześnie 
jest w stanie oglądać ową prezentację bez wzrusze-
nia. Ja wzruszam się za każdym razem do tego stop-
nia, że czuję jak łzy zbierają mi się w kącikach oczu. 
Ta prezentacja to wrota czasu, to możliwość zobacze-
nia na własne oczy, w jaki sposób tworzy się histo-
rię, jak wypowiada się słowa, które stają się kulto-
we, jak w ciągu kilku minut zapisuje się swoją obec-
ność i osiąga status ikony komputerowego świata.

» Na wygnaniu

Jednak czasem to nie wystarczy. Macintosh był sprzę-
tem kultowym, co do tego nie ma dwóch zdań. Za-
rząd Apple uznał mimo wszystko, że Steve Jobs nie 
powinien dłużej koordynować oddziału, zajmującego 
się projektem Macintosha. W maju 1985 roku, Sculley 
zwolnił Jobsa z pełnionych obowiązków i rozpoczął się 
czarny okres w historii Apple.

Ten moment w historii Apple zawsze wywołuje 
we mnie gwałtowne emocje. Wyobraźcie sobie bo-
wiem, że tworzycie coś od podstaw. Odnosi się to do 
obu panów – w tym samym stopniu do Steve’a Job-
sa, co Steve’a Wozniaka. Wyobraźcie sobie, że posia-
dacie wizję, którą staracie się zrealizować od począt-
ku, która zaprząta wasz umysł, wypełnia czas, któ-
ra płynie w waszych żyłach niczym krew. Posiadanie 
takiej wizji, to wszechogarniająca sprawa, bo wizja 
jest jak dziecko, jest intymną częścią duszy. W zasa-
dzie, wizji nie można mieć – wizją trzeba żyć. Więc 
prowadzicie waszą wizję za rękę, pomagacie jej sta-
wiać pierwsze kroki, od garażu, do okładki magazy-
nu Macworld. Otaczacie się ludźmi, którzy, w waszym 
mniemaniu, są dla wizji najlepsi. I nagle … Ci ludzie, 
których wybraliście do opieki nad waszym dzieckiem 
stwierdzają, że to właśnie wy nie jesteście dla wizji 
dobrzy. I brutalnie ją wam odbierają. Wyrzucają za 
bramę, trzaskają drzwiami. Co musiał czuć wtedy 
Steve Jobs wiedząc, że to on sprowadził Sculleya do 
Apple, a tym samym, podpisał na siebie wyrok? We-
dle wszelkich przesłanek, powinien czuć rozczarowa-
nie, gniew, smutek. Powinien się załamać, machnąć 
na wszystko ręką, odwrócić się plecami i zagrzebać 
w ciemnej jamie.

Większość z nas tak właśnie by postąpiła. Więk-
szość, ale nie Steve. Steve nie dał za wygraną. Prze-
łknął gorzką pigułkę, podniósł się i stworzył NEXT. Sam 
NEXT nie był może najlepszym pomysłem, ponieważ 

docelowy rynek edukacyjny nie dysponował pieniędz-
mi, których oczekiwał. Nie zmienia to jednak faktu, że 
były to komputery piękne, z zaawansowanym systemem 
i myślą przewodnią, polegającą na współpracy pomię-
dzy użytkownikami. Myśl ta zresztą towarzyszy wizji Ste-
ve’a do dzisiaj, wszystko bowiem w komputerach Apple 
aż krzyczy o współpracy, komunikacji, współdzieleniu. 
Jednak w tamtych czasach, myśl ta była zbyt zaawanso-
wana, by mogła odnieść natychmiastowy sukces. Pomi-
mo tego, to właśnie komputer marki NEXT, w ośrodku 
CERN, stał się pierwszym serwerem World Wide Web. 
Wiedzieliście o tym? To Jobs – wszędzie, w każdym pik-
selu, który otacza waszą wirtualną rzeczywistość. Od-
dychacie powietrzem, które on stworzył. To myśl, któ-
ra zatyka dech w piersiach, a jednocześnie przeraża, bo 
to przecież dopiero czubek góry lodowej.

» Luxo Senior

Wizja Jobsa zakładała, że komputery kupujemy nie dla sa-
mych komputerów, lecz dla rzeczy, które możemy dzięki 
nim zrobić. W 1986 roku kupił niewielką firmę „The Gra-
phics Group” od Lucasfilm Studios, którą następnie na-
zwał Pixar. Aż trudno uwierzyć, jakimi drogami musiały 
podążać jego myśli i wielu z nas chciałoby posiadać ten 
dar chociażby w ułamku procenta. To w filmie Pixar bo-
wiem powstały późniejsze hity, takie jak: Toy Story, Wall-
-e, Bugs Life, Finding Nemo i wiele innych. Dzięki współ-
pracy ze znaną wytwórnią Disneya, niewielki Pixar osią-
gnął szczyty na rynku filmowym. W 2005 roku, Disney 
wykupił Pixara za niebagatelną sumę 7,4 bilionów dola-
rów, a Steve Jobs został największym prywatnym udzia-
łowcem Disneya – posiada bowiem 7% akcji tej firmy.

Jobs sprzedał tylko 50 tysięcy komputerów NEXT, 
co nie było wynikiem zapierającym dech w piersiach. 
Skoncentrował się więc na rozwoju deweloperskim – za-
awansowanym systemie Next STEP. W tym czasie w Ap-
ple nie działo się najlepiej. Kolejni CEO firmy nie zdoła-
li sprostać wizji, stworzonej przez Jobsa i firma powoli, 
ale zdecydowanie, zaczęła chylić się ku upadkowi. Wy-
niki giełdowe runęły w dół i wydawało się, że nic już 
nie jest w stanie jej uratować. „Wydawało się”, bo wte-
dy właśnie na scenie, po raz kolejny, stanął Steve. Po 
raz kolejny w glorii i chwale, bo świat nie zapomniał, 
kto jest prawdziwą ikoną i kto rozdaje karty. Wraz z po-
wrotem Jobsa do Apple powróciła wizja, energia i po-
wiew świeżego powietrza. Ale zanim to się stało, w 1996 
roku Apple kupiło NEXTa, a Steve Jobs powrócił do fir-
my jako doradca. To właśnie system NextSTEP stał się 
podwaliną nowego systemu, którego używamy do dziś: 
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MacOS X, przedstawionego po raz pierwszy, w marcu 
2001 roku. System Apple obchodził w tym roku dziesią-
te, okrągłe urodziny. Steve Jobs uwielbiał emocjonalne 
prezentacje – stara „dziewiątka” zakończyła swą karie-
rę w trumnie, ustawionej na scenie. Jobs pożegnał ją jak 
najlepszego przyjaciela i przedstawił następcę, w które-
go żyłach płynął potężny NextSTEP i równie wielki BSD. 
Wszystko w pięknym opakowaniu, z interfejsem Aqua 
i doprawione szczyptą magii, którą Jobs zawsze dodaje 
gratis do prowadzonych przez siebie prezentacji.

» Powrót do macierzy

W roku 1997, stanął na scenie jako zbawca, przyjmując 
honorowy tytuł CEO i przynosząc porozumienie z Mi-
crosoftem, w sprawie rozwoju pakietu Microsoft Office 
na platformę Mac. To również prezentacja, którą warto 
obejrzeć. Bardzo trudna i niezwykle emocjonująca. Oto, 
dwaj odwieczni wrogowie – Microsoft i Apple – podpi-
sują cyrograf. Steve Jobs dziękuje Billowi Gatesowi. Ten 
dumny Steve, który kiedyś odmówił wyposażenia kom-
putera w system napisany przez młodego programistę – 
Billa Gatesa. System, który cały świat poznał potem jako 
DOS. Ten dumny Jobs korzy się przed Microsoftem i przyj-
muje jego pieniądze po to, by uratować Apple. Publicz-
nie, na oczach tłumów. Możecie się domyślać, że tłumy 
nie były zachwycone. A jednak Steve Jobs stał na scenie 
i wypowiadał słowa, które poruszyły wszystkich. I było, 
nie było – uratowały Apple od bankructwa.

1997 rok to również słynna reklama Think Different, 
zrealizowana przez TBWA – którą przeforsował właśnie 
Jobs. Zarząd firmy nie był przekonany co do celności po-
mysłu, ale Steve postawił na swoim i porwał za sobą tłu-
my. Dzisiaj owa kampania przeszła do kanonu i niewielu 
jest w stanie powtórzyć jej sukces. Słowa „Think Diffe-
rent” stały się synonimem pewnego stylu życia, prze-
konań, wolności, odmienności, kreacji i twórczości nie 

skrępowanej przez technolo-
giczne ograniczenia. Znalazły 
się na kubkach, plakatach, ko-
szulkach zegarkach i do dziś 
nie tracą na znaczeniu, pomi-
mo kolejnych kampanii, któ-
re nie zdołały przyćmić ory-
ginalnej produkcji. Kampania 
„Switch” z Ellen Feiss, zakrę-
coną studentką i kampania 
„Get a Mac” również zyska-
ły swoich zwolenników, jed-
nak tylko ta pierwsza staje 

w szranki z kultową reklamą z 1984 roku, która rozbija 
młotem ekran Wielkiego Brata.

Kolejne lata, to powolne pięcie się w górę i odzyski-
wanie utraconej pozycji. Steve Jobs i Jonathan Ive, bry-
tyjski designer, porozumieli się lepiej, niż ktokolwiek 
mógł przypuszczać. Powstały kultowe projekty, takie jak 
iMac, popularnie zwany „lampką” oraz autorski projekt 
Jobsa – iPod, urządzenie, które w krótkim czasie zdomi-
nowało rynek. Z iPodem nadeszła aplikacja iTunes, któ-
rej historia również należy do bardziej interesujących.

» Oferta, której odrzucić nie możesz

Wielu z czytelników zna zapewne firmę Panic, dewe-
lopera popularnych programów dla komputerów Mac, 
między innymi: Transmit i CandyBar. W okolicach 1999 
roku, stworzyli oni aplikację o nazwie PanicPack, zna-
ną następnie pod nazwą Audion. Aplikacja ta służyła do 
tego, do czego służy dzisiaj iTunes – do odgrywania pli-
ków mp3. W przypływie programistycznej dumy, młodzi 
deweloperzy wysłali maila do Steve’a Jobsa, przedsta-
wiając mu swoje dziecko. Nie spodziewali się odpowie-
dzi i odpowiedź oczywiście nie nadeszła. Nie tym razem. 
Stało się to dopiero, gdy światło dzienne ujrzał Audion 
2.0. Wtedy nadszedł „wielki email” – dokładnie w wigi-
lijny wieczór, niczym gwiazdkowy prezent. Od samego 
Steve’a! W tym czasie Panic prowadził rozmowy z AOL-
-em, a treść emaila brzmiała: 

From ---@pixar.com Sun Dec 24 07: 49: 08 2000
Received: by NeXT.Mailer (1.148.2)
From: Steve Jobs <---@pixar.com>
Date: Sun, 24 Dec 2000 07: 36: 53–0800
To: Cabel Sasser <cabel@panic.com>
Subject: RE: Audion 2: have you had a chance to see it yet?

Cabel,
I hear that your deal with AOL fell through. Any interest 
in throwing in with us at Apple?

Best, Steve

Który z programistów nie marzy skrycie, by dostać wła-
śnie takiego maila? Tego jedynego, upragnionego, z sa-
mej głównej kwatery, od największego z wielkich? To oka-
zja, która nie trafia się dwa razy. Żeby nie przedłużać tej 
opowieści, nastąpiło spotkanie – podekscytowani młodzi 
ludzie i wielki Steve Jobs. Z chęcią i żywiołowo opowie-
dzieli o swoim projekcie, Steve wyrażał powątpiewanie 
w stosunku do funkcji, które chcieli zaimplementować. 

Możecie się 
domyślać, że 

tłumy nie były 
zachwycone. A jednak 
Steve Jobs stał na 
scenie i wypowiadał 
słowa, które poruszyły 
wszystkich. i było, nie 
było, uratowały Apple 
od bankructwa
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Mimo wszystko, złożył im propozycję, która niejednemu 
zawróciłaby w głowie – zaproponował im przyłączenie 
się do teamu, który zajmował się rozwijaniem iTunes. 
A oni… odmówili. Niemniej jednak, wszystkie funkcje, 
o których rozmawiali w trakcie spotkania zostały zaim-
plementowane w playerze Apple. Audion umarł śmier-
cią naturalną, a jego historię można przeczytać już tylko 
w sieci. Historię programu, który mógł stać się iTunes. 
I historię młodych ludzi, którzy do końca życia będą się 
zastanawiać, co by się stało, gdyby podjęli inną decyzję.

» Twarz i wizja firmy

Tymczasem, ekosystem Apple rozwijał się i rozgałęział, 
zawłaszczając kolejne sektory naszego życia, pochłania-
jąc kolejne fragmenty otaczającej nas rzeczywistości. Na-
stąpiła przesiadka na procesory Intela, oryginalne PPC 
zostały uśmiercone. Wydarzenie, które porównywano 
do owego słynnego porozumienia z Microsoftem w 1997 
roku. Zdrada! Pojawiły się głosy sprzeciwu, jednak i ta 
decyzja okazała się dobra dla firmy. Umożliwiono insta-
lację systemu Microsoft Windows na maszynach Apple. 
Znów podniósł się krzyk. Użytkownicy obawiali się, że Ap-
ple oddala się od wiernych macuserów. Były to jednak 
płonne obawy. Rynek iPodów rozrósł się do niewyobra-
żalnych rozmiarów, jak grzyby po deszczu pojawiali się 
kopiści i naśladowcy wspaniałych projektów Jonathana 
Ive’a. A Steve Jobs, niezmiennie, firmował swoją twarzą 
każdy nowy produkt, każdą nową usługę.

W 2004 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o jego 
chorobie i cały technologiczny świat zamarł w przeraże-
niu. To właśnie wtedy uświadomiono sobie, jak niebez-
pieczne dla Apple jest posiadanie charyzmatycznego 
przywódcy, nierozerwalnie utożsamianego z firmą. Sytu-
acja jasno pokazała, że pomiędzy Apple a Jobsem można 
postawić znak równości, a choroba i ewentualna śmierć 
Steve’a Jobsa to również choroba i śmierć Apple. Wte-
dy postanowiono działać i rozluźnić ten związek. A tym-

czasem cały świat obserwował 
walkę Jobsa z rakiem.

Steve Jobs to osoba, której 
niezmiernie zależy na prywat-
ności. W sprawach firmy, bez 
wahania udziela wywiadów 
i użycza własnego wizerunku 
produktom. Jednak w przy-
padku spraw osobistych, nie 
podziela tego otwartego po-
dejścia. Dlatego trudno przy-
łapać go na opowiadaniu 

o samym sobie. Do opinii publicznej wyciekały więc 
niepotwierdzone doniesienia, które chwiały kursem ak-
cji. Jobs jednak przetrwał. Zaś Apple, powoli, zaczęło 
przygotowywać do roli CEO raczej bezbarwnego i sta-
tecznego Tima Cooka, który od tej pory stawał w szran-
ki za każdym razem, kiedy Steve Jobs brał urlop od peł-
nionych przez siebie w Apple obowiązków.

» Berkeley 

W czerwcu 2005 roku, Steve Jobs wygłosił swoją słyn-
ną przemowę na uniwersytecie Berkeley, który wiele lat 
wcześniej ukończyła jego siostra, wspomniana już Mona 
Simpson. Ów wykład to chyba najbardziej osobisty, prze-
konujący i wzruszający przekaz, który dla wielu stał się 
kanonem i drogowskazem do osiągnięcia sukcesu. Nie 
brakuje w nim stoickiej, wschodniej filozofii i głębokie-
go, analitycznego spojrzenia. Jobs opowiedział trzy hi-
storie, przedstawił trzy punkty kluczowe swojego życia 
i trzy wnioski, które z nich wyciągnął.

Pierwsza historia, dotyczyła łączenia punktów i spoj-
rzenia wstecz na sprawy, które zdawać by się mogło nie-
istotne, stają się punktami zwrotnymi w życiu i prowa-
dzą nas do miejsca, w którym znajdujemy się w chwili 
obecnej. Ta historia odnosi się głównie do jego młodo-
ści i wczesnych lat studiów. Druga opowieść mówi o mi-
łości i utracie. Odnosi się ona bezpośrednio do historii 
Apple. Trzecia zaś, opowiada o śmierci. O chwili, w któ-
rej dowiedział się, że został naznaczony śmiertelną cho-
robą i o tym, co pomogło mu ją zwalczyć.

To właśnie tam, na podium Uniwersytetu Berkeley, 
poznajemy zupełnie innego Steve’a Jobsa – nie króla 
komputerowego świata, nie magnata, nie marketera – 
po prostu człowieka, ludzką postać, targaną ludzkimi 
emocjami. Lekcja, której nam wszystkim udziela jest 
bezcenna. Lekcja, którą znamy na pamięć lecz często 
o niej zapominamy: to głód życia sprawia, że ze wszyst-
kich sił staramy się osiągnąć wymarzony cel. I to, że nie 
wiemy, nie uda się nam go osiągnąć sprawia, że w koń-
cu go osiągamy. Głód życia i specyficzna głupota, któ-
rą niektórzy nazwą naiwnością.

» Świat bez Jobsa?

Jest rok 2011. Kilka dni temu świat obiegła informacja 
o rezygnacji Steve’a Jobsa z funkcji CEO Apple. Rozpęta-
ła się panika. Na miejsce CEO polecony został Tim Cook, 
doniesienia medialne bardziej przypominają klepsydry 
niż rzetelne informacje prasowe. Ludzie żegnają Jobsa, 

To właśnie 
wtedy uświado
miono sobie, jak 

niebez pieczne dla 
Apple jest posiadanie 
charyzma tycznego 
przywódcy, 
nierozerwalnie 
utożsamianego z firmą
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Apple Jobsa wprowadza na 
rynek Macintosha, masowo 
produkowany komputer 
z interfejsem graficznym, 
promowany reklamowym 
filmem nakręconym przez 
Riddleya Scotta.

1984

Steve Jobs łączy siły 
ze Stevem Wozniakiem, 
zakładając Apple Inc. 
W garażu przygotowują 
Apple I – komputer 
przeznaczony do 
samodzielnego montażu.

1976

Zatrudniony uprzednio 
przez Jobsa John „Pepsi” 
Sculley, zwalnia Steve’a. 
Apple zostaje na 12 lat 
pozbawione wizji Jobsa 
i jego wpływu na kierunek 
rozwoju i promocję.

1985 Apple kupuje założoną 
przez Steve’a Jobsa firmę 
NEXT, co pociąga za sobą 
także jego powrót jako CEO 
Apple Inc. Firma rozpo- 
czyna żmudną odbudowę 
utraconej pozycji rynkowej.

1997
Apple wprowadza na rynek 
przenośny odtwarzacz MP3 
iPod i wkrótce sklep 
iTunes, zmieniając 
bezpowrotnie rynek 
sprzedaży nagrań. 

2001

Na rynku pojawia się 
telefon iPhone, produkt 
Apple, który jest kolejnym 
sygnałem końca ery Apple 
jako sprzedawcy 
komputerów osobistych. 
Pojawia się też AppStore.

2007

Steve Jobs rezygnuje 
z pełnienia funkcji CEO 
Apple Inc., przekazując 
obowiązki Timowi 
Cookowi. Kończy się pewna 
era w historii Apple.

2011

bo tym razem to media stworzyły wokół prostego fak-
tu pole zaburzonej rzeczywistości. To samo zdarzyło się 
w 2008 roku, kiedy Bloomberg, całkiem niechcący, poka-
zał światu notkę pośmiertną, przeznaczoną dla Steve’a.

A przecież Steve Jobs nie umarł, ani nawet nie opuścił 
pokładu firmy! Zrezygnował jedynie z medialnej funkcji 
CEO, za którą otrzymywał 1 dolara rocznie. Nadal znaj-
duje się u władzy, jako szef rady nadzorczej i jeszcze 
długo będzie dzierżył w dłoniach stery Apple.

