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Norbert Cała kiedyś napisał na swoim blogu jedno ciekawe zdanie: 
„Najfajniejszym i największym dockiem do jego  iPho ne'a jest… 
jego samochód”. Coś w tym stwierdzeniu jest. Wielu z nas, ma‑
cuserów, spędza dużą część dnia właśnie w samochodzie. Jedzie‑
my do/z pracy, albo wręcz samochód jest naszą pracą. Dlatego 
postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda integracja naszych ga‑
dżetów z samochodem. W wydaniu tego numeru pomaga nam 
m.in.  firma Mazda Polska, która udostępniła nam samochód 
Mazda 3 MPS, na którym testowaliśmy wszystkie opcje integra‑
cji oraz różne przydatne gadżety.

Prócz tego sympatycznego, całkiem dużego, czerwonego do‑
cka do  iPhone'a ze znaczkiem Mazdy, przetestowaliśmy dla Was 
różne radia samochodowe Alpine, kilka mocowań na szybę, za‑
czepy na zagłówki dla iPada, ciekawe ładowarki umożliwiające 
ładowanie nawet dwóch  iPhone'ów na raz oraz kilka innych cie‑
kawych akcesoriów.

Kinga Ochendowska 

Obejrzałam wszystko, 
co mieli w sklepach. 
Ten z pilotem, tamten 
ze stojaczkiem. 
No piękne, powiadam. 
Późne „Rokokoko”.

Wojtek Pietrusiewicz 

Androidowi guru zapewne 
teraz powiedzą, że każdy 
telefon z tym systemem 
można rootować, cokolwiek 
by to nie oznaczało, 
i zainstalować czysty 
system.

Norbert Cała  

Dawno nie słyszałem 
tak dobrze grającego 
fabrycznego audio 
w samochodzie, a na pewno 
nie w samochodzie klasy 
kompakt.

Krzysztof Młynarski 

Osobiście martwi mnie 
procentowy wzrost liczby 
dziur niezałatanych przez 
Apple. W roku 2010 luki 
nie załatane stanowią 
17 proc., analogicznie jak 
w przypadku zagrożeń 
wykrytych w roku 2009.

Przemysław Marczyński

Już chyba nikogo nie dziwi 
fakt posiadania dwóch 
komputerów w domu. 
To właśnie dlatego usługi 
synchronizacji „w chmurze” 
tak szybko zdobywają 
popularność.

Witamy,
W numerze będzie nie tylko o samochodach. Rozmawiamy 

z Marcinem Mirskim o CES‑ie. Opisujemy ciekawy głośnik dedy‑
kowany dla iPada firmy Altec Lansing. Wojtek Pietrusiewicz do‑
kładnie testuje telefon oraz tablet na Androidzie.

To tylko kilka tematów z tego numeru. Jest ich jeszcze więcej. 
Mam nadzieję, że najnowszy numer będzie się Wam podobał.

Zapraszam do lektury.

Dominik Łada
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W pierwszym w tym roku numerze iMagazine mogliście wziąć 
udział w dwóch konkursach:

  Konkurs „Sims3 – szybka jazda”

Firma Electronic Arts Polska ufundowała dla naszych czytelni‑
ków dodatek do gry Sims 3 – „Szybka jazda”. Dzięki niemu bę‑
dziecie mogli zbudować supergaraż lub zabrać swoich Simów 
na przejażdżkę. Aby go wygrać, należało poprawnie odpowie‑
dzieć na pytanie konkursowe:

Kiedy odbyła się polska premiera gry Sims 3? 
Podaj miesiąc i rok.

Poprawna odpowiedź to: Gra Sims 3 miała swoją premierę 
w Polsce 5 czerwca 2009 roku.

„Sims 3 – Szybka Jazda” wygrał Jacek Zemła z Karpacza

  Konkurs „USB Fever”

Firma USBFever.com ufundowała dla naszych czytelników 
Mobile Power Station– zewnętrzną, dodatkową baterię dla 
 iPhone’a 3G/3GS o mocy 2100 mAh z wbudowanym kolekto‑
rem słonecznym! Aby wygrać tę baterię należało poprawnie 
odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Jaka jest pojemność oryginalnej baterii w iPhone 3GS?

Poprawna odpowiedź to: ok. 1220 mAh

Mobile Power Station wygrał Maciej Rąpała z Kłodzka.

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

Wyniki konkursów
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z Marcinem Mirskim 
z firmy Młode Orły S.A.
rozmawia Dominik ŁadaCES 

największe targi 
elektroniki 
na świecie
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filmów wideo. Gotowe zdjęcia możemy poddać działaniu wielu 
(ponad 40) dostępnych w programie filtrów, korekcji, wykadro‑
wać, czy dodać ramkę.

  iSupr8 (płatny 1,59 €) 

Jak sama nazwa wskazuje, jest to kolejna aplikacja, która symu‑
luje pracę amatorskich kamer. Tym razem jednak chodzi o kon‑
kretne modele na kasety z filmem Super 8 mm, opracowanym 
i wprowadzonym do użycia przez firmę Kodak w połowie lat 60. 
XX w. W przeciwieństwie do opisanego miesiąc wcześniej progra‑
mu 8mm Vintage Camera, tutaj mowa nie tylko o efektach, ale 

  Camera Genius (płatny 1,59 €) 
Aplikacja, podobnie jak wiele innych, które doczekały się recen‑
zji na łamach iMagazine, zamienia naszego iPhone’a w tradycyj‑
ny, analogowy aparat fotograficzny. Cały interfejs stylizowany 
jest na obudowę prawdziwego aparatu fotograficznego. Zajmu‑
je on większą część ekranu. Na szczęście, podczas robienia zdję‑
cia, jest on zminimalizowany do paska z przyciskiem spustu mi‑
gawki. Jak w  typowym aparacie fotograficznym, znajdziemy 
w tym programie kilka przydatnych funkcji. Jest to m.in. reduk‑
cja wstrząsów, samowyzwalacz czy też możliwość wykonywa‑
nia zdjęć jedno za drugim, przy wciśniętym spuście migawki. Za 
ten ostatni może posłużyć także cały ekran iPhone’a, którego do‑
tknięcie w niemal dowolnym miejscu podglądu obrazu spowo‑
duje wykonanie zdjęcia. Aplikacja pozwala też na nagrywanie 

Filmowiec z iPhone’em
tekst: Krystian Kozerawski

polub nas

facebook.com/imagazinepl

Czy twój iPhone zmieści 
kliszę filmową i fotograficzną?

Camera Genius
http://itunes.apple.com/pl/app/camera-genius/

id304169579?mt=8

iSupr8
http://itunes.apple.com/pl/app/isupr8/id413566476?mt=8

Nie tak dawno, bo w  listopadzie, sporo uwagi poświęciłem tak zwanej iPhonografii, czyli fotografowaniu 
 iPhone’em z wykorzystaniem aplikacji pozwalających na edycję zdjęć, dodawanie do nich różnego rodzaju fil-
trów, celem uzyskania odpowiedniego efektu artystycznego. W ubiegłym miesiącu przedstawiłem Wam z ko-
lei aplikację 8 mm Vitange Camera, pozwalającą na nagrywanie filmów stylizowanych na nakręcone starą ka-
merą na 8-milimetrowy film. Postanowiłem kontynuować obydwa tematy i przedstawić Wam trzy kolejne 
aplikacje tego typu dla iPhone’a.
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POKA
MAKA
Teraz moja kolej… Po Mateuszu i Wojtku szanowni 
koledzy stwierdzili, że w końcu może ja bym pokazał 
Wam, co mam na biurku.

Mój zestaw składa się z kilku elementów wzajemnie się uzupeł‑
niających. Podstawę stanowi komputer. Jest to Macbook Pro 17" 
z połowy 2009 r., czyli C2D 2,8 GHz z 8 GB RAM z ostatnio za‑
montowanym do testów dyskiem SSD. O dysku tym możecie 
przeczytać w dalszej części numeru. Jestem przyzwyczajony do 
tej wielkości komputera, choć przy 17" jest on raczej mało prze‑
nośny. Rozmiar wynika z tego, że wcześniej nie miałem dodat‑
kowego monitora, a zawsze brakowało mi miejsca na ekranie. 
Dlatego, po 15‑calowym „Titanicu”, zaopatrzyłem się w pierw‑
szego Powerbooka 17", a potem przedostatni model Macbooka 
Pro 17" – jeszcze w wersji nie‑unibody. Teraz, gdy już mam ze‑
wnętrzny monitor, zastanawiam się nad tym, jaki będzie mój 
następny komputer – myślę, że jednak mniejszy. Obawiam się 
jednak, że raczej jeszcze długo nie będę nic zmieniał – mój kom‑
puter jest szybki i w pełni wystarcza mi do pracy. Poza tym, ma 
jeden bardzo fajny dodatek, który czyni go absolutnie unikal‑
nym – własnoręczny podpis Steve’a Wozniaka na obudowie. 
 Steve podpisał mi się podczas wywiadu, który z nim przeprowa‑
dzałem, kiedy był w Polsce w październiku 2009 roku. Dla wygo‑
dy komputer stawiam zawsze na podstawce iLap, która posiada 
bardzo wygodną poduszkę pod nadgarstki. Nie jestem też fa‑
nem touchpadów – zdecydowanie preferuję myszki, a już przede 
wszystkim Magic Mouse. Wiele osób nie lubi jej, ale ja jestem tak 
przyzwyczajony, że gdy przesiadam się na inną, to nie mogę się 
odnaleźć. Magic Mouse oczywiście używam z alternatywnym 
sterownikiem, który wyciska z niej wszystkie dobrodziejstwa.

Kolejnym elementem mojego zestawu, z którym bardzo 
się zżyłem, jest monitor. Obecnie jest to już nieprodukowany 

Apple Cinema Display 24" LED. Został on niedawno zastąpio‑
ny modelem 27", a szkoda. 24 cale są w pełni wystarczające 
i na tyle „kompaktowe”, że mieszczą się w miarę swobod‑
nie na biurku. Cinema Display ma fantastyczną funkcję – jest 
„niby” dockiem do mojego Macbooka, ponieważ ma kabel, 
który umożliwia podpięcie zasilania do komputera oraz prze‑
niesienie do monitora złącz USB, czyniąc z niego huba. Dzię‑
ki temu mam na stałe wpięty do komputera dysk, który służy 
mi jako magazyn artykułów i grafik do numerów iMagazine. 
Do monitora podpięty jest też na stałe dock do iPhone’a oraz 
czytnik kart CF/SD.

Gdy wracam do domu, praktycznie nie wyjmuję kompute‑
ra z  torby. Wszystkie sprawy jestem w stanie załatwić dzię‑
ki  iPadowi. Jest on poręczny, lekki i mobilny. Posiadam wersję 
64 GB WiFi+3G. Dużo czasu spędzam poza biurem i pomimo 
tego ciągle pracuję. Pojemność 64 GB służy mi często jako prze‑
nośny dysk na zdjęcia z podróży. Wbudowany modem 3G uła‑
twia mi bardzo mobilną pracę – maile, dokumenty itd. Ostatnio 
coraz częściej piszę nawet artykuły do iMagazine na iPadzie. Od 
kiedy mamy polską klawiaturę i słownik, a Pages jest w stanie 
zapisywać pliki na iDisku, to mobilna praca na iPadzie jest na‑
prawdę przyjemna i funkcjonalna. Na zdjęciu iPad stoi na pod‑
stawce A‑Frame Griffina.

Na co dzień też nie mogę rozstać się z  iPhone’em. Miałem 
2G, potem 3GS, a obecnie 4. Według mnie jest fenomenalny. 
Ekran poraża. Szybkość jest kosmiczna. OK, poleciałem. Po pro‑
stu jest to bardzo dobry telefon, który de facto jest też bardzo 
wygodnym komputerem.

Na koniec jeszcze jedna bardzo ważna sprawa – róbcie backu‑
py. Uratowały mi one już nieraz skórę. Obecnie używam Time 
Capsule – w poprzednim wydaniu iMagazine mogliście prze‑
czytać o wymianie dysku w moim egzemplarzu. @

Dominik Łada

Nail’d 2/2011 66GRY

tekst: Mateusz Suski

Może ciężko w to uwierzyć, ale 
Nail’d to polska produkcja. Za 
tym tytułem stoi firma Techland, 
producent takich perełek jak 
Call of Juarez i Xpand Rally, 
wydawca m.in. polskiej wersji gry 
TrackMania.

Najnowsza produkcja firmy z Ostrowa 
Wielkopolskiego kręci się wokół tema‑
tu wyścigów quadów i motocykli cros‑
sowych. W grze ścigamy się po czterech 
lokalizacjach – lesie, ruinach, górach 
i na pustyni. To w zasadzie wszystko, 
co można powiedzieć o fabule. Nieste‑
ty, nie doświadczymy w tej grze niesa‑
mowicie rozbudowanego trybu kariery. 
Nail’d to klasyczna gra typu arcade – ma 
dostarczać czystej rozrywki i satysfakcji 
z pokonywania kolejnych okrążeń, nie 
zważając na takie aspekty jak zmęcze‑
nie zawodnika, quada, losy drużyny etc.

Model jazdy jest czysto umowny, 
w grze ciężko odczuć różnicę między 
poszczególnymi quadami. Krótko mó‑
wiąc, szału nie ma. To duży minus gry. 
Nie ma wychyleń podczas jazdy, koła 
skręcają jak za czasów Destruction 

 Derby 2 (BTW pamięta ktoś te piękne czasy? Ach…). Pojazdy zachowują się moc‑
no schematycznie – takiego zachowania mogłem się spodziewać właśnie w latach 
90., nie zaś w drugiej dekadzie XXI w. Ja rozumiem, że można było mocno uprościć 
model jazdy tylko po to, aby móc skupić się na rozgrywce, ale nie aż tak! Jednak‑
że to nieprzyjemne uczucie zaciera bardzo wartka akcja. Poczucie prędkości w Na‑
il’d po prostu powala. Tak szybkiej gry już dawno nie widziałem. Dla ludzi średnio 
rozgarniętych (a do takich należę i ja), wyłapanie tempa akcji zajęło dobre kilka mi‑
nut. Zdarzy nam się, że będziemy zmuszeni przelecieć przez lotki elektrowni wia‑
trowej. Niezliczona ilość ramp, zakrętów, górek, dołków potęguje to wrażenie. Nie 
da się ukryć, że to mocno wciąga. Każdy kolejny zakręt chce się przejechać szyb‑

ciej, po bandzie, jeszcze szybciej, po 
krawędzi, aż do momentu wyskocze‑
nia z  trasy. Później znów, tak samo 
szybko, na złamanie karku. Po go‑
dzinie gry mój pad był wymiętoszo‑
ny mocniej niż… ciężko mi znaleźć 
porównanie!

Tempo gry dodatkowo podkręca 
muzyka. Zespoły takie jak Slipknot, 
Deftones potrafią mocno wbić się 
w psychikę. Ale i w tej beczce miodu 
musi znaleźć się łyżka dziegciu. Pio‑
senek jest mało, przez co zbyt często 
się powtarzają.

Do grafiki nie można mieć zastrze‑
żeń. Wszystkie mapy są dopracowane 
pod tym względem. Nigdzie nie ma 
pikselozy, nie ma też braków w deta‑
lach zawodników. Tutaj Techland nie 
zawalił sprawy.

nail’d
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tekst: Norbert Cała

Zazwyczaj testuję różnego rodzaju gadżety do iPodów 
– głośniki, pokrowce, stacje dokujące i tym podobne. 
Nigdy jeszcze nie miałem przyjemności testować 
samochodu. Co więcej, samochód raczej marnie 
pasuje do profilu pisma. Mazda3  MPS jest jednak 
dość wyjątkowa i to z kilku powodów.

Mazda 3 MPSMazda 3 MPS
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Przeglądając zasoby sieciowe, raz na jakiś czas 
napotykamy na ciekawe kompozycje kobiety 
ubranej w wodę, lód, farbę itp. Jest to dość 
efektowne i przykuwa uwagę. Większości osób 
wydaje się to skomplikowane do zrobienia. 
Nieliczni jednak wiedzą, że efekt jest niesa‑
mowicie prosty. Wystraczy mieć zainstalowa‑
ny Photoshop i dysponować dobrym zdjęciem. 
Pokrótce postaramy się przybliżyć sposób na 
taki fotomontaż.
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tekst: ireneusz Mazur

Program: Photoshop CS5
Poziom: łatwy
Pliki źródłowe do pobrania z WWW
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ne” lub innych uprawnionych osób trzecich.  
Używanie bądź korzystanie z utworów, zna-
ków towarowych lub oznaczeń, o których 
mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody właściwego pod-
miotu uprawnionego, z wyjątkiem wykorzy-
stania ich zgodnie z prawem dla celów pry-
watnych i niekomercyjnych.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tek-
stów i fotografii oraz zastrzega sobie pra-
wo do skracania i redagowania nadesłanych 
materiałów. Zdjęcia z zasobów Apple dzię-
ki uprzejmości Apple Inc. Pozostałe zdjęcia 
z zasobów autorów lub redakcji. Redakcja 
nie odpowiada za treść zamieszczanych re-
klam i ogłoszeń.

Magazyn hostuje firma Blue Media  
http://www.bluemedia.eu

Wysyłkę newslettera obsługuje firma Sare 
http://www.sare.pl
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Jak czytać iMagazine?
iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF 
daje nam kilka możliwości interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest 
klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić w interesujące nas miejsca.

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

W przypadku eGazety Readera trzeba być zarejestrowanym w systemie eGazety. W tym przypadku, 
każdorazowo, 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.

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

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.

W każdym 
miejscu 
magazynu, 
klikając w logo 
iMagazine 
w prawym 
górnym rogu, 
automatycznie 
przechodzimy 
do spisu treści.
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  Wyniki finansowe Apple po Q1 2011

Apple przedstawił swoje wyniki finansowe za pierwszy kwar-
tał 2011. Podobnie jak wiele firm amerykańskich, tak i Apple 
ma przesunięty rok fiskalny względem kalendarzowego. Te‑
lekonferencję prezentującą wyniki prowadził Steve Jobs, któ‑
ry powiedział: Mieliśmy fenomenalny kwartał świąteczny z re-
kordową sprzedażą maków, iPhone’ów oraz iPadów. Pracujemy 
na maksymalnych obrotach i mamy ekscytujące rzeczy do za-
prezentowania w tym roku, włącznie z iPhone’em 4 w sieci Ve-
rizon, którego nie mogą się doczekać klienci.

Faktycznie liczby są niesamowite:
•  dochody wzrosły rok do roku z  15,68 mld dolarów do 

26,74 mld dolarów, a zysk netto z  3,38 mld dolarów do 
6 mld dolarów.

•  sprzedaż komputerów wzrosła w  przeciągu kwartału 
o 23 proc. – do 4,13 mln sztuk (jeszcze nigdy w swojej hi‑
storii Apple nie sprzedało tylu komputerów w takim czasie)

•  marża minimalnie spadła z 40,9 do 38,5 proc.
•  sprzedaż iPodów spadła o 7 proc. rok do roku i była na po‑

ziomie 19,45 mln sztuk.
•  kwartalna sprzedaż iPhonów wzrosła o 86 proc. względem 

poprzedniego roku i wyniosła 16,24mln sztuk.
•  sprzedano 7,33 mln sztuk iPadów w przeciągu ostatnie‑

go kwartału

  Aktualizacje

Od ostatniego wydania ukazały się następujące aktualizacje 
dla komputerów Apple:
• MacBook Air (Late 2010) Software Update 2.0 (342 kB)
• iDVD 7.1.1 (34,5 MB)
• iMovie 9.0.2 (27,5 MB)
• Apple Remote Desktop 3.4 Client (4,25 MB)
Użyteczna rada: Pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją 
naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić back‑up danych.

  iOS 4.3 beta

Apple opublikowało dla developerów betę najnowszej wersji 
systemu iOS – 4.3. Wprowadza ona kilka ciekawych funkcji. Po 
pierwsze, gesty dla iPada – 4‑palcowe umożliwiające przełącza‑
nie się między aplikacjami. Dodany został osobisty Hot Spot, 
czyli funkcja zaprezentowana wraz z iPhonem 4 dla sieci Veri‑
zon. Przywrócono także możliwość przypisania przełączniko‑
wi na obudowie iPada blokady obrotu.

  MacPaczka zakończona

Zakończyła się sprzedaż MacPaczki – pierwszej polskiej pacz-
ki z programami na maki. Poprzez linka zamieszczonego na 
stronie iMagazine zakupiliście 20 sztuk MacPaczki. Zgodnie 
z naszym zobowiązaniem, cały dochód wynikający z pośred‑
nictwa w sprzedaży przekażemy na Wielką Orkiestrę Świątecz‑
nej Pomocy – z kalkulacji wynika, że będzie to 50 zł. Nie jest 
to duża kwota, ale każdy grosz przyda się na dzieciaki. Dzię‑
kujemy Wam wszystkim! Czekamy na zakończenie rozliczeń 
i jak tylko je sformalizujemy, przekażemy zadeklarowaną kwo‑
tę fundacji WOŚP.

W sumie sprzedało się 287 sztuk MacPaczki. To niezbyt wy‑
soki wynik. Szkoda. Może zawartość paczki była mało intere‑
sująca? Może za mało rozreklamowana? Liczę, że mimo ma‑
łego zainteresowania będziemy mogli liczyć na następne tego 
typu inicjatywy na naszym rodzimym rynku.

iFlesz

Steve Jobs znów idzie 
na zwolnienie lekarskie
Steve Jobs wysłał 17.01.2011 maila do wszystkich pracowników Apple. Poinfor‑
mował w nim, że przechodzi na zwolnienie lekarskie.

Przypomnijmy, że Steve Jobs już w 2009 r. przez ponad pół roku był na zwol‑
nieniu lekarskim, w czasie którego przeszedł transplantację wątroby.

Podobnie jak w 2009 roku, podczas nieobecności Jobsa, funkcję CEO bę‑
dzie pełnił Tim Cook. Tim Cook sprawdził się w poprzednim okresie bardzo 
dobrze i firma powinna utrzymać nadal bardzo dobre notowania. Na razie nie 
ma więcej informacji na temat przewidywanego czasu trwania tego zwolnie‑
nia. Nie przedstawiono także dalszych planów firmy. Zapewne więcej na ten 
temat dowiemy się z telekonferencji Apple na temat wyników kwartalnych.

Steve Jobs prosi na koniec swojego maila o to, aby uszanować prywatność 
jego i jego rodziny. Poniżej znajdziecie pełny tekst maila Steva Jobsa do pra‑
cowników, w oryginale:

Team,

 At my request, the board of directors has granted me a medical leave 
of absence so I can focus on my health. I will continue as CEO and be 
involved in major strategic decisions for the company.
 
 I have asked Tim Cook to be responsible for all of Apple’s day to day 
operations. I have great confidence that Tim and the rest of the exe-
cutive management team will do a terrific job executing the exciting 
plans we have in place for 2011.
 
 I love Apple so much and hope to be back as soon as I can. In the mean-
time, my family and I would deeply appreciate respect for our privacy.
      

Steve
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Procesor A5 będzie 4x szybszy od A4 
AppleInsider podrzuca trochę plotek na temat nowego procesora zaprojektowanego przez 
firmy należące do Apple – Intrinsity i P.A. Semi.

Nowy procesor, prawdopodobnie – jako następca obecnego A4 – będzie nazywał się A5 
i znajdzie się w planowanych w najbliższym czasie nowych produktach Apple – iPadzie 2 
i kolejnym modelu iPhone.

A5, według źródeł, ma mieć dwa rdzenie, przez co ma być 4‑krotnie szybszy od dotych‑
czasowego procesora. Ma umożliwiać odtwarzanie wideo 1080p i ma pociągnąć ekrany 
o wysokiej rozdzielczości, a to m.in. dzięki wbudowanemu w procesor nowemu układo‑
wi graficznemu SGX543. Za produkcję procesora podobno jest odpowiedzialny Samsung.

Wszystkie te informacje wydają się tak piękne, że aż trudne do uwierzenia. Mnie zasta‑
nawia tylko – jeśli okaże się prawdą – jak jego moc wpłynie na pobór prądu z baterii. Mam 
nadzieję, że iPad 2 będzie nadal nas raczył 10‑godzinnym czasem pracy.

Grecki reseller Apple podaje 
klienta do sądu
CNet News donosi o  sprawie sądowej założonej 
przez greckiego resellera Apple, firmę Systemgraph, 
której nie spodobała się krytyka ich klienta, Dimitris 
Papadimitriadisa, na temat nieprawidłowo przepro‑
wadzonej naprawy.

Dimitris oddał swojego iMaka 27” do serwisu ce‑
lem wymiany ekranu oraz wyczyszczenia wnętrza. 
Pan Papadimitriadis rzekomo otrzymał komputer 
w jeszcze gorszym stanie niż przed oddaniem – za 
szkłem pojawiły się mokre plamy, a panel LCD nie 
został naprawiony (ani, zakładam, wymieniony). 
Zgodnie z art. 540 K.C., poprosił o zwrot pieniędzy 
lub wymianę na nowy egzemplarz.

Systemgraph domaga się teraz od Dimitrisa 
200,000 Euro. Suma ta ma pokryć szkody wyrzą‑
dzone ich wizerunkowi przez opublikowanie histo‑
rii za pośrednictwem mediów społecznościowych 
i for internetowych. Twitter zareagował silnym po‑
parciem dla greckiego lekarza.

Ta historia to nie tylko paradoks pod względem 
traktowania klienta – przynajmniej na podstawie 
ogólnodostępnych informacji – ale również zamach 
na wolność słowa. Nie widziałem nigdzie (fakt, że 
za pomocą tłumaczeń stron greckich), aby Dimitris 
zachowywał się agresywnie czy bezpodstawnie ata‑
kował Systemgraph. Niemniej jednak, jeśli jakakol‑
wiek krytyka czegokolwiek będzie kończyła się po‑
zwami sądowymi, to nie wróżę nic dobrego światu.

Najgorsze jest to, że Systemgraph zamiast napra‑
wić, wymienić komputer lub oddać pieniądze, wy‑
stawił się na publiczną krytykę i potępienie. Firma 
mogła zyskać małym kosztem zadowolonego klien‑
ta, a w ten sposób sami sobie wyrządzili ogromne 
szkody. Nawet jeśli w teorii wygraliby tę sprawę to 
podejrzewam, że straty z powodu całego zamie‑
szania mogą być znacznie większe.

Ciekawe, czy Steve Jobs zadzwoni do Dimitrisa…

DenOn jako jeden z pierwszych 
wprowadza AirPlay

Denon, jeden z wiodących na świecie producentów wysokiej jakości domo‑
wych urządzeń audio/wideo, ogłosił dostępność aktualizacji funkcji stre‑
amingu muzyki – AirPlay. Funkcja ta umożliwia użytkownikom w prosty 
sposób przesyłanie strumieniowe muzyki z ich kolekcji iTunes – zarówno 
z urządzeń iPad™, iPhone®, jak i iPod touch® – do komponentów Denon. 
Aktualizacja jest dostępna odpłatnie dla użytkowników trzech aktualnych 
modeli amplitunerów kina domowego Denon (AVR‑4311, AVR‑3311 oraz no‑
wego, rocznicowego modelu stworzonego na 100‑lecie marki Denon – AVR‑
‑A100) za pośrednictwem strony internetowej www.denon‑upgrade.eu, 
w cenie 49 Euro. Aktualizacja dla nowego, sieciowego systemu muzyczne‑
go CEOL będzie dostępna z końcem stycznia.

Z powodu implementacji funkcji AirPlay w urządzeniach Denon z uży‑
ciem aktualizacji oprogramowania, użytkownicy mogą cieszyć się nową 
jakością obsługi swojego sprzętu, nie tylko dzięki możliwości streamingu 
muzyki z iTunes z komputera PC lub Mac. Mają także dostęp do informacji 
o artyście, albumie oraz czasie odtwarzania utworów (już odtworzonym 
i pozostającym do odtworzenia).

Z uwagi na dostępność nowej aktualizacji Apple iOS 4.2, użytkownicy 
kompatybilnych z AirPlay komponentów Denon mają teraz możliwość bez‑
pośredniego przesyłania strumieniowego z urządzeń iPad™, iPhone® lub 
iPod touch® do zaktualizowanego urządzenia Denon. Możliwość implemen‑
tacji funkcji AirPlay w urządzeniach Denon stała się możliwa dzięki kombi‑
nacji zaawansowanych technologii sieciowych. AirPlay był dotychczas do‑
stępny jedynie w produktach takich jak Apple AirPort Express.

Więcej informacji na temat AirPlay można znaleźć pod adresem 
www.denon.eu/airplay.

http://www.appleinsider.com/articles/11/01/16/apple_expected_to_pack_ultrafast_dual_core_sgx543_graphics_into_ipad_2_iphone_5.html
http://twitter.com/#!/search/%23systemgraph
http://twitter.com/#!/search/%23systemgraph
http://www.denon.eu/airplay
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  Programów kupionych w Mac App Store   
  mogą używać klienci biznesowi 

W związku z wprowadzeniem Mac App Store, pojawiły się 
plotki, że jakoby jest on tylko dostępny dla użytkowników 
prywatnych.

Sprawdziliśmy u źródeł. Wysłaliśmy zapytanie do rzecznika pra‑
sowego Apple w Polsce. W odpowiedzi otrzymaliśmy wyciąg z li‑
cencji, który nie pozostawia chyba wątpliwości – użytkownicy 
biznesowi mogą kupować i używać programów z Mac App Sto‑
re. Co więcej, licencja jest zdecydowanie bardziej „przyjazna” niż 
w przypadku licencji dołączanych do aplikacji „pudełkowych”, bo 
zakupionego programu można używać nawet na kilku kompu‑
terach w ramach jednej organizacji:

 (ii) Jeżeli użytkownik jest przedsiębiorstwem handlowym lub 
instytucją oświatową, może pobrać Produkt Mac App Store 
do użytku przez (a) osobę fizyczną na poszczególnych Produk-
tach Mac należących do użytkownika lub przez niego kontro-
lowanych, albo (b) szereg osób na pojedynczym współużytko-
wanym Produkcie Mac, należącym do użytkownika lub przez 
niego kontrolowanym. Na przykład, jeden pracownik może ko-
rzystać z Produktu Mac App Store zarówno na Produkcie Mac 
będącym desktopem pracownika, jak i na Produkcie Mac będą-
cym jego laptopem, lub wielu studentów może kolejno korzy-
stać z Produktu Mac App Store na pojedynczym Produkcie Mac 
zainstalowanym w ośrodku informacji lub bibliotece.
Licencję możecie podejrzeć w języku polskim pod tym linkiem:

http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/pl/terms.
html#SERVICE

  iPhone 4 CDMA dla Verizon 

Verizon, przy obecności Apple, zaprezentował nową wersję CDMA 
 iPhone’a 4, przeznaczoną dla amerykańskiej sieci CDMA. Różni 
się przede wszystkim konstrukcją anteny, która wymaga odmien‑
nej konfiguracji od tych przeznaczonych dla GSM. Wizualnie mo‑
żemy je rozróżnić tylko dzięki czterem – zamiast trzem – czar‑
nym paskom oddzielającym poszczególne anteny zintegrowane 
z ramką oraz tym, że suwak służący do wyciszania jest przesu‑
nięty o kilka milimetrów. Wynika to z konstrukcji nowej anteny 
i niestety będzie Amerykanom ograniczał wybór pokrowców.

iPhone przeznaczony dla sieci Verizon będzie również miał zin‑
tegrowaną funkcję nazwaną „Mobile Hotspot”, czyli możliwość 
stworzenia własnej sieci WiFi dla na przykład naszego kompute‑
ra. Wspierane jest maksymalnie pięć urządzeń.