Bez dwóch zdań, Steve Jobs to James Bond kompu-
terowego świata. Otoczony najnowszymi gadżetami, 
wielbiony przez tłumy a jednocześnie – mistyczny i ta-
jemniczy. To, gdzie błądzi jego umysł, jest tajemnicą 
dla wszystkich, równie dobrze strzeżoną, co jego pry-
watność. Bo co o niej wiemy? Wiemy, że jeden z kom-
puterów, nad którym pracował zanim powstał Ma-
cintosh, nosił nazwę Lisa – tak jak jego córka, której 

długo nie uznawał, twierdząc, że jest bezpłodny. Wie-
my, że w 1991 roku ożenił się z Laurene Powell, z któ-
rą ma syna i dwie córki. Ceremonii zaślubin przewod-
niczył buddyjski mnich. Do tej pory nie doczekaliśmy 
się oficjalnej biografii – ta ma ukazać się już niedługo 
i z pewnością znajdzie na szczytach list bestsellerów 
wydawniczych.

Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jakie będą dal-
sze losy Apple – te nie zostały jeszcze zapisane w wiel-
kiej księdze historii. Ale rozglądając się dookoła, widzę 
Steve’a Jobsa. Drobne piksele, rozproszone w życiu co-
dziennym, sprawiające, że rzeczywistość nabiera inne-
go wymiaru.

I chciałabym, żeby spłynęła na mnie choćby mała 
część tej wizji, która pozwala Jobsowi nie tylko żyć w tym 
świecie, ale i stwarzać go, krok po kroku, dla każdego 
z nas. «
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philips DCD7010 to wymarzone roz-
wiązanie do sypialni jako uzupełnie-
nie telewizora.

Jeszcze jakiś czas temu mówiło się, że jeśli coś jest do 
wszystkiego to znaczy, że jest do niczego. Jednak teraz 
ta opinia jest już mocno nieaktualna, a wręcz odwróciła 
się o 180 stopni. W dzisiejszych czasach wszyscy mają 
dosyć szukania po domu odpowiedniego pilota i nauki 
całej rodzinki jego obsługi. Na rynku pojawia się coraz 
więcej urządzeń, które mają ułatwiać nam życie i zmniej-

szać ilość kłótni małżeńskich 
o 48%. Przecież każdy z nas 
miliony razy słyszał „jeszcze 
jeden metr kabla w domu i pa-
kuję swoje rzeczy”. Ludzkość 
przekonała się do rzeczy 2w1, 
ba nawet 16w1, teraz te urzą-
dzenia są coraz lepszej jakości 
i - co ważne - mniej zawodne.

» pięć w jednym

Zagracone meblościanki odeszły do lamusa. Myślę, że 
nikt nie będzie za nimi płakał. Każdy duży gracz na ryn-
ku posiada w swojej ofercie sprzęt, który zastępuje przy-
najmniej pięć innych. Taki „wynalazek” trafił w moje ręce, 
a jego twórcą jest Philips. DCD7010 to miniwieża z możli-
wością oglądania filmów w HD, która posiada docka dla 
urządzeń Apple i właśnie dlatego znalazła się u nas w re-
dakcji. To klasyczny zestaw składający się z bazy i dwóch 
głośników.

Baza w większości wykonana jest z aluminium, a jej 
design to prostota bez zbędnych fajerwerków. Na fron-
cie spory wyświetlacz, lekko podświetlone duże pokrę-
tło głośności oraz wejścia USB, słuchawkowe i line-in. 
Fajne jest też delikatne podświetlenie dolnej części, któ-
ra wygląda jak podstawka. Góra jest całkowicie płaska 
- umieszczono na niej centrum dowodzenia, czyli rząd 
przycisków i najważniejszy dla nas dock. Na pierwszy 
rzut oka dock jest niewidoczny, dopiero za sprawą jed-
nego przycisku wyjeżdża z wnętrza urządzenia. Bardzo 
fajne rozwiązanie, bo dzięki temu można postawić coś 

pHilips DcD 7010

zagracone 
meblościanki 

odeszły do lamusa, 
myślę, że nikt nie 
będzie za nimi płakał.
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na sprzęcie. Philips kompatybilny jest oczywiście z każ-
dym iPodem, iPhonem oraz iPadem, to właśnie z iPa-
dem - według mnie - wygląda najefektowniej. Z tyłu 
zaś moje oczy ucieszyły wejścia głośnikowe, które są na 
„banany”, co raczej rzadko widujemy w tej klasie sprzę-
tu. Mamy też wyjście HDMI, Video out, zwykłe czincze 
audio i antenowe dla radia. To chyba wszystko, czego 
potrzebujemy.

Techniczne DCD7010 potrafi naprawdę dużo. Może-
my na nim słuchać muzyki z płyt CD, DVD i oczywiście 
mogą to być pliki Mp3 bądź WMA. Możemy oglądać 
filmy DVD i to w jakości HD 1080p, odtwarza również 
format Divix. Jeśli chcemy obejrzeć zdjęcia, to też ża-

den problem, muszą być tyl-
ko w formacie jpg. To wszyst-
ko działa również z pamięci 
flash podłączonej za pomocą 
złącza USB. Leżąc sobie w łóż-
ku możemy też słuchać muzy-
ki z iPoda jednocześnie ładu-
jąc go. Za sterowanie posłuży 
nam pilot, który w pełni ob-
sługuje iPodowe menu. Pilot 
wygląda dokładnie tak jak od 

magnetowidu z lat 80., jest czarny, podłużny i jest na 
nim pełno przycisków. Trzeba jednak przyznać, że taki 
być musi, żeby obsłużyć te wszystkie funkcje. Dobrze, 
że ma szybką regulację wysokich i niskich tonów i za to 
jedynie można go pochwalić.

» Analogowy, cyfrowy, analogowy

Philips zastosował wzmacniacz klasy D, który odpowie-
dzialny jest za wydobywający się do głośników dźwięk. 
Działa on tak, że pobiera sygnał analogowy, zmienia 
go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. 
Dzięki takiej demodulacji dźwięk zbliżony jest do praw-
dziwego cyfrowego brzmienia, co poprawia jego jakość. 
Wzmacniacz klasy D bije na głowę tradycyjne wzmac-
niacze AB, przede wszystkim pod względem efektywno-
ści, która jest 90% większa. Dodatkowym, bardzo waż-
nym, czynnikiem są jego małe gabaryty, jak na wzmac-
niacze tak dużej mocy.

Ten pięknie obrobiony dźwięk płynie do nas za po-
średnictwem głośników, które mamy w zestawie. Pierw-
sze wrażenie po wypakowaniu było niestety straszne, 
czułem się rozczarowany. Czarne w lekkiej obudowie ze 
sklejki, z przodu pokryte równie czarną rajstopą. Wejścia 
na „banany” znów pocieszyły moje oczy i trochę porato-
wały sytuację. Po chwili jednak postanowiłem zamienić 

się w Ray Charlesa, bo przecież w ocenie głośników zmysł 
wzroku nie jest najważniejszy. To był dobry pomysł, bo 
całość gra strasznie fajnie, kolejny raz Philips pozytyw-
nie mnie zaskoczył. Delikatny czysty dźwięk jest kojący, 
ale gdy chcemy żeby zagrało mocniej podbijamy wyso-
kie oraz niskie tony i głośniki pokazują pazur.

Myślę, że chłopaki z mniejszych miejscowości z chę-
cią widzieliby te głośniki na miejscu tylnej półki w ich tu-
ningowych maluchach, a nawet pokusiłbym się o stwier-
dzenie, że zasilą większego fiata 125P. Wszystko za spra-
wą podbicia szczególnie tych niskich tonów, bas robi 
naprawdę duże wrażenie. Brakuje im trochę średnich 
tonów, ale w tym przedziale cenowym nie można wy-
magać zbyt wiele.

» zamiast telewizora

Philips DCD7010 to wymarzone rozwiązanie do sypial-
ni jako uzupełnienie telewizora. Jeśli nie uśpi nas film 
o facecie w łódce bądź nudna audycja w radiu, to może 
zrobi to playlista „na noc” w naszym iPodzie. Rano obu-
dzi nas budzik, który możemy ustawić z płyty, radia, pa-
mięci USB albo przez noc naładowanego iPada. Kolejny 
raz ocena dla Philipsa będzie wysoka. «

pHilips DcD 7010        
Moc wyjściowa: (RMS) 2 x 50 W

System dźwięku: Dolby Digital

Odtwarzane audio:  
płyta CD, CD-R/RW, MP3- CD, WMA-CD, pamięć flash USB

Obsługa znaczników ID3

Odtwarzanie wideo: 
DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra,  
Video CD/SVCD, pamięć flash USB

Wymiary:  
jednostka (szer/głębokość/wysokość.): 250/285/92 mm 
głośnik: (szer/głębokość/wysokość.): 174/240/260 mm

Waga: całość 10 kg

na pierwszy rzut 
oka dock jest 

niewidoczny, dopiero 
za sprawą jednego 
przycisku wyjeżdża 
z wnętrza urządzenia.
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Mini operacja ssD

Mac mini od zawsze był komputerem minimalistycznym 
w swojej formie. Jego pierwsza wersja, która pojawiła się 
na początku 2005 roku, zachwycała małą i bardzo asce-
tyczną obudową. W 2010 r. „Miniak” dostał obudowę 
jeszcze mniejszą i jeszcze bardziej prostą. Zadawałoby 
się, że prościej już być nie może. Jednak nie dla Apple. 
Jakiś projektant, albo może księgowy, zadecydował, że 
w tym komputerze nie jest też potrzebny napęd Super-
Drive. Tym samym pozbawiony tego napędu Mac mini 
Anno Domini 2011 zaczął wyglądać jak jego edycja ser-
werowa. Teraz jedynym elementem zakłócającym alumi-
niową gładkość obudowy jest mały czarny punkcik bę-
dący odbiornikiem podczerwieni. W tym pozostawieniu 

odbiornika podczerwieni jest zresztą trochę niekonse-
kwencji. Po pierwsze, od dawna pilot nie jest dostarcza-
ny z żadnym komputerem Apple. Po drugie, z systemu 
Mac OS X Lion zainstalowanego w nowym Mini usunię-
to cześć Front Row, czyli nie bardzo jest co tym pilotem 
obsługiwać.

Oczywiście usunięcie napędu SuperDrive to nie je-
dyną zmianą w wersji Mini Mid 2011. Przede wszyst-
kim komputery otrzymały wyposażenie znane już za-
równo z MacBooków czy też iMaków, czyli procesory 
Intela z nowej serii Sandy Bridge. Oczywiście, niejako 
konsekwencją wprowadzenia nowych procesorów jest 
zastosowanie interfejsu Thunderbolt, który podobnie 
jak w innych „Makach” jest obsługiwany poprzez złącze 
Mini Display Port. Jak to zwykle bywa u Apple, są dwie 
różne konfiguracje jednego komputera, nie inaczej jest 

operacja ssD
norBerT Cała
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w przypadku Mini. Mamy wersję tańszą (2599 zł brutto) 
– z dwurdzeniowym procesorem Intel Core i5 2,3 GHz, 
pamięcią RAM 2 GB, dyskiem twardym 500 GB i kar-
tą graficzną Intel HD Graphics 3000. I droższą (3549 zł 
brutto) – z dwurdzeniowym procesorem Intel Core i5 
2,5 GHz, pamięcią RAM 4 GB, dyskiem twardym 500 GB 
i kartą graficzną AMD Radeon HD 6630M.

» patrzymy, co w środku

Wielkim plusem testów dziennikarskich jest to, że zazwy-
czaj dostajemy te lepsze wersje. Tym razem też przyje-
chał do nas ten bardziej „wypasiony Miniak”. Kolejnym 
plusem jest to, że możemy go sobie trochę porozkręcać, 
nie martwiąc się o utratę gwarancji. Brak napędu Super-
Drive pozwalał mieć nadzieję, że w środku będzie miejsce 
na drugi dysk twardy, podobnie jak ma to miejsce w wer-
sji serwerowej Mini. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, 
czy łatwo będzie zainstalować w tym komputerze drugi 
dysk, najlepiej SSD. Wybór padł na dysk SSDNOW V+ 100 
96GB produkcji Kingstona. Pojemność ta jest idealna jak 
na dysk, na którym miałby być zainstalowany tylko sys-
tem operacyjny, a dysk ma jednocześnie przystępną cenę.

Zabrałem się do rozkręcania. Początkowo jest to kaszka 
z mleczkiem, wystarczy odblokować dolną pokrywę i do-
stajemy się już do miejsca instalacji pamięci, a stamtąd 
już droga prosta do dysku twardego. Wystarczy odkręcić 
kilka śrubek, zdjąć wentylator procesora, odczepić antenę 
sieci Wi-Fi i już mamy dostęp do dysku twardego, a pod 

nim do miejsca na drugi dysk twardy. Moje początkowe 
zadowolenie szybko jednak zostało ugaszone. Drugiego 
dysku nie zainstalujemy, bo niestety mimo dwóch miejsc 
instalacyjnych i dwóch złączy na płycie głównej, jest nie-
stety tylko jeden kabelek. Szybkie poszukiwania odpowied-
niej tasiemki po zaprzyjaźnionych serwisach nie przynio-
sło niestety skutku. Nie chcąc pozostać bez materiału do 
artykułu, postanowiłem jednak zainstalować w Mini dysk 
SSD i sprawdzić jak duży wpływ będzie to miało na jego 
szybkość. Już po testach, znaleźliśmy w Internecie oferty 
sprzedaży tasiemek w cenie około 20 dolarów.

Chciałbym w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że 
Mini nie jest komputerem przeznaczonym do samo-
dzielnego dłubania. O ile jeszcze nasza operacja pod-
miany dysku nie była bardzo skomplikowana, to już 
operacja włożenia drugiego dysku twardego wiąże się 
z wyjęciem całej płyty głów-
nej z komputera i może być 
trochę ryzykowna. Najsłab-
szymi punktami są gumo-
we elementy przytrzymują-
ce dysk twardy. W naszym 
przypadku już samo wyjęcie 
fabrycznego dysku spowo-
dowało pewne uszkodzenia 
tych elementów. Także jeśli 
się zdecydujecie na taką ope-
rację, to robicie to na wła-
sne ryzyko i musicie się li-
czyć z utratą gwarancji.

Drugiego  
dysku nie 
zainstalujemy, 

bo niestety mimo 
dwóch miejsc 
instalacyjnych i dwóch 
złączy na płycie 
głównej, kabelek do 
podłączenia dysku  
jest tylko jeden.
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» testujemy

Przed wymianą dysku twardego, wykonaliśmy nasz re-
dakcyjny test MacMark. Jego wynik zależy zarówno od 
procesora, karty graficznej, ilości pamięci, jak i dysku 
twardego. Opis całej procedury testowej znajdziecie na 
naszej stronie iMagazine.pl, a zbiorczą tabelę wyników 
w tym numerze magazynu.

Fabrycznie wyjęty z pudełka Mac mini osiągnął wynik 
123 punkty MacMark. Dla przykładu iMac z procesorem 
i7 quad 3,4 GHz to wynik 190, a najnowszy  MacBook Air 
z procesorem i5 1,7 GHz – 120 punktów. Wyniki Mini są 
więc dość dobre, ale zdecydowanie nie powalające na 
kolana. Zainstalowaliśmy więc czysty system Lion na 
dysku SSD i przeprowadziliśmy testy jeszcze raz. Do 
instalacji użyliśmy nowej funkcji pobrania systemu na 
czysty dysk z Internetu. Procedura jest bardzo prosta 
i naprawdę pomocna, ale wymaga dość szybkiego łą-
cza. Moja wolna Neostrada pozbawiła mnie przyjem-

ności testowania Mini na po-
nad 5 godzin.

Z dyskiem SSD wyniki były 
zdecydowanie lepsze. Nasz 
Mini po kuracji wzmacniają-
cej osiągnął wynik 155 punk-
tów. Daje to więc wzrost szyb-
kości o ponad 25%. To bar-
dzo dużo, biorąc pod uwagę 
względnie niewielki wydatek 
na dysk twardy (około 450 zł). 

mac mini (mid 2011)        
Parametry:  Core i5 2,5GHz 4GB RAM AMD Radeon HD 6630M, 

HDD 500GB

Cena: 3549 zł brutto

Wynik MacMark: 123 punkty (155 z dyskiem SSD)

Prawdopodobnie wyniki były-
by jeszcze lepsze, gdyby za-
stosować dysk obsługujący 
szybszą magistralę Serial ATA 
600, w którą wyposażone są 
nowe komputery Apple, a dla 
której wsparcia nie miał nasz 
dysk SSD.

Jednak cyferki cyferkami, 
a najbardziej w codziennej 
pracy liczy się subiektywne odczucie szybkości, z jaką 
pracuje nasz system. O ile w przypadku dołożenia pa-
mięci RAM do komputera nie doświadczamy zazwyczaj 
jakiegoś spektakularnego efektu, o tyle w przypadku dys-
ku SSD miałem ochotę głośno krzyknąć WOW. System 
operacyjny zaczął pracować na tyle szybciej, że miałem 
wrażenie przesiadki na zupełnie nowy, szybszy kompu-
ter. Dysk SSD naprawdę daje efekt zainstalowania turbi-
ny w samochodzie i to turbiny bez żadnej tubo dziury.

» Mini słowo podsumowania

Mac mini to jeden z moich ulubionych komputerów. Wy-
gląda tak dobrze, że projektanci powinni się na nim uczyć 
jak stworzyć ładny przedmiot, a przy tym ma bardzo duży 
potencjał, co wykazały nasze testy. Może być swobod-
nie podstawowym komputerem w domu i w pracy. Od-
najdzie się podłączony do telewizora jako centrum mul-
timediów oraz na biurku grafika z dwoma monitorami 
Apple ze złączem Thunderbolt. Zastanawiam się też nad 
jego przyszłością. Eliminacja zwykłych dysków twardych 
na rzecz SSD może spowodować, że kolejna odsłona Mini 
może mieć wielkość Apple TV black, czyli być niewiele 
większa od paczki papierosów. «

nasz mini  
po kuracji 

wzmacniającej 
osiągnął wynik 155 
punktów. Daje to więc 
wzrost szybkości 
o ponad 25%

Wygląda tak 
dobrze, że 

projektanci powinni się 
na nim uczyć, jak 
stworzyć ładny 
przedmiot.
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MacBook pro 13” jest martwy.  
niech żyje MacBook air 13”!

Air to zdecydowanie mój ulubiony model z linii kompu-
terów przenośnych Apple. W tym roku otrzymał zastrzyk 
mocy, który zapewnił mu osiągi, godne solidniej wypo-
sażonych braci. W zeszłym roku postawiłem odważną 
tezę, że Air z Core 2 Duo ma spore szanse być pierw-
szym komputerem jego właściciela, głównie z powodu 
niesamowicie szybkiego dysku SSD. Model 2011, wypo-
sażony dodatkowo w procesory Sandy Bridge (Core i5 lub 
i7), uczynił MacBooka Pro 13” zupełnie niepotrzebnym 
w ofercie, przynajmniej dla większości użytkowników. 

Pojemności dyskowe pozostały na tym samym pozio-
mie (128 lub 256 GB), RAM ponownie nie przekracza gra-
nicy 4 GB, ale wydajność Aira niebezpiecznie zbliża się 
do MBP 13” z i7-ką. Niestety, nie mieliśmy okazji zrobić 
MacMarka na najtańszym Pro z i5-ką, ale podejrzewam, 
że będzie wolniejszy.

» MacMark

Air 13” i5 1.7 GHz uzyskał zaledwie 10 punktów mniej 
od modelu Pro i5 2.7 GHz. Największe straty odnoto-
wał podczas importu plików do Lightrooma i genero-
waniu podglądów (54 sekundy wolniej), w teście Hand-
brake (30 sek. wolniej) oraz podczas detekcji twarzy 
w iMovie (21 sek.). Ciekawostką był o 26 sekund szybszy 

macbooK air 13”
WojTeK pieTrusieWiCz
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eksport TIFFów z Lightrooma, 
dwukrotnie szybszy import 
zdjęć do iPhoto oraz druzgo-
cąca przewaga przy duplikacji 
ZIPa: 11 sekund dla Aira kon-
tra 28 sekund dla  MacBooka 
Pro i7.

Air wpadł do tabeli z wyni-
kiem 120 punktów, czyli prak-
tycznie tyle samo, ile uzy-
skał najnowszy Mac mini i5 

2.5 GHz z Radeonem 6630M. Ten ostatni z dyskiem SSD 
osiągnął jednak znacznie wyższe wyniki (155 punktów).

» wolniejszy, czyli szybszy

Pomimo tego, że w testach jest wolniejszy od mode-
li Pro z procesorem i7, Air wydaje się szybszy w co-
dziennych operacjach. To oczywiście zasługa dysku 
SSD, który po prostu skraca czas oczekiwania na otwar-
cie aplikacji, na załadowanie dokumentu i podobne 
operacje dzięki praktycznie zerowym czasie potrzeb-
nym do wyszukania danych. Można też zainwestować 

w SSD do modelu Pro. Warto się jednak zastanowić, czy 
naprawdę potrzebujemy tę większą wydajność kosztem 
niewygody noszenia się z komputerem ważącym blisko 
dwukrotnie więcej. Air ze swoimi maleńkimi gabarytami 
oraz wagą 1,35 kg powoduje, że przez dwa tygodnie nie 
zastanawiałem się, czy go wkładać do torby czy nie. W naj-
gorszym wypadku nie wyjmowałem go z niej, a dodat-
kowa waga na ramieniu była praktycznie niezauważalna.

» na maksymalnych obrotach

W okresie, w którym miałem Aira do dyspozycji, były dni, 
w których słońce niemiłosiernie przypalało skórę na brą-
zowo (lub czerwono u niektórych), a ja twardo trzyma-
łem go na kolanach, testując jego zachowanie w ekstre-
malnych sytuacjach. On wytrzymał, ja często nie i mu-
siałem uciekać do cienia. Wiatrak obracał się na pełnych 
6500 rpm, ale był to na tyle delikatny szum, że nie prze-
szkadzał w pracy. Największą jednak zaletą, w odróżnie-
niu od modeli Pro, jest fakt, że nie grzeje się cały spód 
obudowy. Jedynie końcowe 1-2 centymetry przy wylo-
cie powietrza z tyłu osiągało wyższe temperatury, co 
pozwalało, bez groźby stania się impotentem, trzymać 
go na kolanach.

» lustrzane odbicie

Ekran prawdopodobnie jest ten sam, jednak różni się 
szkłem lub powłokami na niego nałożonymi. Odbicia są 
dzięki temu znacznie mniejsze, szczególnie w sytuacjach, 
w których słońce stara się nam przeszkodzić. Jasność sa-
mego LCD jest również na tyle wysoka, że bez problemu 
można go używać na dworze w pełnym słońcu.

» z lionem na pokładzie

Aira można kupić tylko i wyłącznie z Lionem, byłem więc 
bardzo ciekawy, jak będzie sprawowała się klawiatura 
wraz z trackpadem pod kontrolą nowego systemu. Ta 
pierwsza, tym razem podświetlana (!!!), jest oczywiście 

air wpadł do 
tabeli z wynikiem 

120 punktów, czyli 
praktycznie tyle samo, 
ile uzyskał najnowszy 
mac mini i5 2.5 gHz 
z radeonem 6630m
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świetna jak zawsze, ale miałem trochę początkowych 
problemów z gestami. Przyzwyczajony do większego ob-
szaru roboczego stacjonarnego Magic Trackpada nie mo-
głem wykonywać ich z takim samym rozmachem. Kilka 
dni obycia się z nim było konieczne, ale po aklimatyzacji 
uważam, że połączenie trybu pełnoekranowego aplika-
cji z ograniczoną przestrzenią roboczą jest idealne. Trze-
ba co prawda przestawić się na ciut inny workflow, gdzie 
aplikacje są na osobnych Spaces/biurkach, ale efekt koń-
cowy jest więcej niż zadowalający.

» Bateria

Ponownie zdecydowałem się na nieinstalowanie Flash 
Playera i poleganie na Chrome. Takie rozwiązanie zwięk-
szało żywotność zintegrowanej i niewymienialnej przez 
użytkownika baterii aż o ponad godzinę, w pewnych sy-
tuacjach. Na nowym modelu również nie zawiodłem się. 
Reklamowane 7 godzin jest do osiągnięcia na co dzień, 
przy czym udawało mi się dobić do 8 godzin i 30 minut 
wyłącznie pisząc i przeglądając Internet.

» Dźwięk

A raczej jego brak. To zdecydowanie największa wada 
Aira. Pomimo że posiada dwa głośniki, grają one ciszej 
niż astmatyczna mysz, kaszląca w dźwiękoszczelnym po-
mieszczeniu. Jakość samego dźwięku nie jest oszałamiają-
ca, ale nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Oczywistym 
jest, że trzeba było pójść na pewne kompromisy, przy tak 

zwartej obudowie. W sytu-
acjach, w których jest sporo 
hałasu z otoczenia, stają się 
one niemal praktycznie nie-
słyszalne. Obowiązkowym 
akcesorium pozostają gło-
śniki Bowers & Wilkins, któ-
rych recenzję znajdziecie 
również w tym numerze.

» granie?

Nie jest to komputer dla graczy. Chciałbym to wyraźnie 
podkreślić. Jego wydajność jest wysoka, ale brak dedy-
kowanej karty graficznej mocno ogranicza jego możliwo-
ści. Pomimo tego, udało mi się na niskich detalach w roz-
dzielczości 1440×900 pikseli uruchomić  StarCrafta 2. Fra-
merate oscylował w rejonie 40–50 fps i spadał w rejon 

20–30 fps przy większych walkach. Dla weekendowych 
i lightowych graczy mogę go polecić, ale nie spodziewaj-
cie się niczego oszałamiającego.

» MacBook pro 13” DoA

Biorąc pod uwagę, że Air w wersji i5 ma bardzo zbliżone 
osiągi do Pro 13” i7 2.7 GHz, to nie widzę sensu kupowa-
nia tego drugiego poza kilkoma specyficznymi przypadka-
mi. Po pierwsze, korzystając z dysku HDD mamy znacznie 
więcej dostępnego miejsca na nasze śmieci. Po drugie, 
możemy teoretycznie w miejsce napędu DVD zainstalo-
wać drugi dysk (na przykład SSD). Pomimo tego, przez 
6 dni w tygodniu wybrałbym Aira. Jest lżejszy i mniej-
szy, w końcu ma podświetlaną klawiaturę, a jego wydaj-
ność jest w zupełności wystarczająca dla znacznej więk-
szości Macuserów. Ekran o proporcjach 16:10 zapewnia 
również znaczną przewagę w pionowej przestrzeni robo-
czej w porównaniu z modelem 11,6”. Mniejszy brat z ko-
lei stawia przede wszystkim na mobilność.

* * *

Kompromisy mamy praktycznie na każdym kroku na-
szego życia, ale Air w wersji 13-calowej minimalizuje 
moje wątpliwości. W domu z zewnętrznym monitorem 
może z powodzeniem zastąpić komputery stacjonarne, 
a w podróży będzie niezauważalnym towarzyszem. Port 
Thunderbolt dodatkowo zapewnia mu spore możliwości 
w przyszłości. «

Dla weekendowych 
i lightowych graczy 

mogę go polecić, ale nie 
spodziewajcie się 
niczego oszałamiającego

macbook air        
Model: 13” Core i5 (dual-core) 1,7 GHz

Dysk: SSD 256 GB

Pamięć RAM: 4 GB

Waga: 1,35 kg

Wynik MacMark: 120 punktów
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» ssD + HDD

To zdecydowanie jeden z mocniejszych punktów iMaków 
od 2010 roku włącznie – możliwość zamówienia ich z wbu-
dowanym, 2.5” SSD o pojemności 256 GB, na którym do-
myślnie instalowany jest system operacyjny. W połącze-
niu z dużym HDD, dla znacznej większości użytkowników 
zapewnia wystarczającą ilość miejsca wraz z ogromną 
wydajnością dla najważniejszych plików. Cenowo jest 
nieznacznie droższy od podobnych SSD zakupionych we 
własnym zakresie, ale jak dodamy do tego koszt instala-
cji oraz dokupienia potrzebnych elementów (kable i san-
ki), to cena się wyrównuje, a brak konieczności ingero-
wania w zwartą konstrukcję iMaka jest bezcenna. Jeśli 
jednak zdecydujecie się na 
ten krok sami, to dostęp-
ne w Internecie poradniki 
poprowadzą Was, krok po 
kroku, przez całą procedu-
rę, oczywiście pod groźbą 
utraty gwarancji.

Byłby jeszcze szybszy z ssD

Jako że sam jestem użytkownikiem iMaka 27”, to 
tym bardziej byłem zainteresowany tym, co może 
zaoferować topowy model z 2011 roku, wyposażo-
ny w nowe procesory Sandy Bridge. Niestety nie 
doczekałem się modelu z SSD, a szkoda – z testów 
zagranicznych wynika, że nie tylko mamy do czy-
nienia ze wzrostem wydajności, ale że wzrost ten 
jest kolosalny. Ciekawy także byłem porównania 
z najtańszym obecnie iMakiem 21.5”, który nie-
dawno gościł w redakcji, dorównującym mocą mo-
jemu iMakowi i7 2.8 GHz z 2009 roku. Zacznę 
może od najsłabszych elementów tej kon-
strukcji, a skończę na pozytywach…

» ekran

LCD to zdecydowanie największa pięta achillesowa tej se-
rii. Nie dotyczy to wszystkich wypuszczanych na rynek 
sztuk, ale moja jest jedną z tych pechowych jednostek, 
z łapiącą kurz matrycą. Wynika to z ciągłego przepływu 
powietrza przez obudowę i brakiem pełnej szczelności 
w LCD produkcji LG – kończy się to niestety osadzaniem 
się brudu w różnych miejscach. Moja pierwsza matryca 
wabiła go na środku górnej krawędzi ekranu, oraz w pra-
wym górnym rogu. Jestem teraz na drugiej sztuce i po 
ponad pół roku bez problemów, kolejne plamy zaczy-
nają się pojawiać – na razie jak przez mgłę, ale wkrótce 
spodziewam się ich większej ilości. Pozostaje mi tylko 
pochwalić serwis iSource za to, że bez pytania i w eks-
presowym tempie wymienia matryce na nowe oraz zde-
cydowanie i jednoznacznie polecić wykupienie ORO (Od-
płatna Rozszerzona Ochrona) lub AppleCare.

Jeśli chodzi o różnicę w rozdzielczości pomiędzy mniej-
szym a większym bratem, to jestem zwolennikiem tego 
drugiego – zwiększony obszar roboczy jest tak wygod-
ny, że nie wyobrażam sobie powrotu do rozdzielczości 
1920×1080 px, która zwyczajnie nie zapewnia wystar-
czająco dużo pionowych pikseli.

imac 27”
WojTeK pieTrusieWiCz

zwiększony obszar 
roboczy jest tak 

wygodny, że nie wyobra-
żam sobie powrotu 
do rozdzielczości 
1920×1080 px
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» wydajność

Porównując wydajność iMaków 21.5” i5 quad 2.5 GHz 
z 27” i7 quad 3.4 GHz spodziewałem się znacznie więk-
szych różnic. Okazuje się, że w podstawowych czynno-
ściach, takich jak kompresja plików do ZIP, eksport zdjęć 
z Lightrooma czy iPhoto oraz analiza video w iMovie, róż-
nice są niewielkie. Pięć sekund tu, trzy sekundy tam – po-
dejrzewam, że przy obecnym OS i oprogramowaniu do-
tarliśmy do ograniczeń wydajności poszczególnych pod-
zespołów, a konkretnie w tym wypadku obwiniałbym 
dysk twardy. Niestety, nie mam na to dowodów, ale sta-
wiam na to, że SSD w obu maszynach ujawniłyby więk-

sze rozbieżności. Niezależnie 
od tego, test Handbrake, który 
potrafi wykorzystywać wiele 
rdzeni i wątków (ale nie korzy-
sta z GCD – Grand Central Di-
spatch – ani OpenCL), dopiero 
pokazuje potęgę dodatkowej 
częstotliwości oraz przewa-
gę konstrukcji i7 nad i5 – ten 
pierwszy jest blisko 65% szyb-
szy (lub i5 jest 40% wolniejszy 
– jak kto woli) od i5-tki. Będzie 
to miało szczególne znacznie 
dla osób korzystających z apli-
kacji, które wspierają GCD lub 
wielordzeniowość…

» iMac z nutą pro?

Topowe modele iMaków, czyli w zasadzie 27-ki od 2009 
roku i modele 21.5” od 2011 roku, mogłyby mieć przydo-
mek Pro, jeśli wykorzystujemy je w sytuacjach, w których 
pozwalamy procesorom rozwinąć skrzydła. Tutaj w szcze-
gólności użytkownicy Final Cut Pro X docenią zwiększo-
ną wydajność, ale pewnie znajdzie się kilka równie ni-
szowych aplikacji, które z powodzeniem będą w stanie 
wykorzystać dane im możliwości. Montaż video był tra-
dycyjnie domeną Maków Pro, które ze względu nie tyl-
ko na wydajność, ale również możliwość rozszerzania ich 
funkcjonalności za pomocą zewnętrznych kart, stanowi-
ły jedyną sensowną platformę. Dzisiaj mogę stanowczo 
polecić iMaki do tego celu, pod warunkiem, że ich użyt-
kownik nie ma potrzeby korzystania ze wspomnianych 
rozszerzeń i de facto skupia się tylko na plikowym sys-
temie. Jako kompani dla droższych braci, mogą dodat-
kowo służyć mocą procesora przy renderingu materia-
łów poprzez sieć dzięki Compressorowi.

» na koniec

Pomimo wad, o których wspominałem w drugim aka-
picie, trudno mi nie polecić tego komputera – z mojego 
prywatnego dochodzenia wynika, że dotyczy ona nie-
wielkiego procentu sprzedanych sztuk. A sam iMac nie 
dość, że jest niesamowicie zwarty, co może mieć ogrom-
ne znacznie w przypadku ograniczonej przestrzeni biur-
kowej – zajmuje mniej miejsca niż mój były Eizo 24” (!!!) 
– to zapewnia ogromną wydajność, szczególnie w połą-
czeniu z SSD. Pamiętajcie tylko o wykupieniu ORO lub 
AppleCare na najdłuższy okres, których cena jest ułam-
kiem inwestycji, a zapewnia spokój. Jednocześnie czu-
ję się zobowiązany podpowiedzieć, że jeśli nie korzysta-
cie z programów potrafiących wykorzystać wielordze-
niowość i wielowątkowość, to warto zastanowić się nad 
modelami ze słabszymi procesorami. Z drugiej strony… 
oprogramowanie niewątpliwie będzie się rozwijać wła-
śnie w tym kierunku… «

apple imac        
Model: 27” Core i7 quad 3.4 GHz

Pamięć: 4 GB

HDD: 1 TB

Wynik MacMark: 190 punktów

a sam imac nie 
dość, że jest 

niesamowicie zwarty, 
co może mieć ogromne 
znacznie w przypadku 
ograniczonej 
przestrzeni biurkowej 
– zajmuje mniej 
miejsca niż mój były 
eizo 24” (!!!) – to 
zapewnia ogromną 
wydajność, 
szczególnie 
w połączeniu z ssD



 » 2011 nr 9 » sprzęt » Logitech KBCase For iPad 2 50

raz, dwa trzy… próba klawiatury!

Najlepszym testem dla klawiatury jest wystukanie wła-
śnie na niej owego testu – tak właśnie zabrałem się za 
sprawdzenie Logitech Keyboard Case for iPad 2. Do tej 
przydługiej nazwy można by było jeszcze dopisać „by 
ZAGG”, bo to właśnie ta firma stoi za projektem. Na sa-
mej klawiaturze nie znajdziemy zresztą napisu Logitech – 
zamiast niego pojawia się właśnie ZAGG.

Angielska nazwa klawiatury zdradza nam, że pełni ona 
także rolę etui do iPada 2. Jest tak za sprawą specyficz-
nej konstrukcji tego sprzętu. Klawiatura jest umieszczona 
w aluminiowej mini-skrzyneczce, w której można także 
umieścić iPada. Kładziemy go ekranem w stronę klawiszy, 
następnie na wcisk łączymy z klawiaturą. Jest to możliwe, 

ponieważ brzegi klawiatury tworzą zagłębienie, w którym 
możemy bezpiecznie umieścić nasz sprzęt. Połączenie jest 
bardzo pewne i w jego rezultacie otrzymujemy designer-
ską, choć nieco ciężką (klawiatura waży mniej więcej tyle 
co iPad), aluminiową aktówkę. iPad zamknięty w klawia-
turze zachowuje się jak w fabrycznym Smart Cover, czy-
li wyłącza się. Co ciekawe, mamy nadal dostęp do portu 
docka oraz złącza słuchawek, nie ma dzięki temu proble-
mu z ładowaniem urządzenia, umieszczonego w tym spe-
cyficznym etui. Jedyny problem może się zaś pojawić przy 
próbie podniesienia z biurka klawiatury z zamontowanym 
iPadem. Idealnie gładka dolna cześć klawiatury powodu-
je, że całość doskonale się przysysa do innych płaskich 
powierzchni.

Moja gadżeciarska dusza pragnęła, aby iPad zamknięty 
w klawiaturze za pomocą magicznego przycisku, zmienił 
się „setup” do pisania - niczym Optimus Prime przemie-
niający w Trucka. Niestety. Nie ma tu żadnej mechaniza-
cji procesu, musimy własnoręcznie wyjąć iPada i włożyć 
w odpowiednią szczelinę w klawiaturze. Jest to może roz-
wiązanie mało spektakularne, ale bardzo wygodne. Przede 
wszystkim dlatego, że możemy go umieścić zarówno w pio-
nie, jak i w poziomie, oraz ze 
względu na brak elementów 
mechanicznych, który w znacz-
nym stopniu redukuje ryzyko 
uszkodzeń. Muszę przyznać, 
że pisanie w pionie tak mi się 
spodobało, że rozważam za-
kup monitora z pivotem.

logitecH KeyboarD 
case For 
ipaD 2

 Klawiatura jest 
podobna do tej 

znanej z komputerów 
mac, jedynie o jakieś 
15% mniejsza 

norBerT Cała
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» klawiatura powinna być klawiaturą…

Przejdźmy do podstawowej funkcji gadżetu. Przede 
wszystkim, klawiatura powinna być klawiaturą. Na pierw-
szy rzut oka wszystko wygląda bardzo dobrze. Klawiatu-
ra jest podobna do tej znanej z komputerów Mac, jedy-
nie o jakieś 15% mniejsza. Podobnie jak w komputerach, 
mamy na niej (oprócz standardowych klawiszy) także rząd 
przycisków funkcyjnych. Znajdziemy wśród nich ekwiwa-
lent przycisku HOME, przycisk bezpośredniego przejścia 
do wyszukiwania, przyciski do obsługi skrótów kopiuj/
wklej i funkcji odtwarzacza oraz przycisk blokowania/od-
blokowywania ekranu. Klawiatura ma oczywiście swoje 
własne zasilanie, a z iPadem komunikuje się za pomo-
cą interfejsu Bluetooth. Podłączenie przebiega bez żad-
nych problemów i po chwili klawiatura jest już sparowa-
na z naszym urządzeniem.

Raz, dwa, trzy… Próba klawiatury! Działa, klawiatura 
podłączona. W tym momencie mój test zatoczył koło – 
napisałem ponad 2500 znaków i mam już dobrze wyro-
bione zdanie na temat tego sprzętu. Całość prezentuje 
się znakomicie. Logitech Keyboard Case jest świetnym 
etui dla iPada, niestety jest trochę gorszą klawiaturą. 
Wszystko to za sprawą podniesionych brzegów, w któ-
re wciska się urządzenie. W czasie pisania było mi nie-

Kbcase for ipad 2        
Cena: 430 PLN (brutto)

Producent: Logitech

wygodnie, przede wszystkim ze względu na brzegi, 
wbijające się w dłonie. Przekreśliło by to pewnie kla-
wiaturę w moich oczach, poprosiłem jednak o zda-
nie moją żonę. Dla niej wymieniony problem zupeł-
nie nie istniał. Dzieje się tak dlatego, że każda osoba 
inaczej układa ręce na klawiaturze. Pamiętajcie więc, 
aby przed zakupem, 
koniecznie taką kla-
wiaturę wypróbować 
osobiście, gdyż może 
się okazać, że wydane 
430 zł okaże się kiep-
ską inwestycją. «

 pamiętajcie, 
aby przed zakupem 

koniecznie klawiaturę 
wypróbować osobiście 



http://www.ichrono.pl/
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boWers & WilKins mm-1
Stali czytelnicy pamiętają mój zachwyt nad głośnikami 
Bowers & Wilkins MM-1, gdy je pierwszy raz zobaczyłem 
w Nowym Jorku w Apple Store na 5th Avenue. Zakocha-
łem się w ich designie od pierwszego wejrzenia, odkocha-
łem się, jak zobaczyłem cenę. Ponownie wpadłem w ich 
sidła gdy o niej zapomniałem … Jak dowiedziałem się, że 
są w drodze do redakcji, to poruszyłem góry (a w zasa-
dzie samochód) i dopadłem je, nim ktokolwiek inny zo-
rientował się, że zostały już dostarczone.