Wadą sieci CDMA jest brak możliwości korzystania jednocze‑
śnie z danych i rozmów głosowych. Jest to na tyle uciążliwie za‑
implementowane, że po prostu przerwie nam pobieranie lub 
wysyłanie danych.

Telefon w sieci Verizon będzie dostępny od 10 lutego 2011 r.

  „iWoz” dla WOŚP poszedł za 365 złotych! 

Bardzo dziękujemy za Wasz udział w aukcji charytatywnej dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przekazana przez nas 
książka „iWoz” została wylicytowana przez użytkownika pest1 
na kwotę 365 zł!!!

Gratulujemy i czekamy na informację z WOŚP odnośnie wy‑
syłki wylicytowanej książki.

Dzieciaki będą na pewno bardzo wdzięczne.

  Giełda 

Niestety informacja o przejściu Steva Jobsa na zwolnienie lekar‑
skie nie wpłynęła korzystnie na notowania giełdowe Apple. Nie 
udało się firmie Apple przysłonić tego wydarzenia publikacją osza‑
łamiających wyników finansowych za Q1 2011. Inwestorzy mimo 
wszystko bardzo mocno łączą markę Apple z nazwiskiem Steva 
Jobsa. Obecnie akcje Apple wyceniane są na poziomie 326 dola‑
rów i jest to o ponad 21 dolarów niższa wartość od historycznie 
najwyższego notowania, które miało miejsce 14.01.2011 r.

http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/pl/terms.html#SERVICE
http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/pl/terms.html#SERVICE
http://aukcje.wosp.org.pl/show_item.php?item=447495
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z Marcinem Mirskim  
z firmy Młode Orły S.A.
rozmawia Dominik ŁadaCES 

największe targi 
elektroniki 
na świecie
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  Spotykamy się, aby porozmawiać o CES, największych 
targach elektroniki na świecie. Byliście tam, więc poprosimy 
o wrażenia z pierwszej ręki.
Marcin Mirski: Tak, byłem tam przez cały tydzień. Z tego, co sły‑

szeliśmy od wystawców, były to zdecydowanie największe targi 
od dłuższego czasu. Wypełnionych było 75 proc. wszystkich hal 
wystawowych. To o wiele więcej niż było do tej pory.

  Bywałeś na poprzednich CES-ach. Czy jest duża różnica?
Szczerze mówiąc, było bardzo dużo firm, mnóstwo stoisk, ale nie za‑

uważyliśmy nic takiego, co by nam odebrało dech w piersiach. 
Było dużo ciekawych i innowacyjnych produktów, ale też bar‑
dzo dużo powtarzało się z poprzednich lat.

  CES jest miejscem, które wyznacza trendy w technologii na 
najbliższy rok. Jakie trendy w takim razie teraz obowiązują?
To fakt, CES wyznacza trendy. To, co najbardziej rzuciło się nam 

w oczy to fakt, że wszyscy posiadacze iPhone’ów, iPodów lub 
iPadów chcieli dokupić do nich różne akcesoria.

  Chcesz powiedzieć, że pomimo, że to jest CES, to produk-
ty Apple’a górują w halach wysta wowych?
Zapewne ze względu na branżę, w której działamy, jesteśmy tro‑

chę skrzywieni pod tym kątem. Ale fakt faktem – jest to bar‑
dzo ważny kierunek i produktów jest bardzo dużo. W ramach 
targów cała jedna wielka hala dedykowana była tylko akceso‑
riom Apple’a. Częściowo także w innych halach były produkty 
powiązane z Apple.

  W takim razie, jakie są trendy Apple?
Przede wszystkim główny trend jest taki, że użytkownik po kupieniu 

sobie iPhone’a, iPoda czy iPada i dokupieniu do nich pokrow‑
ców, etui czy też innego tego typu akcesoriów ochronnych, za‑
stanawia się, co jeszcze może zrobić ze swoim sprzętem. W tym 
momencie pojawiają się producenci, którzy oferują np. urządze‑
nia takie jak termometr do grilla – pieczemy sobie mięso na gril‑
lu i chcemy na naszym telefonie zobaczyć, jaką ono ma tempe‑
raturę. Kolejnym pomysłem producentów jest monitorowanie 
zdrowia. Widzieliśmy szereg produktów do monitorowania ci‑
śnienia, tętna, akcesoria dla biegaczy. Ciekawymi urządzenia‑
mi są elektroniczne nianie dla dzieci, czyli tzw. „baby monitor”. 
Urządzenie jest tylko w pokoju dziecka montowane, a rodzic, 
poprzez odpowiednią aplikację z App Store, widzi, co się dzieje 
na swoim iPhone’ie. Widzieliśmy też urządzenia, które podpina 
się pod komputer samochodu i na ekranie np. iPhone’a widzi‑
my wszystkie jego parametry (przyp. red. takie urządzenie opi‑
suje Norbert Cała w dalszej części bieżącego numeru), możemy 
obserwować, co się dzieje z samochodem, bez wizyty u mecha‑
nika możemy pewne kody wyłączyć.

  Możliwości są więc nieograniczone. Liczy się tylko pomysł, 
koncepcja jak to wszystko zaimplementować i tworzymy ko-
lejne akcesorium dla iPhone’a, które będzie można zaprezen-
tować na CES-ie?
Trend zmierza w kierunku urządzeń zewnętrznych oraz połączenia 

ich z dedykowaną aplikacją.
  Jesteście firmą, która na polskim rynku funkcjonuje dosyć 

krótko. Przyjechaliście ze Stanów i od razu wprowadziliście kil-
ka ciekawych marek na nasz rynek. Które z ciekawostek wi-
dzianych przez Was na CES-ie będziemy mogli niedługo zo-
baczyć w Polsce, w sklepach?
Oczywiście już niedługo dotrą do nas produkty demo po CES‑ie. 

Przeprowadzimy ich testy i zdecydujemy, czy są one warte na‑
szego, polskiego rynku czy też nie. Ponieważ specjalizujemy się 
w produktach najwyższej jakości, musimy sprawdzić, czy produk‑
ty finalne – te, które trafiają do sprzedaży – odpowiadają temu, 
co zobaczyliśmy na targach. Bo z tym różnie bywa. Na pewno 
nie chcemy, aby produkty kiepskiej jakości trafiły na nasz rynek. 
Jeżeli produkty przejdą pozytywnie nasze testy, planujemy prze‑
prowadzić „demo days”, w trakcie których klienci będą mogli je 
obejrzeć i zasugerować nam, czy chcą ich czy nie.
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tego nie oddadzą. Wszystko się rusza i jest kolorowe. Całe ścia‑
ny telewizorów czy też monitorów. Robi to kolosalne wrażenie. 
Jeżeli chodzi o inne produkty, to bardzo dużo jest technologii 
3D – czy to z okularami czy bez.

  A są jakieś sensowne rozwiązania 3D bez okularów?
Są. Trudno nazwać je jednak na tym etapie sensownymi. Wymaga‑

ją od nas, abyśmy byli bezpośrednio przed telewizorem, dlate‑
go czasem jest to problematyczne. Może za rok ta technologia 
pójdzie do przodu. Teraz w telewizorach promowane są jeszcze 
dwie inne technologie – dotykowa oraz smart TV, czyli możli‑
wość zarządzania i kontrolowania różnych rzeczy w domu z po‑
ziomu telewizora. Duża rewolucja szykuje się też w kuchni – in‑
teligentne lodówki i inne tego typu rozwiązania.

  W przyszłym roku wybieracie się na CES?
Na sto procent. Planujemy jeszcze wybrać się na kilka innych targów, 

m.in. do Hong Kongu czy na CeBIT. CES jest jednak najważniejszy.
  Czy to, co widziałeś podczas targów sugeruje, że sytuacja 

na rynku się poprawia? Koniec kryzysu?
Rozmawialiśmy z wieloma naszymi partnerami na temat ekonomii 

w Stanach. Ja po 20 latach, a mój partner biznesowy po 30 la‑
tach mieszkania w USA, zdecydowaliśmy się przenieść firmę do 
Polski, bo tutaj sytuacja ekonomiczna była dużo lepsza. Stany 
miały potężny dołek, ale teraz wygląda na to, że trend się od‑
wraca i idzie do góry.

  Dziękuję za rozmowę.  @

Marcin Mirski jest prezesem 
firmy Młode Orły S.A., która 
wprowadziła do Polski kilka 
ciekawych marek akcesoriów 
dla maków – m.in. Ozaki, 
Trexta i Moshi. Znajdziecie 
je w dobrych sklepach 
z produktami Apple.

  Przed chwilą pokazywałeś mi taką ciekawą rzecz. Orze-
szek? To też z CES-u?
Tak. To jest fasolka – Remote Bean – zaprezentowana na CES‑ie.

  Co to jest?
Przypomina nieco biżuterię, a tak naprawdę jest to brelok z transmi‑

terem IRda. Dzięki niemu – w połączeniu z dedykowaną aplikacją 
z App Store – zamieniamy naszego iPhone’a w uniwersalny pilot 
do wszystkich praktycznie urządzeń. Może kontrolować telewi‑
zory, radia, magnetofony (jeśli jeszcze ktoś posiada), DVD. Fajne 
w tym produkcie jest to, że nie trzeba uczyć się nowego pilota. 
Aplikacja ma skopiowane nawet wizualnie piloty, które zastępuje.

  Z tego, co się zorientowałem jest to prototyp.
Prototyp, ale działający. Widzieliśmy jego prezentację na CES‑ie. Te‑

raz tylko czeka na to, aby aplikacja została zaakceptowana w App 
Store i produkt trafia do sprzedaży.

  Słyszałem i czytałem w różnych miejscach, że na CES-ie 
było pokazanych bardzo dużo tabletów innych producentów.
To prawda. Bardzo dużo. Były wszędzie. Od małych producentów 

po wielkich. Blackberry wychodzi ze swoim Playbookiem. Sam‑
sung Galaxy Tab jest mocno promowany też na naszym rynku. 
Jest też mnóstwo akcesoriów do nich.

  Widziałeś na żywo Playbooka?
Widzieliśmy. Jest ciekawy. Zdecydowanie mniejszy od iPad’a. Wiel‑

kością zbliżony do Samsunga. Bardzo ciekawe są wrażenia z roz‑
mów przeprowadzonych na targach z bardzo różnymi ludźmi 
właśnie na temat tabletów. Ponieważ iPad był pierwszy na ryn‑
ku, to wszyscy inne nowe tablety porównują do niego. Bardzo 
często słyszeliśmy określenia „prawie jak iPad”, „działa prawie 
jak iPad” [śmiech].

  Miałeś  możliwość  pobawienia  się  choć  przez  chwilę 
Playbookiem?
Owszem. Bawiłem się i Playbookiem, i Galaxy Tabem, i  innymi. 

W mojej jednak opinii – choć może nie jestem zbyt dobrym 
przykładem ze względu na biznes, którym się zajmuję – nadal 
inni producenci odstają od Apple. Płynność zmiany ekranu, szyb‑
kość, no i funkcjonalność nadal jest gorsza.

  Tabletów jest dużo, akcesoriów do nich  jeszcze więcej. 
A co poza tym?
Wystawy. Ciekawe jest dla mnie to, jak duże firmy się prezentują. 

Naprawdę warte jest to zobaczenia. Żadne fotografie czy filmy 
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Od 1 grudnia 2010 roku mamy w Polsce 
oficjalnie iPada. Po kilku miesiącach 
oczekiwań, polscy klienci mogą wreszcie 
cieszyć się posiadaniem najbardziej 
pożądanego gadżetu ostatnich miesięcy.

Internet prepaid dla iPada

porównanie ofert
tekst: Dominik Łada

iPad istnieje w dwóch wersjach – z  samym WiFi 
oraz z WiFi i modemem 3G. Ta druga opcja jest zde‑
cydowanie wygodniejsza – mamy w niej nie tylko 
dostęp do Internetu wszędzie, ale także wbudowa‑
ny GPS. W USA użytkownicy mają ułatwione życie. 
Z poziomu iPada mogą zarządzać dostępem do sie‑
ci poprzez modem 3G. Mogą kupować kolejne „kre‑
dyty” na pobieranie danych – łatwo i przyjemnie. 
Polscy operatorzy w dość krótkim czasie również 
dostrzegli, iż iPad jest łakomym kąskiem na rynku 
mobilnego Internetu. Dlatego zdecydowaliśmy się 
przygotować krótkie zestawienie, aby ułatwić wy‑
bór najlepszego rozwiązania.

Na naszą prośbę o pomoc w przygotowaniu ze‑
stawienia odpowiedziało tylko dwóch operatorów – 
Orange i Play. Pozostałe oferty niestety musieliśmy 
wyszukać sami i w większości przypadków nieste‑
ty nie było to łatwe. Operatorzy jakoś nie chcą się 
za bardzo chwalić opcją Internetu na kartę. Szkoda.

Podstawowym założeniem w naszym zestawie‑
niu było to, aby oferta była na starcie „uszyta” dla 
iPada – czyli nie wymagała od nas korzystania z no‑
życzek i różnych przeróbek, tylko od razu oferowała 
nam kartę microSIM i najlepiej w prepaidzie. W koń‑
cu wielu z nas nie lubi się na stałe wiązać z operato‑
rem. Takie parametry spełnia obecnie tylko Orange, 
Play i Era. Na stronie Plusa nie znaleźliśmy informa‑
cji o ofercie prepaidowej na kartę microSIM.

Z zestawienia wynikają następujące konkluzje:
•  tylko w Orange Free użytkownik może zarówno 

surfować, jak i wysyłać SMS‑y, MMS‑y oraz roz‑
mawiać przez telefon (iPhone), płacąc 29 gr za mi‑
nutę. Nawet jeśli „przeje” wszystko na rozmowy, 
to i tak ma spore środki z bonusa na Internet.

•  Orange umożliwia korzystanie z Internetu już za 
5 zł (konkurencja od 10 zł)

•  Play za doładowanie 30, 40 i 50 zł daje najwię‑
cej transferu, odpowiednio 2 i 4 GB

•  najdroższe startery oferuje Era, do tego wyma‑
gające od nas aktywacji

•  Era ma też najkrótsze okresy ważności środków 
z bonusa (Promocja Mega Doładowanie) za do‑
ładowanie pow. 50 zł – 2 GB na 30 dni

Bez wątpienia obaj wspomniani na początku operatorzy – Orange i Play – mają 
najciekawszą ofertę na rynku. Obaj oferują z miejsca karty microSIM i atrakcyj‑
ne stawki. Mamy nadzieję, że nasze zestawienie pomoże Wam podjąć decyzję, 
jaki i od którego operatora wybrać Internet do swojego iPada. @

Oferta

Orange Free  
na kartę 
microSIM

Play Starter  
z 1GB na start

Era – Internet na 
kartę blueconnect 
dla iPada 25*

Era – Internet na 
kartę blueconnect 
dla iPada 50*

Cena startera 20 zł 19 zł 25 zł 50 zł

Na start GB 1 1 0,5 2

Taktowanie 100 kB 100 kB 100 kB 100 kB

Cena  100 kB 1 gr 3 gr 3 gr 3 gr

Usługi dodatkowe

Cena Min.poł. 29 gr  – – –

Cena SMS 20 gr – – –

Cena MMS 40 gr – – –

Transfer za doładowania / okres ważności

5 zł 200 MB / 2 dni 16 MB / 0 dni  –  –

10 zł 248 MB / 5 dni 33 MB / 3 dni 32,6 MB / 7 dni 32,6 MB / 7 dni

25 zł 1,25 GB / 30 dni 83 MB / 3 dni 0,581 GB / 30 dni 0,581 GB / 30 dni

30 zł 1,30 GB / 30 dni 2 GB /28 dni + 90 dni 0,598 GB / 30 dni 0,598 GB / 30 dni

40 zł 1,39 GB / 40 dni 2,033 GB / 28 dni + 90 dni 0,63 GB / 30 dni 0,63 GB / 30 dni

50 zł 2,75 GB / 90 dni 4 GB / 
56 dni + 90 dni

2,16 GB /  
30 dni**/90 dni***

2,16 GB /  
30 dni**/90 dni***

100 zł 7 GB / 150 dni 4,17 GB /  
56 dni + 90 dni

2,32 GB /  
30 dni**/120 dni***

2,32 GB /  
30 dni**/120 dni***

* oferta ważna do 31.01.2011. Konieczna aktywacja
** ważność środków z bonusa w ramach promocji Mega doładowanie (2 GB)
*** ważność środków z podstawowego doładowania
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Jaka to była frajda, ustrzelić na 
mieście samochód z przyklejonym 
jabłuszkiem. Od razu leciało się 
na forum i pytało: „Czyje to?!” 
Zwykle znajdował się właściciel, 
bo makowców było niewielu 
i wszyscy spotykali się w tych 
samych miejscach.

  Kinga Joanna Ochendowska 

Na każdym internetowym forum można 
było znaleźć wątek o  jabłkach na samo‑
chodach. Ba, żeby tylko na samochodach 
– również na rowerach, oknach i głowach. 
Białych, tych nowych i kolorowych, tych 
starych. Ludzie wymieniali się naklejkami, 
wrzucali zdjęcia i generalnie, było bardzo 
rodzinnie. Bo jak tu nie czuć się jak w ro‑
dzinie, kiedy relatywnie rzecz biorąc, ma‑
cuserów było tyle, co kot napłakał?

To jabłuszko coś oznaczało. Nie tylko 
to, że kupiłeś produkt Apple, do które‑
go wsadzili Ci naklejki. Naklejone na szy‑
bę jabłuszko było znakiem rozpoznaw‑
czym. Oznaczało, że możesz do tej osoby 
podejść na ulicy i zagadać. I że nie dosta‑
niesz w zęby.

Małe środowiska mają niezaprzeczal‑
ny urok. Ludzie czują się ze sobą bardziej 
związani. Lepiej się znają. Tak samo było 
z początkami polskiego Internetu. Nazwi‑
ska i nicki przewijały się w sieci latami. 
Na przykład Krzyśka Młynarskiego pamię‑
tam z pełnienia 15 lat temu zupełnie innej 
funkcji, niż bycie właścicielem „Szarlotki” 
i specem od bezpieczeństwa. Taki ten In‑
ternet mały.

Nadgryzione 
jabłuszko

Ale wracając do nadgryzionych jabłu‑
szek. Ta mała naklejka na szybie była zna‑
kiem porozumiewawczym. Oto mamy do 
czynienia z pokrewną duszą, kimś, kogo 
możemy zapytać o radę. W każdej sytu‑
acji i bez wahania.

Na porządku dziennym były przypad‑
ki ludzi wpadających na fora czy grupę 
dyskusyjną, poszukujących „kogoś‑skądś”. 
Macusera w Warszawie, Krakowie, Pozna‑
niu lub w okolicach. Kogoś, do kogo moż‑
na wpaść ze sprzętem, bo coś się akurat 
sfajczyło.

Wyobrażacie sobie, umawianie się z nie‑
znajomą osobą z Internetu, w zupełnie ob‑
cym mieście, głównie w domu, bo tam 
stoi sprzęt? Naprawdę, były takie czasy. 
A wszystko przez to małe jabłuszko. Dziw‑
na rzecz, że mała, niepozorna naklejka po‑
trafiła tak zbliżać ludzi do siebie. Oczywi‑
ście nie sama naklejka. Na taki stan rzeczy 
składało się wiele czynników – niewielkie 
środowisko, trudność w zdobywaniu po‑
mocy i informacji, łatwość w identyfikacji 
użytkowników. Jednak, mimo wszystko, 
taki mały cud w świecie technologii.

Obecnie, trudno by było zaproponować 
komuś na ulicy wizytę w domu, tylko dla‑
tego, że posiada iPhone’a i nakleił sobie ja‑
błuszko na samochód. Przyznacie sami, 
sama myśl brzmi idiotycznie.

Po przyjeździe do Anglii, na pierwszym 
samochodzie, miałam naklejone jabłusz‑
ko. Na drugim też, chyba z przyzwycza‑

jenia. Obecnie nie mam. I  zastanawiam 
się, dlaczego?

Może dlatego, że nie ma do kogo pusz‑
czać porozumiewawczego oczka? Może 
dlatego, że to już nie taki symbol? Może 
dlatego, że nie naprawiam już sprzętu 
Apple? Czy sprzęt Apple jest jeszcze na‑
prawialny czy tylko „wymienialny”? Czy 
symbolika pochodzi ze źródła czy też 
nadawana jest dowolnie, przez grupy 
użytkowników?

Moim zdaniem, idea symbolu rodzi się 
w filozofii produktu. Następnie użytkow‑
nicy naginają ją do własnych potrzeb. Im 
mniejsza, hermetyczna grupa, tym więk‑
szy nacisk na symbolikę. Obecnie, wraz ze 
wzrostem popularności produktów Apple, 
symbolika przechodzi metamorfozę, do‑
kładnie taką samą, jaką przechodzą użyt‑
kownicy marki.

Już nie jesteśmy hermetyczną, niszo‑
wą grupą. Nie tylko w krajach zachod‑
nich, ale i w Polsce. Trudno policzyć lu‑
dzi, którzy nie mieli żadnego kontaktu 
z Apple. W sumie iPody, iPhone’y i iPady, 
to teraz najbardziej popularne prezenty 
komunijne. Trudno więc idealizować fi‑
lozofię naklejki, podczas gdy firma‑mat‑
ka wypłynęła na szerokie wody komercji. 
Nadal jednak widujemy jabłuszka, nakle‑
jone na tylnych szybach i zderzakach. My‑
śli, które przychodzą do głowy są jednak 
zupełnie inne.

 Wyobrażacie sobie, umawianie się z nieznajomą osobą 
z Internetu, w zupełnie obcym mieście, głównie w domu, bo tam 
stoi sprzęt? Naprawdę, były takie czasy. A wszystko przez to 
małe jabłuszko.
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Już nie biegniemy ze swoim znalezi‑
skiem na forum, dopytując się o właści‑
ciela, bo przecież nie wypada. Zastana‑
wiamy się może, czy to jeden ze „starych” 
czy ktoś zupełnie nowy. Zwłaszcza, jeśli 
naklejone na szybie jabłuszko jest koloro‑
we. Właśnie wtedy, kiedy naklejka wabi 
oczy wszystkimi kolorami tęczy, zwiększa 
się prawdopodobieństwo, że właściciel nie 
pogoni nam kota, jeśli przystaniemy i za‑
wiesimy na nim wzrok. W sumie – co tra‑
dycja, to tradycja.

Mam w domu kilkanaście różnych na‑
klejek i czasem przychodzi mi do głowy, 
żeby nakleić jedną na tylną szybę. Jed‑
nak zawsze rezygnuję. W sumie rezyduje 
tam naklejka, nawołująca do odstąpienia 
od zamknięcia lokalnej straży przeciwpo‑
żarowej, przepustka na moje ukochane 
górki oraz wjazdówka do parków naro‑

dowych. Wystarczy tych naklejek. No i do 
tego, używanie Apple to teraz rzecz na to‑
pie. Aż strach się przyznać, żeby nie wyjść 
na szpanera. A tłumaczyć historię jabłusz‑
ka – przyznacie – niezręczne. Niech więc 
leżą spokojnie w pudełku. Zresztą, nada‑
ją się doskonale do naklejania na walizki, 
w celu łatwego odróżnienia swojego baga‑
żu na lotniskowym transporterze. Wszyst‑
ko znajdzie jakieś zastosowanie, jeśli na‑
wet zabraknie filozofii. Także nadgryzione 
jabłuszka.

Wcale nie ukrywam, że nostalgicznie 
wspominam dawne czasy. Ze wszystkim 
tak bywa, kiedy kończy się jedna era, a za‑
czyna inna. Z taką samą nostalgią wspo‑
minamy przecież chińskie gumki i piórniki 
z PRL‑u. A i po latach wydaje się, że ludzie 
ze sobą jakoś inaczej żyli, mimo że na pół‑
kach królował ocet.

W tych dawnych czasach nie było apli‑
kacji, integracji, sterowników i części. Na‑
wet wymiana pamięci, na taką kompa‑
tybilną, była problemem. Ceny, szkoda 
gadać, rozwalały na łopatki. Jeśli myśli‑
cie, że teraz jest drogo, spróbowalibyście 
kupić PM G3 prosto z fabryki. Albo PISMO.

Za to ludzie byli fajni. Kreatywni. Po‑
mocni. Szczerzy. Teraz też pewnie są. Tyle, 
że giną w tłumie.

Pewnie też idealizujemy trochę czasy, 
które minęły. Zapominamy o waśniach 
i niezgodach. Tak właśnie musi być, by‑
śmy mogli zachować piękne wspomnie‑
nia, by móc o nich opowiadać. A jabłuszka 
na szybach to część naszej historii. Na‑
pisaliśmy wstęp, kolejne rozdziały nale‑
żą do Was.

A swoją drogą, ciekawe, jak potoczy się 
ta historia. @

 Pewnie też idealizujemy trochę czasy, które minęły. 
Zapominamy o waśniach i niezgodach. Tak właśnie musi być, 
byśmy mogli zachować piękne wspomnienia, by móc o nich 
opowiadać. A jabłuszka na szybach to część naszej historii. 
Napisaliśmy wstęp, kolejne rozdziały należą do Was.

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.imagazine.pl
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nie lubię nowych rzeczy, bo nie 
mają charakteru. Oczywiście nie 
tyczy się to każdego przedmiotu, 
nie przesadzajmy. Ale kompute-
rów i samochodów na pewno. Mu-
szą być wystarczająco nowe, by 
użytkować je bez problemu i wy-
starczająco stare, żeby nabrały 
mocy urzędowej. Sprawdziły się.

  Kinga Joanna Ochendowska 

Jeżdżę więc sobie moim małym, starym 
4×4. Po części dlatego, że lubię. Po czę‑
ści dlatego, że na mojej wsi inaczej się nie 
da. Zwłaszcza jak spadnie śnieg, co jakby 
ostatnio jest na czasie. Poza tym, nowe sa‑
mochody są jakieś takie dziwne – świeci 
im się wszystko w środku i mają ten „kom‑
puter”, co to podobno wszystkim zawia‑
duje. A jak się powiesi albo zgłupieje, to 
samochód nie jedzie. Za długo używam 
komputerów, żeby uzależniać od nich fakt 
poruszania się. Poza tym, na nic mi in‑
formacje o dystansie, który jeszcze mogę 
przejechać, aktualnym spalaniu i tempera‑
turze na zewnątrz. Jak wychodzę z domu 
to czuję, czy jest ciepło czy zimno. Moje 
auto robi 35 mil na galonie, więc przy‑
puszczalny dystans jestem w stanie obli‑
czyć sobie sama w głowie. Poza tym, ma 
wskaźnik przecież, więc wiadomo, kiedy 
zjechać na stację. Niepotrzebne komplika‑
cje z tymi święcącymi się wyświetlaczami.

Moje archaiczne auto posiada równie 
archaiczne radio. Kasetowe. Soniaka. Pięk‑
ne! Jak tylko je zobaczyłam, postanowi‑
łam go nie zmieniać za żadne skarby świa‑
ta. Poważnie mówię – radio jak marzenie, 
delikatnie świeci na żółto – żadnych wście‑
kłych kolorów. Żadnego metalu – plastiko‑
wy pyszczek w beżowo‑szarych kolorach, 
idealnie pasuje do tapicerki i wnętrza.

Wszystko fajnie, radio piękne, ale po‑
słuchać muzyki w samochodzie też by się 
chciało i  to nie koniecznie z  radia. A  jak 
nie z radia, to skąd? W sumie, można by 

podłączyć zmieniarkę, ale to niepotrzeb‑
na zabawa. Nie lubię wozić ze sobą płyt, 
zwłaszcza, że zużywają się w czasie grania 
i zaczynają przeskakiwać, co jest w mojej 
skali jedną z najbardziej wnerwiających 
kierowcę rzeczy.

A ponieważ jedyną rzeczą, którą za‑
wsze mam przy sobie jest iPhone, a iPho‑
ne wyposażony jest w iPoda, to nie ma się 
nad czym zastanawiać. Trzeba sprawić, 
żeby iPhone grał, radio odbierało i poda‑
wało dalej, do głośników. Tylko jak?

W zasadzie, odpowiedź jest prosta – 
trzeba coś dokupić. Takie „coś”, które po‑
łączy dinozaura z najnowszym krzykiem 
techniki. Co tu kryć, „cosiów” na rynku 
do wyboru, do koloru. W sklepach, na 
bazarach, wszędzie. Tylko, którego „co‑
sia” wybrać?

Koledzy‑gadżeciarze przedstawiają 
Wam wiele rozwiązań. Trzymadełko ta‑
kie czy siakie. Nadajniczek tej lub tamtej 
firmy. Ten lepszy, tamten gorszy. Ja tam 
się nie znam. Chcę, żeby grało.

Kiedyś, dawno temu, miałam taką ka‑
setkę ze sznureczkiem, co to się ją w ra‑
dio wtykało, z drugiej strony w gniazdo 
słuchawkowe i grało. Kiepsko, muszę po‑
wiedzieć. Poza tym walało się to wszyst‑
ko z przodu i nie ładowało grajka. A to już 
zdecydowanie niedopuszczalne. Udałam 
się więc w poszukiwaniu czegoś mniej za‑
śmiecającego, a bardziej funkcjonalnego. 
I z ładowaniem.

Obejrzałam wszystko, co mieli w skle‑
pach. Ten z pilotem, tamten ze stojacz‑
kiem. No piękne, powiadam. Późne 
„rokokowo”.

Nie lubię uchwytów samochodowych, 
bo nigdy nie wiadomo, gdzie to przymoco‑
wać. Z prawej siedzi na nawiewie, z lewej 

za daleko, w innych miejscach po prostu 
nie wygodnie. Mam – bo próbowałam się 
przekonać. Nie używam, bo nie lubię się 
zmuszać do „lepszego”, które mi zupełnie 
nie pasuje. Mój iPhone mieszka na półecz‑
ce pod radiem. Tam mu dobrze, tam mi 
dobrze, tak ma zostać. I ma być mobilny, 
żeby mi pasażer łapami przy biegach i kie‑
rownicy nie gmerał, jakby chciał zmienić 
muzykę. Większość kierowców uważa, że 
muzyka to ich święte, niezmienne prawo 
wyboru. Mnie nie przeszkadza. Niech so‑
bie zmieniają, tylko precz z łapami!

Takie kryteria zawężają liczbę produk‑
tów spełniających wymagania. Zostają ka‑
ble. Z jednej strony wtyczka do zapalnicz‑
ki, z drugiej do iPhone’a. Programujemy 
częstotliwość w nadajniku, programuje‑
my częstotliwość w  radiu i gra muzyka. 
Proste jak drut. Pasażer może sobie swo‑
bodnie operować, iPhone może mieszkać 
na półeczce, zero komplikacji. Co prawda 
mieszkańcy dużych miast narzekają, że za 
dużo fal w powietrzu i zakłócają odbiór, 
ale ja się nie skarżę. U mnie widocznie lata 
mniej, bo nic nie sieje.

Wybrałam kabel Belkina. Teraz to już 
staroć, zastąpiony kilkoma następnymi 
modelami, ale działa bez zarzutu – a uży‑
wam go już trzy lata! Przede wszystkim 
– nie lata w gnieździe zapalniczki. Siedzi 
sztywno, nie rozłącza się – to gwaran‑
tuje, że muzyka gra. Kierowca nie musi 
grzebać ciągle przy kablach. Nie świeci 
się jak choinka – ma malutki ledowy wy‑
świetlacz, pokazujący wyłącznie aktualną 
częstotliwość nadawania. Długi jest, więc 
może wędrować po całym samochodzie. 
Elastyczny – daje się więc zwinąć i nie pa‑
łęta pod nogami. Taki sobie prosty „coś”.