» Design

Szczotkowana stal, materiał i gumowa podstawka. 
Wszystko najwyższej jakości, dopasowane niemal per-
fekcyjnie. Całość zostaje dopełniona napisem „Bowers & 
Wilkins”, grawerowanym na stali oraz diodą, sygnalizują-
cą aktualny stan głośników. Funkcjonalność stalowych, 
poziomych pasków jest o tyle ciekawa, że z pozoru wy-
glądają jak ozdoby, a w rzeczywiści ta na prawym głośni-
ku jednocześnie ma włącznik/wyłacznik oraz opcję wyci-
szenia (lewa strona) wraz z regulacją głośności po prawej.

Do kompletu zostaje jeszcze dostarczony pilot 
w kształcie spłaszczonego jajka. Jakość ponownie świet-
na – czarny lakier, metal i gumowa pokrywa baterii. Za 
jego pomocą możemy nie tylko włączać/wyłączać i wy-
ciszać zestaw, ale sterować iTunes (lub Windows Media 

Player pod Windows) i zmieniać poziom głośności dźwię-
ku OS X. Pełna integracja (bez dodatkowego software’u) 
to jest to, co lubię najbardziej. Pilot „prosto z pudełka” 
wywołuje na ekranie systemowe graficzki, informujące 
o zmianie głośności lub zmianie utworu. Jest to na tyle 
wygodne, że noszę go po domu w kieszeni… Nie jestem 
wariatem. Serio.

WojTeK pieTrusieWiCz
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mógłbym pisać 
w nieskończo-

ność o wizualno-tech-
nicznych aspektach 
tych małych dzieł 
sztuki, ale powiem 
krótko: wbudowane 
w imaka głośniki 
brzmią jak mysz, pró-
bująca śpiewać przez 
dziurawą rurkę od pep-
si, w porównaniu z peł-
ną orkiestrą, siedzącą 
zaraz za naszym 
ekranem

Całość niestety psują kable, a są potrzebne aż trzy. 
Jeden łączy pasywny lewy głośnik z aktywnym pra-
wym, drugi zapewnia zasilanie, a trzeci należy wpiąć 
do złącza USB w komputerze. Przy gniazdku w ścia-
nie będzie też spoczywał słusznych rozmiarów zasi-
lacz. Z tyłu znajdziemy również wejście AUX (3,5 mm) 
oraz wyjście na słuchawki (również 3,5 mm).

» Dźwięk

MM-1 są oczywiście w pełni kompatybilne z Makami 
i są w systemie widoczne jako źródło dźwięku. Sekret 
leży w kablu USB – identyfikowane są przez OS X jako 
karta muzyczna, do której bezpośrednio streamowany 
jest dźwięk w niezmienionej formie. Tym sposobem, 
za konwersję bitów na fale, w całości odpowiedzialny 
jest B&W. Każdy głośnik ma tweetera i woofera, któ-
re są wykonane w najnowszych technologiach firmy, 
w tym konstrukcji Nautilus znanej z dużych kolumn.

Mógłbym pisać w nieskończoność o wizualno-tech-
nicznych aspektach tych małych dzieł sztuki, ale po-

bowers & Wilkins mm-1        
Cena: 1999 PLN (brutto)

Producent: Bowers & Wilkins

Model: MM-1 

Plusy:  + design 

 + jakość dźwięku 

 + jakość wykonania 

 + wspominałem o jakości dźwięku i wykonania?

Minusy: – cena, ale zestaw jest niej wart

wiem krótko: wbudowane 
w iMaka głośniki brzmią 
jak mysz próbująca śpie-
wać przez dziurawą rurkę 
od Pepsi w porównaniu 
z pełną orkiestrą siedzącą 
zaraz za naszym ekranem. 
Dotychczas dzienną porcję 
muzyki dostarczałem so-
bie za pomocą kilkukrot-
nie droższego zestawu De-
nona z głośnikami JBLa. 
Dzisiaj MM-1 bez proble-
mu wypełniają dźwiękiem 
35-metrowy pokój. Denon 
oczywiście lepiej gra – nie 
oszukujmy się – ale sie-
dząc przed komputerem 
z głośnikami w odległości 
kilkunastu centymetrów od uszu, to B&W znacznie 
lepiej wypełnia pole wokół mnie. A ten kick-bass jest 
po prostu cudowny…

» warto?

MM-1 nie jest tani – oficjalna cena 1999 zł może prze-
straszyć. To też w zasadzie jedyna wada tego zestawu. 
Niemniej jednak uważam, że MM-1 jest warty każdej 
złotówki. Osobiście, bez przeczytania sporej ilości re-
cenzji, nie zdecydowałbym się na jego zakup w ciem-
no. Po dwóch tygodniach mogę bez wahania polecić 
go każdemu, kto docenia dźwięk i chce mieć całość 
spójnie zgraną z komputerem.

A jeśli zbytnio się do niego przyzwyczaicie, to wy-
starczy na pięć minut przełączyć wyjście na wbudo-
wane głośniki, aby przypomnieć sobie, dlaczego mał-
żonka zrobiła Wam awanturę o kolejny gadżet…  «
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jestem zły. z wielu powodów. po pierwsze, czeka mnie 
wydatek. po drugie, czeka mnie mnóstwo pracy. po trze-
cie, okazuje się, że znów mam za mało miejsca na dys-
ku. Dlaczego? Wszystkiemu winne są słuchawki B&W p5. 
ale po kolei…

zero KompromisóW
o tym jaK zostałem auDioFilem

Od dłuższego już czasu po-
szukiwałem słuchawek, które 
spełniałyby moje oczekiwania. 
Testowałem dziesiątki modeli 
dostępnych na naszym rynku 
– dousznych, „wewnątrzusz-
nych”, nausznych, bezprzewo-
dowych, na pałąku, bez pa-
łąka. Z każdymi były jakieś 
problemy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie ma słu-
chawek idealnych i uniwersalnych – jedne służą do bie-
gania, inne do grania, inne do słuchania w studiu, jeszcze 
inne do używania w podróży. Starałem się znaleźć jakiś 
model, który byłby na tyle uniwersalny, że mógłbym cie-
szyć się dobrym dźwiękiem zarówno w domu, jak i w po-
dróży. Z góry założyłem, że biegać w nich nie mam zamia-
ru, bo do biegania mam już słuchawki bezprzewodowe.

» zero kompromisów

Będąc niedawno w Apple Store w Zurichu, zobaczyłem na 
stojakach podpięte do iPodów Touch słuchawki  Bowers 
& Wilkins P5. Wyglądały niesamowicie, ale taki kłębił się 
przy nich tłum, że zrezygnowałem z oczekiwania. Po po-
wrocie skontaktowałem się z polskim dystrybutorem firmą 

 AudioKlan i poprosiłem o możliwość przetestowania. Wy-
szedłem z założenia, że skoro głośniki B&W grają świetnie, 
o czym mogliście przeczytać np. w poprzednim numerze 
iMagazine, to słuchawki też powinny być bardzo dobre.

Paczka dotarła. Rozpakowałem słuchawki i co mam 
powiedzieć, wpadłem w zachwyt, na razie ze względu 
na ich wygląd. P5 to jest zero kompromisów. Jakość wy-
konania wyjątkowa. Jeszcze nigdy nie miałem w ręku ta-
kich słuchawek. Zero plastiku, 
tylko stal szczotkowana i skó-
ra, jak się okazuje z nowoze-
landzkich owiec. Wygląd lek-
ko retro, minimalistyczny, ale 
z drugiej strony od razu wia-
domo, że mamy do czynie-
nia z produktem najnowocze-
śniejszej technologii.

DoMiniK łaDa

bowers & Wilkins 
p5 są najlepiej 

wykonanymi 
słuchawkami, jakie do 
tej pory widziałem
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» po pierwsze, pod drugie i po trzecie…

Producent zdecydował się na kilka bardzo oryginal-
nych i ciekawych rozwiązań. Po pierwsze, kształt słu-
chawek jest prostokątny. Do tej pory spotykałem się ze 
słuchawkami nausznymi, które miały owalny lub okrą-
gły kształt. P5 jest inny, przez co wyjątkowy, a kształt 
prostokątny okazuje się bardzo wygodny.

Po drugie, cała powierzchnia słuchawki pokryta 
jest skórą, a nie tylko obrzeże, które dotyka lub zakry-
wa nasze ucho. Takie rozwiązanie jest bardzo prak-
tyczne. Dzięki zastosowaniu skóry na całej powierzch-
ni, nie potrzebny jest system aktywnego wyciszania 
szumów, gdyż skóra idealnie zakrywa nasze ucho, 
dostosowując się do jego naturalnego kształtu, do-
puszczając minimalną ilość dźwięków zewnętrznych. 
Wyciszenie jest bardzo dobrze zbilansowane - mamy 
duży komfort w słuchaniu muzyki, jednocześnie „wie-
my, gdzie jesteśmy”. Po trzecie, mamy możliwość... 
wymiany kabli na lepsze lub do innych zastosowań. 
P5 oryginalnie w zestawie ma kabel z wbudowanym 
mikrofonem oraz pilotem do iOS, który działa też np. 
w telefonach BlackBerry. W zestawie mamy przej-
ściówkę na Jacka 2,5 mm. Jednak istnieją zapewne 
tacy klienci, którzy nie będą potrzebowali tych do-
datków, tylko będą woleli mieć lepszej jakości kabel. 
Dzięki specjalnej konstrukcji, P5 mają zdejmowane 
osłony skórzane (mocowane na magnesy), a pod nimi 
ukryte jest złącze kabla.

» wyciszenie

Słuchawki Bowers & Wilkins P5, jak już wcześniej 
wspomniałem, nie mają wbudowanego żadnego sys-

temu aktywnej redukcji szumów, jednak ze względu 
na swoją budowę świetnie sobie radzą z tłem otocze-
nia. Testując słuchawki w domu, gdy domownicy wy-
konywali swoje codzienne czynności, działał telewizor 
i był otwarty balkon na ulicę, czułem się praktycznie 
wycięty z otoczenia. W drodze podobnie nie docho-
dzi szum i inne odgłosy zewnętrzne, jednakże wraże-
nie, jakie mamy jest na tyle zbalansowane, że mamy 
wyczucie otoczenia i czujemy się bezpiecznie. Wojtek 
podczas nagrywania kilku odcinków naszego podcastu 
„Nadgryzieni” zarzucał mi, że za bardzo krzyczę. Jest 
to jednak naturalna reakcja, gdy nie słyszymy w peł-
ni własnego głosu - myślę, że to dobrze odzwiercie-
dla jakość wyciszenia w P5.

już wiem, co 
oznacza bycie 

audiofilem. p5 nie 
pozostawiają miejsca 
na chałę i kompromisy.
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» Dźwięk

Już wiem, co to oznacza bycie audiofilem. P5 nie po-
zostawiają miejsca na chałę i kompromisy. Generu-
ją naturalny i zbalansowany dźwięk. Bas jest głębo-
ki i bardzo mi odpowiada. Jest odpowiednio „ciężki” 
i czysty. Jeśli masz słabej jakości utwory w wersji cy-
frowej, niestety będziesz zmuszony do ponownej ich 
konwersji w najwyższej jakości „lossless”, bo inaczej 
zwyczajnie będziesz się męczył. P5 pokazują to, czego 
inne nie słuchawki nie potrafią. Tomek Kuc z  Foxrabbit 
Designers, audiofil i fan muzyki, po szybkim teście na 
piosence „Magic” autorstwa Joan As a Police Woman, 
stwierdził „...w tym utworze na słuchawkach po raz 

pierwszy słyszę tę gitarę”. Niech to Wam wystarczy za 
najlepszą rekomendację.

» podsumowanie

Bowers & Wilkins P5 są najlepiej wykonanymi słuchaw-
kami, jakie do tej pory widziałem. Jakość dźwięku, któ-
ry generują jest wyjątkowa. Tylko ta cena, która w na-
szych, polskich warunkach jest bardzo wysoka. Jednak 
za jakość trzeba płacić. Wykonanie i dźwięk bardzo 
dużo rekompensują. Oczywiście znajdą się na pew-
no lepsze słuchawki i jeszcze droższe, ale stanowią 
one już zupełnie inną ligę, no i raczej są mało przeno-
śne. Wracając do początku tego tekstu, niestety czeka 
mnie spory wydatek – dobrze, że szykuje się w nieda-
lekiej przyszłości parę powodów, to będzie przynaj-
mniej jakiś pretekst. Prócz słuchawek zapewne będę 
musiał zaopatrzyć się w większy dysk, bo czeka mnie 
żmudna praca ponownej konwersji moich ulubionych 
utworów do zdecydowanie lepszej jakości, która zaj-
muje niestety bardzo dużo miejsca. «

bowers & Wilkins p5        
Cena: 1199 PLN (brutto)

W zestawie:  słuchawki, kabel z pilotem dla urządzeń iOS (działa też 
z makami oraz telefonami BlackBerry), przejściówka na 
Jack 2,5 mm,  eleganckie, materiałowe, pikowane etui 
z zapięciem na magnes

Dane techniczne: 40mm głośniczki z magnesami neodymowymi 
i membranami mylarowymi, impedancja 26 oHm, czułość 120dB/V, 
pasmo przenoszenia 10Hz – 20kHz, moc 50 mW, waga 195 g

Plusy: + jakość dźwięku 
 + wyciszenie 
 + wykonanie (stal i skóra)

Minusy: –  cena, cena, i jeszcze raz cena, ale za jakość trzeba 
niestety zapłacić... (i tylko za to odejmuję punkt)

 –  przy gorących dniach może nam się spocić ucho 
od skóry pokrywającej słuchawkę



http://audioklan.com.pl/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1040/zeppelin_mini/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1294/sluchawki_p5/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1231/mm1/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1695/zeppelin_air/
http://www.tophifi.pl/towar/id/1800/bowers_wilkins_c5/
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gDy masz za mało miejsca 
W sWoim ipaDzie
posiadanie urządzenia z ios generu-
je interesujące sytuacje. po pierwsze, 
bardzo szybko, niezależnie od pojem-
ności posiadanego urządzenia, kończy 
nam się miejsce. po drugie, faktem 
jest, że mając urządzenie z ios, chęt-
nie nabywamy różnorakie dodatkowe 
akcesoria. Kingston dostrzegł obie te 
prawidłowości, logicznie je połączył 
i stworzył Wi-Drive – zewnętrzny, bez-
przewodowy dysk dla urządzeń z ios.

Jako jedni z pierwszych w Polsce, dzięki uprzejmości 
Kingston Polska, mieliśmy możliwość zapoznania się 
z najnowszym produktem – dyskiem Wi-Drive. Pierw-
sze wrażenia były mieszane. W pierwszej kolejności po-
jawiało się pytanie – czy jest to potrzebne urządzenie? 
Jednak po zajrzeniu do ustawień iTunes i stwierdzeniu, 
że nic więcej już na mojego iPada nie zmieszczę, natych-
miast zmieniłem zdanie.

Do tej pory musiałem wybierać kontent, który chcę 
na stałe zatrzymać w iPadzie i żonglować dostępnym 
miejscem. Wi-Drive zmienia takie przyzwyczajenia, 
a przynajmniej daje nam więcej swobody w zakresie 
gromadzenia różnorakich „przydasiów”, które skutecznie 
zagracają pamięć urządzenia. Dzięki WiDrive’wi mamy 
o 16 lub 32 GB więcej miejsca na swoje dokumenty, zdję-
cia, muzykę i filmy. Co więcej, możemy się dzielić z inny-
mi zawartością naszego dysku w prosty sposób.

DoMiniK łaDa
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» wygląd

Wi-Drive to niewielki dysk, którego podstawową zaletą 
jest fakt, bezprzewodowość i możliwość zastosowania 
jako router. Jest to zupełnie nowa kategoria produktów, 
która do tej pory nie była dostępna na rynku. Po raz ko-
lejny widzę, że granicą możliwości iOS są tylko i wyłącz-
nie pomysły projektantów.

Wi-Drive wyglądem przypomina iPhone’a 3G/3GS. 
Myślę, że jest to celowy zabieg, gdyż Wi-Drive jest jed-
noznacznie dedykowany dla urządzeń z iOS – póki co nie 
ma aplikacji na Androida, a komputery mogą łączyć się 
zdalnie tylko poprzez przeglądarkę www.

Obudowa Wi-Drive jest wykonana z czarnego pla-
stiku, który bardzo przypomina ten znany z  iPhone’a 
3G/3GS. Niestety, w związku z tym podobieństwem 
cierpi na podobną do iPhone’a przypadłość – wyjątko-
wo wyraźnie widać na nim odciski palców. Szkoda, że 
producent nie zdecydował się 
na stworzenie wersji białej.

Design można określić 
jako delikatny, elegancki, 
wręcz subtelny, choć razi 
duża naklejka umiesz-
czona na tylnej ściance 
urządzenia, zawierająca 
wszystkie „okryjdupy”, ja-
kie można sobie wyobra-
zić. Wiadomo, że nowe 
produkty, w związku z wy-
mogami bezpieczeństwa, 
powinny mieć wszelkie 
certyfikaty, ale szczerze 
powiedziawszy, można by 
było owe konieczne loga 
i certyfikaty wydrukować 
mniejszą czcionką, lub po-
dobnie jak to ma miejsce 

w przypadku iPhone’a, zastosować druk bezpośrednio 
na obudowie, zamiast przyklejania olbrzymiej, szpecą-
cej naklejki.

O tym, że dysk działa, informują nas diody świecące 
na niebiesko oraz przycisk włączania umieszczony na 
prawej krawędzi urządzenia, który świeci się w bardzo 
przyjemnym, zielonym kolorze.

» Budowa

Jak już wspomniałem Wi-Drive występuje w dwóch wer-
sjach pojemnościowych – 16 i 32GB. Oczywiście jego 
budowa, jak na Kingstona przystało, jest oparta na pa-
mięciach flashowych. Ma to jeszcze jedną niebagatel-
ną zaletę – nasze dane są dodatkowo zabezpieczone, 
ze względu na brak mechanicznych elementów podat-
nych na zniszczenie podczas noszenia. Kwintesencja 

mobilności.
Wi-Drive ma wbudowane dwie an-

teny. Jest to „killer feature” tego dys-
ku. Ponieważ właśnie ze względu na 
to, możemy podłączyć go również do 
istniejącej sieci WiFi i mieć jednocze-
śnie dostęp do plików, a w innych pro-
gramach działających w tle, dostęp do 
Internetu w tym samym czasie.

Do komunikacji z Wi-Drive z pozio-
mu komputera służy złącze miniUSB, 
dzięki któremu przekopiujemy dane 
lub zaktualizujemy firmware. Nieste-
ty praca „na kablu” nie charakteryzuje 
się specjalną szybkością, choć mamy 
do czynienia z pamięciami flash – win-
nym, możemy się tylko domyślać, za-
pewne jest tutaj rodzaj zastosowa-
nego kontrolera USB. Całym dyskiem 
steruje... wbudowany system Linux. 
Podobnie zresztą jak jest to w przy-
padku AR.Drone’a.

» Działanie

Wi-Drive uruchamiamy przyciskiem 
znajdującym się na krawędzi obudo-
wy. Po chwili, nieco dłuższej, urządze-
nie uruchamia się i tworzy sieć WiFi. 
Ideą Wi-Drive było stworzenie urzą-
dzenia umożliwiającego dzielenie się 

zapisanymi danymi. Osiągnięto to łą-

jest to zupełnie 
nowa kategoria 

produktów, która do 
tej pory nie była 
dostępna na rynku. po 
raz kolejny widzę, że 
granicą możliwości ios 
są tylko i wyłącznie 
pomysły projektantów.
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cząc funkcjonalność routera i dysku. Wbudowany ro-
uter (g/n) daje nam możliwość podłączenia do 100 użyt-
kowników, ale oficjalnie Kingston, jako zachowawcza 
firma, informuje o tylko trzech użytkownikach, mogą-
cych oglądać jednocześnie filmy w pełnej rozdzielczości 
HD, z dostępem do pełnego pasma. Oczywiście, wszy-
scy podłączeni użytkownicy mogą przeglądać jednocze-
śnie całkowicie różne materiały.