Czasem gryzie mnie trochę sumienie 
i zastanawiam się, czy ze mną przypad‑
kiem jest coś nie tak? Bo przecież w takim 
towarzystwie (naszych kolegów‑gadżecia‑
ży), powinnam się zarazić jakąś nowinką 
techniczną. A może to nie wypada tak? 
Bo Panowie z  redakcji w dniu premiery 
po iPhone’a 4 przylecieli, a ja będąc tu na 

Z iPhone’a do radia

 Obejrzałam wszystko, 
co mieli w sklepach. 
Ten z pilotem, tamten ze 
stojaczkiem. No piękne, 
powiadam. Późne „Rokokoko”.



2/2011 20FELIETONY

Rys. Marta Sławińska

miejscu swojego 3GS‑a do tej pory nie wy‑
mieniłam? Bo wszyscy iPadują, od czasów 
kiedy jeszcze iPada nie było w ofercie pol‑
skiej, a ja mam go w sklepie 15 minut od 
domu i nie kupiłam? Bo powinnam kupić 
super‑hiper radio z wejściem na każdy od‑
twarzacz, co to jak je wyłączę, to wszyscy 
będą słyszeć, że dalej gra? Tylko, co ja po‑
radzę na to, że lubię to moje złomowate 
radio i ten kabelek i półeczkę? Że mi tak 
wygodnie i naturalnie i dobrze?

W najbliższym czasie auta nie zmie‑
nię, bo też je lubię. Jak stare papcie. 
Nie ruszają mnie Ferrari, Asto‑
ny i inne Bentleye. Ani wyso‑
ka, ani nawet średnia półka. 
Moją wieczną miłością jest 
Discovery – stara buda, auto 
nie do zdarcia. Tylko trzeba 
sobie długą rurę zafundo‑
wać, żeby do stacji ben‑
zynowej starczyło. 
Albo jeździć dizlem, 
a  to nie dość, że 
hałasuje, to jesz‑
cze kopci. Zaraz 
pewnie dostanę 
po głowie, że 
nowe dizle to 
inna bajka, ale 
nowych dizli 
nie wsadza‑
li do starych 
Discovery!

Cóż mogę 
powiedzieć? 
Jeśli macie 
stare radio, 
które lubicie 
i  nie chcecie in‑
stalować elektro‑
nicznych choinek, 

to zamiast szpanować, kupcie sobie 
kabelek.

Kabelek zawsze załatwia sprawę, jest 
niezastąpiony jak taśma klejąca, na któ‑
rą wiele rzeczy daje się naprawić. Kiedyś 
podklejało się nią gąbeczkę do kart graficz‑
nych, które odpadały z płyty. Żeby laptop 
jeszcze trochę pochodził. Wiem, bo sama 
tak robiłam. Niektóre dawało się napra‑
wić bardzo skutecznie, działały tak dłu‑
go, aż popsuło się w nich coś zupełnie 
innego. W  taśmie jest prawdziwa moc. 
I oczywiście w kabelkach, które serdecz‑
nie polecam. @

 A ponieważ jedyną rzeczą, 
którą zawsze mam przy 
sobie jest iPhone, a iPhone 
wyposażony jest w iPoda, 
to nie ma się nad czym 
zastanawiać. Trzeba sprawić, 
żeby iPhone grał, radio 
odbierało i podawało dalej, do 
głośników. Tylko jak?
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Reset, czyli Joanna i Stefan 
– dzielni pracownicy marketingu

najbardziej to mi zależy na sza-
cunku. Konkurencji się nie boję. 
Konkurencja zawsze musi prze-
grać. I przegrywa. Treścią i mi-
sją mojego powołania jest: „Ja-
kością wygrywać z konkurencją”. 
I wygrywam.

  Sławomir Durasiewicz 

Kiedyś w PRL‑u funkcjonowała taka aneg‑
dota. Jak wojsko przyjmowało w swoje 
szeregi kandydatów na żołnierzy zawo‑
dowych, to wisiał napis „WITAMY WAS”. 
Ale jak już ktoś pod nim przeszedł, zna‑
czy zapisał się, to mógł zobaczyć, że z dru‑
giej strony napis wygląda zgoła inaczej – 
„MAMY WAS”.

Wielkie korporacje, mam na myśli ban‑
ki, operatorów sieci komórkowych czy do‑
stawców Internetu (ISP), dealerów samo‑
chodowych i  sprzedawców wszelkiego 
autoramentu na wielką skalę, którzy wa‑
bią nas niewyobrażalnymi profitami, do 
których będziemy mieli za chwilę dostęp, 
jeżeli tylko założymy sobie konto, wyku‑
pimy usługę czy cokolwiek zakupimy, wa‑
bią nas właśnie takim transparentem. Se‑
kundę później znajdujemy się po drugiej 
stronie i już nikt nas nie „WITA” tylko „NAS 
MA”. A nam nie pozostaje nic innego tylko 
wypełniać podpisane obowiązki, siedzieć 
cicho, nie wymagać i dopłacać.

I  żeby nam nie było za lekko, no bo 
przecież uciążliwy klient, domagający się 
uznania swoich racji, może za chwilę spa‑
raliżować swojego nowego pana skacząc 
mu po głowie, wielkie korporacje wprowa‑
dzają dla nas wszelkie możliwe ułatwie‑
nia komunikacyjne, które generalnie chro‑
nią ich, a nie nas.

Jadąc samochodem, metrem czy tram‑
wajem w tłoku i ścisku musimy odbierać 
telefony z banku, bo bank właśnie ma 
dla nas cudowny projekt i natychmiast 
musi się z  nami kontaktować. Dostar‑

czyciel jakiejś usługi, o każdej porze dnia 
i nocy może nam wysłać smsem ponagle‑
nia, że jeszcze nie zapłaciliśmy za usługę, 
że czegoś tam brakuje, że za coś trzeba 
dopłacić. Przy czym wolno się pomylić. 
Operator sieci może nam wysyłać smsy, 
które przecież nie są spamem ani niechcia‑
ną reklamą, tylko zwykłym działaniem 
biznesowym.

W odwrotną stronę to nie działa. W każ‑
dym razie nie tak prosto.

Kiedy więc chcemy skontaktować się 
z bankiem albo ISP to zaczyna się horror. 
Przy czym tak jak zawsze w ambitnym fil‑
mie mającym za zadanie straszyć ludzi – 
najlepsze jest zawsze na końcu. Film wcale 
nie musi się dobrze kończyć. Jednak z fil‑
mu można zawsze wyjść i odetchnąć chłod‑
nym powietrzem. W życiu nie koniecznie.

I oto przykład. Przychodzimy do domu 
i stwierdzamy, że nie działa Internet. No 
dobra. Resetujemy urządzenia typu mo‑
dem i  router, bo to przecież najprostsza 
rzecz na świecie, którą możemy zrobić 
sami. Dobra. Reset. Chwila oczekiwania. 
Nie działa. Na wszelki wypadek drugi re‑
set. Nie działa. Może nawet trzeci. Teraz 
pozostaje telefon do Biura Obsługi Klien‑
ta (BOK).

Musimy sobie uświadomić, że powinni‑
śmy zanotować godzinę rozpoczęcia roz‑
mowy z BOKiem. To ważne. Zazwyczaj 
nie bierzemy tego pod uwagę.

Kiedy nam się bardzo śpieszy, no bo 
właśnie musimy z  domu wysłać pilną 
pocztę, to nie dość, że nie działa Internet, 
ale również dodzwonić się trudno. I tu za‑
czyna się zabawa. Kiedyś telefon był zaję‑

Rys. Marta Sławińska
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ty i basta. Teraz mamy progres. Tak by się 
wydawało. Telefon nie jest zajęty, właśnie 
się połączyliśmy i  co prawda nie zaczy‑
namy rozmawiać, ale jesteśmy na dobrej 
drodze. Mamy w tym momencie świado‑
mość, że nikt nas nie lekceważy. Rozpo‑
czynamy pseudo rozmowę – z miłą panią 
Joanną Magnetofon. Niekiedy, jak mamy 
szczęście, swym aksamitnym głosem ra‑
czy nas Stefan Nagrany.

Najpierw oczywiście poddawani jeste‑
śmy formułom identyfikacyjnym. A więc, 
zaczynamy na gwałt wyszukiwać piny 
i identyfikatory, hasła i loginy, i kiedy już 
je mamy zaczynamy pracowicie wciskać 
klawiaturę. Następnie Joanna Magneto‑
fon albo Stefan Nagrany miłymi głosami 
uprzedzają nas, że dla naszego dobra nie‑
które rozmowy zostaną nagrane i  jeże‑
li nie mamy na to ochoty to możemy się 
rozłączyć i przyjść do ich siedziby. (Sic!!!!) 
Wbrew pozorom warto o tym pamiętać.

Teraz Joanna albo Stefan, trochę zawie‑
dzeni tym, że nie chcemy przerwać roz‑
mowy, proponują nam uszczegółowienie 
problemu. Klawiatura ma dziesięć cyfr 
oraz hash (kratkę dla niezorientowanych) 
i gwiazdkę, którym przyporządkowane są 
wszystkie możliwe – oczywiście w skali 
ogólnej – problemy, które nas nurtują. Ja‑
sne przecież, trzeba być przygotowanym 
na to, że problem może być wielowątko‑
wy i na jednym naciśnięciu się nie skończy. 
Kiedy więc już przebrniemy przez ten, jak 
się okazuje Fire Wall dla klientów i mamy 
pewność, że Joanna Magnetofon albo Ste‑
fan Nagrany doprowadzili nas do momen‑
tu, że zostaniemy za chwilę połączeni cho‑
ciażby z technikiem, otrzymujemy całkiem 
uczciwy komunikat, że „obecnie wszystkie 
linie są zajęte” i czasami lekko zajefajny ko‑
munikat o czasie oczekiwania. Jako opcja.

W sumie to możemy podjąć teraz uczci‑
wą decyzję, co do odłożenia rozmowy na 
inny moment lub dalej słuchać bardzo do‑
brej muzyki z telefonu, przerywanej czasa‑
mi miłymi głosami Joanny i Stefana.

Jeżeli w tym momencie przyjdzie nam 
do głowy chwila refleksji, to możemy się 
zorientować, że rozmawiamy przez ko‑
mórkę, a przez stacjonarny byłoby taniej. 
Decyzja należy do nas. Czy zatem zmie‑
niamy telefon?

Zwycięża racjonalizm. Po co wydawać 
ciężko pożyczone pieniądze? Rozłączamy 
się. Za chwilę może przecież być luźniej, a ze 

stacjonarnego na pewno jest taniej. Jeżeli te‑
raz nie zerknęliśmy na zegarek, to ciemno‑
ta ogarnia nas co raz bardziej, ale co tam.

Robimy sobie coś do picia. Nie zaleca‑
na jest herbata ani kawa ze względu na 
właściwości zwiększające ciśnienie w ukła‑
dach dokrewnych. Po co, prowadząc ner‑
wową rozmowę, zwiększać sobie szan‑
se na zawał?

Należy pamiętać, że bardzo nam się śpie‑
szyło. A Internetu jak nie było, tak nie ma.

Nauczeni wcześniejszym doświadcze‑
niem przygotowujemy sobie wszystkie 
piny, loginy hasła i identyfikatory, bierze‑
my coś do pisania i  rozsiadamy się wy‑
godnie przy telefonie stacjonarnym. Nie 
zapominamy oczywiście o napoju i wcze‑
śniejszym skorzystaniu z  toalety. Teraz 
możemy rozpocząć procedurę od począt‑
ku. Przedtem, tak na wszelki wypadek, 
kilkakrotnie resetujemy modem i  route‑
ry, patrząc czy aby połączenie ze światem 
przypadkiem się nie pojawiło. Ano nie po‑
jawiło się. Czyli trzeba dzwonić.

Jeżeli nasz telefon stacjonarny ma funk‑
cję głośnego mówienia, możemy czuć się 
wygrani. Mamy wolne ręce – gestykula‑
cja jest tu wskazana. Pomaga. Jeżeli dys‑
ponujemy przenośną słuchaweczką, nie 
krępującą nam ruchów, jesteśmy wygra‑
ni w dwójnasób. Możemy w domu wy‑
konywać wiele czynności, z gotowaniem 
i zmianą pieluch włącznie.

Rozpoczynamy więc procedurę rozmo‑
wy. Wybieramy numer. Łączenie, identyfi‑
kacja i oczekiwanie. Jak zawsze towarzy‑
szą nam Joanna Magnetofon lub Stefan 
Nagrany. Cudowne dzieci telemarketingu. 
Te ich nadzwyczajne głosy potrafią działać 
cuda. Przeprowadzą nas przez wszelkie 

problemy z połączeniem i dotarciem do 
operatora, który po pewnym czasie ocze‑
kiwania raczy się do nas odezwać.

Kiedy wreszcie usłyszymy głos żywe‑
go człowieka, jakoś lżej się robi na ser‑
cu i możemy wreszcie podzielić się z nim 
nurtującym nas problemem. Bo przecież, 
o czym nasz interlokutor nie wie, nie dzia‑
ła nam Internet.

A potem głos po drugiej stronie z tro‑
ską pyta:

– Czy resetował Pan urządzenia?
– Tak – odpowiadamy tonem znawcy.
– Za chwilę połączę pana z technikiem.
Mamy znowu chwilę oczekiwania. Mo‑

żemy spokojnie zamieszać na patelni i od‑
lać ziemniaki, jeżeli dysonujemy przeno‑
śną słuchaweczką. Joanna Magnetofon 
lub Stefan Nagrany pomogą nam prze‑
brnąć przez dodatkowy czas oczekiwa‑
nia – od tego są.

Prawie bezboleśnie otrzymujemy połą‑
czenie z technikiem. Przecież minęło klika 
minut, to krócej niż poprzednio.

Relacjonujemy problem, bo przecież 
człowiek zwany technikiem nie jest świę‑
tym. On nie wie, o  co chodzi. Jeszcze 
przed chwilą jadł drożdżówkę i zapijał her‑
batą lub kawą (on może), a teraz mu ktoś 
d… zawraca.

– Po mojej stronie wszystko w porząd‑
ku – rzeczowo wyjaśnia technik.

– Ale ja nie mam Internetu – rzeczowo 
wyjaśniamy technikowi.

– Czy resetował Pan modem i router? – 
rzeczowo pyta technik.

 Należy pamiętać, że bardzo 
nam się śpieszyło. A Internetu 
jak nie było, tak nie ma.

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl

http://twitter.com/imagazinepl
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– Tak – odpowiadamy równie rzeczowo.
Technik zmienia technikę prowadzenia 

rozmowy, jego ton mięknie, jeszcze nie 
wiemy, dlaczego. W sumie będzie zaraz 
wiadomo, ale teraz jeszcze nie jest.

– OK, przejdźmy to razem, proszę wy‑
łączyć zasilanie modemu i routera i odłą‑
czyć kabel koncentryczny – proponuje 
technik. Zastanawiamy się, dlaczego aku‑
rat kabel koncentryczny. Zasilanie tak, 
ale koncentryk? Ale w końcu to on jest 
technikiem i  to on reperuje nam Inter‑
net. Niech ma.

Ten kabel trzeba wykręcić, to trwa. No 
dobra, poszło. Kable odłączone. Meldu‑
jemy technikowi o wykonaniu zadania.

– Proszę teraz podłączyć kabel koncen‑
tryczny i kable zasilające.

To proces, myślimy. Ale trzeba się brać 
do roboty. Czas nas goni. Mieliśmy wysłać 
pilną pocztę. Obiad też czeka i  stygnie. 
Pies czeka na spacer, a dzieci zasikane.

Za chwilę meldujemy wykonanie 
za dania.

– Czy palą się wszystkie lampki?
– Tak, zapaliły się.
– To ma pan Internet.
I to był ten cud, na który czekaliśmy – 

mamy Internet, którego nie mieliśmy, 
a który powinniśmy mieć, bo za niego 
zapłaciliśmy.

Wina tkwiła po stronie… no właśnie, ni‑
komu nie udowodnimy, że po stronie ISP. 
Wina tkwiła po naszej stronie, bo nieumie‑
jętnie resetowaliśmy urządzenie.

Wcześniej napisałem, że technik zmienił 
ton. On nie zmienił tonu tylko po to, aby 
zachęcić nas do przeprowadzenia resetu. 
On zmienił ton również po to, aby pokazać, 
że po naszej stronie siedzi baranek, który 
nie potrafi zresetować urządzenia. Bo prze‑
cież problem tkwi w resecie. Reset został 
przeprowadzony i problem się rozwiązał.

Jak zwykle może się jednak okazać, że 
jest tu jeszcze drugie dno, o którym do tej 
pory nie mieliśmy pojęcia.

Jeżeli wcześniej patrzyliśmy na zegarek 
to możemy mieć pewność że:
a) Rozmowa z BOKiem trwała godzinę.
b)  Połączenie kosztowało nas (tu trzeba 

dobrze poszukać, bo tę informację po‑
dają drobnym drukiem) 1,80 za minutę 
z telefonu stacjonarnego, czyli na „na‑
prawę” wydaliśmy 108 zł, a więc więcej 
niż na Internet za cały miesiąc.

c)  Nie umiemy resetować i to jest nasz ból. 
Jesteśmy tępi i nic nie wskazuje na to, 
że się coś zmieni w najbliższym czasie. 
Jeżeli znowu zabraknie nam Internetu, 
to sytuacja się powtórzy i znowu okaże 
się, że reset rozwiązał problem.
Mam takie wrażenie, że ISP więcej zara‑

bia na BOKu (na boku), niż na działalności 
CORE BUSSINESS zarejestrowanej w KRS‑ie. 
Z zasłyszanych informacji wiem, że BOK 
ma pełne słuchawki roboty.

A  jeżeli tak jest, to Drogi Czytelniku, 
miej na uwadze to, jak ciężką pracę wy‑
konuje Joanna Magnetofon i Stefan Nagra‑
ny, w bardzo umiejętny sposób podtrzy‑

mując rozmowę i jakie z ich strony mogą 
spotkać Cię jeszcze niespodzianki! Bo ja, 
nie dość, że dowiedziałem się, jakim je‑
stem nieukiem, co nie potrafi zresetować 
urządzeń, ale również zapewniłem mo‑
jemu ISP, bez wychodzenia z domu, war‑
tość dodaną.

Nic o tym nie wiedząc, wartość doda‑
ną zapewniłem też sobie. Co prawda na 
minusie – ale zawsze wartość dodaną. 
Mam w domu telefon stacjonarny, z któ‑
rego nie prowadzę rozmów, za który pła‑
cę stały, najmniejszy z możliwych abona‑
ment, którym nie zawracam sobie gitary. 
Mam taki stacjonarny telefon, który jak 
już wszystko wysiądzie, to działa na sto 
procent. To taka ostatnia deska ratunku.

No więc jakiś czas po moich przygodach 
z resetem, jakaś inna Joanna Magnetofon 
zaczęła wydzwaniać na mój, ów, stacjo‑
narny telefon. Coś mówiła, ale przyznam, 
że ją zlekceważyłem. Dosyć dałem jej za‑
robić. Właściwie jestem przyzwyczajony 
do tego, że próbują mi ciągle coś sprze‑
dać, przeprowadzać ankietę, o coś się do‑
pytywać. Jak dzwoni stacjonarny, to naj‑
częściej odkładam słuchawkę.

Pół roku później potrzebowałem za‑
dzwonić ze stacjonarnego i okazało się, 
że to nie jest możliwe, bo telefon działa 
tylko w jedną stronę. Do mnie można się 
dzwonić, ale ja już nie mogę. Szlag mnie 
lekko trafił, więc zacząłem niczym Sher‑
lock rozwiązywać tę zagadkę.

A zagadka trudna nie była. Te sto osiem 
złotych, które natłukłem dzwoniąc do 
BOKu, przekroczyło wartość dotychczas 
automatycznie płaconego abonamentu. 
Olałem Joannę Magnetofon, próbującą 
mi dać do zrozumienia, że nie opłaciłem 
telefonu – jak to nie opłaciłem – abo‑
nament płaci się automatycznie. Znowu 
coś nachrzanili. I w rezultacie telefon mi 
odłączyli.

Jeżeli rozmawiasz z głosem z puszki 
pamiętaj, Drogi Czytelniku, że zaprogra‑
mowany jest on na więcej scenariuszy niż 
ci się wydaje. Czas, kiedy z całą pewno‑
ścią było tak, że maszyna była głupsza od 
człowieka, dawno minął. Teraz może i jest 
głupsza, ale za tą maszyną stoi wcale nie 
głupi człowiek, który zawsze, w najgłup‑
szy sposób na świecie, potrafi udowodnić 
ci to, że nawet nie potrafisz wykonać przy‑
zwoitego resetu.

A przecież Reset Jest Najważniejszy. @

http://www.dailytech.pl


2/2011 24FELIETONY

Android 3.0:
Zróbcie miejsce dla Google
Tablety z Androidem obecne są 
na rynku dłużej niż iPad. Już 
w połowie 2009 roku, podczas 
wystaw takich jak CeS lub Cebit, 
prezentowane były urządzenia 
określane mianem tabletów. 
Szczególnie chińscy wytwórcy 
elektroniki bardzo szybko 
wyczuli, że Android jest dla 
nich tym, czym Windows był 
dla producentów komputerów 
stacjonarnych, pod koniec lat 
80. i na początku 90., czyli 
brakującym ogniwem pomiędzy 
sprzętem a użytkownikiem.

  Paweł Iwaniuk 

To, co mieliśmy okazję zobaczyć 
w 2009 roku, dalekie jest jednak od urzą‑
dzeń, z którymi chcielibyśmy pracować na 
co dzień. Android był wtedy całkowicie nie 
przygotowany do pracy na tabletach. Mo‑
bilny system Google do wersji 2.1 nie był 
nawet w pełni przygotowany do pracy na 
smartphonach. Porównać można go było 
do Windows 3.11, który już pozwalał ko‑
rzystać z komputera, ale dopiero Windows 
95 oraz kolejne jego odmiany pozwoliły 
ów komputer wykorzystać.

We wrześniu ubiegłego roku, Google 
dało wyraźnie do zrozumienia, jaka jest 
przyszłość Androida w  tabletach. Hugo 
Barra, szef działu mobilnego Google, 
stwierdził, że należący do jego firmy sys‑
tem, w aktualnych wtedy wersjach, nie 
jest zoptymalizowany pod kątem urzą‑
dzeń z większym, dotykowym ekranem, 
a co za tym idzie, nie może konkurować 
z iPadem. Zaskakująca szczerość, ale taki 
był oficjalny komunikat koncernu.

Niedługo potem, w sieci pojawiły się 
informacje, a raczej pogłoski mówiące, że 
Android 3.0 (Honeycomb) ma być pierw‑
szym systemem w swojej linii, który bę‑
dzie przystosowany do pracy z tabletem. 
Na początku stycznia bieżącego roku plot‑

ki zostały ostatecznie potwierdzone. Pod‑
czas targów CES oficjalnie zaprezentowana 
została nowa wersja Androida oraz pierw‑
sze urządzenie, które będzie z niej korzy‑
stało – tablet Motorola Xoom.

Pierwsze informacje oraz prezenta‑
cje dotyczące Honeycomb pokazują, że 
Google dokonało drastycznych zmian 
w  interfejsie Androida. Użyłem słowa 
„drastycznych”, bowiem nowy pulpit w ni‑
czym nie przypomina tego, znanego z po‑
przednich generacji. Interfejs został zapro‑
jektowany całkowicie z myślą o dużym 
ekranie tabletu. Całość nabrała bardzo 
trójwymiarowego wyglądu. Największą 
zaletą tabletów z Androidem (nie tylko 
w wersji 3.0) jest, według mnie, możli‑
wość wykorzystania widgetów na pulpi‑
cie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się 
między innymi, jaka jest pogoda w na‑
szym mieście, zobaczyć wpisy z ulubio‑
nego bloga bądź sprawdzić pocztę bez 
konieczności uruchamiania jakiejkolwiek 
aplikacji. Brakuje mi tej funkcjonalności 
w iPadzie. Myślę, że w kontekście duże‑

go, dotykowego ekranu widgety są jesz‑
cze bardziej przydatne niż w przypadku 
smartphonów.

Zlikwidowane zostały, charakterystycz‑
ne dla Androida, fizyczne przyciski pod 
ekranem. Zastąpił je wirtualny pasek 
wielofunkcyjny, który wyświetla 3 przy‑
ciski: wstecz, powrót do głównego ekra‑
nu oraz przełączanie pomiędzy aplikacja‑
mi. Przyznaję, że nie jestem całkowicie 
przekonany do takiego rozwiązania. Pa‑
sek wyświetlany będzie także w aplika‑
cjach pełnoekranowych, zawsze zajmując 
część powierzchni ekranu. Jeśli w jakiejś 
grze, powiedzmy wyścigowej, będziemy 
korzystali z wirtualnych przycisków i na‑
gle palec nam się omsknie w lewy dolny 
róg ekranu (tam wyświetlane będą przy‑
ciski nawigacji systemowej), to, co wte‑
dy? Koniec gry? A co jeśli urządzenie do‑
zna „zwisu”, a wirtualne przyciski razem 
z nim? Wtedy pozostaje tylko twardy re‑
set. Natomiast fizyczny wstecz lub powrót 
do ekranu głównego, kilka razy (w moim 
przypadku) uratowały już sytuację. Z osta‑
teczną oceną powstrzymuję się do pierw‑
szych testów.

Kolejną funkcjonalnością, w której za‑
szły zmiany jest fabryczna przeglądar‑
ka internetowa. Nowa wersja ma zdecy‑
dowanie bardziej desktopowy wygląd. 
Umożliwia przeglądanie stron w kartach, 
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dlatego też (przynajmniej na początku) 
nie będzie konieczne instalowanie nakła‑
dek. Poza tym, przeglądarka posiada funk‑
cję synchronizacji zakładek z przeglądarką 
Chrome, co zdecydowanie ułatwia kontakt 
z ulubionymi miejscami w sieci. Android 
już od wersji 2.2 wspiera Flasha w stro‑
nach internetowych. Jeśli dodamy do tego 
optymalizację tej technologii przez układy 
NVIDIA Tegra to Android 3.0 może już nie‑
długo zabłysnąć najlepszą na rynku prze‑
glądarką internetową (o ile nie dowiemy 
się o jakichś błędach).

Nie będę pisał o  wsparciu wideo‑
konferencji w nowym Androidzie. Ta funk‑
cjonalność udostępniona została wraz 
z wersją 2.3. Zbliżając się do końca, wspo‑
mnę o  innej, zastanawiającej mnie kwe‑
stii. Jak będzie wyglądała kompatybilność 
z aplikacjami napisanymi dla starszych ge‑
neracji Androida oraz niższych rozdzielczo‑
ści? Możliwe, że gdy przeczytacie te słowa, 
sprawa będzie już jasna. W momencie pi‑
sania ich, nic nie jest oczywiste. Sposób, 
w jaki Google rozwiąże tę kwestię może 
okazać się decydujący dla sukcesu table‑
towego Androida.

Podsumowując. Google chce być waż‑
nym graczem na rynku tabletów. Moż‑
liwe, że najważniejszym. Mam jednak 
pewne wątpliwości dotyczące zmian, ja‑
kie wprowadzono w nowej wersji syste‑
mu, a szczególnie w jego interfejsie. Oba‑
wiam się, że dotychczasowi użytkownicy 
Androida mogą poczuć się nieco zdradze‑
ni tą zmianą w przyjętej komunikacji wi‑
zualnej. Pomimo to, pomimo moich wąt‑
pliwości, cieszę się obserwując działania 
Google. Konkurencja i różnorodność. Tego 
potrzebujemy w kształtującym się jeszcze 
segmencie tabletów. @

http://www.inis.pl
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POKA
MAKA
Teraz moja kolej… Po Mateuszu i Wojtku szanowni 
koledzy stwierdzili, że w końcu może ja bym pokazał 
Wam, co mam na biurku.

Mój zestaw składa się z kilku elementów wzajemnie się uzupeł‑
niających. Podstawę stanowi komputer. Jest to Macbook Pro 17" 
z połowy 2009 r., czyli C2D 2,8 GHz z 8 GB RAM z ostatnio za‑
montowanym do testów dyskiem SSD. O dysku tym możecie 
przeczytać w dalszej części numeru. Jestem przyzwyczajony do 
tej wielkości komputera, choć przy 17" jest on raczej mało prze‑
nośny. Rozmiar wynika z tego, że wcześniej nie miałem dodat‑
kowego monitora, a zawsze brakowało mi miejsca na ekranie. 
Dlatego, po 15‑calowym „Titanicu”, zaopatrzyłem się w pierw‑
szego Powerbooka 17", a potem przedostatni model Macbooka 
Pro 17" – jeszcze w wersji nie‑unibody. Teraz, gdy już mam ze‑
wnętrzny monitor, zastanawiam się nad tym, jaki będzie mój 
następny komputer – myślę, że jednak mniejszy. Obawiam się 
jednak, że raczej jeszcze długo nie będę nic zmieniał – mój kom‑
puter jest szybki i w pełni wystarcza mi do pracy. Poza tym, ma 
jeden bardzo fajny dodatek, który czyni go absolutnie unikal‑
nym – własnoręczny podpis Steve’a Wozniaka na obudowie. 
 Steve podpisał mi się podczas wywiadu, który z nim przeprowa‑
dzałem, kiedy był w Polsce w październiku 2009 roku. Dla wygo‑
dy komputer stawiam zawsze na podstawce iLap, która posiada 
bardzo wygodną poduszkę pod nadgarstki. Nie jestem też fa‑
nem touchpadów – zdecydowanie preferuję myszki, a już przede 
wszystkim Magic Mouse. Wiele osób nie lubi jej, ale ja jestem tak 
przyzwyczajony, że gdy przesiadam się na inną, to nie mogę się 
odnaleźć. Magic Mouse oczywiście używam z alternatywnym 
sterownikiem, który wyciska z niej wszystkie dobrodziejstwa.

Kolejnym elementem mojego zestawu, z którym bardzo 
się zżyłem, jest monitor. Obecnie jest to już nieprodukowany 

Apple Cinema Display 24" LED. Został on niedawno zastąpio‑
ny modelem 27", a szkoda. 24 cale są w pełni wystarczające 
i na tyle „kompaktowe”, że mieszczą się w miarę swobod‑
nie na biurku. Cinema Display ma fantastyczną funkcję – jest 
„niby” dockiem do mojego Macbooka, ponieważ ma kabel, 
który umożliwia podpięcie zasilania do komputera oraz prze‑
niesienie do monitora złącz USB, czyniąc z niego huba. Dzię‑
ki temu mam na stałe wpięty do komputera dysk, który służy 
mi jako magazyn artykułów i grafik do numerów iMagazine. 
Do monitora podpięty jest też na stałe dock do iPhone’a oraz 
czytnik kart CF/SD.

Gdy wracam do domu, praktycznie nie wyjmuję kompute‑
ra z  torby. Wszystkie sprawy jestem w stanie załatwić dzię‑
ki  iPadowi. Jest on poręczny, lekki i mobilny. Posiadam wersję 
64 GB WiFi+3G. Dużo czasu spędzam poza biurem i pomimo 
tego ciągle pracuję. Pojemność 64 GB służy mi często jako prze‑
nośny dysk na zdjęcia z podróży. Wbudowany modem 3G uła‑
twia mi bardzo mobilną pracę – maile, dokumenty itd. Ostatnio 
coraz częściej piszę nawet artykuły do iMagazine na iPadzie. Od 
kiedy mamy polską klawiaturę i słownik, a Pages jest w stanie 
zapisywać pliki na iDisku, to mobilna praca na iPadzie jest na‑
prawdę przyjemna i funkcjonalna. Na zdjęciu iPad stoi na pod‑
stawce A‑Frame Griffina.

Na co dzień też nie mogę rozstać się z  iPhone’em. Miałem 
2G, potem 3GS, a obecnie 4. Według mnie jest fenomenalny. 
Ekran poraża. Szybkość jest kosmiczna. OK, poleciałem. Po pro‑
stu jest to bardzo dobry telefon, który de facto jest też bardzo 
wygodnym komputerem.

Na koniec jeszcze jedna bardzo ważna sprawa – róbcie backu‑
py. Uratowały mi one już nieraz skórę. Obecnie używam Time 
Capsule – w poprzednim wydaniu iMagazine mogliście prze‑
czytać o wymianie dysku w moim egzemplarzu. @

Dominik Łada
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Czytanie audio-książek i robienie notatek za pomocą iPhone’a

Mol audiobookowytekst: Michał Śliwiński

Nie jestem zawodowym kierowcą, ale jak każdy mąż/
tata/opiekun ogniska domowego (niepotrzebne skre-
ślić), często siedzę za kółkiem i jeżdżę tu i tam, aby za-
łatwić różne sprawy. Przeważnie są to krótkie dystan-
se, wymagające maksymalnie 30 minut ciągłej jazdy, 
ale czasami zdarzają się i dłuższe, choćby na przykład 
weekendowe wyjazdy rodzinne lub urlop. Jeśli podczas 
prowadzenia samochodu nie rozmawiam ze współpasa-
żerami, to aby nie „marnować czasu” czytam książki... 
a właściwie – słucham audiobooków.

Od kiedy zacząłem słuchać książek w samochodzie, okazało się, 
że jestem całkiem niezłym „czytelnikiem” i okazji do posłucha‑
nia czegoś ciekawego i inspirującego jest sporo. To powoduje, że 
osoba taka jak ja, która ma małego świra na punkcie produktyw‑
ności i efektywności, nie marnuje żadnej chwili i pochłania coraz 
to nowsze tytuły w całkiem niezłym tempie.

Słuchanie książek za pomocą 
iPhone’a jest przyjemne…
Zaczniemy od tego, że kupuję książki na stronie Audible, wrzu‑
cam je do iTunes i synchronizuję z moim iCudem. Nic w tym od‑
krywczego, ale muszę przyznać, że proces jest szybki, sprawny 
i przyjemny.

Do iPhone’a podłączam jego standardowy zestaw słuchawko‑
wy i wsiadając do samochodu montuję sobie moje iCudo w aucie 
na przewidzianej do tego podstawce. Wkładam jedną słuchaw‑
kę (tę z pilotem) do mojego prawego ucha. W niektórych krajach 
nie wolno prowadzić samochodu ze słuchawkami na uszach, ale 
ja uznaję jedną słuchawkę za „zestaw głośnomówiący” i staram 
się tym nie przejmować.

Wybieram sobie audiobooka do słuchania, odpalam samo‑
chód, klikam na pilota od słuchawek… i zaczynam „czytać”.

…ale jest jeszcze coś więcej – przygotowanie 
 iPhone’a do notowania
Słuchanie jest fajne, proste i przyjemne, ale czasami chciałbym 
sobie „cośtam” wynotować z tego, co słucham. Czasem też pod‑
czas „czytania” wpada mi do głowy pomysł na coś nowego, ja‑
kieś usprawnienie w mojej firmie lub po prostu pojawia się jakaś 
inna myśl, którą chcę „złapać”.

Wbrew pozorom „robienie notatek” w samochodzie podczas 
jazdy, przy okazji „czytania książek” jest możliwe i właściwie cał‑
kiem bezpieczne. Zaczynam od tego, że aplikację dyktafonu na 
iPhone, czyli „Voice memos” przerzucam na osobny „pulpit” w te‑
lefonie, gdzie nie ma innych ikon, poza tymi czterema na pasku 
na dole. Dzięki takiemu ustawieniu łatwiej mi jest „trafić” w tę 
aplikację, jeśli chcę coś „głosowo” zanotować. Tak samo warto 
przed jazdą wyłączyć automatyczne blokowanie się telefonu.

I teraz najciekawsza część: jak notować za pomocą  iPhone’a, 
wbudowanego pilota w słuchawki i aplikacji „Voice memos”:
1.  Słucham sobie audiobooka i chcę coś „zanotować” – klikam 

na pilota od słuchawek, aby zatrzymać odtwarzanie.
2.  Klikam na ekranie iPhone’a ikonę aplikacji „Voice memos”, aby 

ją włączyć.
3.  Przy otwartej aplikacji „Voice memos”, klikam na pilota od słu‑

chawek, aby włączyć nagrywanie notatki.
4.  Po „zanotowaniu” tego, co właśnie miałem na myśli, klikam 

na pilota od słuchawek, aby wyłączyć nagrywanie.
5.  Klikam przycisk Home, aby wyjść z aplikacji „Voice memos”
6.  Klikam ponownie na pilota od słuchawek, aby wznowić „czy‑

tanie” książki.
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W skrócie: muszę tylko dwa razy do‑
tknąć iPhone’a – aby włączyć „Voice me‑
mos” i aby z niego wyjść klikając na przy‑
cisk „Home”. W pozostałych sytuacjach 
wszystko włączam i wyłączam piloci‑
kiem iPhone, co jest bardzo wygodne, 
bo praktycznie nie dekoncentruje mnie 
podczas jazdy samochodem i wiem, że 
mogę spokojnie słuchać moich książek.

Ważne, aby potem te głosowe no-
tatki od razu przeglądać. Po powrocie 
do domu siadam przed komputerem 
i przeglądam po kolei zapisane notatki 
głosowe oraz wrzucam moje myśli do 
odpowiednich miejsc (projekty, zada‑
nia, notatki). Od razu kasuję notatki gło‑
sowe z iPhone’a po przesłuchaniu. Dzię‑
ki temu, zawsze jak wychodzę z domu, 
mam „czystego” iPhone’a, gotowego do 
przyjmowania moich nowych, świeżych 
myśli, zainspirowanych czytaną aktual‑
nie książką.

Polecam audiobooki i podcasty
Nasze iCudo się świetnie sprawdza jako 
narzędzie do konsumowania treści  audio. 
Od niecałego roku słucham książek i pod‑
castów za pomocą iPhone’a  i ze słabego 
czytelnika (2–3 książek rocznie) stałem się 
prawie „molem książkowym” (2–3 książ‑
ki miesięcznie), przy okazji słuchając też 
ciekawych podcastów i ucząc się czegoś 
nowego za każdym razem. Między in‑
nymi książkę autorów Chip and Dan He‑
ath: „Made to stick” w wersji papierowej 
miałem ze sobą na każdym urlopie, aby 
w końcu ją przeczytać... wkurzyłem się 
i kupiłem wersję audio, którą przeczytałem 
na trasie z nart z Austrii do domu, prowa‑
dząc samochód i jednocześnie robiąc całe 
mnóstwo notatek. Teraz, kiedy jesteśmy 
w  trakcie sezonu narciarskiego, polecam 
czytanie audiobooków na trasie... oraz na 
wyciągach, czekając,aż znajdziemy się na 
szczycie góry. Powodzenia! @

http://www.nozbe.com
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tekst: Norbert Cała

Zazwyczaj testuję różnego rodzaju gadżety do iPodów 
– głośniki, pokrowce, stacje dokujące i tym podobne. 
Nigdy jeszcze nie miałem przyjemności testować 
samochodu. Co więcej, samochód raczej marnie 
pasuje do profilu pisma. Mazda3  MPS jest jednak 
dość wyjątkowa i to z kilku powodów.

Mazda 3 MPSMazda 3 MPS
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giwanemu przez samochód profilowi BT, który daje możliwość 
nie tylko odtwarzania muzyki, ale też sterowania np. zmianą 
utworów. Po podłączeniu np. iPod’a touch będziemy mieli moż‑
liwość zmiany utworów wprost z kierownicy samochodu. Łago‑
dzi to choć trochę brak prawdziwego wsparcia dla iPod’ów, któ‑
rego brak jest chyba pomyłką projektantów. 

Jeszcze bardziej łagodzi to jakość dźwięku, jaki płynie z głośni‑
ków. Już przed odsłuchem miałem nadzieję, że system będzie 
grał dobrze. W końcu to BOSE. Bałem się jednak, że mała bryła 
samochodu (w końcu to kompakt) nie pozwoli na zbudowanie 
dobrej sceny. Tutaj jednak wszystko jest na swoim miejscu. Mimo 
zastosowania wspomnianych 10 głośników nie mamy wrażenia, 
że muzyka gra za nami. Wszystkie składowe dźwięku są słyszal‑
ne przed nami, a scena jest dość szeroka. Perfekcyjnie oddane 
są tony wysokie oraz bardzo niskie. Brakuje może trochę środ‑
ka, przez co mamy czasem wrażenie, że muzyka jest niepełna. 
To jednak nie do końca wada, sprzęt BOSE jest znany i chwalo‑
ny za właśnie taką charakterystykę. Nie pasuje ona może trochę 
do moich gustów, ale i tak system gra świetnie. Dawno nie sły‑
szałem tak dobrze grającego fabrycznego audio w samochodzie, 
a na pewno nie w samochodzie klasy kompakt.

  Powód drugi 
Mazda3 MPS to samochód wyjątkowo dobrze wyposażony. Lista 
opcjonalnych dodatków jest wyjątkowo uboga, wszystko otrzy‑
mujemy w cenie. Mamy dwustrefową klimatyzację, podgrzewa‑
ne pół‑kubełkowe fotele, system bez kluczykowej obsługi, plus 
sporo innych dodatków uprzyjemniających jazdę. Może jest tro‑
chę mało gadżeciarski. Próżno szukać w nim dużych, kolorowych 
wyświetlaczy, ba nawet nie ma małych kolorowych. Jednak od 

  Powód pierwszy... 
... najbardziej zgodny z profilem pisma to system nagłośnienia sa‑
mochodu. Został on stworzony przez firmę o uznanej renomie, 
czyli BOSE. To system bardzo rozbudowany, składa się bowiem 
z aż dziesięciu niezależnych głośników. Wśród nich na uwagę 
zasługują dwa głośniki wysokotonowe, subwoofer oraz głośnik 
centralny. Całość jest spięta razem układem dźwięku przestrzen‑
nego Centerpoint® Surround oraz modułem kompensacji szu‑
mów AutoPilot2®. Jednostka centralna zintegrowana z deską 
rozdzielczą samochodu posiada całkiem duże możliwości. Pozwa‑
la oczywiście na odbieranie radia FM, ale również posiada wbu‑
dowany 6‑płytowy zmieniacz płyt CD. Mamy przy tym wspar‑
cie odtwarzania plików MP3 nagranych na tych płytach. Daje to 
możliwość zgromadzenia w samochodzie całkiem pokaźniej bi‑
blioteki muzycznej. 

Jednak tym, co nas najbardziej interesuje jest oczywiście moż‑
liwość współpracy z iPodami oraz iPhone’ami. Tutaj, przyznam, li‑
czyłem na więcej. Szukałem jakiegoś wejścia USB, w które można 
wetknąć :) kabelek od iPoda. Niestety, nie ma go. Znalazłem za 
to wejście AUX w postaci gniazda Mini Jack. Umieszczone zostało 
ono w bardzo ciekawym miejscu – mianowicie w podłokietniku. 
Można tam włożyć naszego iPoda i podłączyć go poprzez gniaz‑
do słuchawkowe. Dodatkowo obok tego złącza jest dedykowane 
do zasilania odtwarzacza, gniazdo zasilania. Umieszczenie tego 
podłączenia w zamykanym podłokietniku ma swoje wady i za‑
lety. Zaletą jest to, że możemy iPoda zostawić w samochodzie 
bez obaw o kradzież. Wadą jest to, że podłączenie przez gniaz‑
do słuchawek nie daje możliwości sterowania iPodem, więc aby 
zmienić piosenkę musimy wyjąć go ze schowka. 

Na szczęście jest jeszcze inna możliwość podłączenia iPodów 
touch oraz iPhone’ów. Jest nią zestaw głośnomówiący w techno‑
logii Bluetooth. Oprócz tego, że umożliwia rozmowę telefoniczną 
poprzez iPhone’a, bez konieczności odrywania rąk od kierownicy, 
to jeszcze daje nam możliwość bezprzewodowego odtwarzanie 
muzyki właśnie przez iPoda touch, iPhone’a czy też iPada. Pod‑
łączenie przez Bluetooth jest bardzo wygodne, a to dzięki obsłu‑

 Dawno nie słyszałem tak dobrze grającego 
fabrycznego audio w samochodzie, a na pewno 
nie w samochodzie klasy kompakt
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dawna wiemy, że nie wszystko złoto, co się świeci, a nie każdy 
wyświetlacz równy każdemu i bardziej liczy się treść niż forma. 
Forma ta objawia się małym ciekłokrystalicznym wyświetlaczem 
ciśnienia doładowania, ukrytym między dwoma analogowymi ze‑
garami szybkościomierza i obrotomierza. Przyjemności, jaka pły‑
nie z obserwowania jak wzrasta jego wskazanie nie sposób po‑
równać nawet z muzyką, która płynie z głośników. Z resztą, gdy 
wskazanie tego wyświetlacza zbliża się do jedynki, to już dawno 
zapominamy o muzyce. Nasz umysł jest zajęty, bo pojawia się...

  Powód trzeci... 
… czyli niesamowity przypływ adrenaliny przy wciśniętym do 
podłogi pedale gazu. Za generowanie tej adrenaliny odpowie‑
dzialny jest silnik DISI o pojemności 2,3 litra podparty sporą turbo‑
sprężarką. Generuje on ponad 260 KM mocy maksymalnej przy 
5500 obr./min. i charakteryzuje się szybką reakcją na ruch pedału 
gazu, dzięki wysokiemu maksymalnemu momentowi obrotowe‑
mu 380 Nm dostępnemu przy niskich obrotach 3,000 obr. / min. 
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje tylko 6,1  sekundy, 
a prędkość maksymalna to 250 km/h. Czyni to z Mazdy3 MPS je‑
den z najmocniejszych samochodów z napędem tylko na jedną 

oś. Konkurentów o podobnej mocy jest na rynku bardzo mało. 
Cyferki tego nie oddają, ale samochód jest niesamowicie mocny 
i szybki. Moim zdaniem jednak największym osiągnięciem inży‑
nierów jest jednak sposób, w jaki ta duża moc jest osiągana. Stara‑
no się uniknąć nagłych wzrostów momentu obrotowego, charak‑
terystycznych dla samochodów wyczynowych i zachować liniową 
charakterystykę mocy i momentu obrotowego. Daje to kierowcy 
poczucie ogromnej mocy na każdym z biegów. Dodatkowo, tak 
zaprojektowano obie półosie, aby zminimalizować wpływ napę‑
du na układ kierowniczy. Udało się to prawie znakomicie i samo‑
chód daje ogromną przyjemność z jazdy, choć niedoświadczony 
kierowca poruszający się po niezbyt równych, polskich drogach, 
powinien uważać na mocne wciskanie pedału gazu. Samochód 
przy maksymalnych przyśpieszeniach lubi trochę „pomyszkować” 
przodem. Jest jednak cały czas, za sprawą dynamicznej kontroli 
stabilności (DSC), kontrolowany. Praca silnika została zoptyma‑

lizowana dzięki wprowadzeniu pokrywy silnika z umieszczony 
w niej otworem doprowadzającym powietrze chłodzące do in‑
tercoolera. Ten otwór na masce to wstęp do…

  Powodu czwartego 
Mazda3 MPS (Mazda Performance Series) to samochód, który już 
stojąc powoduje, że serca miłośników samochodów zabiją szyb‑
ciej. Czerpie ona z designu Mazdy3 drugiej generacji, który już jest 
nowoczesny i dynamiczny. Do tego dodano bardzo dużo spor‑
towych dodatków w stylu wlotu na masce, które czynią nową 
Mazdę3 MPS samochodem o bardzo agresywnym wyglądzie.

Wlot powietrza umieszczono pośrodku pokrywy silnika, maska 
jest przez to nieznacznie podniesiona i może przywodzić na myśl 
amerykańskie muscle cary. Oprócz wlotu na masce, na agresyw‑
ną stylizację składa się przedni zderzak z ogromnymi wlotami po‑
wietrza oraz błotniki, znacznie większe od standardowych. Pod 
nimi znajdują się nowe, 18‑calowe felgi obute w opony Dunlop 
w rozmiarze 225/40R18 zaprojektowane specjalnie dla tego mode‑
lu. Boczna linia samochodu zdominowana jest przez dodatkowe 
progi, które wizualnie obniżają środek ciężkości samochodu i do‑
dają sportowego charakteru. Tył samochodu jest zdominowany 
przez bardzo duży tylny spoiler oraz dwie wielkie końcówki ukła‑
du wydechowego. Nasz testowy model był w kolorze czerwo‑
nym, co tylko potęgowało jego zadziorność i zdecydowanie przy‑
ciągało wzrok większości innych uczestników ruchu – płci obu.

Te kilka powodów sprawiało, że po zapadnięciu się w kubełko‑
wych fotelach poczułem się młodszy o przynajmniej 5 lat. Każde 
ruszanie sprzed świateł sprawiało mi ogromną przyjemność. Na 
tyle dużą, że liczyłem bardziej na czerwoną niż zieloną falę. Ra‑
dość płynąca z ogromnych przyśpieszeń powodowała stan per‑
manentnego banana na twarzy. To jeden z tych samochodów, 
który chciałbym mieć w garażu, jednak nie jako podstawowy, 
do stania w korku znam przyjemniejsze samochody, kosztujące 
mniej niż… no właśnie, nie wspominałem, ile Mazda MPS kosz‑
tuje – 120 tys. zł!!! @

 Forma ta objawia się małym 
ciekłokrystalicznym wyświetlaczem ciśnienia 
doładowania, ukrytym między dwoma 
analogowymi zegarami szybkościomierza 
i obrotomierza

Model: Mazda 3 MPS 
 Cena: 120 tys. zł

 Moc: 260KM przy 5500 obr /min

 Nagłośnienie: System BOSE z 10 głośnikami

 Ocena iMagazine: 
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Macally mCup
Jest to mocowanie, które w sprytny sposób umieszczamy w stoja‑
ku na kubek od kawy. Możemy go dopasować do średnicy nasze‑
go zaczepu na napój. Sam holder do iPhon’a, lub też  iPoda  Touch 
jest uniwersalny, dostosowany do wszystkich wersji  iPhon’a. Sze‑
rokość mocowania zmieniamy przesuwając zaczepy, dzięki cze‑
mu nasz telefon będzie idealnie dopasowany i nie wypadnie pod‑
czas jazdy. Cena Macally mCup to 90 zł.

Akcesoria samochodowe 

dla produktów Apple
Ile czasu spędzasz codziennie w swoim samochodzie? 
1 godzinę? 2 godziny? Więcej? A może Twój samochód 
jest miejscem Twojej pracy? Może często wyjeżdżasz na 
wakacje? A może masz rodzinę daleko i musisz jakoś 
do nich dojechać w  weekend? Wszystkie tego typu 
sytuacje sprzyjają zastanowieniu się nad tym jak nasze 
iPhony, iPady, iPody, czy nawet komputery, podłączyć 
do naszego samochodu i móc z nich w podróży bez stresu 
korzystać.

Norbert testował dla Was bardzo fajny spory, czerwony dock do 
iPhon’a, o nazwie Mazda 3 MPS. Mnie przypadły akcesoria ‑ taki 
lajf. W bieżącym numerze opisujemy integrację naszych gadże‑
tów applowych z samochodami.

Zacznijmy od kwestii mocowania naszego sprzętu w samo‑
chodzie. Na pierwszy ogień idzie iPhone.

  Mocowania dla iPhone 
Dotarło do nas 5 różnych zaczepów, które różnią się między sobą 
cenami, ale też koncepcją użytkowania.

tekst: Dominik Łada

Macally mCup
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Ozaki Unicorn
Ostatnim mocowaniem, które znalazło się naszym zestawieniu 
jest Ozaki Unicorn. Mocowanie przyczepiamy do szyby przedniej 
naszego samochodu masywnym zaczepem z przyssawką. Co cie‑
kawe, Unicorn ma wbudowane w zaczep dwie funkcje ‑ ładowa‑
nia (kabel jest ukryty w mocowaniu, dzięki czemu możemy go 
wygodniej poprowadzić i nie zaczepia się nam) oraz zestawu gło‑
śnomówiącego, ale opartego na rozwiązaniu akustycznym. Nie 
ma tutaj żadnych dodatkowych głośników czy też mikrofonów. 
Głos wydobywa się oraz jest doprowadzany do iPhon’a na zasa‑
dzie kanałów zbliżonych swoją konstrukcją do budowy nasze‑
go ucha. Sprawdza się to nad wyraz dobrze ‑ głos jest wyraźny 
i głośniejszy niż bezpośrednio z samego iPhon’a. Ozaki  Unicorn 
kosztuje 264 zł.

  Mocowania dla iPada 
iPad aż prosi się o to, aby użyć go jako monitora do oglądania 
filmów w samochodzie. Jak to zrobić? Można być kreatywnym 
i wykorzystać mocowania, które niekoniecznie w swoim założe‑
niu są przeznaczone do samochodu, ale poprzez swoją budowę 
idealnie do tego się nadają.

Belkin iPad Grip 360
Pierwszym z nich jest Belkin iPad Grip 360, który opisywaliśmy 
w iMagazine 12/2010. Jego zaczep z rzepem na rękę aż prosił się, 
aby zastosować go w samochodzie. Idealnie pasuje swoją szero‑
kością na mocowanie zagłówka w samochodzie. Ciekawe, czy 
Belkin brał pod uwagę takie zastosowanie swojego mocowania 
‑ my polecamy. Belkin iPad Grip 360 kosztuje 126 zł.

Macally mGrip
Drugim testowanym przez nas mocowaniem jest Macally mGrip. 
Sam holder jest identyczny do tego użytego w modelu mCup. Róż‑
nica polega na mocowaniu w samochodzie. mGrip przyczepiamy 
na przyssawkę, najlepiej do szyby przedniej w samochodzie. Wy‑
różnia go zdecydowanie najdłuższe ramię ze wszystkich moco‑
wań, które testowaliśmy. Cena Macally mGrip to 90 zł.

Mocowanie CSOP
Najtańsze z mocowań wśród naszych propozycji dostarczyła nam 
firma CSOP. Mocowanie to charakteryzuje się elastycznym hol‑
derem, w którym siedzi nasz telefon. Holder sam jest uniwersal‑
ny i dedykowany zarówno do iPhone 3G/3GS, jak i 4. Cena mo‑
cowania CSOP to 35 zł.

Belkin TuneBase FM
Przejdźmy teraz do droższych rozwiązań, ale za to oferujących 
nam dodatkowe funkcje. Belkin TuneBase FM jest mocowaniem, 
które ma wbudowane zasilanie oraz transmiter FM. Ramię, na 
którym znajduje się holder jest przyczepione bezpośrednio do 
wtyczki do zapalniczki w naszym samochodzie, która jedno‑
cześnie jest wspomnianym trasmiterem. Holder jest uniwersal‑
ny i łatwo go dostosować do wysokości urządzenia, które chce‑
my podłączyć ‑ bez problemu umieścimy w nim np. iPoda nano 
albo Classica. Wbudowany transmiter ma ciekawą funkcję Clear‑
Scan, szybkiego wyszukiwania wolnego pasma, na którym mo‑
żemy nadawać muzykę z naszego telefonu lub iPoda i którą bę‑
dziemy mogli odbierać w samochodowym radiu. Cena Belkin 
TuneBase FM to 210 zł.

Macally mGrip oraz CSOP

Belkin TuneBase FM

Ozaki Unicorn

Belkin iPad Grip 360
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Joby GorillaMobile
Drugim, niededykowany mocowaniem do iPada, które fan‑
tastycznie nadaje się do montażu w samochodzie jest Joby 
 GorillaMobile. Dzięki oryginalnym nogom, które możemy prak‑
tycznie dowolnie wyginać i zaczepiać, GorillaMobile idealnie na‑
daje się do montażu np. na zagłówku lub w kieszeni za fotelem. 
Opcji jest mnóstwo. Joby GorillaMobile kosztuje 199 zł.

  Zasilanie naszych gadżetów 
Jak już uda nam się zamontować naszego iPhon’a lub iPada, przy‑
chodzi refleksja, że warto by go było w czasie jazdy ładować.

Belkin Micro Auto Charger
Pierwszą w naszym zestawieniu ładowarką jest Belkin Micro Auto 
Charger. To kosztujące 34 zł maleństwo, tylko z pozoru niewiele 
może. W rzeczywistości ładowarka, choć mała, może spokojnie 
ładować praktycznie dowolne urządzenia elektroniczne, nie tyl‑
ko iPhon’y czy iPady, ale też inne telefony komórkowe czy apa‑
raty fotograficzne. Rozmiar mikro powoduje, że może być pro‑
blem z jej wyciągnięciem z gniazda zapalniczki.

Belkin Dual Auto Charger
Belkin Dual Auto Charger jest ładowarką samochodową, któ‑
ra umożliwia podłączenie jednocześnie dwóch urządzeń i  ich 
ładowanie. Jedno z gniazd USB ma możliwość ładowania prą‑
dem 1000mA, a drugie 500mA. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 
podłączając jedno tylko urządzenie możemy je szybciej nała‑
dować z mocniejszego gniazda. W zestawie z ładowarką dosta‑

jemy dodatkowo dwa kable ‑ jeden do urządzeń Apple z dock 
connectorem, a drugi klasyczny USD‑miniUSB. Belkin Dual Auto 
 Charger kosztuje 83 zł.

Macally CarUSB10
Podobnie jak ładowarka Belkina, Macally CarUSB10 ma wbudo‑
wane dwa gniazda do ładowania dwóch różnych akcesoriów – 
np. jednocześnie iPhon’a i iPada. Macally CarUSB10 jest najmoc‑
niejszą ładowarką, która do nas dotarła ‑ ma moc 10W. Dzięki 
temu, teoretycznie bez przeszkód, jesteśmy w stanie ładować 
nawet te bardziej prądożerne akcesoria bezpośrednio z naszej 
zapalniczki. Macally CarUSB10 kosztuje 92 zł.

iPhon’y i iPady nie są jedynymi urządzeniami, które chcieliby‑
śmy zasilić w naszym samochodzie. Są takie sytuacje, w których 
potrzebujemy pracować na naszych przenośnych Macbookach, 
a fabryczne 10 godzin podtrzymania to za mało. W takiej sytu‑
acji uratuje nas przetwornica. Do naszej redakcji dotarła prze‑
twornica prądu firmy Belkin model AC Anywhere. Dzięki niej 
jesteśmy w stanie korzystać w samochodzie z dowolnych urzą‑
dzeń, które pobierają nie więcej niż 300W prądu. Co oznacza, 
że iMac 21,5” spokojnie może być na stałe zainstalowany w na‑
szym samochodzie. iMac pobiera 241W. Przetwornica Belkin AC 
 Anywhere kosztuje 210 zł.

Bardzo dziękujemy firmie Mazda Polska za udostępnienie sa‑
mochodu Mazda 3 MPS do testów oraz firmom Bludot.pl, CSOP 
oraz Młode Orły S.A. za udostępnienie akcesoriów. @

Joby GorillaMobile

Belkin Micro Auto Charger

Belkin Dual Auto Charger

Macally CarUSB10
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DVD/CD (kompatybilny z MP3/DivX), tuner AM/FM oraz podłą‑
czenie USB dla iPodów, iPhone’ów czy też zewnętrznych pamię‑
ci USB. Dodatkowo, istnieje możliwość dodania innych opcji ofe‑
rowanych przez firmę Alpine, takich jak tuner TV oraz kamera 
cofania. Tym, co na pewno ucieszy kierowców, jest wbudowana 
nawigacja GPS z mapą 35 krajów, w tym z bardzo rozbudowa‑
ną i dość często aktualizowaną mapą Polski. Mapy te są stwo‑
rzone w oparciu o znany Wam zapewne produkt o nazwie iGO. 
Pewnie można znaleźć lepsze mapy, ale do tych nie można się 
przyczepić. Na plus można dopisać komunikaty w  języku pol‑
skim oraz ciekawy system, który w oparciu o wbudowany ży‑
roskop poprawia wskazania GPS w przypadku jego chwilowe‑
go zaniku, np w tunelu. To jednak nie wszystkie możliwości tej 
stacji. Jeśli posiadamy telefon komórkowy wyposażony w Blue‑
tooth, to stacja będzie działała jako bezprzewodowy zestaw gło‑
śnomówiący. W tym celu otrzymujemy wraz z nią przeznaczo‑
ny do tego celu mikrofon.

W INE‑S900R firma Apline po raz pierwszy zastosowała inter‑
fejs pozwalający na wyświetlanie dwóch aplikacji jednocześnie, 
dzięki temu rozwiązaniu kierowca ma podgląd najistotniejszych 
informacji. System nazywa się ONE LOOK NAVI, a jego sednem 
jest podzielenie ekranu na główny i boczny. Możemy sami decy‑
dować o tym, co widzimy na ekranie głównym oraz wybrać, co 
będzie wtedy wyświetlane na ekranie bocznym. Możemy wy‑
brać np. wyświetlanie informacji dotyczących każdego utworu 
odtwarzanego z iPoda, automatyczne wyświetlanie komunika‑
tów o przychodzących połączeniach telefonicznych, mini‑mapę 
lub zegar. Oczywiście wyświetlane informacje można dowolnie 
zamieniać między ekranami. Jest to niesłychanie wygodne i pew‑
nie właśnie dla tego systemu wymieniłbym aktualnie posiadaną 
starsza wersję tej stacji nawigacyjnej.

Dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego, sterowanie tymi 
wszystkimi urządzeniami jest niezwykle proste. Niestety, tutaj 
się trochę zawiodłem. Przyzwyczajony do ekranu iPhone’a lub 
iPada nagle znalazłem się w odległych czasach, a to przez małą 

tekst: Norbert Cała
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Alpine
Analizując ofertę rynkową po raz kolejny utwierdziłem 
się w przekonaniu, że najbardziej „i” są produkty Alpine.

Większość nowych samochodów ma wbudowany system au‑
dio, często z niewymiennym radiem. Musimy być wtedy zdani 
na producenta, umożliwiającego lub NIE, współpracę samocho‑
dowego audio z iPodami lub iPhone’ami. W dużo bardziej kom‑
fortowej sytuacji jesteśmy, gdy w naszym samochodzie znaj‑
dziemy zwykłe miejsce montażowe, zgodne z  formatem DIN. 
Ci z nas, którzy mają miejsce 2DIN, mogą uznać się za prawdzi‑
wych szczęśliwców.

Dlaczego tak się dzieje? Na rynku znajdziemy bowiem całą 
masę droższych i tańszych urządzeń, do których możemy pod‑
piąć iPoda lub iPhone’a. Jednak analizując ofertę rynkową po raz 
kolejny utwierdziłem się w przekonaniu, że najbardziej „i” są pro‑
dukty Alpine. Nie dość, że współpracują doskonale z produktami 
Apple, to jeszcze ich sposób obsługi będzie od razu intuicyjny dla 
użytkowników iPodów lub iPhone’ów. Miałem okazję przetesto‑
wać produkty tej firmy z każdej półki cenowej. Każdy wśród nich 
powinien znaleźć coś dla siebie i własnej kieszeni.