Jak wspomniałem wcześniej, z komputerami,  Wi-Drive 
może działać jako klasyczny dysk zewnętrzny, podłączo-
ny poprzez USB. W trakcie połączenia jednocześnie ła-
dują się wbudowane baterie, które niestety działają wg 
producenta tylko przez 4 godziny – trochę szkoda, bo 
logicznym wydaje się, że powinny działać dokładnie tyle 
co iPad, czyli ok. 9 godzin.

Wi-Drive poprzez swoją budowę jest absolutnie ci-
chy – nie ma w nim żadnych elementów mechanicznych.

» oprogramowanie

Oprogramowanie, które możemy pobrać z darmo z App 
Store, niestety ze względu na ograniczenia wynikające 
z samego systemu iOS, oferuje na razie wyłącznie opcję 
streamingu. Możemy przeglądać zapisane na Wi-Drive 
zdjęcia, muzykę, dokumenty w popularnych formatach, 
czy też oglądać filmy. Nie ma możliwości wrzucania pli-
ków z iOS, ale jak zapewniają pracownicy Kingstona, taka 
funkcja będzie niebawem wprowadzona, wraz z kolejny-
mi aktualizacjami oprogramowania.

Niestety, nie ma róży bez kolców. Oprogramowanie 
służące do obsługi Wi-Drive jest „drewniane”. Wygląda 

jakby stworzył je ktoś, kto nigdy nie widział oprogra-
mowania na iOS. Kolorystyka i użyte ikony z niczym się 
nie kojarzą. Wszystko jest w bardzo ciemnych kolorach, 
z ikonami narysowanymi bardzo cienką kreską, przez co 
zlewającymi się z tłem. Mam nadzieję, że będzie to po-
prawione w aktualizacji.

Oprogramowanie działa sprawnie i płynnie. Samo 
rozpoznaje typ plików i umożliwia ich podgląd poprzez 
dedykowane skróty. Mamy oczywiście możliwość prze-
glądania naszych plików w katalogach, które stworzy-
my z poziomu komputera. Oprogramowanie umożli-
wia podłączenie się do istniejących sieci WiFi, a także 
nadawania zabezpieczeń dla sieci Wifi, tworzonej przez 
Wi-Drive.

» zastosowania

Wi-Drive jest dyskiem sieciowym, ale idealnie sprawdzi 
się też jako pendrive. Wrzucając u kogoś pliki, mamy od 
razu do nich dostęp z pozio-
mu urządzenia z iOS. Oczywi-
ście, jest też przede wszyst-
kim urządzeniem stworzonym 
do pracy w drodze, jako roz-
szerzenie pamięci np. nasze-
go iPada. Idealnie sprawdzi 
się również jako urządzenie 
„socjalne” – dzięki niemu mo-
żemy kilku przyjaciołom udo-
stępniać nasze pliki. Mając 
iPhone 4 możemy udostępnić 
sieć z 3G,poprzez wbudowany 

 Wi-Drive 
wyglądem 

przypomina iphone’a 
3g/3gs. myślę, że jest 
to celowy zabieg, gdyż 
Wi-Drive jest 
jednoznacznie 
dedykowany dla 
urządzeń z ios. 
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HotSpot osobisty i nasz iPad w tandemie z Wi-Drive jest 
w sieci zawsze i wszędzie.

» Co można zmienić lub dodać

Po pierwsze, obowiązkowym jest dodanie możliwości ko-
piowania plików z i do urządzenia z iOS. Po drugie stwo-
rzenie aplikacji dla urządzeń z Androidem i innymi sys-
temami mobilnymi, bo w końcu nie tylko iOSem świat 
stoi. Na szczęście, obie kwestie, wg Kingstona, mają zo-
stać niebawem rozwiązane, dzięki czemu Wi-Drive bę-
dzie jeszcze bardziej wszechstronny.

» podsumowanie

Szukałem takiego rozwiązania, jakie oferuje mi Wi-Dri-
ve. Mam wreszcie „spokój” w kwestii dostępnej pamięci 
mojego iPada. Mogę swobodnie udostępniać pliki zna-
jomym. Wi-Drive jest na tyle mały, że mogę go wszę-
dzie ze sobą zabrać. Cena, w jakiej jest dostępny w Pol-
sce (16-tka kosztuje 411 PLN, a 32-ka – 532 PLN) jest wg 

Kingston Wi-Drive        
Cena:  16 GB – 411 PLN 

32 GB – 532 PLN

Pojemność: 16 GB lub 32 GB (część z wymienionej pojemności 
używana jest do formatowania oraz innych funkcji, stąd nie 
jest dostępna do przechowywania danych)

Rozmiar: 121,5×61,8×9,8 mm

Temp. pracy: 0–50°C

Temp. przechowywania: –10°C do 70°C

Interfejs sieci bezprzewodowej: Wi-Fi 802.11g/n z zabezpieczeniem 
sieci bezprzewodowej (WPA/WEP)

Czas pracy na baterii: do 4 godz. (pracy ciągłej)

Kable:   Mini-USB na USB (użytkownik może zgrywać pliki 
z komputera na Wi-Drive używając kabla USB)

Zgodność z: iPad, iPhone 3G/3GS/4, iPod touch (3G jest ograniczony 
do iOS 4.2.1+)

Obsługiwane formaty plików: audio – AAC, MP3, WAV, video – m4v, 
mp4, mov, Motion JPEG (M-JPEG), AVI, obraz – jpg, bmp, 
tiff, dokument – pdf, doc, docx, ppt, pptx, txt, rtf, xls

Plusy:  + rozszerza pamięć naszego iPada 
+ niewielki rozmiar 
+ cicha praca

 + bezpieczeństwo w ruchu dzięki zastosowaniu pamięci flash
 + współdzielenie danych ze znajomymi 
 + możliwość dołączania do istniejącej sieci WiFi 
 + WiFi „n”

Minusy:  – krótka praca na baterii ok. 4 godz. 
 – „drewniane” oprogramowanie, nie przypominające iOS 
 –  brak możliwości kopiowania plików do i z iOS (funkcja ma 

być niedługo wprowadzona)
 –  brak wsparcia dla innych platform systemowych 

(ewentualnie tylko via www)
 – dość wolna praca na USB

nas bardzo atrakcyjna i „do przełknięcia”. Nie musimy 
od razu sprzedawać swojego iPada 16 GB, aby mieć 
32 GB – wystarczy, że dokupimy Wi-Drive. Jeśli szuka-
cie większej ilości miejsca, to w momencie, gdy czyta-
cie ten tekst, możecie już kupić Wi-Drive m.in. w sa-
lonach sieci iSpot. «

http://www.zgsklep.pl
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Firma Kingston Polska ufundowała dla naszych czytel-
ników Swój najnowszy produkt - bezprzewodowy dysk  
WiDrive. Jest to wersja 16GB.

Aby go wygrać należy poprawnie odpowiedzieć na pyta-
nie konkursowe: 

KonKurs
KINGSTON WIDRIvE

1. ORGANIZATOR

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

•  Konkurs „Kingston WiDrive” prowadzony jest przez Or-
ganizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa 
do dnia 18 września 2011 r. 

•  Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych 
Organizatora.

2. UCZeSTNICTWO W KONKURSIe

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

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

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

3. ZASADY

Konkurs polega na rozlosowaniu najnowszego produkty 
firmy Kingston - bezprzewodowego dysku WiDrive o po-
jemności 16GB, ufundowanego przez firmę Kingston Pol-
ska, wśród osób, które nadeślą e-mailem zatytułowanym 
„Kingston WiDrive”, poprawną odpowiedź na pytanie, na 
adres konkurs@imagazine.pl. 

Pytanie konkursowe:

Czy dysk WiDrive możemy podłączyć do istniejącej sie-
ci WiFi?

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować ni-
niejszy regulamin oraz podać swoje dane kontakto-
we. W emailu koniecznie zamieść informację:  „Oświad-
czam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu 
„Kingston WiDrive” oraz akceptuję jego warunki i po-
stanowienia”. Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych infor-
macji nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz: 
•  nadsyłanie odpowiedzi: do dnia 18 września 2011 r.
•  zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 

mailową
•  ogłoszenie wyników: na łamach październikowego nume-

ru iMagazine 10/2011

4. NAGRODY

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

1 sztuka bezprzewodowego dysku WiDrive o pojemno-
ści 16GB

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

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

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

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

5. POSTANOWIeNIA KOŃCOWe

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

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

Czy dysk WiDrive możemy podłączyć do istniejącej sieci WiFi?

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do dnia 18 września 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „Kingston WiDrive”. W treści maila oprócz odpowiedzi na pytanie, należy podać swoje dane kon-
taktowe oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

Życzymy powodzenia.
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TiPs & TRicks  
dO LiOnA

» Front Row pod Lionem

Wraz z OS X 10.7, zniknął Front Row – aplikacja, z któ-
rej przede wszystkim korzystałem do przeglądania naj-
nowszych trailerów. Na rynku jest sporo alternatyw dla 
osób, które używają swojego Maka jako HTPC, ale funk-
cja dla kinomanów, czyli możliwość oglądania trailerów, 
jest nieoceniona.
Uwaga: iTunes 10.4+ ma inny format biblioteki, które-
go Front Row nie obsługuje, więc jeśli chcecie mieć do 
niej dostęp to konieczny jest downgrade do wersji 10.3.

 » Metoda 1
Jeśli macie dostęp do instalacji Snow Leopard (np. klon 
na drugim dysku), to wystarczy przegrać następujące pliki 
i umieścić je w analogicznym miejscu pod Lionem. Ope-
racje trzeba będzie potwierdzić hasłem administratora.
• /System/Library/CoreServices/Front Row.app
• /System/Library/PrivateFrameworks/BackRow.

framework
• /System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.

framework
• /System/Library/LaunchAgents/com.apple.

RemoteUI.plist
• /Applications/Front Row.app
Na koniec wystarczy zrestartować komputer. Powinien 
zostać również przywrócony skrót klawiszowy ⌘␛ ⌘␛.

 » Metoda 2
Jeśli nie macie dostępu do Liona, to wystarczy pod po-
niższym linkiem pobrać stosowny installer i go urucho-
mić. Wykona on powyższe czynności za nas.

» Wyłączenie naturalnego scrollowania

Niektórym przeszkadza naturalne scrollowanie, czyli 
w odwrotnym kierunku, do którego zostaliśmy przyzwy-
czajeni, odkąd pojawił się pierwszy pasek do przewijania. 

Aby przywrócić to znane z poprzednich dekad wystarczy 
wejść do panelu Preferencji Systemowych i pod Mysz lub 
Trackpad odpowiednio wyłączyć tę opcję.

 » Wyłączamy Resume tymczasowo i na stałe
Jedną z nowych funkcji Liona jest Resume, które zapa-
miętuje nasze ułożenie okien, otwarte dokumenty, po-
łożenie kursora w artykule i wiele, wiele innych rzeczy. 
Czasami jednak możemy nie chcieć, aby dana sesja zo-
stała zapamiętana.

 » Tymczasowo

Wystarczy podczas zamykania programu, z paska menu 
przytrzymać klawisz Option (⌥), aby sesja nie została 

wojtek Pietrusiewicz

http://morid.in/frontrowforlion
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zapamiętana. Alternatywnie, możemy zamknąć program 
za pomocą skrótu ⌥⌘Q.

 » Permanentnie
Można również zmodyfikować plisty wybranych aplika-
cji, aby wyłączyć tę funkcję na stałe. Poniższe komendy 
wpisujemy w Terminalu i zatwierdzamy Enterem.
•   Safari  

defaults write com.apple.Safari 
NSQuitAlwaysKeepsWindows -bool false

• Google Chrome 
defaults write com.google.Chrome NSQuitAlwaysKe-
epsWindows -bool false

• QuickTime Player X 
defaults write com.apple.QuickTimePlayerX 
NSQuitAlwaysKeepsWindows -bool false

• Podgląd 
defaults write com.apple.Preview 
NSQuitAlwaysKeepsWindows -bool false

Jeśli jednak będziemy chcieli ponownie przywrócić tę 
funkcjonalność, to wystarczy w powyższych komendach 
zastąpić słowo false, słowem true.

» Wytnij i Wklej folder

Finder umożliwia teraz przeklejanie folderów prosto 
z klawiatury – dotychczas trzeba je było ręcznie prze-
ciągać myszką. Aby przenieść katalog z jednego miejsca 
na drugie wystarczy: 
• zaznaczyć go w Finderze
• wcisnąć ⌘C (lub wybrać Kopiuj z menu Edycja)
• przejść do nowej lokalizacji
• wcisnąć ⌥⌘V (lub wybrać Przenieś tutaj z menu Edy-

cja podczas przytrzymywania klawisza ⌥)

» Dashboard w stylu Snow Leopard

Dashboard znalazł sobie nowe miejsce, jako „Biurko” pod 
Lionem, co w połączeniu z nowymi klawiaturami Apple, 
które mają teraz pod F4 przycisk wywołujący LaunchPad, 

ma sens. Szybkim gestem możemy się do niego bez pro-
blemu przełączyć. Niektórzy jednak mają stare typy kla-
wiatur, albo po prostu preferują stary wygląd Dashbo-
ard. Na szczęście można go przywrócić w bardzo pro-
sty sposób: 
• uruchamiany Preferencje Systemowe
• przechodzimy do panelu Mission Control
• wyłączamy pierwszą od góry opcję Pokaż Dashboard 

jako Space
Voilá!

»  Wyłączamy wyskakujące okno 
ze znakami diakrytycznymi

Ta funkcja, to próba ułatwienia nam wprowadzania zna-
ków diakrytycznych, których tradycyjnie nie możemy uzy-
skać za pomocą naszej klawiatury. Mam tutaj na myśli 
najprzeróżniejsze akcenty z innych języków, typu: äçēñž. 
Pod Lionem, jeśli przytrzymamy dany klawisz przez se-
kundę, to zamiast powtarzającego się ciągu „eeeee” po-
jawi się okno z możliwością wyboru interesującego nas 
znaku. Jeśli chcemy to wyłączyć na stałe, to wystarczy 
w Terminalu wpisać poniższą komendę i zatwierdzić ją 
Enterem: 
defaults write -g ApplePressAndHoldEnabled -bool false

Po tym kroku wystarczy zrestartować aplikację, w któ-
rej nam to przeszkadza. Restart systemu zalecany. Funk-
cjonalność przywracamy poprzez zastąpienie słowa fal-
se słowem true.
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» Pobierz Liona z Mac App Store

Jeśli mamy potrzebę stworzenia własnego pendrive’a, 
który będzie instalował nam Liona na innych kompute-
rach, a przypadkiem nie zapisaliśmy tego, co się pobrał 
po pierwszym zakupie w Mac App Store, możemy to zro-
bić ponownie.
• Uruchom Mac App Store z wciśniętym klawiszem ⌥ 

(Option).
• Z prawej strony, w kolumnie Top Paid Apps, znajdź Lio-

na – powinien być na pierwszym miejscu.
• Trzymając klawisz ⌥ powinien pojawić się szary napis 

Install zamiast Purchased.
• Nadal trzymając ⌥ klikamy w Install – nie zostaniemy 

ponownie obciążeni kosztem zakupu.
• W folderze /Programy znajdziecie plik o nazwie „In-

stall Mac OS X Lion” – wystarczy go przegrać w bez-
pieczne miejsce.

»  Zwężenie treści w trybie 
pełnoekranowym Safari

Safari w trybie pełnoekranowym jest świetne, szczegól-
nie na mniejszych ekranach, ale nie wszystkie strony do-
brze wyglądają na pełnej szerokości. Ma to szczególnie 
znaczenie przy monitorach o rozdzielczości 1920×1080 
i wyższych.

Chwytając myszką za lewy lub prawy róg ekranu, może-
my zwęzić go według naszych potrzeb, a puste przestrze-
nie zostaną wypełnione, wszechobecną w Lionie, „tka-
niną”. Ustawienie nie zostaje zapamiętane dla kolejnych 
zakładek, musimy to ustawiać indywidualnie.

» Zmiana „tkaniny” pod Mission Control

„Tkanina”, używana przez Liona w wielu miejscach jako 
tło, nie wszystkim się podoba. Na szczęście można ją 
bezproblemowo zmienić. Wybierzcie taką, jaka Was in-
teresuje i jeśli jeszcze nie jest w formacie PNG, to prze-
konwertujcie ją (chociażby funkcją Eksport z Podglądu). 
Zmieńcie też jej nazwę na „defaultdesktop.png”. Zalecam 
stosowanie obrazków o rozdzielczości Waszego monitora.
• W Finderze wciśnijcie ⇧⌘G (Shift-Command-G) i wpisz-

cie następujący adres: 
 /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/

Resources/
• Zrób kopię oryginalnego pliku „defaultdesktop.png” 

(lub zmień jego nazwę).
• Przeciągnij nowe tło zapisane pod tą samą nazwą na 

miejsce oryginału.
• Uruchom Terminal i wpisz: killall Dock
• Ciesz się wolnością od tkaniny.

» Zmiana tła pod Dashboard Space

Klocki, czy jak kto woli, tło Dashboard, również nie wszyst-
kim przypadły do gustu. Podobnie jak w poprzednim po-
radniku, wystarczy przygotować sobie własne tło jako 
PNG i nazwać je „pirelli.png”. Następnie należy: 
• Wcisnąć w Finderze ⇧⌘G i wpisać:  

/System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/
Resources/

• Zrobić kopię oryginalnego „pirelli.png” lub zmienić jego 
nazwę np. na „pirelli.png.bak”.



 » 2011 nr 9 » PROGRAMY » Tips & Tricks do Liona 67

•	 Na	miejsce	oryginału	przekopiować	świeżo	przygoto-
waną	tapetę.

•	 Uruchomić	Terminal	i	wpisać:		
killall	Dock

Voilá!

» Zmiana tła folderów pod Launchpadem

Procedura	zmiany	tła	pod	otwartymi	folderami	w	Launch-
padzie	jest	w	zasadzie	analogiczna	do	dwóch	poprzed-
nich	sztuczek	 i	 również	potrzebne	 jest	nowe	tło	w	for-
macie	PNG.
•	 W	Finderze	wciskamy	⇧⌘G	i	wpisujemy:	
	 /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/
Resources/

•	 Robimy	kopię	pliku	„ecsbbackgroundtile.png”	i	na	jego	
miejsce	wrzucamy	nasze	własne	tło.

•	 W	Terminalu	wpisujemy:	killall	Dock
•	 Podskakujemy	z	radości.

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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gry i programy
APP STORE

» spott Cena: 2,39 euro
Program Spott teoretycznie może służyć do zabawy. Spott to bowiem baza miejsc zna-
nych z tego, że były tłem, lub „bohaterem”, w filmach lub serialach. Po uruchomieniu pro-
gramu zostaniecie zlokalizowani i zobaczycie listę miejsc w pobliżu, które znane są wła-
śnie z filmów. Dowiecie się, jaki film był kręcony, w którym roku oraz jacy aktorzy grali 
w tym miejscu. Dlaczego program może służyć do zabawy? Bo może być fajnym pretek-
stem do wakacyjnych wycieczek. Szkoda, że nie ma w nim żadnego miejsca w Polsce. 
Wy możecie to zmienić, bo w programie jest możliwość dodawania filmowych lokalizacji.

Zobacz w Appstore 
 

» google+ Cena: 0,00 euro
O tym programie nie mogłem nie wspomnieć. Przedstawiam Google+, czyli klienta no-
wego serwisu społecznościowego Google+. Aplikacja jest bardzo podobna do innych apli-
kacji Google, czyli w miarę prosta i przejrzysta. Funkcjonalność jej jest oczywista - może-
my z jej poziomu przeglądać cały serwis, dodawać ludzi do kręgów i tworzyć nowe kręgi. 
Tym, co spodoba się iPhone’owcom jest obsługa powiadomień Push. Program jest cały 
czas rozwijany i dochodzą do niego nowe funkcje. Ostatnio dodano obsługę iPoda To-
uch oraz iPada. Pozostaje sobie zadać pytanie, czy Google+ będzie potrafił konkurować 
z FB. Po początkowym zachwycie jakoś o G+ ucichło.