  Alpine Ine-S900R 
Na pierwszy ogień poszła stacja multimedialna INE‑S900R. Jest 
to jeden z bardziej zaawansowanych modeli firmy, ładnie wpisu‑
jący się w ideę ALL in ONE. W jednym urządzeniu formatu 2DIN 
otrzymujemy pełny system multimedialny do naszego samocho‑
du. Stacja ta może stać się prawdziwym centrum rozrywki w sa‑
mochodzie dzięki temu, że posiada wbudowany odtwarzacz 

 Stacja multimedialna INE-S900R. Jest to 
jeden z bardziej zaawansowanych modeli firmy, 
ładnie wpisujący się w ideę ALL in ONE
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taki sam jak w iPodach. Każda osoba, która po‑
siada iPoda od razu będzie potrafiła obsługiwać 
to radio. Dodatkową ciekawą funkcją jest możli‑
wość podłączenia pod radio dodatkowego mo‑
dułu Blue tooth. Dzięki niemu radio zamieni się 
w  głośnomówiący zestaw dla dowolnego mo‑
delu  iPhone’a. Radio ma praktycznie tylko jed‑
ną wadę – jest dość drogie. Na szczęście posiada 
tańsze wersje (iDA‑X313 oraz iDAX311R) pozbawio‑
ne dużego kolorowego wyświetlacza oraz współ‑
pracy z  iPhone’em. Celowo nie pisałem o moż‑
liwościach muzycznych tych radioodbiorników 
samochodowych, one bowiem zależą od specyfi‑
ki samochodu, głośników w nim zainstalowanych 
itp. Dla mnie w czasie tego testu liczyła się współ‑
praca z iUrządzeniami. Wszystkie radia spisują się 
tu znakomicie. Jeśli miałbym wybierać, to wolał‑
bym mieć w samochodzie iDA‑X305S, a to dlate‑
go, że jest bezkompromisowe i przeznaczone prak‑
tycznie tylko dla iPodów. Rozumiem jednak też to, 
że stacja multimedialna może być dużo ciekawsza, 
ponieważ oferuje zarówno doskonałą współpracę 
z iPodami, jak i również nawigację GPS czy wbu‑
dowany standardowo Bluetooth. @

rozdzielczość ekranu. Na szczęście bardzo sprawnie działa sterowanie doty‑
kowe, mimo że nie jest to ekran pojemnościowy jak w iPhone’ie. Na wyraź‑
ny plus tej stacji trzeba dopisać także wejście (AUX) umieszczone na panelu 
przednim pod specjalną zaślepką. Umożliwia ono podłączenie przenośnego 
odtwarzacza filmów i muzyki bez grzebania za radiem.

Tym, co nas jednak najbardziej interesuje to współpraca z iPodami oraz iPho‑
ne’ami. Podobno stacja została zaprojektowana w celu maksymalnego wyko‑
rzystania możliwości urządzeń iPod i iPhone. Trzeba przyznać, że coś w tym 
jest. Współpracuje ona bezproblemowo z każdym iPhone’em (w tym z czwór‑
ką), jak i każdym iPodem, w tym z Touch 4G i Nano 6G. Aby podłączyć nasze 
urządzenie, wystarczy wpiąć kabelek z tyłu urządzenia, a jako że jest ono za‑
zwyczaj zamontowane na stałe, to warto zrobić to raz i wyprowadzić kabel 
do schowka. Wybór piosenek i kontrola odtwarzania są szybkie i łatwe, po‑
nieważ menu przypomina to znane z iPodów. Urządzenie wyświetla wszyst‑
kie informacje na temat odtwarzanej ścieżki dźwiękowej i pokazuje okładkę 
albumu, z którego pochodzi utwór. Trochę gorzej jest z współpracą z  iPho‑
ne’em jako telefonem. Działa większość funkcji poza prawidłową współpracą 
z książką telefoniczną. Stacja potrafi zaczytać tylko dwa numery do jednej oso‑
by, a i tak potem przychodzące połączenia nie są prawidłowo rozpoznawane.

  Alpine iDA-X305S 
Radio to na pierwszy rzut oka wygląda jak większość modeli przeznaczonych 
do samochodów. No może trochę rzuca się w oczy bardzo duże kółko ste‑
rujące. Po bliższym przyjrzeniu się zauważamy bardzo dziwną rzecz – brak 
zupełnie standardowego wyposażenia, czyli wejścia na płytę CD. To radio 
to model przeznaczony praktycznie tylko dla posiadaczy iPodów i iPhone‑
’ów. Radio zbudowane jest dość klasycznie. Posiada rozmiar 1DIN, czyli zmie‑
ści się w każdym samochodzie nie wyposażonym w fabryczny system au‑
dio. Główną jego cechą jest wspomniana doskonała współpraca z iPodami 
oraz iPhone’ami. Spotkałem się z tym, że jest nazywane po prostu sterowni‑
kiem iPoda. Działają podłączone do niego dowolne modele iPhone’a, łącznie 
z iPhone 4 oraz wszystkie modele iPodów. Co ciekawe, obsługiwany jest tak‑
że iPad. Jeśli nie posiadacie iPoda to oczywiście uda się podłączyć pod złą‑
cze USB także zwykły dysk z muzyką w formacie MP3. Samo zaś podłącze‑
nie jest mało wygodne, bowiem złącze to znajduje się z tyłu radia. Dlatego 
warto zadbać o wyprowadzenie kabla np. do schowka, jeszcze przez insta‑
lacją. Co ciekawe, iPod aby działać prawidłowo musi być podłączony kabel‑
kiem dostarczonym razem z radiem, standardowy nie działa. Duże kółko ste‑
rujące, tak kojarzące się z klasycznymi iPodami, działa bardzo podobnie jak 
w produktach Apple. Pozwala nie tylko na sterowanie poziomem dźwięku 
radia, ale także na przechodzenie do poszczególnych pozycji w menu. Do‑
datkowo wszystkie informacje z radia są wyświetlane na ekranie, który ukła‑
dem kojarzy się z klasycznymi iPodami. Zresztą powiedzieć „kojarzy się” to 
trochę za mało, układ wyświetlanych informacji jest praktycznie dokładnie 

Alpine INE-S900R 
 Cena: 3251 zł netto

 Ocena iMagazine: 
     

Alpine iDA-X305S 
 Cena: 1056 zł netto

 Ocena iMagazine: 
     

Alpine iDA-X313 
 Cena: 812 zł netto

 Ocena iMagazine: 
     

Alpine iDA-X311R 
 Cena: 568 zł netto

 Ocena iMagazine: 
     

 Wybieram iDA-X305S, 
a to dlatego, że jest 
bezkompromisowe  
i przeznaczone praktycznie  
tylko dla iPodów.
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złączką. Gdy interfejs jest podłączony prawidłowo, świecą się 
czerwone litery PLX. Gdy dodatkowo podłączone jest pod niego 
jakieś zewnętrzne urządzenie, to świeci się na nim słowo LINK. 
Samo podłączenie go do samochodu jest niesamowicie proste – 
wystarczy wpiąć go w odpowiednie złącze w samochodzie. Nie 
wymaga przy tym żadnego zewnętrznego zasilania. Złącze ODBII 
w naszym samochodzie może być ukryte w różnych miejscach. 
Zazwyczaj jest ono jednak pod deską rozdzielczą, w okolicy kie‑
rownicy i zgodnie z standardami powinno być łatwo dostępne. 
Znalezienie go nie powinno być problemem, zawsze w krytycz‑
nej sytuacji z pomocą przyjdzie nam Internet. Ogromną zaletą 
tego interfejsu jest fakt, że łączy się on bezprzewodowo z na‑
szym iPadem lub iPhone’em. Dzięki temu interfejs może być na 
stałe schowany w samochodzie, a my w każdej chwili będziemy 
mogli się do niego podłączyć.

  Software 
Samo posiadanie interfejsu jednak nic nam nie daje, potrzebny 
jest jeszcze.... Software. Software, który będzie zbierał i pokazy‑
wał nam informacje na ekranie iPhone’a lub iPada, w przystęp‑
nej dla nas formie. Na szczęście interfejs ma otwarty standard 
przesyłu danych, dzięki czemu w AppStore znajdziemy kilka 
ciekawych programów. Ja testy przeprowadzałem przy uży‑
ciu moim zdaniem najciekawszej, ale i najdroższej aplikacji, czy‑
li  DashCommand. Kosztuje ona 39,99 Euro, ale w tej cenie dzia‑
ła zarówno na iPadzie jak i iPhone’ie. W przypadku eksploatacji 
oczywiście wygodniejszy jest iPad, ale iPhone’a zawsze mamy 
przy sobie. Z tą aplikacją mamy wybór.

Aplikacja ma kilka modułów, jeden z nich odpowiedzialny 
jest za pokazywanie przyspieszeń, w tym celu korzysta oczywi‑

PLX Kiwi 
monitorujemy samochód z iPada
tekst: Norbert Cała

PLX Devices Kiwi Wi-Fi – nazwa trochę przydługa, ale 
lista możliwości jest przynajmniej tak samo rozwinięta.

Zazwyczaj podłączenie iPada lub iPhone’a do samochodu koja‑
rzy się wszystkim z podłączeniem pod samochodowy sprzęt gra‑
jący. Fajnie jest, gdy system pozwala podłączyć się poprzez ka‑
belek, a podłączenie bezprzewodowe przez moduł bluetooth to 
już szczyt możliwości. Jednak wystarczy trochę mocniej pogrze‑
bać w Internecie, aby znaleźć dużo bardziej profesjonalne urzą‑
dzenia i to wcale nie kosztujące majątek.

  Hardware 
Jednym z nich jest na pewno interfejs PLX Devices Kiwi Wi‑Fi, 
kosztujący około 500 zł. Nazwa trochę przydługa, ale lista moż‑
liwości jest przynajmniej tak samo rozwinięta. Jest to specjal‑
ny interfejs podpinany do złącza diagnostycznego ODBII, dzię‑
ki któremu odczytamy bardzo dużo informacji o samochodzie, 
niedostępnych z poziomu deski rozdzielczej. ODBII to On‑Board 
Diagnostic level 2, system ten jest obowiązującym standardem 
w samochodach sprzedawanych po 1 stycznia 1996 r. w USA, po 
1 stycznia 2001 r. w Unii Europejskiej oraz po 1 stycznia 2002 r. 
w Polsce. Mamy więc wielkie prawdopodobieństwo, że nasz sa‑
mochód posiada odpowiednie złącze. Sam interfejs to mała czar‑
na skrzyneczka, na czarnym, dość długim kablu zakończonym 

 Jest to specjalny interfejs podpinany 
do złącza diagnostycznego ODBII, dzięki 
któremu odczytamy bardzo dużo informacji 
o samochodzie, informacji niedostępnych 
z poziomu deski rozdzielczej.

PLX Kiwi: 
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tać z tego programu. Co ciekawe, informacje mogą być wyświe‑
tlone w naprawdę różnych konfiguracjach – odpowiedzialne są 
za to specjalne „skórki” pobierane z wnętrza programu. Jeśli te 
informacje to dla Was za mało, to zawsze możecie pobrać inną 
aplikację z AppStore lub jeśli...

  Potrzebujesz jeszcze więcej danych... 
...gdyż to, co otrzymujemy z ODBII jest dla Was za mało, to po‑
winniście zainteresować się specjalną wersją Kiwi Wifi + iMFD. 
Moduł iMFD pozwala na szeregowe wpięcie dodatkowych, pro‑
fesjonalnych czujników i monitorowanie ich na ekranie naszego 
iPada. Czujników może być razem połączonych aż 32. Znajdziemy 
wśród nich takie jak: przepływomierze powietrza i paliwa, czujni‑
ki temperatury spalin, temperatury i ciśnienia oleju, ciśnienia do‑
ładowania dodatkowej turbiny. Słowem możemy monitorować 
nawet bardzo zmodyfikowane samochody. Oczywiście wszyst‑
kie moduły są dodatkowo płatne, ale na taki zaawansowany mo‑
nitoring nie pozwala żaden samochód fabryczny.

  Zdaniem eksperta – Maciej Gawęda VTG 
Urządzenie jest szalenie interesujące i, co najważniejsze, bardzo 
mobilne. Sprawdziliśmy jego działanie w naszych dwóch demon‑
stracyjnych samochodach i w obu działało bardzo sprawnie, po‑
dając prawdziwe wyniki. Myślę, że może być przydatne dla fanów 
nieekstremalnego tuningu jako źródło dodatkowych informa‑
cji o samochodzie, których próżno szukać na desce rozdzielczej. 
Zamiast instalacji dodatkowych zegarów wystarczy nam iPhone 
podłączony bezprzewodowo do tego interfejsu. Wskazania, które 
mogą się nam na co dzień przydać najbardziej to: ciśnienie doła‑
dowania turbiny tzw. Boost oraz temperatura powietrza zasysa‑
nego przez silnik. Te informacje pozwolą nam uniknąć awarii turbi‑
ny oraz mogą nam dać informacje przydatne przy modyfikacjach 
samochodu. Każdy użytkownik doceni też możliwość odczyty‑
wania i kasowania błędów samochodu. Zazwyczaj potrzebuje‑
my do tego specjalnych urządzeń i komputera. W tym przypadku 
wszystko możemy zrobić w terenie za pomocą telefonu.

Jednocześnie nie zdecydowałbym się zastąpić nim profesjo‑
nalnych zegarów zainstalowanych choćby w ponad 400 konnym 
Evo, w jakim go testowaliśmy. Aplikacje do jego obsługi są nie‑
stety jeszcze nie dopracowane i mogłyby zawieść w najmniej od‑
powiednim momencie. Manualne zegary są zdecydowanie pew‑
niejsze w profesjonalnych zastosowaniach. Jeśli jednak programy 
byłyby poprawione, to widziałbym możliwość nawet zastąpienia 
całej deski rozdzielczej za pomocą np. iPada. @

ście z akcelerometru w naszym urządzeniu. Z tego samego ko‑
rzysta moduł pokazujący przechylenia, który będzie na pewno 
przydatny w terenie. Jednak tym, co jest oczywiście najciekaw‑
sze w aplikacji, jest zaczytywanie informacji ze złącza serwiso‑
wego. Tutaj też mamy dwa moduły, jeden z nich to pobieranie 
informacji o błędach samochodu i tłumaczenie ich na bardziej 
przystępny język. W naszych samochodach większość błędów 
wyświetla się jako „Check engine”, za pomocą tego programu 
dowiemy się o co naprawdę chodzi.

  Dashboard 
Ostatni moduł, czyli Dashboard, jest zdecydowanie najciekaw‑
szy i jest tak naprawdę sednem tego programu. Wyświetla on 
w trybie on‑line dane pobierane z komputera w samochodzie. 
W zależności od modelu, mamy różną dawkę danych. Te pod‑
stawowe to: szybkość samochodu, obroty silnika, ciśnienie do‑
ładowania, o ile mamy turbo, temperaturę powietrza w dolocie, 
temperaturę cieczy chłodzącej. Bardziej zaawansowani użytkow‑
nicy znajdą informacje na temat składu mieszanki paliwowej, in‑
formacje z sondy lambda czy też ciśnienia na wtryskiwaczach. 
Nie zabrakło też informacji dla ekologów. Możemy zobaczyć, ja‑
kie mamy spalanie chwilowe, a także wykresy chociażby za ostat‑
nie pół godziny. Pozwoli nam to jechać w sposób, który stwa‑
rza możliwość jak najmniejszego spalania, a przy tym pozwala 
na niską emisję CO2. Oczywiście jej wartość też możemy odczy‑

 Jednocześnie nie zdecydowałbym się 
zastąpić nim profesjonalnych zegarów 
zainstalowanych choćby w ponad 400 konnym 
Evo w jakim go testowaliśmy.

PLX Devices Kiwi Wi-Fi 
 Komunikacja: bezprzewodowa przez sieć Wi‑Fi

 Zasięg: około 50 metrów

 Współpracuje z:  każdym samochodem wyprodukowanym po 1 
stycznia 2002 r.

 Wymiary: 69 mm × 19 mm × 15 mm

 Ocena iMagazine: 
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Cała reszta hardware’u trzyma wysokie specyfikacje. Procesor 
ma 1GHz i sprawnie zarządza całością. Jedyne braki, jakie można 
odczuć, to braki w wewnętrznej pamięci. Po zainstalowaniu sys‑
temu i tym podobnych rzeczy, do dyspozycji użytkownika pozo‑
staje jedynie niewiele ponad 100 MB. Konieczne jest stosowanie 
zewnętrznej karty pamięci microSD do przetrzymywania aplika‑
cji oraz danych. Karta jest nawet konieczna do przeprowadzenia 
upgrade’u software’u.

Aparatem nie robiłem wielu zdjęć. Główną przeszkodą była 
przede wszystkim nieciekawa aura za oknem i brak światła. 5 me‑
gapikseli od HTC jednak ma zdecydowanie gorszą jakość od 5 MP 
w iPhone 4. Nie chodzi o to, że uwielbiam swój telefon, ale obec‑
nie ma on jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, jakościowo roz‑
wiązany cały system robienia zdjęć. Nie oznacza to też, że zdjęcia 
z Desire są bezużyteczne ‑ jest „tylko” dobrze.

Software
Filozofia, jaka stoi za Androidem jest bardzo zbliżona do iOS. Sys‑
tem skupia swój UI wokół aplikacji, chociaż w odróżnieniu od sys‑
temu Apple, znajdują się one w rozwijanym menu, a na kilku „pul‑
pitach” możemy umieszczać skróty do nich oraz wszelkiej maści 
widgety.

Podstawowa różnica tkwi w wyglądzie samego UI. iOS spra‑
wia wrażenie błyszczącego, umytego ręcznie i porządnie wywo‑
skowanego Lamborghini, podczas gdy Android to dawno nie do‑
pieszczany Ford Mondeo. Dziwią mnie też niektóre rozwiązania, 
którym brakuje spójności ‑ zależnie od tego, gdzie w systemie je‑
steśmy, albo jaką aplikację mamy otwartą, to inaczej zachowuje 
się „kopiuj i wklej”. Intuicyjność całości też jest na innym poziomie. 
Myślę jednak, że większość osób potrafiących logicznie myśleć po‑
radzi sobie bez większych problemów. Nad niektórymi rzeczami 
trzeba pogłówkować i przyzwyczaić się do fizycznego przycisku 

tekst: Wojtek Pietrusiewicz

HTC Desire
Nigdy specjalnie nie interesowałem się telefonami z An-
droidem na pokładzie, ale jak tylko u Naczelnego zoba-
czyłem nowego HTC Desire, to wylądował u mnie w torbie. 
W końcu miałem okazję na dłuższe obcowanie z konku-
rentem iOS. Niestety, do dzisiaj nie miałem przyjemno-
ści zobaczenia czystego Androida w działaniu. Zazwyczaj 
były to telefony czy tablety z różnymi rodzajami nakła-
dek lub ingerencją producenta, ograniczającą możliwość 
modyfikacji.

Androidowi guru zapewne teraz powiedzą, że każdy telefon z tym 
systemem można rootować, cokolwiek by to nie oznaczało, i za‑
instalować czysty system. Zapewne można też wszelkie nakład‑
ki usunąć, obejść czy zmodyfikować, ale nie tędy droga. Przecięt‑
nego użytkownika to nie interesuje. Podejrzewam, że większość 
osób, które nie decydują się na jailbreak swojego iPhone’a, przede 
wszystkim skupi się na wykorzystaniu telefonu do różnych zajęć, 
mniej lub bardziej kreatywnych. Osobiście spędzam na iPhone’ie 
sporo czasu, ale nie zarządzam nim, tylko używam do fotografo‑
wania, tweetowania, czytania statusów na Facebooku lub wyko‑
rzystuję go po prostu jako telefon. Czytam RSS‑y, piszę maile, oglą‑
dam YouTube... Taki też był plan z przesiadką na HTC Desire, a przy 
okazji sprawdzian pod kątem sychronizacji z Mac OS X oraz  iTunes. 
Równocześnie zdałem sobie sprawę z braków w aplikacjach, które 
na co dzień używam, w Android Market.

Hardware
HTC, które dotychczas widziałem, sprawiały wrażenie bardzo so‑
lidnie wykonanych telefonów. Desire plasuje się gdzieś pomiędzy 
iPhone 3G a  iPhone 4  jeśli chodzi o  jakość użytych materiałów. 
Gumowaty materiał otaczający ekran jest bardzo miły w dotyku 
i świetnie leży w ręce.

Pomimo nieznacznie większej przekątnej niż iPhone 
(3.7"  vs.  3.5"), wydaje się optycznie mniejszy (od modelu 3G/3GS). 
Ekran wykonany w technologii AMOLED nie zrobił na mnie takie‑
go wrażenia, jak 4” sztuka w Samsungu Omnia 7, jednak nie mam 
do niego większych zastrzeżeń. Ma niewątpliwie wyższą rozdziel‑
czość niż starsze iPhone’y (800x480 pikseli), ale nie jest to klasa naj‑
nowszego Retina Display w iPhone 4 o rozdzielczości 960x640 px. 
Ten ostatni, przy moim wzroku, zdecydowanie uniemożliwia roz‑
różnienie poszczególnych „kropek”, gdzie w przypadku HTC „dia‑
mentowe” rozłożenie pikseli powoduje, że brzegi są w niektórych 
detalach lekko poszarpane.

To wszystko nie ma jednak na co dzień większego znaczenia. 
Znacznie bardziej przeszkadza brak specjalnego pokrycia ekranu 
powłoką antypolicyjną, czyli redukującą odciski palców. Obcu‑
ję z nią od dwóch lat w iPhone’ie 3GS i teraz 4, a dopiero po kilku 
godzinach z Desire zdałem sobie sprawę, jak ona się rewelacyjnie 
sprawuje oraz ułatwia czyszczenie ekranu ‑ nawet o rękaw koszuli.
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Wady
Problemy sprawiało mi szybkie pisanie na klawiaturze dostarcza‑
nej przez HTC. Ewa Lalik określiła ją mianem „miękkiej” i jest to 
chyba dobre określenie. Jeśli nie trafi się idealnie w dany klawisz, 
to na ekranie pojawiają się dwa graniczne. Tworzy to momenta‑
mi taki bałagan, że nawet wbudowany słownik nie potrafi odgad‑
nąć, co miałem na myśli. Niestety dwa tygodnie codziennego ob‑
cowania z telefonem nic w tej sprawie nie zmieniły ‑ nadal muszę 
pisać wolniej, aby nie robić błędów. W trybie poziomym jest już 
znacznie lepiej, jednak i tak zdarza mi się czasami wstukiwać bar‑
dzo dziwne słowa.

Uwaga: to nie jest wada Androida konkretnie, tylko tej funk‑
cji dostarczanej przez HTC do Desire. Inne telefony ponoć inaczej 
się zachowują, nawet od tego samego producenta, ale nie jestem 
w stanie tego osobiście zweryfikować.

Android jest systemem oferującym znacznie więcej możliwości 
modyfikacji poprzez zewnętrzne aplikacje osób trzecich. Może‑
my zmieniać klawiatury, ekran główny (tak zwany launcher), wy‑
gląd zablokowanego ekranu i wiele innych rzeczy. Dla niektórych 
może to być sporą zaletą, jednak konieczność zarządzania tele‑
fonem uważam za wadę i stratę czasu. Wolę po prostu ten czas 
poświęcić na coś bardziej kreatywnego. Osoby lubiące majsterko‑
wać jednak zdecydowanie powinny ten akapit przenieść pod roz‑
dział „Zalety”.

Synchronizacja z OS X
Osoby pracujące pod Windows mają problem rozwiązany bezpo‑
średnio przez producenta za pomocą aplikacji HTC Sync. Pod OS  X 
niestety nie jest już tak różowo. Znalazłem więc trzy sensowne roz‑
wiązania ‑ dwa darmowe i jedno płatne

Bluetooth i Google

To chyba najbardziej kłopotliwa, ale jednocześnie nie wymagająca 
żadnego dodatkowego oprogramowania opcja. Pliki przenosimy 
do i z telefonu za pomocą Bluetooth lub poprzez kartę microSD, 
która i tak jest konieczna. Pocztą, kontaktami i kalendarzem za‑
rządzamy bezpośrednio w odpowiednich aplikacjach webowych 
giganta z Mountain View, a automatyczna synchronizacja pomię‑
dzy nimi i Androidem poradzi sobie z resztą.

OS X wspiera synchronizację kontaktów i kalendarzy bezpośred‑
nio w iCal i Książce Adresowej, wystarczy w preferencjach ustawić 
stosowne opcje. Tylko, że tutaj mogą pojawić się poważne proble‑
my z powodu różnic w dostępnych polach dla kontaktów. Dla przy‑
kładu: Książka Adresowa udostępnia nam osobne pola „Imię” i „Na‑
zwisko”, podczas gdy Google scala je w jedno „Imię i Nazwisko”.

do wywoływania menu z opcjami (oraz przycisku „wstecz”), ale to 
tylko kwestia czasu. Najgorsze w tym wszystkim są ‑ czasami dia‑
metralne ‑ różnice w klawiaturach zależne do producenta telefo‑
nu, innego rozwiązania takich funkcji jak kopiuj/wklej oraz umiej‑
scowienie przycisków: różnią się nawet pomiędzy telefonami tego 
samego producenta.

Android ma jednak kilka świetnych rozwiązań, których braku‑
je obecnie w iOS. To, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to 
zdecydowanie system powiadomień, który jest bezkonkurencyj‑
ny w stosunku do OS Apple i Microsoft (WP7). Działa po prostu ge‑
nialnie! Rozwijany pasek na górze ekranu przechowuje wszystkie 
powiadomienia, dopóki nie zajrzymy do nich. Nie musimy natych‑
miast podejmować decyzji jak ma to miejsce w iOS. Jest oczywi‑
ście możliwość ich ręcznego wyczyszczenia, ale jak już znajdziemy 
chwilę, aby przeczytać nowe Tweety czy maile, to wystarczy roz‑
winąć pasek i kliknąć w stosowne powiadomienie ‑ aplikacja od‑
powiedzialna otwiera się natychmiast. Tutaj Apple ma sporo pracy 
przed sobą, ponieważ obecna forma jest nie do zaakceptowania.

Drugi aspekt, który wręcz rzuca się w oczy, to integracja z usłu‑
gami m.in. Google. Mail, Leader. Po prostu działają szybko i spraw‑
nie, bez problemów. Dziwi mnie jedynie konieczność przypisania 
telefonowi jednego konta Google, które możemy usunąć w zasa‑
dzie tylko poprzez przywrócenie telefonu do stanu fabrycznego. 
Niemniej jednak dodanie kolejnych nie stanowi problemu i mo‑
żemy wybrać, co ma się synchronizować (poczta, kontakty i ka‑
lendarze). Nie wiem jak uruchomić pusha ‑ być może wymagane 
jest konto Exchange (tak konfiguruje się Google’a na iOS), ale De‑
sire nigdy nie potrzebował więcej niż kilkunastu sekund opóźnie‑
nia względem iPhone’a.

HTC udostępnia w Desire możliwość tworzenia własnego punk‑
tu dostępowego WiFi z poziomu telefonu. Tydzień temu byłem 
zachwycony tą funkcją, pomimo że zużywała baterię szybciej niż 
przeciętny anglik wypowie „chrząszcz brzmi w trzcinie”. Najnowszy 
iOS 4.3 jednak też już ma tę funkcję i jedyna przewaga w prędkości 
zużywania się baterii wynika z jej większej pojemności.

Zalety
Jedna z funkcji, o której nie wiedziałem biorąc do rąk Desire, to 
implementacja słownika podczas pisania. Pomiędzy miejscem 
wprowadzania tekstu a klawiaturą, otwiera się wąska linia z pro‑
pozycjami dokończenia lub poprawienia słowa. Na ekranie mieści 
się kilka sugestii i jedna z nich podświetlona jest na zielono – do‑
tknięcie spacji spowoduje dokończenie słowa. Można też wybra‑
ne słowo dodać do listy własnych pojęć lub ją otworzyć na pełny 
ekran. Słownik ratował mnie niemalże przy każdym słowie ‑ jak 
już wspominałem, klawiatura nie jest user‑friendly. Implementa‑
cja jest inna niż w iOS, ale tutaj zaryzykuję twierdzenie, że jest to 
druga funkcja lepiej zaimplementowana niż odpowiednik Apple. 
Ciut bardziej skomplikowana, ale znacznie bardziej funkcjonalna.

Podoba mi się również HTC Sense. Nie miałem jeszcze przyjem‑
ności pobawić się gołym Androidem typu Nexus One/S, ale tak 
sobie myślę, że gdybym miał się decydować na telefon z Andro‑
idem, to HTC znalazłby we mnie klienta. Hardcore’owi fani Andro‑
ida pewnie teraz pukają się głowę, ale trudno: mówiłem już nie‑
raz, że nie interesuje mnie zarządzanie telefonem. Ma działać, nie 
przyprawiać o ból głowy i nie marnować czasu.
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Książka Adresowa i Kontakty Google
Problem na jaki natrafiłem to duplikacja chyba wszystkich moich 
kontaktów. Generalnie Google pobrał wszystko, co miałem, prze‑
aranżował bez większych problemów do swojego układu pól, a na‑
stępnie pchnął to z powrotem do Address Book. Z uwagi na to, że 
format obu różnił się, zostały utworzone duplikaty.

Jedyne sensowne wyjście jakie znalazłem, to wyeksportowanie 
wszystkich kontaktów do pliku CSV, zassanie go do Google Con‑
tacts i następnie usunięcie kontaktów w Książce Adresowej. Po włą‑
czeniu synchronizacji Google przekopiuje wszystko ponownie do 
naszego Maka i tym razem już nie powinny pojawiać się duplikaty.

DoubleTwist
 http://www.doubletwist.com

Darmowa aplikacja pod OS X wydaje się być bardzo sensowna 
i jest swego rodzaju interfejsem dla telefonów z Androidem. Nie‑
stety jednak nie dla wszystkich. Nie rozpoznawał na przykład View‑
pada 7 od Viewsonica. Program w każdym razie odczytuje nasze 
playlisty i filmy z iTunes i umożliwia ich synchronizację. Dodatko‑
wo ma interfejs umożliwiający przeszukiwanie Android Market, ale 
bez funkcji instalowania aplikacji. Każda strona ma własny kod QR, 
więc można telefonem odczytać adres z ekranu i zainstalować go 
bez większych problemów. Brak prostoty iOS, ale i tak nie jest źle.

DoubleTwist dodatkowo umożliwia kupowanie muzyki w Ama‑
zon MP3 Store, która u nas jest jeszcze bardziej bezużyteczna niż 
iTunes Store US. W tym pierwszym w ogóle nie kupimy muzyki 
będąc w Polsce. Mnie przynajmniej nie udało się tego zrobić. iTS 
pozwala po doładowaniu konta za pomocą Gift Card.

Najciekawszą potencjalnie funkcją programu jest możliwość 
synchronizacji naszych danych pod WiFi, za pomocą prostej apli‑
kacji zainstalowanej na telefonie. Nie testowałem tej możliwości, 
ale może się to świetnie spisywać, jeżeli chcemy dodać kilka pio‑
senek. Nie do końca wyobrażam sobie jednak jak długo będą ko‑
piowały się kilkuset megabajtowe video podcasty, które oglądam.

The Missing Sync for Android
http://www.markspace.com/products/missing-sync-family.html

Zdecydowanie najciekawsza aplikacja pod OS Apple’a, a więc i płat‑
na ‑ The Missing Sync ‑ kosztuje 40 dolarów. W zamian mamy jed‑
nak pewne gwarancje, że będzie rozwijana. Umożliwia nam w za‑

sadzie wszystko to, co iTunes, czyli synchronizację wszystkiego, 
łącznie z bezprzewodową po WiFi lub  Bluetooth. Wspierany jest 
nie tylko iPhoto, ale również Aperture, jeśli chodzi o zdjęcia.

Gdybym szedł w kierunku Androida, to skusiłbym się na nią bez 
wahania. Tym bardziej, że istnieje również wersja pod Windows. 
Niestety, nie ma wersji trial, więc pozostaje obejrzenie 7‑minuto‑
wego filmu na stronie developera.

Android i iPhoto
Użytkownicy iPhoto nie mają, czym się martwić. OS X wykrywa 
telefon jako kartę pamięci (po zaznaczeniu odpowiedniej opcji na 
telefonie po podłączeniu kablem USB) i dzięki temu możemy bez 
większych przeszkód importować zdjęcia i filmy bezpośrednio do 
ulubionego programu.

Jeśli nie korzystamy z iPhoto, to wspierany jest również, dostar‑
czany za darmo z OS X, „Image Capture” („Pobieranie obrazów”).

Backup
Zdecydowanie najgorzej wygląda backup danych. iPhone’a pod‑
łączamy pod iTunes i automatycznie wykonuje on kopię naszych 
ustawień i apps bezpośrednio przed synchronizacją. Jeżeli kupimy 
nowy telefon, to zwyczajnie przywracamy ustawienia z backupu 
i po kilku minutach mamy kopię naszego starego aparatu. Sam tak 
robię już w czwartym iPhone’ie i nie wyobrażam sobie ponow‑
nie przechodzenia przez kłopoty, jakie miałem z telefonami Nokii.

Android z kolei ma aplikację MyBackup Pro, która może robić 
kopię bezpieczeństwa na kartę SD lub na serwery developera pro‑
gramu. To drugie rozwiązanie wydaje się być lepszą opcją w przy‑
padku utraty lub zniszczenia telefonu. Aplikacja kosztuje 5 dola‑
rów i myślę, że nie żałowałbym wydanych pieniędzy.

Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, co dzieje się, 
gdy chcemy przywrócić backup na Androidzie innego producen‑
ta lub innej wersji systemu operacyjnego. Tutaj mogą pojawiać 
się kłopoty.

Podsumowanie
Android być może nie jest tak „cukierkowy” czy dopracowa‑
ny pod względem intuicyjności i prostoty obsługi jak iOS. Nie 
ma też tak prostej i  spójnej integracji jak iTunes z  iPhone’em, 
ale mnogość rozwiązań oraz bezprzewodowa synchronizacja 
bezpośrednio z Googlem zdecydowanie umożliwia korzystanie 
z nich pod OS X. @



iSource poleca Iomega Home Media Network HD 1 TB
- centralny magazyn domowej rozrywki

Dzięki dyskom Iomega Home Media Network Hard Drive 1 TB z USB 2.0 
i portem ethernet wszystkie pliki, których używasz w domu lub w pracy, 
możesz mieć w jednym miejscu, dostępne z każdego komputera w domu  
i na dobrą sprawę z każdego miejsca na ziemi (oczywiście pod warunkiem, 
że masz dostęp do internetu). Niewielki dysk sieciowy, o rozsądnej 
pojemności 1 terabajta pomieści wszystkie twoje pliki: zdjęcia, filmy, 
audiobooki, ebooki, muzykę, dokumenty, itd. Wystarczy podłączyć 
Iomega Home Media Network HD do rutera i odpalić CD z instalacją 
oprogramowania. I tyle. Oprogramowanie jest tak przyjazne, że poradzą 
sobie z nim wszyscy.

Zresztą Iomega Home Media Network HD łączy się nie tylko z domowymi komputerami i telewizorem. 
Możesz z niego zrobić serwer dla zdjęć w ramce cyfrowej, bazę gier dla konsoli swojego dziecka, a nawet 
jakże prozaiczny serwer drukarki. Wystarczy jedno kliknięcie, aby automatycznie udostępniać swoje pliki 
na kontach Facebook, YouTube i Flickr.

I uwaga: Iomega Home Media Network HD sprawdzi się nie tylko w domowej sieci, ale także w małym 
biurze. To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, bo nie wymaga dodatkowego nadzoru informatyka.

I wszystko jest bezpieczne, bo chronione doskonałym oprogramowaniem EMC® Retrospect®.

Więcej o Iomega Home Media Network HD

Dowiedz sie więcej na www.isource.pl/gdziekupic

http://www.isource.pl/gdziekupic
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Moje życie z SSD
dużą część swoich dokumentów, zdjęć, filmów czy muzyki bę‑
dziemy musieli trzymać na dysku zewnętrznym. To jest niestety 
trudne, dla mnie okazało się najtrudniejsze. W końcu miałem do 
tej pory dysk 500 GB, który miałem zapełniony prawie maksy‑
malnie. Teraz musiałem zrobić po pierwsze porządek, a po dru‑
gie zdecydować, co będę miał zawsze ze sobą, a co nie. W tym 
przypadku nowy dysk dostaje minusa. Jedynego.

Skoro wspomniałem o minusach, a w zasadzie o jednym minu‑
sie, to teraz przejdę do plusów, których jest sporo. Skupię się na 
czterech, prócz wspomnianej wcześniej ciszy.

  …i cztery zalety 
Po pierwsze, brak elementów mechanicznych. Powoduje to, że 
komputer można nosić bez problemu. Może to truizm – powie‑
cie – w końcu laptopa zawsze można było nosić. Jednak dzięki 
SSD nie można uszkodzić dysku od wstrząsów, czy zmieniania 
jego położenia. To jest w brew pozorom chyba najistotniejsza ce‑
cha SSD. Większość dysków pada z powodu uszkodzeń mecha‑
nicznych. Tutaj mamy sam krzem. Nic, co by się kręciło i ociera‑
ło jedno o drugie.

Drugą niesamowitą zaletą SSD jest szybkość. Komputer jest 
w zasadzie „Instant on” – system uruchamia się błyskawicznie. Do 
tego rozbudzanie odbywa się niezauważalnie – po prostu podno‑
sisz ekran i komputer jest uruchomiony. Aplikacje ładują się i dzia‑
łają znacznie szybciej. Aperture, iPhoto, Office. To tylko przykłady 
wzrostu wydajności. W sieci można znaleźć mnóstwo tego typu 
przykładów. Z moich testów wynika, że średni czas otwierania apli‑
kacji i startu komputera skrócił się o połowę. Komfort pracy odczu‑
walnie jest dużo wyższy.

tekst: Dominik Łada

Nie wierzcie w cyferki. Testy w Geekbench praktycznie 
nie pokazują różnicy w  komputerze z  i  bez SSD, ale 
w  codziennym użyciu różnica w  użytkowaniu jest 
kosmiczna.

Chciałbym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami, po kilku 
dniach spędzonych z komputerem wyposażonym w dysk SSD.

Cisza, słyszę ciszę. Widzieliście najnowsza reklamę Peugeota? 
Nie? To szkoda, bo jest bardzo fajna i nie chodzi o jej wizualną for‑
mę, ale o dźwiękową, a w zasadzie o brak tego dźwięku. To niesa‑
mowite, ale właśnie ten brak dźwięku w ogólnym szumie nas ota‑
czającym, przyciąga jak magnes do ekranu nasz wzrok. Podobnie 
jest z moim komputerem z dyskiem SSD – łapię się na tym, że za‑
stanawiam się, czy aby na pewno mój komputer działa. Bo prze‑
cież go nie słychać. Tylko dlaczego ekran świeci i myszka działa? 
To pierwsze z wrażeń, które najsilniej do mnie dociera od momen‑
tu zamiany seryjnego dysku twardego w moim  Macbooku Pro 17". 
Do tej pory miałem zainstalowany dysk o prędkości 5400 rpm. Nie 
licząc krótkiego epizodu w zeszłym roku z zamianą na dysk o pręd‑
kości 7200 rpm, której raczej nie polecam, nie miałem do tej pory 
styczności z innymi dyskami. Dlatego z dużym zainteresowaniem 
podszedłem do testu praktycznego dysku SSD. Do naszej redakcji 
trafił do testów dysk firmy Kingston model SSDNow V+100 o po‑
jemności 256 GB.

  Jedna wada… 
Instalacja dysku SSD nie różni się niczym od instalacji zwykłego 
dysku. Dlatego nie będę się nad tym rozwodził. Muszę natomiast 
zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię. Instalacja SSD wymaga 
od użytkownika zmiany przyzwyczajeń. Po pierwsze, na obec‑
nym etapie nie ma co ukrywać, koszt dysków SSD jest raczej wy‑
soki. Dopóki nie stać nas na spory wydatek na duży dysk, aby 
pomieścić wszystkie swoje dane, musimy przyzwyczaić się, że 

 Z moich testów wynika, że średni czas 
otwierania aplikacji i startu komputera skrócił 
się o połowę.



Kingston SSDNow V+100 256GB 2/2011 47SPRZĘT

Trzecią korzyścią z posiadania SSD jest czas pracy na baterii. Ba‑
teria – znów widzę na moim górnym pasku pod ikoną baterii czas 
podtrzymania powyżej 6‑ciu godzin. Po odłączeniu kabla zasila‑
jącego pojawia się nawet na chwilę 7 godzin. Mój komputer, który 
ma już 1,5 roku odzyskał drugą młodość – do tej pory na starym 
dysku pokazywał około 5 godzin podtrzymania. Zastanawiam 
się, jaki czas pokazywałby, gdyby był nowy. Podczas testów, za‑
raz po zakupie, był w stanie pracować przez 7,5 godziny bez prze‑
rwy. Myślę, że teraz – po tym, co obserwuję – mógłby pociągnąć 
nawet ponad 9 godzin.

Ostatnim elementem, na który zwróciłem uwagę po zmianie 
dysku, jest ciepło. Komputer jest dużo, na prawdę dużo chłod‑
niejszy. Procesor pokazuje ok. 43ºC, a dysk ok. 30ºC. Wcześniej 
nie schodziłem poniżej 55ºC. w przypadku procesora, a dysku 
40‑50ºC. Objawiało się to zwiększoną pracą wentylatorów, któ‑
re chodziły ze średnią prędkością około 3000 obrotów. Teraz jest 

Kingston SSDNow  
V+100 256GB

Hitachi  
5K500 B-500

interfejs SATA 3,0 Gb/s SATA 3,0 Gb/s

cache 64 MB 8 MB

akceptowalna temperatura 
pracy

0–70°C 5–55°C

głośność 0 dB 24 dB

pobór prądu:

• podczas pracy 3,40 W 4,50 W

• bezczynny 0,05 W 0,50 W

Dane techniczne w porównaniu z oryginalnym dyskiem 
 Hitachi 500GB 5400 rpm:

Kingston SSDNow V+100 256GB 
 Cena: 2200,00. zł

 Plusy:  szybkość, bezgłośna praca, niska emisja ciepła oraz 
pobór prądu

 Minusy: cena

 Ocena iMagazine: 
     

to około 2000 obrotów. Nie trzeba wspominać, że bezpośrednio 
przekłada się to na zużycie baterii. Komputer jest znacznie chłod‑
niejszy w ogólnym odczuciu i nie ma efektu wibracji. W przypad‑
ku dysku o prędkości 7200 obrotów moje pomiary były jeszcze 
gorsze – wiatraki bardzo często dochodziły nawet do 6000 obro‑
tów, ale faktycznie szybkość była dosyć wysoka, choć nie taka jak 
w przypadku SSD.

Dysk Kingston SSDNow V+100 256GB dostępny jest w cenie oko‑
ło 2 000 zł. Dla porównania cena dysku Hitachi to około 200 zł.

Miłym dodatkiem do Kingstona jest zewnętrzna obudowa oraz 
zestaw innych akcesoriów m.in. sanki do zabudowy w kompute‑
rze stacjonarnym oraz kabel SATA.

Przesiadka na dysk SSD jest ciekawą opcją, jeśli chcemy mieć 
wrażenie nowego komputera, nie kupując go. W ostatecznym 
rozrachunku będzie to tańsze, ale trzeba pamiętać, że technolo‑
gia SSD jest sporo droższa od klasycznej. Wszystko na pewno bę‑
dzie taniało, ale zajmie to jeszcze trochę czasu. Jeśli macie więc 
wolne fundusze, nie małe przy większych dyskach, i chcecie po‑
czuć prędkość, to polecamy dyski SSD.

Dziękujemy firmie Kingston Polska za udostępnienie dysku do 
testów. @

http://www.alteclansing.net.pl/promo
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Sponsorem nagrody – mocowania 
do samochodu dla iPhone, Macally 
mCup – jest sklep internetowy 
Bludot.pl, w którym znajdziecie 
akcesoria samochodowe i dużo, 
dużo więcej innych akcesoriów 
dedykowanych produktom Apple.
Aby wygrać mocowanie mCup 
należy poprawnie odpowiedzieć na 
pytanie konkursowe:

Jaką moc ma Mazda 3 
testowana w numerze?

Aby wziąć udział w losowaniu 
wystarczy do dnia 13 lutego 2011 
roku wysłać e‑mail na adres 
konkurs@imagazine.pl, wpisując 
w tytule „Macally mCup”. 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!

Konkurs „Macally mCup”

1. ORGANiZATOR

•  Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Domi‑

nik Łada z siedzibą w Warszawie.

•  Konkurs „Macally mCup” prowadzony jest przez Or‑

ganizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

trwa do dnia 13 lutego 2011 r.

•  Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych 

Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

•  Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest 

bezpłatny.

•  Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem 

danych jest całkowicie dobrowolne.

•  Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować 

warunki regulaminu.

3. ZASADY

Konkurs polega na rozlosowaniu mocowania do samo‑

chodu dla iPhone, Macally mCup, ufundowanego przez 

sklep internetowy Bludot.pl, wśród osób, które nadeślą 

e‑mailem zatytułowanym „Macally mCup”, poprawną 

odpowiedź na pytanie, na adres konkurs@imagazine.pl.

Pytanie konkursowe: Jaką moc ma Mazda 3 testowa‑

na w numerze?

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 ‚Macal‑
ly mCup’ oraz akceptuję jego warunki i postanowienia”. 
Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji nie we‑
zmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz:

•  nadsyłanie odpowiedzi: do dnia 13 lutego 2011 r.

•  zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 
mailową

•  ogłoszenie wyników: na łamach marcowego nume‑
ru iMagazine 3/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 
ufundowane przez sklep internetowy Bludot.pl:

1 mocowanie do samochodu dla iPhone, Macally mCup

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie okre‑
ślonym przez Organizatora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organiza‑
tora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni 
od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie 
odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn 

niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym termi‑

nie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu 

ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobo‑

wych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierp‑

nia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane ta‑

kie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego 

przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) 

Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, 

iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarza‑

ne w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej do‑

browolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w 

związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regula‑

minu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów re‑

klamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach 

oraz badań ankietowych organizowanych przez Organi‑

zatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu 

do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wy‑

rażają zgodę na publikację tych danych na stronach inter‑

netowych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przy‑

padku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

http://Bludot.pl/
http://Bludot.pl/
http://www.bludot.pl
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mnieć, że z tyłu urządzenia znajdziemy wejście zewnętrznego 
źródła dźwięku. To tyle, ile chodzi o podstawę. Mimo usilnych 
prób znalezienia informacji na temat mocy wzmacniacza, pasma 
przenoszenia głośników czy dynamiki, nie udało mi się nic z tych 
rzeczy ustalić. Prawdopodobnie więc to nie niesamowita jakość 
dźwięku będzie tym, co ma nas przekonać do tej stacji.

Tym, co ma nas rzucić na kolana, jest specjalny wysięgnik, któ‑
ry jest uchwytem na iPada. Jest on naprawdę ciekawie wykona‑
ny. Jego głównym elementem jest krzyżak, który przytrzymuje 
iPada z boków oraz od dołu, wpinając się w złącze docka. Przy 
tym jest obrotowy, więc pozwala na użytkowanie iPada zarówno 
w pozycji pionowej, jak i poziomej. Jakby tego było mało, cały jest 
uchylny, dzięki czemu umożliwia także ustawienie ekranu pod 
różnymi kątami dla zwiększenia komfortu użytkowania. Dzięki 
temu łatwo ustawimy iPada w pozycji do przeglądania stron in‑
ternetowych, po czym równie łatwo jednym ruchem ręki prze‑
kręcimy go do pozycji, w której wygodnie obejrzymy film. Równie 
wygodnie z iPada będzie się korzystało w czasie pisania tekstu, 
na zewnętrznej podłączonej bezprzewodowo klawiaturze, a to 
dlatego, że inaczej niż w większości docków, w tym iPad jest lek‑
ko podniesiony i znajduje się na wysokości wzroku. To zdecydo‑
wanie poprawia komfort pracy.

Teoretycznie, każda stacja dokująco-grająca dla iPodów 
lub iPhone’ów może współpracować z iPadem. W prak-
tyce jednak, prawie żadna tego nie robi.

iPada nie daje się fizycznie podłączyć do stacji dokująco‑grają‑
cej, ponieważ występują zdecydowane różnice w wielkości urzą‑
dzeń. Z pomocą przychodzi przedłużacz kabelka dock, ale prze‑
cież to takie nie eleganckie. Elegancka jest natomiast pierwsza 
stacja dokująca przeznaczona dla iPada, czyli Altec Lansing Octiv 
 Stage MP450. Urządzenie zostało wyróżnione prestiżową nagro‑
dą Innovations Design and Engineering Award, przyznawaną 
przez Consumer Electronics Association, w kategorii elektronicz‑
nych produktów konsumenckich. Doceniono estetykę projektu, 
wybitny design i zaawansowanie technologiczne. Patrząc na wy‑
gląd stacji oraz na jej potencjalne możliwości użytkowe, nie spo‑
sób się z jurorami nie zgodzić.

  Altec Lansing Octiv Stage MP450:   
  pozytywnie zakręcona 
Stacja składa się jakby z dwóch części – podstawy stacji oraz wy‑
sięgnika. Sama podstawa jest dość nudna i podobna do wielu 
innych konstrukcji. Ma kształt lekko trapezowy i wykonana jest 
z czarnego plastiku. Z przodu plastik powleczony jest maskują‑
cą dwa dwucalowe głośniki siatką, również w kolorze czarnym. 
Jedyny element w innym kolorze to srebrna ramka na dole pod‑
stawy. Na ramce umieszczone są tylko trzy przyciski, czyli Włącz‑
nik, Głośniej i Ciszej. Kronikarski obowiązek nakazuje też wspo‑

Altec Lansing  
Octiv Stage MP450 

pozytywnie zakręcona
tekst: Norbert Cała

Altec Lansing  
Octiv Stage MP450 

pozytywnie zakręcona

 Tym, co ma nas rzucić na kolana, 
jest specjalny wysięgnik, który jest 
uchwytem na iPada.
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Wszystkie ruchome części niestety niosą niebezpieczeństwo ła‑
twego popsucia się. Nie wiem, jak będzie w przypadku tej stacji, 
ponieważ używam jej zbyt krótko, ale po kilku godzinach inten‑
sywnych testów ciągle sprawuje się znakomicie, nie ma żadnych 
luzów, nic nie trzeszczy, ani nie wygina się. Szkoda, że z podobną 
innowacyjnością nie podszedł producent do kwestii pilota zdalne‑
go sterowania. Ten dołączony do stacji jest niestety nudny i kiep‑
sko działający. Miałem wrażenie, że nikt nie testował jego dzia‑
łania z iPadem. Widać na ciekawie rozwiązanego pilota muszę 
jeszcze poczekać.

  Czy tylko ładnie wygląda? 
Jak już wspomniałem, nie udało mi się znaleźć żadnych infor‑
macji na temat możliwości muzycznych stacji. Może to świad‑
czyć o  tym, że dźwięk w  tym produkcie schodzi na plan dal‑
szy. Z drugiej strony, renoma producenta powinna nie pozwolić 
na sprzedaż produktu, który nie brzmi chociażby poprawnie. 
W przypadku tej konstrukcji jest, biorąc po uwagę jej zastoso‑

wanie i gabaryty, zdecydowanie poprawnie. Dźwięk jest przede 
wszystkim bardzo czysty. Niesłychanie wyraźny jest środek pa‑
sma, nic też nie brakuje tonom wysokim. Basów oczywiście jest 
niewiele, ale nikt się ich w przypadku takiej konstrukcji nie po‑
winien spodziewać. Większą wadą jest dość mała maksymalna 
głośność. Do zapewnienia nagłośnienia w małym pomieszczeniu 
wystarczy, ale w większym salonie może być już to zbyt mało. 
Z drugiej strony jednak, akurat Octiv Stage będziemy używali bę‑
dąc zazwyczaj w bliskim jej zasięgu, więc ta wada nie powinna 
nam zbytnio doskwierać. Niestety, na sam koniec testu rzuciłem 
okiem na cenę – 599 zł to naprawdę spory wydatek. Prawdopo‑
dobnie płacimy tu za markę producenta, ale mimo wszystko to 
ciągle drogo, chciało by się otrzymać za tę cenę coś więcej. De‑
cydując się na zakup musimy też pamiętać o tym, że prawdo‑
podobnie nie użyjemy jej z nową generacją iPada. Będzie on bo‑
wiem minimalnie mniejszy i uchwyt go nie utrzyma.

PS. Im dłużej przyglądałem się Octiv Stage z umieszczonym 
 iPadem, tym bardziej przypominała mi mały telewizor. Teraz tylko 
czekam na powszechny streaming programów TV do iPadów. @

Altec Lansing Octiv Stage MP450 
 Wejścia: złącze docka, złącze mini Jack

 Cechy specjalne:  uchwyt dla iPada

 Wymiary: 220 mm × 154 mm × 110 mm

 Ocena iMagazine: 
     

 Im dłużej przyglądałem się Octiv Stage 
z umieszczonym iPadem, tym bardziej 
przypominała mi mały telewizor.
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W sytuacjach, w których iPada – ze względu niewygodę „trans‑
portu” (chyba że mamy ze sobą torbę) – zostawiamy w domu, 
Viewpad znajdzie swoje miejsce. Osobiście nie widzę sensu po‑
siadania dwóch urządzeń jednocześnie (większego i mniejszego 
tabletu), ale dla niektórych, często przemieszczających się osób, 
może to być dobre rozwiązanie. Szczególnie, że Viewpad w wer‑
sji 10” jest niewiele droższy, a ten sam system operacyjny powi‑
nien ułatwić wymianę dokumentów i synchronizację.

 Jakość wykonania 
Muszę podtrzymać moje zdanie z poprzedniego numeru. View‑
padowi daleko do iPada pod względem użytych materiałów. 
Z drugiej jednak strony istnieje także przepaść w porównaniu 
z tabletami za 300–500 zł, które nawet średnio nadają się jako 
podstawki do kawy. Niemniej jednak plastik jest stosunkowo so‑
lidny, tylna, czarna i imitująca szkło ścianka również wygląda cał‑
kiem przyzwoicie. Zdjęcia z tylnej, trzy megapikselowej kame‑
ry są... po prostu są.

Ekran niestety nie jest też najwyższych lotów i ma bardzo ogra‑
niczone kąty widzenia. To, o czym wspominałem w poprzednim 
numerze – utrata kontrastu i rozmywanie się obrazu – to wła‑
śnie wynik nietrzymania go idealnie prostopadle do oczu. Co cie‑
kawe, nie było to tak widoczne w świetle dziennym.

  Gramy! 
Nie byłbym sobą, gdybym nie zainstalował jednej z moich ulu‑
bionych gier, jaką jest Angry Birds. Wersja Androidowa niestety 
wspierana jest reklamami, ale za to świetnie wygląda na 7” ekra‑
nie. Grywalność jest na bardzo wysokim poziomie, a waga View‑
pada umożliwia dłuższe granie bez opierania tabletu, na przy‑

Moje kontrowersyjne spojrzenie na Viewpada 7 uległo lekkie-
mu zmiękczeniu… Wpływ na to miały obniżki cen w takich skle‑
pach jak Amazon UK, USA i DE. Obniżka o 80 euro w Niemczech 
to spora różnica. W USA cena spadła jeszcze bardziej – z 599 do‑
larów do 429! Ta ostatnia zaczyna mieć sens dla tego urządzenia. 
Szczególnie, że cena najbliższego konkurenta, Samsunga Galaxy 
Tab, nadal kształtuje się w okolicach 630 dolarów, bez kontraktu 
u operatorów komórkowych.

Co ma tablet do tych ostatnich? Otóż Android 2.2 czyni z tej 
klasy tabletów telefony. Mam do dyspozycji możliwość dzwonie‑
nia i odbierania połączeń po włożeniu karty SIM, a interfejs w za‑
sadzie niczym się nie różni od tego w (opisywanym w tym nume‑
rze) HTC Desire – oczywiście jak pominiemy nakładkę Sense UI. 
Zaraz po debiucie iPada pojawiły się głosy, że jest to po prostu 
„duży iPhone”, które jednak szybko zamilkły po kilku chwilach 
zabawy z aplikacjami zaprojektowanymi pod większą przestrzeń 
roboczą. Tego najbardziej brakuje Viewpadowi. Obecnie jest to 
po prostu duży telefon z Androidem i jedyną rzeczą, która w za‑
sadzie go wyróżnia jest aplikacja „Galeria” do przeglądania zdjęć 
i filmów, rozwiązana na podobnej zasadzie jak w iPadzie.

  Mobilność 
Viewpada przekazałem w damskie ręce na kilka chwil, celem oce‑
ny blisko o połowę mniejszych wymiarów w stosunku do iPada. 
Zachwyt przede wszystkim dotyczył mobilności oraz bezproble‑
mowego noszenia urządzenia tak małych gabarytów w torebce. 
Wagowo jest też lepiej – niecałe 380 g to wbrew pozorom bardzo 
duża różnica w ręce stosunku do iPadowych 680 g.

Załączony pokrowiec jest wysokiej jakości i zmienia tableto‑
telefon w podręczny kalendarz. Nawet wymiary są zbliżone. 

Viewsonic 
Viewpad 7

Zmieniła się cena,  
zmieniła się ocena…

tekst: Wojtek Pietrusiewicz
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dopóki ich nie dotkniemy. Tym samym praca po ciemku sprowa‑
dza się do ślepego macania brzegu Viewpada w poszukiwania 
odpowiedniego przycisku. Dodanie opcji permanentnego pod‑
świetlenia jest konieczna!

  Brak polskiej lokalizacji 
Obecnie Viewpad 7 nie ma polskich znaków, ani słownika na‑
szego rodzimego języka. Obie opcję będą dostępne prawdopo‑
dobnie od lutego.

  Warto? 
Polecam przede wszystkim udanie się do sklepu i obejrzenie urzą‑
dzeń w tym rozmiarze (jeśli gdzieś takowe znajdziecie), bo jest 
zaskakująco małe w porównaniu z modelami 10”.

Za 429 dolarów po dzisiejszym kursie ciężko będzie znaleźć 
(dzisiaj) konkurencję. Lada moment pojawią się na rynku wszyst‑
kie zapowiadane nowości z tegorocznego CES i sytuacja może 
się diametralnie zmienić. 429 dolarów to niecałe 1,300 zł i jest 
to kwota jak najbardziej adekwatna do tego, co otrzymujemy. 
Niemieckie 430 euro to już znacznie więcej (cena jest z VAT‑em), 
ale nadal do zaakceptowania. Gorzej jest w UK, gdzie po śred‑
nim kursie zbliżamy się niebezpiecznie do 1,900 zł, a to już nie‑
całe 200 zł taniej niż iPad.

Jednak dopóki nie będzie polskich znaków diakrytycznych, 
będzie jeszcze gorzej niż na iPadzie, któremu tylko brakowało li‑
terki „ą” w iOS 3.2. @

kład o nogę. Momentami animacje szarpały i widać, że 600 MHz 
procesor nie do końca potrafił sprostać zadaniu, ale nie było to 
na tyle irytujące, aby dyskwalifikowało tablet.

  ergonomia 
Zgodnie z wymaganiami Androida, Viewpad ma cztery przy‑
ciski pod ekranem (jeśli trzymamy go poziomo). Są dotykowe 
z „ haptic feedback”, czyli całe urządzenie lekko drży, potwierdza‑
jąc jednocześnie, że któryś z nich został naciśnięty. Otrzymujemy 
przyciski: home, menu, wstecz i szukaj. Niestety ze względu na 
wąską ramkę wokół wyświetlacza – na której zresztą spoczywa‑
ją – trzymając tablet prawą ręką w poziomie cały czas niechcący 
je uruchamiałem. Z czasem udało mi się do tego przyzwyczaić, 
ale zdecydowanie najgorsze jest to, że nie są one podświetlane 

 Niestety ze względu 
na wąską ramkę wokół 

wyświetlacza – na której 
zresztą spoczywają – 

trzymając tablet prawą ręką 
w poziomie cały czas niechcący 

je uruchamiałem.

Viewsonic Viewpad 7 
 OS: Android 2.2

 CPU: ARM 11, 600 MHz

 Chipset: Qualcomm MSM7227

 Pamięć: 512 MB NAND Flash

 SD: karta microSD do 32 GB

 Ekran: 7”, 800×480 px

 Łączność: WiFi 802.11b/g
  Bluetooth 2.1 + EDR 
  GSM 850/900/1800/1900 
  UMTS 850/1900/2100

 GPS: Assisted GPS (aGPS)

 Aparat: przedni – 0,3 MPx

  tylny – 3 MPx z autofocus

 Bateria: około 4–6 godzin pracy ciągłej

 Wymiary: 179,4 × 110 × 11.5 mm

 Waga: 376 g
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zemplarzu nie przylega ono precyzyjnie – odstaje od całej obu‑
dowy. Chwytając za dolną część czuję pod palcem, że ruchoma 
zaślepka ugina się i słychać irytujące trzeszczenie materiału. Pro‑
blem znany w tanich produktach, niestety dopadł również ten 
model Otterboxa.

iPad Commuter z pewnością należy pochwalić za bogate wy‑
posażenie: folia chroniąca ekran, gumowa powłoka dla zabez‑
pieczenia przed zarysowaniem oraz usztywniająca plastikowa 
wkładka. To wszystko sprawia, że możemy być pewni bezpie‑
czeństwa naszego iPada. Spokojnie wrzucimy go do plecaka, bez 
obaw o jakieś zadrapania. Jedyny mankament, to wspomniany 
problem z pokrywą gniazda docka. Bez tej przypadłości pokro‑
wiec dostałby bez żadnych trudności ocenę bardzo dobrą. @

iPad nie jest tanim urządzeniem. Trudno zatem byłoby 
się pogodzić z jego usterką. Firma Otterbox wprowadziła 
do swojej oferty pokrowce dla tabletu Apple, które obok 
wygody obsługi, mają pomóc w ochronie przed usterka-
mi mechanicznymi.

W pudełku z pokrowcem iPad Commuter znajdziemy wszystko, 
co będzie nam potrzebne do zabezpieczenia sprzętu. Ścierecz‑
kę do wycierania ekranu, folię i małą łopatkę ułatwiającą nałoże‑
nie jej na iPada. Pokrowiec składa się z dwóch części. Pierwsza to 
przylegająca do tabletu gumowa „skórka”, z wyciętymi miejsca‑
mi na złącza i wyprofilowanymi przyciskami regulacji dźwięku 
i wyłączania. Drugi element iPad Commutera to plastikowe ple‑
cy spajające całą konstrukcję. Stanowią również ochronę przed 
fizycznymi uszkodzeniami. W miejscu złącza ładowania iPada 
mamy zdejmowany panel, dzięki któremu tablet umieścimy bez 
większych problemów w stacji dokującej Apple, a proces ładowa‑
nia nie wymusza zdejmowania całego pokrowca z urządzenia.