Zobacz w Appstore 

» skype dla ipada Cena: 0,00 euro
Na ten program czekali wszyscy posiadacze iPada. Do tej pory 
duże iUrządzenie było traktowane przez Skype’a trochę po ma-
coszemu. Można było niby z niego dzwonić i pisać, ale za pomo-
cą powiększanej aplikacji z iPhone. Dwa dni temu zmieniło się to 
i wyszła aplikacja, przeznaczona specjalnie dla iPada. Aplikacja 
wygląda naprawdę świetnie. Interfejs programu bardzo przypo-
mina interfejs Skype na Macu i co ważne, jest w języku polskim. 
Najbardziej zaś podoba się nam możliwość równoczesnej roz-
mowy wideo oraz pisania na czacie. Co ciekawe, aplikacja Sky-
pe nie jest aplikacją uniwersalną – oddzielną wersję mamy dla 
 iPhone’a i oddzielną dla iPada. Oczywiście program pozwala za-
równo na rozmowy głosowe, jak i na rozmowy wideo. I oczywi-
ście jest bezpłatny.

Zobacz w Appstore

norBerT Cała

http://itunes.apple.com/pl/app/spott/id441935989?mt=8&affId=1791225&ign-mpt=uo%3D4
http://itunes.apple.com/pl/app/google/id447119634?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/skype-pour-ipad/id442012681?mt=8
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» zynga poker  Cena: 0,00
Od jakiegoś czasu jestem fanem Pokera Texas Hold’em, zdarza 
mi się grać na Facebooku i na żywo. Ostatnio jednak najczęściej 
grałem na iPhone’ie, a to za sprawą aplikacji Zynga. Teraz będę 
mógł grać na iPadzie, bo Zynga wydała swoje „Cassino” w wer-
sji HD. Jest to dokładnie ta sama sala gier, co na Facebooku, więc 
dzięki temu możemy grać z naszymi znajomymi i mieć wspól-
ną pulę żetonów. Gra na iPadzie jest dużo wygodniejsza niż na 
iPhone’ie, lepiej widać karty i daje lepszą namiastkę prawdziwej 
rozgrywki. W aplikacji Zynga możemy robić wewnętrzne zakupy 
i kupić odpowiednio dużą pulę żetonów. Niestety, w przeciwień-
stwie do prawdziwego kasyna, w odwrotną stronę to nie działa.

Zobacz w Appstore

» shutterVox Cena: 0,79 euro
Przypominacie sobie pewnie amerykańskie filmy, w których fotograf krzyczał „Say  cheese” 
i w momencie gdy wszyscy wypowiadali to słowo z wymuszonym uśmiechem, robił zdję-
cie. ShutterVox to aplikacja robiąca dokładnie to samo. Ustawiamy odpowiedni kadr na 
iPhone, klikamy na słuchawki widoczne na ekranie i krzyczymy „CHEESE”. W tym mo-
mencie zdjęcie wykona się automatycznie. Fajny, nowy sposób na robienie zdjęć. Pro-
gram ShutterVox ma dwie wersje – bezpłatną, która reaguje tylko na CHEESE i płatną 
0,79 Euro, w której jest jeszcze kilka słów zaklęć. Szkoda, że nie można nagrać własnego 
słowa. Gdyby się dało, to zdecydowanie wygrywałaby „Marmolada”.

Zobacz w Appstore

» speedway gp 2011 Cena: 2,39 euro
Speedway, czarny sport, czyli po prostu Żużel, to bardzo polski 
sport. Może nie wiecie, ale wyścigi motocyklowe na żużlu upra-
wiane są tylko w kilku krajach, a Polacy zawsze są bardzo wyso-
ko w rankingach. Program Speedway GP 2011 to oficjalna apli-
kacja Speedway Grand Prix Series. Jeśli się martwicie, że to jakiś 
„manager”, to nie musicie. Program to może nie symulator, ale 
w najlepszym słowa tego znaczeniu zręcznościówka, przybliżają-
ca nam jazdę na żużlu. Gra działa w pełnym 3D, a my za kierow-
nicą motocykla możemy być samym Gollobem. Specjalne słowa 
uznania należą się za grafikę, jest ona na najwyższym światowym 
poziome, mimo że gra jest polska. 

PS. Wiedzieliście, że motocykle żużlowe nie mają hamulców?
Zobacz w Appstore

http://itunes.apple.com/pl/app/zynga-poker/id354902315?mt=8
http: //itunes.apple.com/pl/app/shuttervox/id453158473?mt=8
http: //itunes.apple.com/pl/app/speedway-gp-2011/id454973469?mt=8
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Do tej pory palmę pierwszeństwa wśród technologii 
umieszczania animacji w sieci dzierżył Flash. Jednak wraz 
ze wzrostem popularności urządzeń mobilnych na iOS 
coraz większą popularność zdobywa także HTML5. Naj-
większą zmianą w trzeciej wersji BannerZest jest moż-
liwość tworzenia animacji właśnie w tym formacie. Ra-
zem z tą funkcjonalnością poprawiono generowany kod 
animacji. Stworzone przy udziale BannerZest produk-
cje, będziemy mogli bez najmniejszych kłopotów publi-
kować na stronach, które odwiedzają posiadacze iPho-
ne’ów i iPad’ów. W nowej odsłonie aplikacji pojawiają się 
również dodatkowe szablony.

» Cztery proste kroki i dużo zabawy

Procedura stworzenia animacji to zaledwie cztery pro-
ste kroki, które będziemy musieli wykonać, całkiem do-
brze się przy tym bawiąc. Wszystko odbywa się w oknie 
Inspektora, który nadzoruje cały proces. Pierwszą czyn-
nością jest dodanie zdjęć do projektu. Możemy najzwy-
czajniej przeciągnąć je z okna Findera. Następnie spo-
śród prawie sześćdziesięciu „gotowców” wybierzemy 

szablon animacji. Każdy z nich 
możemy dopasować do swo-
ich potrzeb w zakładce Set-
tings (Ustawienia). Dostosuje-
my tu wiele elementów, zaczy-
nając od kolorów i rozmiarów, 
na stylu tekstów kończąc. Każ-
dą zmianę widzimy na bieżąco 
w oknie podglądu. Publikacja 
tak stworzonego bannera to 
jedno kliknięcie i odpowiedni 
plik już jest gotowy do publi-
kacji w sieci. Dla nowicjuszy 
w folderze odnajdziemy doku-
ment (bz.html), który krok po 
kroku będzie nas instruował, 
jakie czynności powinniśmy 

podjąć, aby umieścić animacje na stronie. Naszym za-
daniem będzie skopiowanie odpowiedniego ciągu zna-
ków i wklejenie go do kodu witryny.

przeMysłaW MarCzyńsKi

tWorzymy łatWo 
animacje na Witryny

Co najbardziej przykuwa naszą uwagę, kiedy odwiedza-
my strony internetowe? obok świetnych zdjęć i grafik, 
na pewno są to animacje. interaktywne obrazki, efek-
towne przejścia, dynamiczna wizualizacja to elementy, 
które wzbogacą każdą witrynę w sieci. stworzenie jed-
nak tak wyglądającego bannera obarczone jest wiedzą, 
wyczuciem artystycznym oraz doświadczeniem, które-
go często nam brakuje. Dziś jednak, oszałamiająco wy-
glądające elementy witryn będziemy mogli zrobić sami 
w zaciszu swojego mieszkania.



 » 2011 nr 9 » programy » BANNERZEST 3 PRO 71

Z obsługą aplikacji poradzi sobie każdy użytkow-
nik. Do publikacji efektów pracy potrzebny nam bę-
dzie jedynie prosty edytor, dzięki któremu umieścimy 
kod w Internecie. Dzięki takiemu podejściu do tworze-
nia animacji stron internetowych, każdy będzie potra-
fił upiększyć swoją witrynę o dynamiczne elementy. To 
jest największy atut programu, który jest fantastycznym 

uzupełnieniem warsztatu domowych twórców stron in-
ternetowych. Efekty, jakie uzyskamy przy udziale Ban-
nerZest mogą wprowadzić w zakłopotanie niejednego 
profesjonalistę, co sprawia, że do tworzenia szybkich 
animacji program sprawdzi się doskonale również u bar-
dziej wymagających użytkowników.

Aplikacja jest również oferowana w wersji Standard. 
Brak jej kilku szablonów, przeglądarki mediów oraz in-
tegracji z Adobe Lightroom oraz Aperture. «

 

bannerzest 3 pro        
Cena: 129 dolarów (Pro) / 49 dolarów (Standard)

Producent: Aquafadas

Witryna: http: //www.aquafadas.com/en/bannerzest

Plusy: + prosta obsługa 
 + wsparcie dla HTML 5 
 + doskonałe efekty małym kosztem pracy

Minusy: – znacznie mniejsza ilość szablonów HTML5  
 w porównaniu do Flash’a

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.imagazine.pl/drukuj-kalendarz
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gry i programy
MAC OSX

» Motion FX 

MotionFX pozwala na stworzenie niesamowitych efek-
tów specjalnych, przy użyciu kamerki wbudowanej w nasz 
komputer. Darmowa aplikacja ma wbudowane mnóstwo 
efektów dodatkowych, sterowanych gestami dłoni. Apli-
kacja potrafi również wykrywać twarz i dobierać efek-
ty do mimiki. Co ciekawe, aplikacja jest polecana dla Vi-
deoJockey’ów, ponieważ bez problemu wspiera wiele 
ekranów.

Program jest darmowy.

http://itunes.apple.com/us/app/motion-fx/id449597246?mt=12

» rail Maze 

Rail Maze to prosta gra zręcznościowa, w której naszym 
zadaniem jest ułożenie puzzli-torów tak, aby ciuchcia 
bez problemów dojechała z punktu A do B. Możemy grać 
w czterech trybach. Ponadto, mamy możliwość współ-
dzielenia wyników na ogólnoświatowej tablicy.

Gra jest darmowa.

http://itunes.apple.com/us/app/rail-maze/id451424521?mt=12

MaTeusz susKi

» noteBook 

NoteBook to aplikacja dość droga, bo kosztująca aż 60 
dolarów, ale warta swojej ceny. Program służy do zarzą-
dzania praktycznie wszystkimi naszymi projektami, my-
ślami w jednym miejscu. Tej aplikacji nie da się opisać 
słowami, po prostu trzeba spróbować. Sam nie byłem 
do niej przekonany, a od paru dni nie wyobrażam sobie 
bez niej życia. Ponadto świetnie sprawuje się jako orga-
nizer wszelkiego rodzaju notatek.

Aplikacja kosztuje 59,99 dolarów.

http://itunes.apple.com/us/app/notebook/id412653331?mt=12

» geektool 

GeekTool to bardzo fajne środowisko, które może posłu-
żyć nam do podreperowania naszego geekowego ego. 
Dzięki trzem pluginom, które są w pełni konfigurowalne, 
możemy umiejscowić je na pulpicie. Pierwszy plugin słu-
ży do obsługi plików tekstowych, drugi do obsługi shella, 
a trzeci łączy to wszystko i udostępnia nam informacje 
o systemie. Aplikacja posiada multum możliwości, któ-
rych nie sposób opisać w paru zdaniach.

Aplikacja jest darmowa.

http://itunes.apple.com/us/app/geektool/id456877552?mt=12

http://itunes.apple.com/us/app/motion-fx/id449597246?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/rail-maze/id451424521?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/notebook/id412653331?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/geektool/id456877552?mt=12
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Firma iQ Publishing, ufundowała dla naszych czy-
telników 5 kopii gry Family Farm.

Aby wygrać jedną z nich należy poprawnie odpo-
wiedzieć na pytanie konkursowe:

Family Farm to gra z gatunku:
a) Tycoon rolniczy
b) Rodzinna gra ruchowa
c) Platformówka
d) Sportowa

KonKurs
FAMILY FARM

1. ORGANIZATOR

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

•  Konkurs „Family Farm” prowadzony jest przez Organi-
zatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do 
dnia 18 września 2011 r. 

•  Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych 
Organizatora.

2. UCZeSTNICTWO W KONKURSIe

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

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

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

3. ZASADY

Konkurs polega na rozlosowaniu 5 kopii gry Family Farm, 
ufundowanych przez firmę iQ Publishing, wśród osób, które 
nadeślą e-mailem zatytułowanym „Family Farm”, popraw-
ną odpowiedź na pytanie, na adres: konkurs@imagazine.pl.

Pytanie konkursowe:

Family Farm to gra z gatunku:

a) Tycoon rolniczy

b) Rodzinna gra ruchowa

c) Platformówka

d) Sportowa

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

Terminarz: 

•  nadsyłanie odpowiedzi: do dnia 18 września 2011 r.

•  zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 
mailową

•  ogłoszenie wyników: na łamach październikowego nume-
ru iMagazine 10/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody ufun-
dowane przez firmę iQ Publishing:

5 kopii gry Family Farm

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

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

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

Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada 

na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIeNIA KOŃCOWe

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

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

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

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyraże-

niem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika 

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

danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku 

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

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

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

ników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane 

i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wy-

rażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wy-

łącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materia-

łów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkur-

sach oraz badań ankietowych organizowanych przez Orga-

nizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu 

do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wyra-

żają zgodę na publikację tych danych na stronach interneto-

wych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przypadku gdy 

uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do dnia 18 września 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „Family Farm”. W treści maila oprócz odpowiedzi na pytanie, należy podać swoje dane kontaktowe 
oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

Życzymy powodzenia.
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Zapraszam Was na wędrówkę do świata Gothicus, gdzie 
25 lat po wydarzeniach z pierwszej części gry, jako syn 
nieśmiertelnego króla, będziecie zmuszeni odkryć tajem-
nicę spisku przeciwko Waszemu królestwu i przebić się 
przez mroczne lochy pełne setek potworów. Zapraszam 

do świata Dungeon Hunter II, 
będącego jednym z najlepszych 
– jak nie najlepszym – RPG-
-iem z gatunku „hack’n’slash” 
na platformie iOS. Jeśli wiecie, 
co dla komputerów PC znaczy-
ło „Diablo”, wiecie już, czym dla 
iOS jest Dungeon Hunter II.

Po niewątpliwym sukce-
sie pierwszej części gry, eki-

pa Gameloft-u nie spoczęła na laurach. Przed rozpo-
częciem prac nad drugą częścią przestudiowali oni 
bowiem bardzo dokładnie fora, portale i komentarze 
graczy w iTunes Store w celu sporządzenia dokład-
nej listy tego, czego oczekiwali od nich fani Dungeon 

Krzysztof MorAWsKI

Dungeon Hunter II to doskonała rozrywka na nadcho-
dzące, nieco dłuższe, jesienne wieczory. Gdy na dworze 
plucha, możemy spokojnie zagłębić się w fotelu i prze-
nieść do świata, w którym królują czary, magia, a przede 
wszystkim – co tu kryć – walka. Na śmierć i życie, wszel-
kimi możliwymi sposobami.
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Huntera. Dzięki temu stworzyli tytuł, który jest zde-
cydowanie bardziej „mroczny”, rozbudowany (prawie 
5 razy większy obszar rozgrywki) i wciągający aniże-
li jego pierwowzór.

Jedną z pierwszych różnic, jakie zauważymy już na 
samym początku gry jest pełna swoboda decyzji od-
nośnie tego, gdzie chcemy się udać. O ile w pierwszej 
części byliśmy w pewnym sensie „prowadzeni za rękę” 
przez rozkręcająca się fabułę gry, o tyle świat drugiej 
odsłony DH II stoi przed nami otworem i to my decydu-
jemy, gdzie i kiedy chcemy się udać. Do wyboru mamy 
jedną z trzech postaci (Wojownik, Mag i Łotrzyk). Każ-
dy z tych bohaterów może również nauczyć się jednej 
z dwóch dostępnych dla jego klasy specjalizacji oraz 
doskonalić ponad tuzin różnych umiejętności. Tak więc 
każdy gracz powinien bez problemu wybrać styl opty-
malny dla siebie i swoich upodobań.

Aby jednak jeszcze bardziej urozmaicić rozrywkę Ga-
meloft zdecydował się na bardzo ciekawy ruch. Każda 
z dostępnych lokalizacji w pewnym stopniu generowana 
jest bowiem losowo, tak samo jak potwory, które przyj-
dzie nam zlikwidować na naszej drodze. Dodatkowo, 
w grze dostępne są aż trzy poziomy trudności (po skoń-
czeniu gry na pierwszym poziomie zaczynamy wszyst-
ko od początku na kolejnym, ale ze zdobytym wcześniej 
ekwipunkiem i umiejętnościami). Wszystko to sprawia, 
że rozrywka prawie nigdy nie jest taka sama, a to z ko-
lei skutecznie wydłuża czas, jaki możemy spędzić pod-
czas zabawy z tym tytułem.

Na słowa uznania zasługuje również – co zresztą jest 
swego rodzaju standardem przy tytułach ze stajni Game-
loftu – oprawa graficzna i muzyczna gry. Grafika w wy-
sokiej rozdzielczości, zoptymalizowana dla iPhone’a 4/
iPada po prostu zachwyca, a muzyka idealnie buduje kli-
mat gry. Co ważne, w DH II zdecydowano się na wpro-
wadzenie dość innowacyjnej technologii, która zmienia 
muzykę w zależności od tego, co dzieje się na naszym 
ekranie. Tak więc za każdym razem, gdy rozpoczniemy 
walkę z ponad czterema przeciwnikami, muzyka od razu 
(i płynnie) zmieni się w bardziej „ostrą”, aby zaraz po 
walce nieco się „uspokoić”. Muszę przyznać, że osobi-
ście jestem tym faktem naprawdę zachwycony i był to 
jeden z powodów, dla których nie mogłem się po pro-
stu oderwać od tej gry.

Kolejnym plusem gry są proste do opanowania i in-
tuicyjne kontrolki służące do poruszania się po mapie 
i walki z napotkanymi przeciwnikami. Jedynym manka-
mentem jest tu chyba tylko menu z listą naszych przed-
miotów, które zwłaszcza na iPhone’ie są napisane bar-
dzo małą czcionką i czasami wymagają skupienia w celu 
zaznaczenia odpowiedniej rzeczy. Jednak dość szybko 
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można się do tego przyzwyczaić i tak naprawdę nie 
przeszkadza to zbytnio w rozgrywce.

Skoro już zaczęliśmy trochę narzekać, to trzeba rów-
nież przyznać, że poziom „skuteczności” w walce, jaką 
prezentuje towarzyszący nam NPC jest dość słaby i tak 
naprawdę ciężar wygrania każdej walki spoczywać bę-
dzie zawsze na naszych barkach. Sytuacja wygląda na-
tomiast zupełnie inaczej w trybie multiplayer, gdzie mo-
żemy grać wraz 3 innymi osobami. Oczywiście od tego, 
ilu będziemy mieli kompanów zależeć będzie również 
ilość napotkanych przeciwników – ponownie kawał do-
brej roboty, zapewniający nam solidną rozrywkę!

Właściwie mógłbym jeszcze długo rozpisywać się 
o setkach dostępnych przedmiotów, różnorodnych i nie-
zwykle dopracowanych lokalizacjach czy innych bardziej 
lub mniej istotnych aspektach gry. Myślę jednak, że naj-
lepszym sposobem na przekonanie się o tym jak fanta-
styczny jest to tytuł będzie pobranie darmowego dema 

Dungeon Hunter II        
Plusy:  + długość rozgrywki 

+ duża różnorodność lokalizacji i wrogów 
+ interaktywna oprawa muzyczna 
+ świetna grafika 
+ tryb multiplayer

Minusy:  – słaby potencjał postaci NPC 
 – dość wysoka cena

Cena: 5,49 euro

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

Trailer: http://bit.ly/aonGGO

z iTunes Store i odpalenie gry na naszym urządzeniu. 
Uwaga – ta gra potrafi uzależniać! Pamiętajcie zostali-
ście ostrzeżeni... na tym kończę i wracam zabić jeszcze 
kilka potworków, w końcu nie pokonają się same.  «

http://bit.ly/qitglu
http://bit.ly/aonGGO


http://www.story.iqp.pl
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W ustawieniach szczegółowych, należy zaznaczyć Włącz 
usługi synchronizacji dla kontaktów oraz wskazać, 
z którymi urządzeniami mają się one synchronizować – 
w tym wypadku Na tym komputerze.