Obsługa iPada nie sprawia żadnych problemów. Przyciski re‑
agują poprawnie i mamy do nich łatwy dostęp. Gumowa ochro‑
na tworzy wokół przedniego ekranu wystający rant, chroniący 
matrycę przed zarysowaniem (gdybyśmy położyli na niej ta‑
blet). Wystająca krawędź daje również pewny uchwyt podczas 
trzymania iPada jedną ręką. Sam plastik sprawia wrażenie moc‑
nego i trwałego. Jest dobrze dopasowany do całej konstrukcji. 
Całą ocenę pokrowca obniża drastycznie problem ze zdejmowa‑
nym panelem na złącze ładowania iPada. Niestety, w moim eg‑

Pokrowiec  
iPad Commuter

tekst: Przemysław Marczyński

obserwuj nas

imagazinepl.blip.pl

Bardzo Lubimy 
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iPad Commuter 
 Producent: Otterbox

 Cena: 64,95 dolary

 Witryna: http://bit.ly/fLfgoP

 Plusy:  bogate wyposażenie, 

  kompletna osłona dla iPada

 Minusy: problem z przyleganiem zdejmowanej klapki
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Konkurs „Belkin Dual Auto Charger”

1. ORGANiZATOR

•  Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Domi‑

nik Łada z siedzibą w Warszawie.

•  Konkurs „Belkin Dual Auto Charger” prowadzony jest 

przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i trwa do dnia 13 lutego 2011 r.

•  Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych 

Organizatora.

2. UCZESTNiCTWO W KONKURSiE

•  Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest 

bezpłatny.

•  Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem 

danych jest całkowicie dobrowolne.

•  Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować 

warunki regulaminu.

3. ZASADY

Konkurs polega na rozlosowaniu 1 podwójnej ładowarki 

samochodowej Belkin Dual Auto Charger, ufundowane‑

go przez sklep internetowy Bludot.pl, wśród osób, któ‑

re nadeślą e‑mailem zatytułowanym „Belkin Dual Auto 

Charger”, poprawną odpowiedź na pytanie, na adres kon‑

kurs@imagazine.pl.

Pytanie konkursowe: Dlaczego w numerze piszemy o Kiwi?

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 ‚Belkin 

Dual Auto Charger’ oraz akceptuję jego warunki i posta‑

nowienia”. Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informa‑

cji nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz:

•  nadsyłanie odpowiedzi: do dnia 13 lutego 2011 r.

•  zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 

mailową

•  ogłoszenie wyników: na łamach marcowego numeru 

iMagazine 3/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 

ufundowane przez sklep internetowy Bludot.pl:

1 podwójnej ładowarki samochodowej Belkin Dual Auto 

Charger

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie okre‑

ślonym przez Organizatora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organiza‑

tora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od 

daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie ode‑

brał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn nieza‑
leżnych od Organizatora Konkursu. Po tym terminie na‑
groda 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 wza‑
jemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z 
wyrażeniem 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 przebie‑
giem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochro‑
nie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) Organi‑
zator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich 
dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w 
siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobro‑
wolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w 
związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regu‑
laminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów 
reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach 
oraz badań ankietowych organizowanych przez Organi‑
zatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu 
do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wy‑
rażają zgodę na publikację tych danych na stronach inter‑
netowych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przy‑
padku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Sponsorem nagrody – podwójnej ładowarki 
samochodowej Belkin Dual Auto Charger – 
jest sklep internetowy Bludot.pl, w którym 
znajdziecie akcesoria samochodowe i dużo, 
dużo więcej innych akcesoriów dedykowanych 
produktom Apple.
Aby wygrać tą ładowarkę Belkina należy 
poprawnie odpowiedzieć na pytanie 
konkursowe:

Dlaczego w numerze piszemy o Kiwi?

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do 
dnia 13 lutego 2011 roku wysłać e‑mail na adres 
konkurs@imagazine.pl, wpisując w tytule 
„Belkin Dual Auto Charger”. 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!

http://Bludot.pl/
http://Bludot.pl/
http://www.bludot.pl
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Małe wielkie urządzenie, przynajmniej z założenia.

Niedawno premierę miało bardzo interesujące akcesorium dla 
fotografów – tytułowy BlueSLR. Obecnie dostosowany jest tyl‑
ko do Nikonów, ale w przyszłości mają pojawić się modele z in‑
terfejsem do Canonów. Posiadacze lustrzanek innych firm będą 
musieli obejść się smakiem. BlueSLR to dongle podczepiany do 
SLRa, umożliwiający sterowanie aparatem za pomocą naszego 
iPhone’a, iPoda touch lub iPada (niedługo ma również pojawić 
się wsparcie dla Blackberry i Androida). Do kompletu potrzebny 
jest darmowy app dla iOS o tej samej nazwie.

BlueSLR pozwala sterować migawką, wyzwalać autofocus, 
ustawiać timer, aby odliczyć zdefiniowaną ilość sekund przed zro‑
bieniem zdjęcia oraz dopisać do zdjęcia współrzędne GPS. Tak … 
dopisać do zdjęcia współrzędne GPS! Oczywiście, aby to działało 
musimy korzystać z iPhone’a lub iPada 3G + WiFi, niemniej jed‑
nak ta ostatnia funkcja to coś, na co czekam od dawna! Nieste‑
ty, nie ma róży bez kolców …

Na kilka dni przed Nowym Rokiem przyszedł Pan Kurier z pa‑
czuszką z Kanady i zabrałem się za jej otworzenie jak tylko wy‑
stygła. Podłączyłem BlueSLR pod mojego D700, zgodnie z  in‑
strukcją, po uprzednim przestawieniu jednej opcji w menu i … 
nic się nie zaświeciło. Niebieskie światełko sygnalizujące zasila‑
nie pozostało martwe.

Na kilka dni po Nowym Roku przyszedł Pan Kurier z paczusz‑
ką z Kanady i tym razem nie czekałem na jej ostygnięcie. Dru‑
ga sztuka przecież musi działać! Nie mogę mieć aż takiego pe‑
cha! Podłączyłem dongle do 10‑pinowej złączki i … znowu nic się 
nie zaświeciło. W tym momencie już niemal całkiem zwątpiłem 
w swój aparat i byłem przekonany, że port mam uszkodzony. 
Poprosiłem kolegę z D3s o pomoc. Podłączyliśmy… i nie działał.

Duży plus należy się Kanadyjczykom za wsparcie techniczne 
– na maile odpowiadali niemalże natychmiastowo i po testach 
na ich Nikonach (D700 i 3x D3s) doszliśmy do wniosku, że z ja‑
kiegoś powodu „polskie” Nikony prawdopodobnie mają zasila‑
nie na innym pinie: szóstym zamiast siódmym.

Dzisiaj czekam na adapter, który pozwoli na przetestowanie 
BlueSLRa, a w międzyczasie zastanawiam się, o co w tym wszyst‑
kim właściwie chodzi i nadal męczę się z dataloggerem zamiast 
z nowoczesnymi technologiami. @

BlueSLR
tekst: Wojtek Pietrusiewicz

 BlueSLR pozwala sterować migawką, 
wyzwalać autofocus, ustawiać timer, aby 
odliczyć zdefiniowaną ilość sekund przed 
zrobieniem zdjęcia oraz dopisać do zdjęcia 
współrzędne GPS

Ekran z danymi GPS.

Ustawienia BlueSLR.

To zdjęcie nie ma współrzędnych geograficznych, ponieważ 
 BlueSLR mi nadal nie działa.
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Materiały zdjęciowe to zdecydowanie najważniejszy element 
magazynu foto, przynajmniej dla mnie, i nietypowy układ za‑
czyna w takiej sytuacji mieć sens, bo po „galerii” fotografii załą‑
czonej do każdego artykułu poruszamy się klasycznie lewo‑pra‑
wo. Wtedy staje się to intuicyjne i w ogóle nie trzeba się nad tym 
zastanawiać. Mam jednak zastrzeżenia co do formatu pionowe‑
go... pierwszy odruch zawsze przełącza mnie do kolejnego wpi‑
su, zamiast na kolejną stronę tego czytanego.

iPublisher jest przykładem świetnie wykonanej aplikacji i po‑
mimo podobieństw pomiędzy poszczególnymi magazynami, 
różnice są na tyle duże, że nie mamy wrażenia powielenia for‑
matu. Jeśli jeszcze nie pobraliście żadnego na swoim iPadzie, to 
gorąco zachęcam do 5klatek: odwdzięcza się świetnymi zdjęcia‑
mi i wciągającymi tekstami. Kilka pomysłów na reportaże, które 
tam zobaczyłem, otworzyły mi oczy na własną inwencję twór‑
czą na przyszłość. @

Nietypowe podejście do magazynów na iPadzie

Platforma iPublisher, stworzona przez Macoscope, powoli zysku‑
je trakcję i w AppStore pojawia się coraz więcej polskich wydań 
magazynów, w tym niektóre starają się zadomowić na iPadzie 
bez wersji papierowych.

W ramach poznawania iPublishera pobrałem między innymi 
5klatek ‑ magazyn o fotografii, którą interesuję się hobbystycz‑
nie. Znalazłem w nim nie tylko mnóstwo świetnych zdjęć, ale 
również kilka bardzo interesujących artykułów... ale ja nie o tym.

Dotychczas nieoficjalnie przyjęło się, zapewne po pierwszym 
magazynie Wired, że rozkład artykułów w magazynie jest kolum‑
nowy, czyli poruszamy się pomiędzy nimi lewo‑prawo, a sam 
wpis jest rozłożony na kilka „kartek” góra‑dół. Taki rozkład wi‑
dać uzyskał powszechną akceptację ‑ nie było na ten temat spe‑
cjalnych kontrowersji ani dyskusji. Stało się to de facto standar‑
dem. 5klatek go łamie i nadal nie jestem przekonany, czy na 
dobre czy na złe.

Nawigacja odbywa się dokładnie odwrotnie, niż spodziewali‑
byśmy się tego po konkurencyjnych pozycjach. Artykuły są roz‑
mieszczone w pionie, a kolejne ekrany w poziomie są kolejny‑
mi stronami danego wpisu. 5klatek jest jednak magazynem foto 
i oferuje jeden smaczek, również kontrowersyjny. Otóż trzymając 
iPada w pionie, mamy dostęp tylko i wyłącznie do treści teksto‑
wej danego artykułu. Dopiero obrócenie go do poziomu ujaw‑
nia zdjęcia załączone do niego. Tylko zdjęcia.

5klatek tekst: Wojtek Pietrusiewicz

 iPublisher jest przykładem świetnie 
wykonanej aplikacji i pomimo podobieństw 
pomiędzy poszczególnymi magazynami, 
różnice są na tyle duże, że nie mamy wrażenia 
powielenia formatu.
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  Alternatywa dla Me.com 
Firma Nova Media oferuje swój program iHub, dzięki któremu 
synchronizacja kontaktów i zadań iCala może stanowić alterna‑
tywę Me.com. Jedynym wymogiem do działania programu iHub 
jest obecność urządzeń w tej samej sieci Wi‑Fi. Jeśli ten waru‑
nek jest spełniony, możemy przystąpić do konfiguracji sprzętu. 
Sam proces połączenia komputerów i iPhone’a nie będzie stano‑
wił problemu. Dzięki kreatorowi krok po kroku będziemy prowa‑
dzeni za rękę. Gdy wskazane przez nas urządzenia zostaną do‑
brane w pary, dzięki serwerowi iHub na bieżąco monitorowane 
będą wszelkie zmiany w naszej książce adresowej oraz zadaniach 
kalendarza. Każda najdrobniejsza zmiana jest wysyłana do urzą‑
dzeń podłączonych do iHuba. Sam proces synchronizacji odby‑
wa się w tle i jest „bezszelestny”. Warto odnotować, że najnow‑
sza wersja wspiera także urządzenia oparte na systemie Android 
OS 2.2 (wystarczy pobrać darmowego klienta iHub Basic for An‑
droid Client ze strony producenta). Program pozwala precyzyjnie 
określić, jakie dane mają być współdzielone. Sami wskazujemy, 
które kalendarze z iCala będziemy synchronizować. Analogicz‑
nie ma się sytuacja do książki adresowej.

iHub jest na pewno tańszym rozwiązaniem od usługi Me.com. 
Działa równie sprawnie jak droższe rozwiązania „w chmurze”. 
Ma jednak ograniczenie co do zasięgu działania – obszar na‑
szego mieszkania. Część z nas odrzuci rozwiązanie oferowane 
przez Nova Media ze względu na ograniczoną przestrzeń dzia‑
łania. Jednego możemy być pewni, mniejszym kosztem i w ła‑
twy sposób możemy zapanować nad kalendarzem i kontakta‑
mi. iHub to ciekawa propozycja doskonale integrująca się z Mac 
OS X, a na pewno doceni ją coraz większa grupa posiadaczy te‑
lefonów z Androidem. @

Już chyba nikogo nie dziwi fakt posiadania dwóch 
komputerów w  domu. To właśnie dlatego usługi 
synchronizacji „w  chmurze” tak szybko zdobywają 
popularność. Wymiana danych pomiędzy komputerem, 
laptopem czy telefonem nie stanowi już problemu.

Już chyba nikogo nie dziwi fakt posiadania dwóch komputerów 
w domu. To właśnie dlatego usługi synchronizacji „w chmurze” 
tak szybko zdobywają popularność. Wymiana danych pomiędzy 
komputerem, laptopem czy telefonem nie stanowi już problemu.

Apple obdarzyło swoich użytkowników usługą Me.com. Dzię‑
ki niej wszystkie kontakty z książki adresowej, zadania z kalen‑
darza iCal oraz dane na wirtualnym dysku iDisk, są dostępne 
na wszystkich urządzeniach jednocześnie. Kto korzystał kiedyś 
z możliwości, jakie daje Me.com wie, jak wygodny jest to spo‑
sób utrzymania porządku w swoich zbiorach danych. Jednak ra‑
zem z tymi udogodnieniami odkrywamy najbardziej niekorzyst‑
ny aspekt tego rozwiązania – cenę. Wiele osób zniechęca koszt 
rocznej subskrypcji i szukają innych rozwiązań.

iHub
Synchronizacja kalendarza i kontaktów 
bez „chmury” tekst: Przemysław Marczyński

iHub 
 Producent: nova media

 Cena: 29,95 Euro

 Plusy: łatwa konfiguracja

  wsparcie dla Androida 

  możliwość synchronizacji wielu urządzeń

 Minusy: synchronizacja tylko w obrębie Wi‑Fi

 Witryna: www.novamedia.de/en/mac‑ihub‑basic.html

 Ocena iMagazine: 
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filmów wideo. Gotowe zdjęcia możemy poddać działaniu wielu 
(ponad 40) dostępnych w programie filtrów, korekcji, wykadro‑
wać, czy dodać ramkę.

  iSupr8 (płatny 1,59 €) 

Jak sama nazwa wskazuje, jest to kolejna aplikacja, która symu‑
luje pracę amatorskich kamer. Tym razem jednak chodzi o kon‑
kretne modele na kasety z filmem Super 8 mm, opracowanym 
i wprowadzonym do użycia przez firmę Kodak w połowie lat 60. 
XX w. W przeciwieństwie do opisanego miesiąc wcześniej progra‑
mu 8mm Vintage Camera, tutaj mowa nie tylko o efektach, ale 

  Camera Genius (płatny 1,59 €) 
Aplikacja, podobnie jak wiele innych, które doczekały się recen‑
zji na łamach iMagazine, zamienia naszego iPhone’a w tradycyj‑
ny, analogowy aparat fotograficzny. Cały interfejs stylizowany 
jest na obudowę prawdziwego aparatu fotograficznego. Zajmu‑
je on większą część ekranu. Na szczęście, podczas robienia zdję‑
cia, jest on zminimalizowany do paska z przyciskiem spustu mi‑
gawki. Jak w  typowym aparacie fotograficznym, znajdziemy 
w tym programie kilka przydatnych funkcji. Jest to m.in. reduk‑
cja wstrząsów, samowyzwalacz czy też możliwość wykonywa‑
nia zdjęć jedno za drugim, przy wciśniętym spuście migawki. Za 
ten ostatni może posłużyć także cały ekran iPhone’a, którego do‑
tknięcie w niemal dowolnym miejscu podglądu obrazu spowo‑
duje wykonanie zdjęcia. Aplikacja pozwala też na nagrywanie 

Filmowiec z iPhone’em
tekst: Krystian Kozerawski

polub nas

facebook.com/imagazinepl

Czy twój iPhone zmieści  
kliszę filmową i fotograficzną?

Camera Genius
http://itunes.apple.com/pl/app/camera-genius/

id304169579?mt=8

iSupr8
http://itunes.apple.com/pl/app/isupr8/id413566476?mt=8

Nie tak dawno, bo w  listopadzie, sporo uwagi poświęciłem tak zwanej iPhonografii, czyli fotografowaniu 
 iPhone’em z wykorzystaniem aplikacji pozwalających na edycję zdjęć, dodawanie do nich różnego rodzaju fil-
trów, celem uzyskania odpowiedniego efektu artystycznego. W ubiegłym miesiącu przedstawiłem Wam z ko-
lei aplikację 8 mm Vitange Camera, pozwalającą na nagrywanie filmów stylizowanych na nakręcone starą ka-
merą na 8-milimetrowy film. Postanowiłem kontynuować obydwa tematy i przedstawić Wam trzy kolejne 
aplikacje tego typu dla iPhone’a.

http://itunes.apple.com/pl/app/camera-genius/id304169579?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/camera-genius/id304169579?mt=8
http://www.facebook.com/imagazinepl
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też niejako o namiastce pracy z tradycyjną błoną fotograficzną. Po 
nagraniu musimy bowiem wyjąć film z kamery, a następnie wywo‑
łać go, co trwa kilka dłuższych minut. Niewątpliwą wadą omawia‑
nego programu jest brak możliwości nagrywania przednią kamerą.

  CinemaFX for Video (płatny 2,39 €) 
Ostatnia z prezentowanych aplikacji, sama w sobie nie jest imita‑
cją prawdziwego, analogowego urządzenia, a jedynie zestawem 
filtrów pozwalających na przetworzenie nagranego filmu. Może‑
my to zrobić bezpośrednio w programie lub wykorzystać do tego 
celu standardową aplikację kamery. Program oferuje nam 55 fil‑
trów i efektów z kilku różnych kategorii. Z tej puli możemy wy‑
brać trzy filtry lub efekty oraz nałożyć je na film w dowolnej kolej‑
ności. Przed ostatecznym renderingiem całego materiału, aplikacja 
oferuje nam możliwość podglądu poszczególnych klatek filmu za‑
równo przed, jak i po nałożeniu wybranych filtrów. Gotowy film 
możemy zapisać w bibliotece iPhone’a lub wysłać mailem lub do 
serwisu YouTube. @

CinemaFX for Video
http://itunes.apple.com/pl/app/cinemafx-for-video/

id378868519?mt=8

http://itunes.apple.com/pl/app/cinemafx-for-video/id378868519?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/cinemafx-for-video/id378868519?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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Gry i programy z AppStore Wybrał: Norbert Cała 

  Be Mine – Valentine’s Day Card Creator   iPad

Zbliżają się Walentynki i zapewne wielu z Was chciałoby komuś wysłać walentynkę. Niestety, 
te standardowe są mocno „oklepane” i na dodatek nie przekazują tego wszystkiego, co prze‑
kazać byśmy chcieli. Z pomocą przychodzi Be Mine – Valentine’s Day Card Creator. Program 
ten pozwoli na wysłanie idealnej walentynki – idealnej, bo stworzonej osobiście. Znajdziemy 
tu wszystkie elementy, które powinny znaleźć się na idealnej kartce. Są romantyczne tła, ser‑
ca, amorki, usta, płatki róż i wszystko to, co kojarzy się z miłością. Dodatkowo, możemy jako 
element kartki użyć zdjęcia z albumu fotograficznego, co uczyni ją jeszcze bardziej wyjątkową. 
Stworzone w ten sposób kartki możemy zapisać i wysłać mailem lub za pośrednictwem Face‑
booka. Aplikacja jest uniwersalna, można więc się nią posługiwać za pośrednictwem  iPhone’a, 
iPoda touch oraz iPada.

Cena: 0,79 Euro 

http://itunes.apple.com/pl/app/be-mine-valentines-day-card/id413751818

  iThinkOfYou   iPad

iThinkOfYou to specjalny komunikator dla zakochanych. Pozwala przenieść korespondencję ma‑
ilową lub rozmowy prowadzone przez zakochanych poprzez SMS właśnie do tego programu. 
Na początku musimy wysłać SMS‑em lub mailem zaproszenie do naszego partnera. Otrzyma 
on wtedy specjalny link „parujący” nas. Od tej pory możemy prowadzić darmowe miłosne roz‑
mowy wewnątrz programu. Rozmowy mają format czatu, jaki możemy znaleźć w innych pro‑
gramach. Oprócz rozmów możemy wysyłać miłosne animowane emotikony. Dużym plusem 
jest fakt, że rozmowy są zupełnie anonimowe. Nie musimy wykonywać żadnej rejestracji, ani 
podawać żadnych danych. To bardzo ważne w przypadku niektórych związków. Oprócz pro‑
wadzenia rozmów, zawsze możemy wysłać do partnera serduszko, da mu to do zrozumienia, 
że o nim myślimy i może być początkiem rozmowy.

Cena: 0,79 Euro 

http://itunes.apple.com/pl/app/ithinkofyou/id389126952

  AirView   iPad

AirPlay to jedna z fajniejszych funkcji w najnowszej wersji systemu iOS. Pozwala na bezprzewo‑
dowe przesyłanie muzyki i filmów między np. iPhone’e a Apple TV. Aplikacja AirView to fajne 
rozwinięcie tego tematu. Pozwala ona zamienić iPada, iPhone’a lub iPoda touch w urządzenie 
odbierające stream w formacie AirPlay. Dzięki temu możemy np. przesłać bezprzewodowo film 
nagrany kamerą naszego iPhone’a na duży ekran iPada. Możemy też wykorzystać stale rozwi‑
jany program dla Mac OS Airflick i wysyłać na iPad’a filmy z naszego komputera. Wszystko to 
w obrębie jednej sieci Wi‑Fi. Program jest bezpłatny i przygotowany zarówno dla iPhone’a, jak 
i iPada. Niestety, obecna wersja akceptuje tylko pliki z filmami, nie da się przesyłać pokazu zdjęć.

Cena: 0,00 Euro 

http://itunes.apple.com/pl/app/airview/id412370918?mt=8

iPhone

iPhone

iPhone
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  Add Score   iPhone

Lubicie gry planszowe? A karciane? Ja – mimo mojego gadżeciarstwa – najbardziej lubię za‑
grać w tysiąca lub pokera, i to bez pośrednictwa Internetu. Czasem jednak przydaje się trochę 
techniki, np. po to, aby zapisać wyniki. W tym przypadku bardzo przydatny może okazać się 
program polskiego dewelopera o nazwie Add Score. Jest to po prostu aplikacja pozwalająca 
na zautomatyzowany zapis punktów w wielu grach, zarówno karcianych, jak i planszowych. 
Dość wspomnieć, że obsługuje np. tysiąca, rzutki, scrabble i inne mniej lub bardziej popular‑
ne gry. Można trochę się przyczepić do interfejsu, ale na dłuższą metę sprawdza się dość do‑
brze. Program jest darmowy, ale wyświetla reklamy, które jednak można wyłączyć z wnętrza 
programu za 1,59 Euro.

Cena: 0,00 Euro 

http://itunes.apple.com/pl/app/add-score/id409386946?mt=8

  Google Places   iPhone

Jest to kolejny system geolokalizacyjny konkurencyjny trochę wobec Facebooka Places czy Fo‑
ursquare lub Gowali. Jest jednak od nich zdecydowanie inny – mniej w nim funkcji społecz‑
nościowych, jest bardziej skierowany na wyszukiwanie różnych POI zgromadzonych w bazie 
Googla. Punkty są oczywiście wyszukiwane w oparciu o naszą lokalizację GPS. Program dzia‑
ła – wyszukuje nawet lokalne pizzerie w małych wsiach. Dodatkowo, do każdego miejsca mo‑
żemy dodać opinię i zobaczyć opinie innych. Program jest bardzo ciekawy, posiada bowiem 
ogromną bazę punktów.

Cena: 0,00 Euro 

http://itunes.apple.com/pl/app/google-places/id406513617?mt=8

  Daily Feast   iPad

Zawsze jest dobry czas, aby zjeść coś smacznego. Jeżeli jednak 
nie wiecie, co mogłoby to być, może warto w wyborze zdać się 
na program Daily Feast. Aplikacja ta codziennie będzie „serwo‑
wać” zdjęcie jakiegoś dania, na widok którego cieknie ślinka. 
Po kliknięciu na przycisk „przepis” wyświetla się okno z odpo‑
wiednim postem jakiegoś blogera, do którego odnosi się zdję‑
cie i w którym znajduje się przepis na danie. Codziennie w pro‑
gramie prezentowane jest nowe zdjęcie (w sobotę i niedzielę 
to samo), a poprzednie zdjęcia można podejrzeć w pasku (wy‑
świetla się po naciśnięciu „browse”). Można też zaznaczać ulu‑
bione zdjęcia/dania. Program jest darmowy i  świetnie wyko‑
nany, a na jego plus możemy zapisać dodatkowo to, że jest 
autorstwa Polaków.

Cena: 0,00 Euro 

http://itunes.apple.com/pl/app/daily-feast/id407239707?mt=8



Najwiekszy wybór akcesoriów 

 do Twojego iPada!

Klawiatura bluetooth fi rmy Macally do Twojego iPada, iPoda touch i iPhone’a

Podstawowe dane:
• Wbudowany moduł Bluetooth o zasięgu do 10 m
• Podstawka iPada może służyć również jako ochrona klawiatury przed kurzem
• Klawiatura o ultracienkim profi lu
• Technologia Scissor-Key-Switches (TM)
• 77 klawiszy z wbudowaną klawiaturą numeryczną
• Włącznik zasilania (dwie baterie AAA)
• Wskaźnik LED na klawiszach Cpas Lock, Pairing i Battery Low
• Wymiary klawiatury: 220 x 103 x 16 mm
• Wymiary podstawki: 235 x 142 x 28 mm

Zgodnośc:
• iPad 
• iPhone 4, iPhone 3GS 
• iPod Touch 3rd Generation 
• Komputery Mac/PC z Bluetooth (z niektórymi ograniczeniami)

Przekonaj się sam na www.bludot.pl

http://www.bludot.pl
http://www.bludot.pl
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Gry i programy z Mac AppStore Wybrał: Mateusz Suski 

  iZip   
iZip jest maluteńką aplikacją, która ma za zadanie pomóc w kompresji oraz dekompresji archi‑
wów. Co prawda, Mac OS X sam potrafi poradzić sobie z archiwami ZIP, jednakże iZip rozpako‑
wuje ponadto archiwa RAR, 7‑ZIP i StuffIt. Aplikacja zajmuje 2 MB na dysku.

Cena: 0,79 Euro 

http://itunes.apple.com/pl/app/izip/id412758079?mt=12

  VirusBarrier express   
iVirusBarrier Express to świetna aplikacja, pomocna szczególnie osobom, które często wymie‑
niają pliki z użytkownikami Windowsów. Jak wskazuje nazwa programu, VirusBarrier jest czymś 
na wzór szybkiego skanera antywirusowego, którego głównym zadaniem jest skanowanie pli‑
ków na żądanie. Ponadto, program może regularnie skanować nasze dyski, pliki, foldery lub 
cokolwiek tylko sobie zażyczymy.

Cena: 0,79 Euro 

http://itunes.apple.com/us/app/virusbarrier-express/id411642093?mt=12

  Movavi Video Converter   
Movavi Video Converter to bardzo użyteczny i łatwy w użyciu program, który skonwertuje każ‑
dy plik muzyczny lub filmowy do takiego formatu i rozmiaru, aby bez problemu odtwarzać go 
na urządzeniu mobilnym. Aplikacja wspiera formaty ponad 180 urządzeń, m. in. iPada, iPoda, 
iPhone, Sony PSP, BlackBerry. Program obsługuje pliki zakodowane do AVI, MPEG 1 i 2, MP 4, 
Flash, 3gp, MP3, WAV, OGG, FLAC.

Cena: 31,99 Euro 

http://itunes.apple.com/pl/app/movavi-video-converter/id406133389?mt=12

  TextWrangler   
W zestawieniu nie mogło zabraknąć prawdziwego hitu App Store – TextWranglera. Aplikacja 
to prawdziwy kombajn. Gdy ją pierwszy raz uruchomiłem, zakochałem się w niej bez pamię‑
ci. Program służy do pracy na plikach zawierających kod. Przydatny przede wszystkim develo‑
perom oprogramowania, ale także webdeveloperom. Program ma wszystko, co edytor kodu 
z prawdziwego zdarzenia mieć powinien, m. in. kolorowanie składni, wyszukiwanie i zmienia‑
nie zawartości wielu plików jednocześnie. A to wszystko za darmo!

Cena: 0,00 Euro 

http://itunes.apple.com/pl/app/textwrangler/id404010395?mt=12
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Firma Nova Media ufundowała dla naszych 
czytelników 2  licencje na swój program 
Launch2net Premium. Program Launch-
2net jest rozbudowany managerem połą-
czeń z internetem.
Aby go wygrać należy poprawnie odpowie‑
dzieć na pytanie konkursowe:

Jak się nazywa po polsku nowa 
funkcja iOS zaprezentowana  
w 4.3 beta czyli Personal Hotspot?

Konkurs „Launch2net”

1. ORGANiZATOR

•  Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Domi‑
nik Łada z siedzibą w Warszawie.

•  Konkurs „Launch2net” prowadzony jest przez Organi‑
zatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa 
do dnia 13 lutego 2011 r.

•  Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych 
Organizatora.

2. UCZESTNiCTWO W KONKURSiE

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

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

•  Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować 
warunki regulaminu.

3. ZASADY

•  Konkurs polega na rozlosowaniu 2 licencje na pro‑
gram Launch2net Premium, ufundowanego przez fir‑
mę Nova Media, wśród osób, które nadeślą e‑mailem 
zatytułowanym „Launch2net”, poprawną odpowiedź 
na pytanie, na adres konkurs@imagazine.pl.

Pytanie konkursowe: Jak się nazywa po polsku nowa 
funkcja iOS zaprezentowana w 4.3 beta czyli Personal 
Hotspot?

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować 
niniejszy regulamin oraz podać swoje dane kontakto‑
we. W emailu koniecznie zamieść informację: „Oświad‑
czam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu 
‚Launch2net’ oraz akceptuję jego warunki i postano‑
wienia”. Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informa‑
cji nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz: 

•  nadsyłanie odpowiedzi: do dnia 13 lutego 2011 r.

•  zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 
mailową

•  ogłoszenie wyników: na łamach marcowego nume‑
ru iMagazine 3/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 
ufundowane przez firmę Nova Media: 

2 licencje na program Launch2net Premium

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie okre‑
ślonym przez Organizatora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organiza‑
tora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni 
od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie 
odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn 

niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym termi‑

nie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWiENiA KOŃCOWE

Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu 

ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wy‑

rażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 

Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie 

będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego 

przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) 

Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, 

iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarza‑

ne w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej do‑

browolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w 

związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regula‑

minu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów re‑

klamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach 

oraz badań ankietowych organizowanych przez Organi‑

zatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu 

do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wy‑

rażają zgodę na publikację tych danych na stronach inter‑

netowych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przy‑

padku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do dnia 13 lutego 2011 roku wysłać e‑mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
wpisując w tytule „Launch2net”. W treści maila oprócz odpowiedzi na pytanie, należy podać swoje dane kontak‑
towe oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

Życzymy powodzenia!
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tekst: Mateusz Suski

Może ciężko w to uwierzyć, ale 
Nail’d to polska produkcja. Za 
tym tytułem stoi firma Techland, 
producent takich perełek jak 
Call of Juarez i Xpand Rally, 
wydawca m.in. polskiej wersji gry 
TrackMania.