Od tego momentu, Kontakty będą synchronizowane ze 
wskazanym urządzeniem.. «

synCHronizaCja KsiążKi 
aDresoWej W prograMie 
ouTlooK

Kinga joanna oCHenDoWsKaProgram Outlook przedstawia usługę synchronizacji 
Książki Adresowej z modułem Kontaktów oraz usłu-
gą MobileMe. Usługa ta umożliwia również synchroni-
zację danych z innymi aplikacjami i urządzeniami, przy 
użyciu Apple iSync.

Aby uruchomić usługi synchronizacji, należy z menu 
Outlook wybrać opcję Preferencje.

Następnie, w  panelu preferencji, należy wybrać Usługi 
synchronizacji.

polub nas

facebook.com/imagazinepl

http://www.facebook.com/imagazinepl
http://www.dailytech.pl


Masz 
wspaniałe pomysły?
My mamy narzędzie, które pozwoli je uwolnić, 
udostępnić i sprawdzić ich potencjał.

2011

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie “Office Dla Mac – tandem na Tak!”. 

Przygotuj animację i wygraj MacBooka Pro 13” z pakietem Office Dla Mac 2011. 

Więcej szczegółów na www.officedlamac.pl/konkurs i na http://www.facebook.com/iStudent

Gdzie kupić: http://officedlamac.pl/kontakt/

Zostań fanem iStudenta

Office-A4.indd   1 8/29/11   1:57 PM

http://www.officedlamac.pl/kontakt/


wizji często marzą o swoim pełnym metrażu, ale do tego 
jest naprawdę długa i wyboista droga.

Wróćmy jednak do samej korekcji barwnej. Część 
z Was pewnie zdziwiła się powrotem do Final Cut, sko-
ro w Studio dysponujemy narzędziem Color, które jest 
świetne do korekcji telewizyjnej. W związku jednak 
z tym, że większość z Was zajmuje się tworzeniem fil-
mów amatorsko, powrócimy do tego narzędzia w póź-
niejszym terminie, a dzisiaj spróbujemy skupić się na 
możliwość FCP w tym zakresie. Będziemy też raczej na-
prawiać niż upiększać. Do dzieła.

» za pomarańczowo 

Final Cut Pro oferuje nam siedem rozwiązań związanych 
z korekcją barw. My skupimy się jednak na najciekawszym 
i najczęściej wykorzystywanym. Otwórzmy FCP i dodaj-
my do niego klipy, które chcemy poprawić lub upiększyć. 
W moim przypadku mamy dwa różne klipy. Ten po lewej, 
w okienku Viewera, jest trochę zbyt pomarańczowy. Ten 
po prawej z kolei, jest zdecydowanie za niebieski - zupeł-
nie tak, jakby kamera nie była zbalansowana. Zajmijmy 
się najpierw klipem, który ma za dużo pomarańczowego/
czerwonego.

Aby rozpocząć korekcję barwną klikamy nasz klip i do-
dajemy go na timeline. Następnie klikamy go dwukrot-
nie, aby wyświetlił się w Canvasie, a potem wybieramy 
 Effects>Video filters>Color Correction>Color Corrector 
3-way. W zakładce Filter klikamy w przycisk Visual. Na-
szym oczom powinny ukazać się wszystkie opcje: od Czer-
ni, poprzez Saturację aż po Biele. W wypadku tego narzę-
dzia możemy skorzystać z funkcji Auto Levels, ale wątpię, 
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powracamy dziś do programu final 
Cut pro. skupimy się na tym, żeby 
nasz klip zyskał nieco charakteru 
i spróbujemy skorygować barwy lub 
naprawić błędy, które popełniliśmy 
podczas kręcenia. jeżeli więc nasz 
film jest zbyt niebieski - bez obaw, za-
raz coś na to poradzimy.

Być może dla osób, które mają coś wspólnego z telewi-
zją lub z korekcją barwną, kolejne zdanie okaże się moc-
no zastanawiające. Otóż, korekcja barwna nie służy do 
naprawiania błędów, które popełnił operator (lub kame-
rzysta). W założeniu bowiem słowo „korekcja” odnosi się 
raczej do upiększania lub nadawania konkretnego efektu 
dla danej sceny, ujęcia czy też całego filmu. Oczywiście, 
zdarza się, że wyrównywanie poziomów między ujęciami 
to prawdziwa katorga i trzeba mieć sporo umiejętności 
i jeszcze więcej cierpliwości, żeby coś z tego wszystkie-
go wyszło. Pozwolę sobie w tym miejscu na dygresję, tyl-
ko pozornie nie związaną z tematem. Telewizja musi być 
z założenia poprawna, w filmie natomiast można pozwo-
lić sobie na dużo więcej w sensie artystycznym. Zarówno 
film, jak i telewizja rządzą się swoimi prawami i to dwie, 
zupełnie odrębne dziedziny. Często zdarza się, że opera-
torzy filmowi nie dają sobie rady w telewizji i na odwrót. 
Również wszyscy ci, którzy montują filmy – a jest to sztu-
ka niebywała – nie poradziliby sobie, o czym zresztą mó-
wią otwarcie w telewizji. Za to ci, którzy montują w tele-

final CuT pro 
KoreKcja  
barWna
KrzyszTof flasza
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żeby zachwycił Was jej efekt. Zresztą sami spróbujcie. 
Żeby pobawić się kolorami klikajcie szare „kropki” we-
wnątrz palet i przesuwajcie je w kierunku, który spowo-
duje zmniejszenie ilości danego koloru. Pewnie zauważy-
liście, że „kropki” dosyć topornie się poruszają. Można to 
łatwo zmienić, przytrzymując równocześnie klawisz Cmd. 
Teraz zaczyna się szaleństwo. Takie zabawy jednak często 
źle się kończą, więc aby zresetować daną paletę wystar-
czy kliknąć w biały punkt, znajdujący się w prawym, dol-
nym rogu każdej z nich. Teraz już od Was zależy, co zro-
bicie ze swoimi shotem. Porównajcie moje ujęcie z lewej 
przed korekcją i z prawej po.

Przejdźmy jednak do drugiego przypadku. W kamer-
kach, które mamy w domu, często zdarza się, że auto-
mat nie zadziałał tak, jakbyśmy tego oczekiwali albo coś 
pomieszaliśmy w ustawieniach i nasza wspaniała pro-
dukcja z wakacji jest cała niebieska. Jest to spowodowa-
ne złym doborem balansu bieli.

» jesteśmy zbalansowani! 

Final Cut Pro daje nam możliwość wykonania balansu bie-
li bezpośrednio w programie! Ujęcie, które wcześniej wi-

dzieliśmy, zostało nakręcone ze zbyt niską temperaturą 
w stosunku do zastanej. Prawdopodobnie trzeba wów-
czas było ustawić temperaturę w Kelvinach na mniej wię-
cej 5600, a tutaj mamy pewnie około 4200 lub trochę wię-
cej. Dodajmy do naszego, zbyt niebieskawego, ujęcia filr 

Color Corrector 3-way. W palecie oznaczonej jako Whi-
tes kliknijmy mała ikonkę próbnika, która znajduje się 
w lewym, dolnym rogu. Teraz poszukajmy w naszym uję-
ciu jakiegoś białego punktu i kliknijmy w niego. Jesteśmy 
zbalansowani! Pamiętajcie jednak, że filtr ten wpływa na 
cały klip. Trzeba więc sprawdzić, czy w innym miejscu cze-
goś nie zepsuliśmy. Stąd też warto pamiętać, że korekcję 
robi się przed eksportem naszego klipu, kiedy składa się 
on jeszcze z poszatkowanych ujęć. Pamiętajcie, że w każ-
dej chwili możecie też wyłączyć podgląd korekcji, klikając 
w ikonkę oka, która znajduje się nad paletami.

» A na koniec się bawcie 

Chciałbym Wam na koniec zwrócić uwagę na jeszcze jed-
no narzędzie. Spójrzcie na przycisk klatek kluczowych, 
który znajduje się nad paletami (na lewo od oczka). Daje 
to spore możliwości w zakresie „efektów specjalnych”. 
Spróbujcie sprawić, żeby Wasz klip z czarno-białego na-
gle zrobił się kolorowy lub cały fioletowy. Po prostu baw-
cie się. Powodzenia! «



profesjonalnego konwertera – wolimy skorzystać z po-
branego z sieci narzędzia, które instalujemy lub tylko 
uruchamiamy w naszym systemie.

Niejednokrotnie narzędzie takie usuwamy, gdy nie 
spełni naszych oczekiwań lub gdy uznamy, że nie jest 
nam już ono dalej potrzebne. Oczywiście rasowy MacU-
ser – wyrzuca ikonę programu do kosza, opróżnia kosz 
i uważa, że temat ma już za sobą.

Niestety, uruchomione przez nas oprogramowanie 
(nawet, jeśli w trakcie jego instalacji nie podamy hasła 
administratora!), może zostawić po sobie jakiś „prezent”, 
który – nawet po usunięciu głównego programu – bę-
dzie nas szpiegował (wykradał hasła, numery kart kre-
dytowych czy choćby naszą bazę teleadresową), będzie 
zakłócał pracę naszego systemu lub usiłował otworzyć 
tzw. tylną furtkę (ang. backdoor) umożliwiającą crac-
kerowi, zdalne „dostanie się” do naszego komputera 
i jego zasobów.

Programy tego typu pisane – niestety – są coraz le-
piej, coraz lepiej się ukrywają i nie zawsze wymagają 
uprawnień administratora do działania zgodnego z in-
tencją ich autora.

Niedawno wszyscy byliśmy świadkami głośnej premie-
ry całkowicie nowej wersji systemu Mac OS X 10.7 – Lion 
(Lew). Wielu z nas już przeszło na nowy system lub pla-
nuje takie przejście w dającej się przewidzieć przyszłości.

Co prawda, tworząc nową edycję systemu Mac OS X, 
firma Apple położyła nieco większy nacisk na bezpie-
czeństwo (nareszcie!!!), to jednak, należy pamiętać, że 
– jak do tej pory – nie wymyślono jeszcze w 100% bez-
piecznego systemu ani tym bardziej systemu, który nie 
posiada wielu błędów. Współczesny system operacyj-
ny to bardzo złożony zbiór oprogramowania, z jednej 
strony, umożliwiającego mniej lub bardziej wygodne ko-
rzystanie z komputera, z drugiej zaś strony, tak złożo-
ny twór po prostu musi zawierać wiele błędów, które 
są wykrywane i wykorzystywane przez wszelakiej ma-
ści komputerowych przestępców.

Dlatego też warto posiadać narzędzia, które umożli-
wiają przeskanowanie systemu w poszukiwaniu jakiegoś 
świństwa, które się w nim zagnieździło lub nawet, ak-
tywną ochronę przed zagnieżdżeniem się czegokolwiek 
(wszak prawdą jest, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć).
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W dzisiejszych czasach tzw. złośliwe 
oprogramowanie to nie tylko klasycz-
ne, znane głównie ze świata pC, wi-
rusy komputerowe, ale również cała 
masa innego świństwa, która pano-
szy się w sieci i w taki czy inny spo-
sób pragnie się zagnieździć na na-
szym komputerze.

Twórcy złośliwego oprogramowania coraz częściej ukry-
wają swój kod w teoretycznie przydatnych programach 
narzędziowych, grach czy choćby... fałszywych progra-
mach antywirusowych dla systemu Mac OS X.

Niejednokrotnie zdarza się, że rozwiązując jakiś pro-
blem – ot, choćby nagła konieczność dokonania kon-
wersji pliku wideo z jakiegoś egzotycznego pecetowego 
formatu na format strawny dla naszego Maka, poszuku-
jemy w sieci narzędzi, które taką konwersję umożliwiają.

Trafiamy na wszelakie strony z programami freewa-
re/shareware oraz.. z produktami komercyjnymi, naj-
częściej dość drogimi. Jeśli dokonywanie naszej, przy-
kładowej konwersji ma być wydarzeniem o charakterze 
jednorazowym, najczęściej nie decydujemy się na zakup 

tomograFia lWa
KrzyszTof MłynarsKi



Nie wszyscy producenci oprogramowania mogącego 
chronić nasze systemy przed atakami złośliwego opro-
gramowania dopasowali już swoje produkty do naj-
nowszej edycji Mac OS X 10.7. Dziś chciałbym zapro-
ponować dwie pozycje, na które warto zwrócić uwagę, 
rozważając choćby przetestowanie działania tego typu 
oprogramowania.

Program o niewątpliwie największych możliwościach, 
to Kaspersky Antivirus 2011 for Mac, który został zaktu-
alizowany na potrzeby Lwa (http://bit.ly/p8XvO1). Dru-
gim natomiast, godnym uwagi narzędziem, jest MacScan 
w najnowszej wersji 2.9 (http://macscan.securemac.com): 

Jak zwykle namawiam do – przynajmniej – przetesto-
wania tego typu narzędzi. Szczególnie jeśli instalujecie 
w systemie różne drobne narzędzia/programy pobiera-
ne z Internetu lub dostarczone wraz z czasopismami. «
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W środę wieczorem, na  siódmym odcinku Morderców 
z  komórki  lokatorskiej,  przystojny pacjent  z  sali wcze-
snej reanimacji zapadł w śpiączkę, czyli nie dało się go 
wybudzić po operacji zwykłymi metodami oraz dwiema 
bardziej niezwykłymi też. Siostra Janina chciała wezwać 
rodzinę, ale komórka leżąca w szafce przy Śpiącym była 
wyłączona i nikt nie znał kodu. Pacjent spał słodko i nikt 
by nie przypuszczał, że to nie jest zwykły sen o podłożu 
erotycznym, ale niebezpieczna śpiączka, która przecią-
gnie się ponad miarę.

–  Pacjent  prawie  na  pewno wybudzi  się…  –  zaczął 
doktor Kaliszewski na porannym obchodzie trzy dni póź-
niej – …w terminie od trzech dni do trzech lat.

Wszyscy syknęli z empatycznie przeżywanego bólu.
Ordynator  spojrzał  na młodego  doktora  i  powie-

dział srogo: 
– No  pilnujcie  go,  żeby  nie  przeżył  szoku,  jak  się 

wybudzi.
– A czy aby na pewno się wybudzi? – zadał zaczep-

ne pytanie pacjent z  łóżka pod oknem, tonem celowo 
niechętnym służbie zdrowia, bo nie potrafiła go wyle-
czyć od trzech miesięcy ze zwykłej grypy la Boiusseta.

Przystojny  pacjent,  a  cały  oddział wiedział  już,  że 
miał na imię Mieczysław, spał w najlepsze coraz dłużej, 
a czas działał na  jego niekorzyść  i wszyscy mieli  tego 
świadomość.  Bardzo  człowiekowi współczuli.  Rozma-
wiali o tym w domach i między sobą na dyżurach. Ta-
kie czasy, że ten, co spał, miał najgorzej. Zastanawiali 
się, jak się zachowa, gdy wróci między niewyspanych.

– Może tego nie przeżyć – mówił Pacjent spod Okna, 
który znał trochę Śpiącego, bo leżał z nim na sali od wia-
domych trzech miesięcy. – Nie układało mu się w życiu, 
dziewczyna go rzuciła,  z pracy go wyrzucili,  kartę mu 
zablokowali i z mieszkania eksmitowali. A tu jeszcze go 
wzięli i w śpiączkę wpakowali.

–  Kto?  –  spytał  zwykle milczący  Pacjent  spod  Spe-
cjalistycznego  Sprzętu  do  Podtrzymywania  Funkcji 
Życiowych.

Śpiący obudził  się na którymś z kolejnych odcinków 
Morderców.

Niżej podpisaNy

przydługa 
śpiączka

bit.ly/1picstory      
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– Mordercy?  –  powiedział  rozespanym  słodkim 
głosem, za który wszystkie kobiety w Szpitalu Cho-
rób Nowych oddałyby komórki macierzyste.

Pierwsza przybiegła siostra Janina. Z biciem ser-
ca, uśmiechając się, przyłożyła do  lewej  ręki kolej-
ną kroplówkę  samoprzylepną. Nie umiała  spojrzeć 
wprost w wielkie czarne oczy Mieczysława.

– Siostra wymłodniała jakby od wczoraj? – powie-
dział Nieśpiący.

– A tak, wie pan, miałam taką operacyjkę plastycz-
ną na czoło, żeby marszczyło się w lewo. Taka moda 
w tym sezonie, co poradzę.

– Ale do twarzy pani, przepięknie pani wygląda. 
I  to od wczoraj?  –  zdziwił  się  szczerze Mieczysław. 
Rozejrzał się dookoła i spostrzegł, że pacjenci na in-
nych łóżkach odwracali wzrok.

– No,  i  jeszcze korekta  śladu wewnątrzpoliczko-
wego, ale to już czysta kosmetyka – dodała siostra 
Janina, pragnąc jak najdłużej mówić o sobie lub ina-
czej – nie mówić o Tym.

– Panie Łukaszu – rzucił Mieczysław w stronę okna. 
– Czy jest coś, co powinienem wiedzieć?

– Ja nic nie wiem, panie Mieciu, ja tu tylko grypę 
leczę, ja się nie znam, niech inni się wypowiadają, ja 
leżę, o widzi pan, i telewizję sobie ładnie oglądam – 
odburknął pod nosem Pacjent spod Okna.

– A który dziś? – ciągnął coraz bardziej podejrzli-
wie Nieśpiący.

Sytuację uratował młody lekarz Kaliszewski. Wpadł 
do  sali  cały w  skowronkach,  jakie  zwykle  towarzy-
szyły mu, gdy wpadał do sali w skowronkach. Teraz 
skowronki były trochę spięte i dało się to wyczuć.

– Witam pana Mieczysława! No  jak się czujemy? 
Chyba dobrze, sen to zdrowie, jak mawia stara mak-
syma, co z  tego,  że zabroniona! Ha! Widzę,  że cały 
w skowronkach!

–  Jak mam  się  czuć,  no  chyba  dobrze,  dziękuję 
za dobre słowa. Ale… przepraszam za  to wulgarne 
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spostrzeżenie, ale wydawało mi się, że jest pan bru-
netem, a nie łysym…

– Cóż, panie Mieczysławie, czas robi swoje. Ja nie-
stety jestem ofiarą diety panenergetycznej.

– Nie słyszałem…
– Całkowita nowość. Cóż, jestem tym jednym przy-

padkiem na sto, który cierpi na skutki uboczne. Cie-
szę się, że to nie karłowacenie palców, jak się mo-
jemu znajomemu ordynatorowi przytrafiło. No cóż, 
panie Mieczysławie, chciałbym jednak porozmawiać 
o czymś jeszcze…

– Widzę, że chciałby pan, i chyba wiem, o co cho-
dzi. Spałem dłużej niż powinienem.

Siostra Janina cicho zapłakała, niewidoczna łza 
popłynęła skorygowanym śladem wewnątrzpolicz-
kowym, a salowa przechodząca korytarzem znieru-
chomiała z basenem próżniowym w ręce.

– No tak jakby – odparł łysy doktor Kaliszewski.
Nieśpiący wyciągnął komórkę z szafki i wprowa-

dził PIN.
– Raczej się nie uda. Trzeba było wymienić nume-

ry telefoniczne na siedemnastocyfrowe i przy okazji 
połączyły się dwie firmy telefoniczne i wszyscy do-
stali nowe czteroznakowe kody, z czego dwa znaki 
muszą być literami od „G” do „R”, wprowadzanymi 
trybem AZ-Max.

– Aha – powiedział Mieczysław cicho, a salowa da-
łaby się oddalić na oddział chorób odptasznych za 
to, że widziała smutek w oczach czarnych Nieśpią-
cego. – A czy ktoś się może o mnie dopytywał, ma-
ile przysyłał, kontakt zostawiał?

– Niestety nie wiemy tego. Jakiś czas temu wymie-
niliśmy witrynę internetowo-telefoniczną, zgodnie 
z wymogami WebTel 4.0.5, no a nikt przy zdrowych 
zmysłach nie wraca do przedpotopowego Web 3.0.

– Aha – powiedział Mieczysław cicho, a Janina ści-
snęła mu rękę, pogłaskała ją, i nie wiedziała nawet, 
co zrobiła, bo potrzebowała kontaktu z tym bied-
nym człowiekiem.

– Muszę niestety powiedzieć panu jeszcze o ko-
niecznej wymianie dokumentów tożsamości, któ-
rej pan w terminie nie dokonał. Dotyczyła ona unifi-
kacji tożsamości realnej i wirtualnej, tak, by można 
było płacić podatki i tu, i tu. I obawiam się, że bę-
dzie pan musiał płacić karne odsetki. Pana karty też 
raczej nie działają, bo zmienił się rozmiar czytników. 
I jeśli pan miał samochód, to już pan nie ma samo-
chodu, bo teraz paliwem jest energia koła energe-
tycznego – mówił, rozpędzając się łysy Klimaszew-
ski. – A niech mi tam. Wyrzucę to z siebie do końca. 
I nie ma już bułek pszennych, bo zostały zabronio-
ne, i ta gazeta, która leży u pana na szafce, już nie 

http://www.inis.pl/
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jest wydawana i inne papierowe też nie, teraz tylko 
na ekranie prasa. I skończyły się raz na zawsze do-
bre czasy kawy pitnej, bo jest synflex cieczopodob-
ny o smaku kawowym. I nie ma już formatu DVD tyl-
ko VDV, i nie obejrzę już mojego kochanego Dawno 
temu na Ziemi.

Klimaszewski zapłakał i pacjenci też, a ordyna-
tor przyszedł i zorientował się, w czym rzecz, i tylko 
machnął przykrótką dłonią.

– Czyli obudziłem się w zupełnie innym świecie, 
chcecie zasugerować? – powiedział Mieczysław. Sio-
stra Janina zaszlochała na dobre, a z korytarza za-
czął dochodzić otwarty niepowstrzymany płacz sa-
lowej i kilku pielęgniarek.

W tym momencie z telewizora męski głos 
powiedział: 

– Obejrzeli państwo dwudziesty siódmy odcinek 
serialu Mordercy z komórki lokatorskiej.

– Dwadzieścia tygodni? – Mieczysław nie mógł 
uwierzyć, a jego czarne oczy zrobiły się tak duże, że 
w sali zapanował półmrok.

– Dwa – rzekł Pacjent spod Specjalistycznego 
Sprzętu do Podtrzymywania Funkcji Życiowych.

– Po dziesięć dają naraz – odezwał się pan Łukasz 
ze smutkiem.

Mieczysław wziął rękę Janiny, spojrzał jej ciepło 
w oczy, na tyle ciepło, że synflex cieczopodobny bar-
dzo zapragnął zostać prawdziwą kawą.

– Trzeba by od nowa – powiedział, a w sali zrobi-
ło się jaśniej tak.

Opowiadania pochodzą z książki 
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» Mayer Hawthorne – A strange Arrangement

Już pewnie niektórych z Was przyzwyczaiłem do tego, 
że w każdym numerze jedna z płyt opisywanych prze-
ze mnie jest starsza, a wykonawca mniej znany. Tym ra-
zem kolej przyszła na Mayera Hewthorna i jego album 
z 2009 r. Hawthorne to chłopak ze słonecznej Kalifor-
nii, który UWAGA jest: wokalistą, producentem, kompo-
zytorem, aranżerem, inżynierem dźwięku, DJ, raperem 
i  multiinstrumentalistą. Jednak to dla niego za mało i nie 
to wyróżnia go z tłumu. Mayer posiada coś, co chciałby 
posiadać każdy człowiek na ziemi – wehikuł czasu. Jego 
wehikuł to nie filmowy pojazd, taki jak Delorean, a studio 
nagrań. Zegar w studio nastawiony jest w okolice roku 
1960 i tam właśnie artysta przepadł. Piękny soul w czy-
stej postaci, żadnego obrabiania komputerowego i wy-
ciągania niedociągnięć. Słyszymy tylko instrumenty, cha-
rakterystyczny dla tamtych lat wokal oraz chórki, które 
potwierdzają nam, z jaką epoką mamy do czynienia. To 
wszystko tworzy magiczny świat muzyki, jaką 50 lat temu 
nagrywał Isaac Hayes, Barry White czy Smokey Robin-
son. Fajnym smaczkiem jest czerwony vinyl w kształcie 
serduszka, z singlem, który promował płytę „Just ain’t 
gonna work out”. Koniecznie trzeba też zobaczyć same-
go Mayera, w równie świetnych jak album, klipach. Gdzie 
szukać, nie muszę chyba wam podpowiadać.
Zobacz w itunes

jarosłaW i norBerT Cała

» jay-z & kanye west – watch the throne

Na tę płytę czekało pewnie ok. 6,9 mld ludzi, czyli cały 
świat! Ikona rapu i przykład typowego amerykańskie-
go snu, Jay-Z oraz jego wychowanek Kanye West, któ-
ry w ciągu niespełna dziesięciu lat zyskał status super 
gwiazdy i mocno „pozamiatał” na rynku muzycznym, to 
bardzo mocny duet. Nagranie wspólnej płyty to na pew-
no świetny krok marketingowy i nawet nie chcę wiedzieć, 
ile na tym zarobią, bo to cyfry, do których nie potrafię li-
czyć. Sami artyści dobrze wiedzieli, że cokolwiek nie na-
grają, sprzeda się w milionach i będą mogli kupić sobie 
za to nie za duży, ładny kraj. Cała otoczka wokół albumu 
jest iście królewska – od nazwy, po nietypową metalo-
wą okładkę, która została zaprojektowana przez Riccar-
do Tisci, dyrektora kreatywnego domu mody Givenchy. 
Sam album świetnie pokazuje, że można stworzyć radio-
we hity dla masowych słuchaczy, w których bardziej wy-
magający słuchacz odnajdzie perełki. Produkcją głównie 
zajął się Kanye, udowadniając, że obecnie jest jednym 
z najlepszych, jak nie najlepszym, producentem na świe-
cie. Muzyką zajęło się również grono świetnych gości, ta-
kich jak np. The Neptunes, RZA, Q-tip, Swizz Beatz, Pete 
Rock. Jay oczywiście skoncentrował się na rapie i jeśli cho-
dzi o flow oraz tzw. „siedzenie w bicie” pokazał, że nadal 
jest na tronie. Niestety, miejscami żałuję, że znam angiel-
ski. Oczywiście nie spodziewałem się rapowania o tym, 
jak to wstał rano, poszedł do sklepu po bułki, a później 
swoim 15-letnim fordem taurusem pojechał na 16 godzin 
do fabryki, ale bez przesady, ile można słuchać o szam-
panie i jachtach, o super samochodach, super model-
kach i ciuchach Louis Vuitton. Mimo tego, Jay’a w takich 
bitach słucha się świetnie. Cieszy również dużo rapu od 
Pana Westa, który sporo nauczył się od swojego mistrza 
i często na tej płycie depcze mu po piętach. Co by nie pi-
sać, ta płyta może być albumem roku, a numery zawar-
te na niej będą hitami.

Zobacz w itunes

http://itunes.apple.com/us/album/a-strange-arrangement-bonus/id325250582
http://c.itunes.apple.com/us/imix/jay-z-kanye-west-watch-the/id455882499
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amerykański rynek serialowy jest pe-
łen pozycji, wśród których każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Tytuły kryminal-
ne, komediowe, obyczajowe, dla pań 
i dla panów… a co z takimi ludźmi jak 
my? Co z tymi, którzy spędzają wiele 
chwil ze swojego życia przed ekrana-
mi komputerów, posługują się pew-
nym żargonem, lubią również czytać 
komiksy i oglądać kino sf? Co z nami, 
geekami?

Chuck Lorre, jeden z najlepszych amerykańskich twór-
ców seriali komediowych – odpowiedzialny między in-
nymi za „Dwóch i pół” – stworzył pozycję specjalnie dla 
takich ludzi jak my, która już od kilku lat zdobywa co raz 
to większą widownię. „The Big Bang Theory”, u nas tłu-
maczony jako „Teoria Wielkiego Podrywu”, to pozycja 
obowiązkowa!

Serial opowiada o grupie przyjaciół naukowców, pra-
cujących wspólnie na uniwersytecie, którzy swój czas 
spędzają na dyskusjach naukowych, oglądaniu Star Tre-
ka, graniu w gry RPG czy czytaniu komiksów. Ich świat 
zostaje zachwiany, gdy do budynku wprowadza się Pen-
ny, typowa amerykańska „blondyneczka”, której uroda 
zachwyca panów.

Głównymi bohaterami są: Leonard – doktor fizyki za-
kochany po uszy w Penny; Sheldon – jego współlokator, 
również doktor fizyki, uważający się za geniusza, pełny 
rozmaitych natręctw; ich dwóch przyjaciół – Howard 

i Rajesh oraz oczywiście Penny. Motywem przewodnim 
pierwszego sezonu są próby Leonarda, by umówić się 
na randkę z Penny i zacząć wspólny związek, co oczy-
wiście łączy się z mnóstwem niezwykle śmiesznych sy-
tuacji, które nie raz potrafią wywołać u nas płacz i ból 
brzucha. Największą zaletą serialu jest jednak postać 
Sheldona, granego przez Jima Parsonsa, który jest chy-
ba ucieleśnieniem największego geeka w historii świa-
ta. Jest osobą totalnie aspołeczną, która nie potrafi nor-
malnie funkcjonować wśród „normalnych” ludzi, a cały 
jego świat to nauka, komiksy i Internet.

Całość pełna jest ciekawych i barwnych postaci, któ-
re lubimy właściwie od pierwszej chwili, gdy pojawia-
ją się na ekranie. Serial jest tym bardziej godny pole-
cenia, iż pod koniec września ruszy emisja kolejnego, 
piątego już sezonu i wierzcie mi, z sezonu na sezon se-
rial jest coraz lepszy. Na każdy odcinek czeka się z wy-
piekami na twarzy i perspektywą salw śmiechu przez 
około 25 minut oglądania. Ale nawet jeśli nie jesteście 
miłośnikami komputerów, nie żyjecie w Sieci oraz nigdy 
nie przeczytaliście ani jednego komiksu, to i tak serial 
może wam się bardzo spodobać, bo jest to po prostu 
wspaniała zabawa. «

tHe big bang 
tHeory
jan urBanoWiCz
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„Geneza Planety Małp” to - jak można się domyśleć po 
tytule - prequel całej sagi, opowiadający nam jak zaczęła 
się cała historia prowadząca do małpiej rewolucji i w jaki 
sposób małpy tak bardzo rozwinęły swoją inteligencję, 
że z czasem zapanowały nad ludźmi.

Will Rodman ( James Franco) prowadzi badania nad 
lekiem na chorobę Alzheimera, przeprowadzając próby 
na szympansach, a do wszystkiego motywuje go chęć 
wyleczenia choroby własnego ojca ( John Lithgow). Pod 
wpływem pewnych wypadków przygarnia małpiatko 
szympansicy, która charakteryzowała się ogromną in-
teligencją (indukowaną podawanym jej eksperymental-
nym lekiem), i nadaje mu imię Caesar. Szybko okazuje 
się, że Caesar odziedziczył po swojej matce wysoką inte-
ligencję, która wciąż się rozwijała. Z czasem losy wszyst-
kich bohaterów doprowadzą do tego, że Caesar stanie 
się przywódcą „małpiego ruchu oporu”, który poprowa-
dzi małpy ku wolności.

geneza
planety małp
„planeta Małp”, jeden z największych klasyków kina sf, 
doczekała się w swej historii niejednej słabej kontynu-
acji – serialu, a w 2001 roku nawet remake’u w reżyserii 
Tima Butron’a. pierwowzór nie tylko zachwycał wspa-
niałą, jak na tamte czasy, charakteryzacją i kostiuma-
mi, ale również bardzo dobrym i spójnym scenariuszem 
na podstawie powieści pierre’a Boulle’a. Kilka miesięcy 
temu zobaczyłem zwiastun filmu, o którym pomyśla-
łem, że będzie kolejną klapą. jednak po wyjściu z kina 
moje odczucia były zupełnie inne.

Film jest wybitny od stro-
ny technicznej. Za efekty spe-
cjalne, a przede wszystkim za 
stworzenie postaci małp, od-
powiadają ludzie z Weta Digi-
tal, którzy pracowali między 
innymi przy takich filmach jak 
„Władca pierścieni” czy „Ava-
tar”. Momentami trudno jest 
odróżnić, czy na ekranie wi-
dzimy prawdziwe zwierzę, czy 
też może postać stworzoną 
w komputerze. Efekt jest pio-
runujący. Jeśli chodzi o po-
ziom aktorstwa, to nie ma tu 
zbytnio czego chwalić, poza 

dwoma wyjątkami; John Lithgow – w drugoplanowej roli 
chorego ojca – jest wręcz znakomity, lecz prawdziwą per-
łą jest rola… małpy. Andy Serkis (znany między innymi 
z roli Golluma) po raz kolejny pokazał, że nie musi się 
osobiście pokazywać na ekranie, by stworzyć wybitną 
postać. Jego Caesar to chyba najbardziej ludzka małpa, 
jaką widziałem w życiu.

Film jest znakomitą rozrywką w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Przypadnie on go gustu nie tylko fanom se-
rii, którzy na pewno znajdą tu wiele drobnych nawią-
zań do poprzednich filmów, dzięki którym składają się 
one w pewną spójną całość. Spodoba się zapewne tak-
że tym, którzy nie mieli wcześniej styczności z „Planetą 
Małp”. Pozostaje jednak jedno pytanie – czy skoro uda-
ło się już stworzyć komputerowo tak realnie wyglądają-
ce zwierzę, to następnym krokiem będzie w pełni realne 
odzwierciedlenie człowieka, a co za tym idzie powolne 
„wymieranie” zawodu aktora? Oby nie. «

jan urBanoWiCz
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„Nielegalni” V. V. Sever-
skiego – polski thriller po-
lityczny, o którym od kil-
ku miesięcy głośno jest 
we wszystkich mediach. 
Premiera książki druko-
wanej planowana jest na 
listopad 2011 r., wersja 
elektroniczna w formacie 
EPUB od początku sierp-
nia dostępna jest w sieci 
dystrybucji Virtualo.

Instytut Pamięci Narodowej, Polska. Pracownicy do-
stają informację o skrzyni, w której NKWD ukryło uni-
kalne dokumenty. Zarówno rządowi Polski, jak i naj-
wyższym władzom Rosji zależy na odzyskaniu skrzyni 
zawierającej sensacyjne archiwa. Cała sprawa nabie-
ra rumieńców, gdy okazuje się, że w dokumentach naj-
prawdopodobniej znajdują się dowody na współpracę 
obecnego prezydenta Polski z rosyjskim wywiadem. Za-
czyna się wyścig z czasem, w którym udział bierze as 
polskiego wywiadu – Konrad Wolski. Ze sprawą tajem-
niczej skrzyni powiązany jest prawdopodobnie również 
szwedzki nielegał. Sprawa w błyskawicznym tempie na-
biera międzynarodowego charakteru. Strony zaczynają 
stosować coraz bardziej wyrafinowane metody w celu 
zdobycia archiwalnych dokumentów. Kto wygra ten 
szpiegowski pojedynek? Czy informacje o dokumen-
tach okażą się prawdziwe? A może tajemnicza skrzynia 
w ogóle nie istnieje?

„Nielegalni” to jeden z najciekawszych thrillerów 
ostatnich lat. Ciekawa intryga i wartka akcja przeplata-
ją się z mistrzowsko skonstruowanymi dialogami. Książ-
kę czyta się jednym tchem, a smaczku całej intrydze do-
daje fakt, że została ona napisana przez ukrywającego 
się pod pseudonimem pułkownika polskiego wywiadu. 
Ebook Severskiego bez wątpienia będzie kolejnym be-
stsellerem wydawnictwa Czarna Owca.

Zobacz w virtualo

Każdemu, kto choć tro-
chę interesuje się współ-
czesnym kinem, niewąt-
pliwe znana jest postać 
Jacka Sparrowa – zawa-
diaki i buntownika, który 
złamał niejedno kobie-
ce serce. Mało kto jed-
nak wie, że pierwowzo-

rem postaci Jacka Sparrowa w najnowszym filmie z serii 
o karaibskich piratach jest John Chandagnac, główny bo-
hater książki „Na nieznanych wodach” autorstwa Tima 
Powersa.

John Chandagnac, zanim wyruszył w podróż swojego 
życia, był lalkarzem i wiódł spokojne życie występując 
wraz z ojcem w teatrach lalek w całej Europie. Decyzja 
o wyruszeniu na Jamajkę w celu odzyskania rodzinne-
go majątku rzuca go w wir niezapomnianych przygód. 
Statek, którym płynie John zostaje zaatakowany przez 
piratów, a sam Chandagnac przyłącza się do korsarzy 
i zmienia imię na Jack Shandy. Od tej pory jest nie tylko 
pomocnikiem piratów, sale również uczy się sztuk wal-
ki, poszukuje legendarnej Fontanny Młodości, spotyka 
czarowników Voodoo, a ostatecznie walczy o uratowa-
nie swojej ukochanej z rąk wilków morskich.

Powieść Powersa to mieszanka magii i rytuałów, 
przygód na zdradliwych wodach mórz, walk korsarzy, 
nieodgadnionych tajemnic i zagadek, przyprawiona 
szczyptą historii miłosnej i walki o serce ukochanej. 
Przypadnie do gustu nie tylko zagorzałym fanom „Pi-
ratów z Karaibów”, ale również wszystkim wielbicielom 
fantasy i przygód spod znaku czarnej bandery.

Ebook w formacie EPUB wydany przez Wydawnic-
two Literackie od sierpnia dostępny jest w sieci dys-
trybucji Virtualo – m.in. empik.com, amazonka.pl,  
gandalf.com.pl i u innych partnerów.

Zobacz na virtualo

D i g i t a l  p l a t fo r m  o f  t o m o r r o wKsiążKi

http://virtualo.pl/nielegalni/i9499/?q=nielegalni
http://virtualo.pl/na_nieznanych_wodach/i13898/?q=na%20nieznanych
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70 dag polędwiczek wieprzowych 
1 łyżeczka świeżego rozmarynu 
2 łyżki oleju 
2 cebule 
2 kwaśne jabłka (np. boiken, boskop) 
1 szklanka śmietany 18% 
4 łyżki calvadosu (ewentualnie 
wódki z sokiem jabłkowym) 
sól, pieprz

polęDWiczKi 
WieprzoWe z jabłKami

Rozmaryn posiekać. Mięso natrzeć solą, pieprzem i roz-
marynem, następnie odstawić na ok. 15–20 min w chłod-
ne miejsce. Olej rozgrzać na patelni, mięso obsmażyć 
z obu stron na ostrym ogniu, aż do zrumienienia. Zmniej-
szyć ogień, smażyć jeszcze przez ok. 15 min. Zdjąć z pa-
telni, zawinąć w folię aluminiową, włożyć do piekarnika 
rozgrzanego do 180 stopni. Cebulę obrać i pokroić w cien-
kie plasterki. Jabłka opłukać, obrać, pokroić na ćwiart-
ki, usunąć gniazda nasienne i pokroić na ósemki. Cebulę 
i jabłka smażyć 5–7 min na tłuszczu pozostałym ze sma-
żenia polędwiczek, delikatnie mieszając. Mięso wyjąć 
z pieca, rozwinąć z folii i przełożyć na patelnię z jabłka-
mi i cebulą. Polać calvadosem i podpalić. Po chwili zgasić 
płomień śmietaną, wymieszać i zagotować. Sos przypra-
wić solą i pieprzem. Mięso pokroić i podawać z ziemnia-
kami z wody.

MałgorzaTa łaDa



IFA 2011, 
nAjwIększe tArgI elektronIkI użytkowej w europIe

KonKursy:
» Family Farm, Kingston Wi-Drive

TuTorial:
» microsoFt outlooK 2011 For mac

www.imagazine.pl

•	ISSN 2082-3630 iMagazine 9/2011 (11)
sprzęT:

» iMac 27”
» B&W MM1
» B&W p5
» philips DCD7010

prograMy:

» Tips & Tricks os X lion
» Bannerzest pro 3
» Dungeon Hunter 2

WyWiaD:

Kuba 
TaTarKiewicz

tHanKs,
steve 

http://www.egazety.pl