Najnowsza produkcja firmy z Ostrowa 
Wielkopolskiego kręci się wokół tema‑
tu wyścigów quadów i motocykli cros‑
sowych. W grze ścigamy się po czterech 
lokalizacjach – lesie, ruinach, górach 
i na pustyni. To w zasadzie wszystko, 
co można powiedzieć o fabule. Nieste‑
ty, nie doświadczymy w tej grze niesa‑
mowicie rozbudowanego trybu kariery. 
Nail’d to klasyczna gra typu arcade – ma 
dostarczać czystej rozrywki i satysfakcji 
z pokonywania kolejnych okrążeń, nie 
zważając na takie aspekty jak zmęcze‑
nie zawodnika, quada, losy drużyny etc.

Model jazdy jest czysto umowny, 
w grze ciężko odczuć różnicę między 
poszczególnymi quadami. Krótko mó‑
wiąc, szału nie ma. To duży minus gry. 
Nie ma wychyleń podczas jazdy, koła 
skręcają jak za czasów Destruction 

 Derby 2 (BTW pamięta ktoś te piękne czasy? Ach…). Pojazdy zachowują się moc‑
no schematycznie – takiego zachowania mogłem się spodziewać właśnie w latach 
90., nie zaś w drugiej dekadzie XXI w. Ja rozumiem, że można było mocno uprościć 
model jazdy tylko po to, aby móc skupić się na rozgrywce, ale nie aż tak! Jednak‑
że to nieprzyjemne uczucie zaciera bardzo wartka akcja. Poczucie prędkości w Na‑
il’d po prostu powala. Tak szybkiej gry już dawno nie widziałem. Dla ludzi średnio 
rozgarniętych (a do takich należę i ja), wyłapanie tempa akcji zajęło dobre kilka mi‑
nut. Zdarzy nam się, że będziemy zmuszeni przelecieć przez lotki elektrowni wia‑
trowej. Niezliczona ilość ramp, zakrętów, górek, dołków potęguje to wrażenie. Nie 
da się ukryć, że to mocno wciąga. Każdy kolejny zakręt chce się przejechać szyb‑

ciej, po bandzie, jeszcze szybciej, po 
krawędzi, aż do momentu wyskocze‑
nia z  trasy. Później znów, tak samo 
szybko, na złamanie karku. Po go‑
dzinie gry mój pad był wymiętoszo‑
ny mocniej niż… ciężko mi znaleźć 
porównanie!

Tempo gry dodatkowo podkręca 
muzyka. Zespoły takie jak Slipknot, 
Deftones potrafią mocno wbić się 
w psychikę. Ale i w tej beczce miodu 
musi znaleźć się łyżka dziegciu. Pio‑
senek jest mało, przez co zbyt często 
się powtarzają.

Do grafiki nie można mieć zastrze‑
żeń. Wszystkie mapy są dopracowane 
pod tym względem. Nigdzie nie ma 
pikselozy, nie ma też braków w deta‑
lach zawodników. Tutaj Techland nie 
zawalił sprawy.

nail’d
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W grze mamy możliwe trzy tryby rozgryw‑
ki. Pierwszy to próba czasowa, na której ści‑
gamy się tak szybko jak tylko potrafimy, aby 
wykręcić jak najlepszą czasówkę. W drugim 
mamy do czynienia z normalnym wyścigiem, 
czyli to samo, co tryb pierwszy, a dodatko‑
wo przeciwnicy, którzy za wszelką cenę chcą 
nas wyprzedzić. Tryb trzeci to urozmaicenie 
gry. Wyścig wygrywa ten, kto zaliczy więcej 
bramek specjalnych, a  są nimi pachołki na 
drodze lub płonące obręcze wiszące gdzieś 
w przestrzeni.

Gra niestety poraża wieloma małymi, 
upierdliwymi błędami. Często nie wracamy 
do miejsca, w którym wypadliśmy z trasy. 
Zdarza się również, że odbijamy się od ścian 
jak piłeczka, co – moim zdaniem – nie po‑
winno mieć już miejsca w grach z  roczni‑
ka 2010.

Jednak największym minusem Nail’d jest 
jego bardzo krótki wątek. Wszystkiego jest za 
mało. Za mało tras, za mało quadów i moto‑
cykli, za mało fizyki i realizmu. Gra jest raso‑
wym arcadem, ale szybko się nudzi. Po kil‑
ku godzinach zabawy mam serdecznie dość 
wszystkich tras, bo przejechałem je już kil‑
ka lub nawet kilkanaście razy.

Co myślę o Nail’d? Że to dobra gra, ale za 
krótka. Dobry przerywnik, odskocznia od 
rzeczywistości. Niesamowite tempo gry i mu‑
zyka nakręcają bardzo pozytywnie. Nieste‑
ty, wrażenie psuje fizyka gry i kilka małych, 
uporczywych błędów, o których wspomnia‑
łem wcześniej. @
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3.  Wykres jest gotowy.

4.  Możemy teraz dowolnie go zmieniać. Klikając na wykres w na‑
szej wstążce, podświetlony na fioletowo zostanie dział wy‑
kresów, w którym będziemy mogli zmienić jego wygląd oraz 
układ, będziemy mogli dodawać osie i nadawać im nazwy, 
dodawać legendę itd. Warto poeksperymentować, bo osta‑
teczny wygląd będzie zależał tylko od nas.

Poprawione narzędzie do tworzenia wykresów zostało zaim‑
plementowane w całym pakiecie Office 2011 – to oznacza, że 
przy pomocy tego narzędzia możemy tworzyć wykresy zarów‑
no w Excelu 2011, jak i Wordzie 2011 czy PowerPointcie 2011. @

Wstawienie do naszego arkusza wykresu jest teraz bardzo proste.

1.  Zaznaczamy w arkuszu zakres danych, z których chcemy stwo‑
rzyć wykres

2.  Wybieramy z wstążki zakładkę „wykresy” i z niej typ wykresu 
oraz jego parametry

Excel 2011: 
Tworzenie wykresów

tekst: Dominik Łada

Nowy Excel 2011 wprowadza bardzo 
rozbudowane narzędzie do tworze-
nia skomplikowanych i efektownych 
wykresów. Microsoft, tworząc Exce-
la 2011, kompletnie przeprojektował 
i przyspieszył działanie tych narzę-
dzi. Teraz w prosty sposób będziesz 
mógł osiągnąć jeszcze bardziej pro-
fesjonalne efekty.



Offi ce 2011 dla Mac
Uwolnij swoją 
wyobraźnię.
Uwolnij
wyobraźnię.

Word 2011
Przekazuj swoje idee w sposób jasny i przejrzysty

Excel 2011
Analizuj, organizuj i zarządzaj swoimi danymi

Outlook 2011
W jednej aplikacji maile, kalendarz, kontakty i zadania

PowerPoint 2011
Twórz i dziel się z innymi imponującymi prezentacjami

Wsparcie techniczne 1 Rok90 Dni

Offi ce 2011 dla MacOffi ce 2011 dla Mac
swoją swoją 

wyobraźnię.

Home & 
Student

Home & 
Business

  Po raz pierwszy w pełni po polsku
  Dynamiczny interfejs, który ułatwia Ci nawigację
  Zintegrowane narzędzia poczty i kalendarza 
  Doskonale zsynchronizowany z pakietem Offi ce dla komputerów PC
  Obsługa makr Visual Basic 
  Nowe szablony do tworzenia biuletynów, broszur i dokumentów
  Edycja zdjęć w PowerPhoto 2011

reklama_ms_office_2011.indd   1 10-10-13   11:19

http://www.officedlamac.pl
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Przeglądając zasoby sieciowe, raz na jakiś czas 
napotykamy na ciekawe kompozycje kobiety 
ubranej w wodę, lód, farbę itp. Jest to dość 
efektowne i przykuwa uwagę. Większości osób 
wydaje się to skomplikowane do zrobienia. 
Nieliczni jednak wiedzą, że efekt jest niesa‑
mowicie prosty. Wystraczy mieć zainstalowa‑
ny Photoshop i dysponować dobrym zdjęciem. 
Pokrótce postaramy się przybliżyć sposób na 
taki fotomontaż.
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tekst: ireneusz Mazur

Program: Photoshop CS5
Poziom: łatwy
Pliki źródłowe do pobrania z WWW
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 wybór materiału i stworzenie obszaru roboczego 
Jeśli dysponujemy odpowiednio dużym budżetem, zlećmy wyko‑
nanie sesji zdjęciowej zaprzyjaźnionemu studio fotograficznemu 
a efekt będzie zdecydowanie lepszy. W przypadku gdy nasze środ‑
ki są bardziej ograniczone posłużymy się zdjęciem wybranym spo‑
śród bogatej oferty banków zdjęć. Proponuje zakupienie zdjęcia 
w jak największym formacie gdyż przy pomniejszaniu wszelkie na‑
sze niedociągnięcia nie będą tak rzucały się w oczy. Pamiętajmy by 
oryginalne zdjęcie zawsze było do dyspozycji jako jedna z dolnych 
warstw, z której w razie potrzeby będzie można pobrać niektóre ele‑
menty jak np. łokieć.

  czyszczenie zdjęcia 
Pierwszym etapem będzie pozbycie się tła. Najrozsądniej chyba bę‑
dzie posłużyć się narzędziem Piórko/Pen Tool [P] i wyciąć żądany 
kształt. Głowę, a w zasadzie włosy, wycinamy w całości, gdyż z nimi 
będzie trochę zabawy.
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  dorabianie części ciała 
Do usunięcia odzieży posłużyliśmy się kilkunastoma fragmentami 
ciała i kilkoma godzinami z tabletem w celu uzyskania odpowied‑
niej pozycji. Nie jest to zabieg trudny aczkolwiek czasochłonny. Nowe 
ciało nie musi być idealnie dopracowane gdyż zostanie niemal cał‑
kowicie zakryte.

  twarz i włosy 
W przypadku ciemnych włosów najprostszym sposobem będzie wy‑
konanie kopii warstwy [Ctrl]+[J] oraz posłużenie się krzywymi Obra-
z>Dopasowanie>Krzywe (Image>Adjustments>Curves) [Ctrl]+[M] 
i wskazanie odnośnika dla bieli. Następnym krokiem będzie zmiana 
saturacji/nasycenia kolorów Obraz>Dopasowanie>Barwa/Nasyce-
nie (Image>Adjustments>Hue/Saturation) [Ctrl]+[U] na ‑100 (usunię‑
cie koloru). Tak przygotowaną warstwę ustawiamy jako Mnożenie 
(Multiply) [Alt]+[Shift]+[M]. Na wcześniej skopiowanej warstwie two‑
rzymy maskę i narzędziem Pędzla (Brush Tool) [B] usuwamy zbęd‑
ne elementy włosów. Można posłużyć się Gumką (Eraser Tool) [E], 
ale nie będzie można nanosić wielu poprawek. Jeśli chcemy zrobić 
ciemne tło, to w zasadzie włączone dwie warstwy będą oznaczały 
koniec zabawy z włosami.
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  sukienka 
Wodę można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy to dodatek 
RealFlow i 3DSMax, zaś drugi to kilka zdjęć typu splash z banku 
zdjęć. Drugie rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze aczkolwiek 
będzie wymagało wstępnej obróbki w celu uzyskania przeźro‑
czystości. Najprościej jest użyć opcji Zaznacz>Zakres koloru (Se-
lect>Color Range) i wskazać tło. W tym przypadku wszystko co 
jest błękitne zostanie zaznaczone. Tworzymy maskę by odsepa‑
rować tło i narzędziem Obraz>Dopasowanie>Barwa/Nasyce-
nie (Image>Adjust ments>Hue/Saturation) [Ctrl]+[U] zmienia‑
my nasycenie kolorów a samą warstwę ustawiamy jako Jaśniej 
(Lighten) [Alt]+[Shift]+[G]. Żeby poprawić wygląd kropel propo‑
nuje użyć wyostrzania  Filtr>Wyostrzanie>Wyostrz (Filter>Shar-
pen>Sharpen). Tak przygotowaną warstwę kilkakrotnie dupliku‑
jemy [Ctrl]+[J] i używamy do ułożenia kształtu sukienki. Zbędne 
elementy wymazujemy za pomocą Pędzla (Brush Tool) [B] i ma‑
sek bądź Gumką (Eraser Tool) [E]. Kilkanaście warstw powinno 
dać nam całkiem przyzwoity efekt.
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  kolorystyka 
W zależności od tego jak sukienka będzie wyglądała w całości moż‑
na pobawić się w poprawę kolorystyki za pomocą krzywych Ob-
raz>Dopasowanie>Krzywe (Image>Adjust ments>Curves) [Ctr‑
l]+[M], nasycenia kolorów Obraz>Dopasowanie>Barwa/Nasycenie 
(Image>Adjust ments>Hue/Saturation) [Ctrl]+[U] bądź poprawę ja‑
sności niektórych miejsc narzędziem Rozjaśnianie (Dodge Tool) [O].

  ostatnie szlify 
Pozostaje zadbać o to, by nasza „pani” miała ręce. W tym celu wy‑
cinamy odpowiednie fragmenty z oryginalnego zdjęcia, które za‑
wsze pozostawiamy jako rezerwowe, gdzieś na spodzie. W zasa‑
dzie efekt mamy gotowy.

Dziękuję za poświęcony czas :)

Ireneusz Mazur
Reprezentuje Apláuz Agencję Artystyczno-Reklamową z Torunia, 
która w swojej pracy stara się łączyć pasję oraz kreatywność 
z rozwiązaniami psychologii postrzegania. Dowiedz się więcej 
o wizualnej stronie produktów, firm oraz instytucji odwiedzając 
aplauz.media.pl.
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Kaspersky Anti‑Virus for Mac 2011Nieco robaczywe Jabłuszko?
tekst: Krzysztof Młynarski Wyraźnie widać, że to właśnie w roku 2010, firma Apple zdoby‑

ła palmę pierwszeństwa, wyprzedzając w tym rankingu nawet 
sam Microsoft.

Uznałem, że skoro Apple nie umieszcza na swoich witrynach 
internetowych zbyt szczegółowych informacji na ten temat, warto 
nieco podrążyć tę sprawę. Przyjrzyjmy się nieco dokładniej natu‑
rze niebezpieczeństw, które spowodowały, że w oczach specjali‑
stów od bezpieczeństwa, Jabłko staje się najbardziej niebezpiecz‑
ną platformą na rynku.

  najbardziej niebezpieczna platforma na rynku? 
Podążając śladami wspomnianego powyżej raportu, opubliko‑
wanego przez firmę Secunia, możemy dotrzeć do ciekawych ze‑
stawień, które o wiele dokładniej przedstawiają historię choro‑
by. Skupmy się tylko na jednym produkcje – na systemie Mac 
OS X 10.6.x – i to wyłącznie w ostatnim roku 2010. Prezento‑
wane tu przeze mnie ilustracje i zestawienia zostały wykona‑
ne przez specjalistów firmy Secunia http://www.secunia.com/

Luki bezpieczeństwa w Mac OS X nie były wykrywane wyłącz‑
nie w lutym, lipcu i grudniu 2010 roku.

Szczegółowy wykaz poszczególnych podatności wraz ze stop‑
niem zagrożenia związanego z każdym z nich, można sprawdzić 
u źródła (jęz. angielski – zawsze można skorzystać z pomocy ser‑
wisu http://translate.google.pl/#en|pl|):
http://secunia.com/advisories/product/96/?task=advisories_2010

Osobiście martwi mnie procentowy wzrost liczby dziur nie 
załatanych przez Apple. W  roku 2010 luki niezałatane stano‑
wią 17 proc., analogicznie jak w przypadku zagrożeń wykrytych 

2010 r. był chyba najważniejszy w historii Apple, przynaj-
mniej od momentu wprowadzenia na rynek tak zwanych 
i-gadżetów. Bynajmniej nie dlatego, że na rynku pojawił 
się jakiś wyjątkowo rewolucyjny produkt spod znaku Ja-
błuszka. Nie dlatego, że firma z Cupertino odnotowała 
kolejne rekordy sprzedaży. A dlatego, że nie daje się już 
zamiatać „pod dywan” pewnych, do tej pory skrupulat-
nie ignorowanych, faktów.

Wielu użytkowników Jabłuszek żyło dotąd w przeświadczeniu, że 
wykorzystywana przez nich platforma jest jedną z najbezpiecz‑
niejszych, jeśli nie najbezpieczniejszą na rynku. Na to przekonanie 
złożyło się kilka czynników, m.in.: powszechne przekonanie o po‑
datności na wszelakie dziury produktów konkurencji spod znaku 
Microsoftu (ciągle zresztą aktualne) oraz praktyczny brak donie‑
sień na temat niebezpieczeństw zagrażających produktom Apple.

Wszyscy wiemy, jak wiele wysiłku Apple wkłada w dobry PR, 
w przekonywanie aktualnych i potencjalnych klientów co do 
wyższości swoich produktów nad resztą świata. Większość z nas 
lubi profesjonalnie przygotowane spoty reklamowe prezentujące 
nowe produkty Apple, a legendarne wystąpienia (tzw. keynote) 
Steve Jobsa, należą do światowej klasyki marketingu.

Nie wszyscy natomiast zdajemy sobie sprawę, że pewnych, istot‑
nych dla nas informacji po prostu nie nagłaśnia się do tego stop‑
nia, że nawet w wyszukiwarce Google nie można zbyt łatwo na 
nie trafić. Aby przekonać się o tym, wystarczy wyszukać takie fra‑
zy jak: „mac os x” i bezpieczeństwo czy „apple security”.

Jak każdy producent oprogramowania, także i Apple, udo‑
stępnia co jakiś czas aktualizacje – niekiedy nawet te większe, 
jak choćby ostatnie podbicie wersji Mac OS X do 10.6.6. Czytając 
opis tej aktualizacji dowiadujemy się, że wiele rzeczy poprawio‑
no, ale i  tak najważniejszym „newsem” jest dodanie Mac App 
Store i na to wydarzenie kładziony jest nacisk PR. Czy słusznie? 
Z punktu widzenia sprzedaży – zapewne tak, z punktu widze‑
nia interesów klienta – niekoniecznie.

Nie tak dawno publikowaliśmy ilustrację przedstawiającą zesta‑
wienie czołowej dziesiątki dostawców oprogramowania, w któ‑
rych produktach, wykryto najwięcej luk bezpieczeństwa.

 Źródło: Secunia Half Year Report 2010
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w roku 2009. Dla porównania w roku 2008 załatano 100 proc. 
wykrytych luk, w roku 2007 nie załatano 12 proc., a w roku 2006 
nie załatano 4 proc. wykrytych luk.

W stosunku do roku 2009, nieco spadła liczba zagrożeń wy‑
soce krytycznych (z 75 proc. na 67 proc.).

Niestety, od dwóch lat liczba luk, które pozwalają na atak sys‑
temu z zewnątrz (czyli z sieci) nie zmniejszyła się i nadal stanowi 
83 proc. wszystkich wykrytych zagrożeń, co można uznać za wy‑
soce niepokojący wynik. Za podsumowanie zebranych tu infor‑
macji możemy uznać zestawienie obrazujące procentowy wpływ 
wykrytych podatności na bezpieczeństwo systemu:

Aż 18 proc. wykrytych podatności umożliwia nieautoryzowa‑
ny dostęp do systemu pracującego na naszym komputerze! Sło‑
wem, było tak samo źle, jak w roku 2009 i nieznacznie gorzej niż 
w roku 2008 (16 proc.).

Tyle samo zagrożeń (18 proc.) umożliwiało przeprowadzenie 
ataków typu DoS na usługi sieciowe udostępniane przez kompute‑
ry pracujące pod kontrolą systemu Mac OS X. 12 proc. wykrytych 
podatności umożliwiało omijanie zabezpieczeń systemowych.

  nie tylko Mac OS X... 
Niestety, nie lepiej wygląda sytuacja w przypadku systemu ope‑
racyjnego dla urządzeń mobilnych produkowanych przez Ap‑

ple – czyli iOS. Skupmy się na moment jedynie na najmłodszym 
dziecku w tej rodzinie – iOS 4.x.

Tu jest ciekawie o tyle, że Apple stale podkreśla swą dbałość 
o bezpieczeństwo tego systemu operacyjnego. Względami bez‑
pieczeństwa tłumaczone są m.in.:
– ścisła kontrola aplikacji trafiających do App Store,
–  brak środowiska Flash i Java (oraz generalnie zakaz urucha‑

miania „obcych” środowisk, które umożliwiają wykonywanie 
własnego kodu),

–  generalnie spora hermetyczność systemu i mechanizmy kon‑
troli, umożliwiające np. zdalne usuwanie zainstalowanych apli‑
kacji przez Apple.

Zobaczmy, jak te wszystkie zabiegi wpływają na bezpieczeń‑
stwo. Otóż 25 proc. zagrożeń wykrytych w roku 2010 nie zostało 
załatanych przez Apple. Generalnie widać tu tę samą zasadę, co 
w przypadku łat dla Mac OS X: Apple koncentruje się jedynie na 
łataniu największych luk, pomniejsze pozostawiając „na potem”. 
Sęk w tym, że wiele z nich nie jest łatanych nigdy (doskonałym 
przykładem może tu być Mac OS X 10.4.x „Tiger”, który posiada 
wiele błędów i luk, z którymi firma Apple poradziła sobie koń‑
cząc oficjalnie wsparcie dla tej wersji systemu i zalecając instala‑
cję nowszych jego edycji). Podobnie wygląda sytuacja w systemie 
iOS 3.x, w którym również istnieją niezałatane luki.

Wróćmy jednak do iOS 4.x:
–  75 proc. dziur wykrytych w 2010 roku stanowiło wysoki po‑

ziom zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu i przechowywa‑
nych w nim informacji,

–  również 75 proc. wykrytych luk pozwalało na skuteczny atak 
z zewnątrz,

–  aż 30 proc. wykrytych luk umożliwiało nieautoryzowany do‑
stęp do systemu,

–  kolejne 30 proc. umożliwiało omijanie używanych w systemie 
zabezpieczeń.

Procentowy wykaz zagrożeń przedstawia ilustracja:

Listę wykrytych zagrożeń można uzyskać u źródła, w katalo‑
gu firmy Secunia: http://secunia.com/advisories/product/31370/ 
?task=advisories_2010

Wszystko to nie oznacza, że produkty Apple nie są nadal wy‑
soce użyteczne, ergonomiczne czy miłe w odbiorze przez użyt‑
kowników. Niemniej chyba najwyższy czas, abyśmy zrewidowa‑
li nasze złudne poczucie bezpieczeństwa, oparte wyłącznie na 
samym fakcie korzystania z urządzenia z nadgryzionym Jabłusz‑
kiem na obudowie. @

http://secunia.com/advisories/product/31370/?task=advisories_2010
http://secunia.com/advisories/product/31370/?task=advisories_2010
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tekst: Janusz Lirski

Przez minione lata stałem się pasjonatem wyjątkowego 
oprogramowania FileMarker Pro, podobnym do tysięcy 
użytkowników w całym świecie, choć w naszym kraju 
w tym czasie spotkałem ich nie więcej jak dwudziestu. 
Skoro od dawna, na miarę skromnych możliwości, 
staram się propagować FileMaker’a Pro, wspierać jego 
nowych użytkowników, chciałbym podzielić się tym, 
co najważniejsze, także z czytelnikami iMagazine. Siłą 
rzeczy, pierwsza część jest tylko bardzo ogólnym opisem, 
bo to temat rzeka …

Kilkanaście lat temu, gdy stałem się szczęśliwym posiadaczem 
Macintosh’a, jednym z pierwszych programów, których użyłem 
był ClarisWorks 4 w polskiej wersji. W jakiejś potrzebie, nie ma‑
jąc pojęcia, co z tego wyniknie, sięgnąłem do jego modułu „Baza 
danych”. Wprawdzie zdziwiło mnie, że po chwili miałem już na 
koncie kilkadziesiąt rekordów, mimo że nie stawałem do żadnej 
konkurencji, ale będąc ignorantem w  tej dziedzinie zdołałem 
stworzyć pierwszą, działającą całkiem sprawnie, bazę danych.
Wkrótce, z ciekawości, dotarłem do źródła i odkryłem istnienie 
„starszego brata” – programu FileMaker Pro, wtedy w wersji 4.1. 
Program zainteresował mnie szybko na tyle, że wkrótce sięgną‑
łem po piątą wersję, a potem po kolejne, aż do aktualnej File‑
Maker Pro Advanced 11.

  Temat rzeka 
Przez minione lata stałem się pasjonatem tego zupełnie wyjąt‑
kowego oprogramowania, podobnym do tysięcy użytkowników 
w całym świecie, choć w naszym kraju w tym czasie spotkałem 
ich nie więcej jak dwudziestu. Skoro od dawna, na miarę skrom‑
nych możliwości, staram się propagować FileMaker’a Pro, wspie‑
rać jego nowych użytkowników, chciałbym podzielić się tym, co 
najważniejsze, także z czytelnikami iMagazine. Siłą rzeczy, pierw‑
sza część jest tylko bardzo ogólnym opisem, bo to temat rzeka…

Historia FileMaker’a sięga lat 1982‑1984, kiedy Nashoba Sys‑
tems stworzyła DOS‑owy produkt nazwany „Nutshell”. Po poja‑
wieniu się Macintosh’a Plus opracowano na tę platformę łatwiej‑
szy w obsłudze program „FileMaker Plus”. Utworzony w 1988 r. 
Claris przejął to rozwiązanie, zmieniając nazwę na „FileMa‑
ker Pro”. Wersja 1.0 ukazała się w 1990 roku. W 1998 r. Apple 
przejęło produkty Claris’a, tworząc samodzielną firmę FileMa‑

FileMaker Pro część 1

czyli bazy danych po prostu dla ludzi...
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ker Inc., która dalej rozwija i doskonali produkt, wprowadzając 
systematycznie kolejne wersje identyczne dla obu systemów 
operacyjnych. Więcej informacji można znaleźć w Wikipedii: 
http://en.wikipedia.org/wiki/FileMaker_Pro

  16 milionów licencji w 60 krajach 
Dziś FileMaker jest wielokrotnie nagradzanym, światowym lide‑
rem oprogramowania bazodanowego, adresowanym do najróż‑
niejszych użytkowników – od indywidualnych profesjonalistów, 
poprzez mały i średni biznes, do międzynarodowych korpora‑
cji. Korzystają z niego liczne zespoły pracujące także w edukacji, 
instytucjach państwowych oraz najróżniejszych organizacjach.

Cała rodzina programów funkcjonuje w ponad 16 milionach 
sprzedanych licencji w 60 krajach świata, posiadając dziś 11 wer‑
sji językowych (także polską). Pracuje nie tylko na sukces kilku‑
set wiodących firm z listy Forbes’a, takich jak AT&T, BP, Bank of 
America, CNN, Coca Cola, Dream Works, Hitachi, HBO, Internatio‑
nal Paper, Lufthansa, Musée Louvre, Nestlé, Nokia, Salomon Ski, 
Samsung, Tesco, Time Warner... Nie jest przypadkiem, że w Sta‑
nach Zjednoczonych używa go 100 czołowych wyższych uczel‑
ni, 250 okręgów szkolnych, 4000 agencji i instytucji rządowych. 
W Europie jest nie mniej popularny – szczególnie w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Włoszech, ostatnio także w Cze‑
chach – niestety w Polsce ciągle prawie nieznany... Jak bardzo 
szeroka jest działalność i jaka społeczność powstała wokół tego 
programu można bez trudu przekonać się, wędrując po stronach 
FileMaker’a (http://www.filemaker.com) Zaglądając z ciekawości 
na polską stronę, doznamy niestety pewnego rozczarowania...

  Uruchom wyobraźnie i odkryj korzyści 
Wystarczy więc tylko uruchomić wyobraźnię i myślenie o dobrej 
organizacji, wydajności pracy, szczególnie zespołowej, by odkryć 
wręcz nieograniczone korzyści, jakie może przynieść wdrożenie 
rozwiązań opartych na bazach danych FileMaker’a. Jak wynika 
z  relacji użytkowników (http://www.filemaker.com/solutions/
customers/fm11.html), warto to zrobić nie tylko w firmach pro‑
dukcyjnych, handlowych lub usługowych, ale także w agencjach 
reklamowych, marketingowych lub doradztwa personalnego. 
Firmach zajmujących się tłumaczeniami, obrotem nieruchomo‑
ściami, transportem, turystyką, produkcją medialną. Wydaw‑
nictwach, stowarzyszeniach, służbie zdrowia, placówkach edu‑

kacyjnych, galeriach i kolekcjonerstwie, muzealnictwie i pewnie 
w wielu innych miejscach...

Dla wielu osób prawdziwe bazy danych w rodzaju Oracle, Syba‑
se, FoxPro mySQL, Postgre SQL itp. są niedostępne, bo wymagają 
trudnego informatycznego wtajemniczenia. Niejeden więc nazy‑
wa „bazą danych” to, co zapisał w dokumencie Word’a albo infor‑
macje, które wtłoczył w komórki arkusza Excel’a, bo na tym koń‑
czą się jego umiejętności. Próbując użyć Access’a, większość szybko 
się zniechęca, uznając to za zbyt trudne i niewygodne.

Dopiero zetknięcie się z FileMaker’em pozwala odkryć, że może 
być zupełnie inaczej, bo jest to proste, wręcz łatwe w użyciu 
oprogramowanie, dające potężne możliwości tworzenia, wyko‑
rzystania i udostępniania zaawansowanych relacyjnych baz da‑
nych. Jest tak samo dostępne dla każdego, jak codzienne korzy‑
stanie w komputerze z programów zawartych w popularnych 
pakietach biurowych.
Wszystkie informacje są tu prezentowane w czytelnej formie, ta‑
kiej, jak sobie zażyczymy. Nic nie ogranicza naszej kreatywności 
w tworzeniu graficznego kształtu formularzy. Każdą informację 
można wyszukać błyskawicznie i na wiele sposobów. Bazy po‑
trafią jednak dużo więcej niż tylko zachować różne dane teksto‑
we, liczbowe, określające datę lub czas, a także fotografie, grafiki, 
dźwięki, filmy, nawet pliki dokumentów zupełnie innych progra‑
mów. Cała baza w praktycznie nieograniczonej liczbie wpisów (re‑
kordów) potrafi zachować do 8 TB, a pojedyncze pole składować 
do 2 GB danych! Bez problemu można łączyć bazy w komplek‑
sowe systemy, umożliwiające zebranie oraz obsługę w jednym 
miejscu wszystkiego, co potrzebne i zapewnić analizę powiąza‑
nych informacji. Skrypty pozwalają na automatyzowanie powta‑
rzalnych działań, pobieranie i filtrowanie wyników w formie ze‑
stawień informacji, obliczeń oraz podsumowań do wydruku lub 
przesłania współpracownikom.
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Kilkanaście modułów w  jednym pliku – FM StartingPoint to prawdziwy 
majstersztyk!

Tak więc popularność i uznanie FileMaker’a wynika z możliwo‑
ści, jakie dają jego rozwiązania końcowemu użytkownikowi. Przy 
stosunkowo niedużych nakładach może on korzystać z między‑
platformowego systemu, obejmującego praktycznie wszystkie 
potrzeby, zbudowanego „na miarę”, dokładnie dopasowanego 
do specyfiki podejmowanych działań i pozwalającego na ciągłą 
rozbudowę własnymi siłami.

Interfejs może być dostosowany do upodobań wizualnych 
i funkcjonalnych użytkowników, dodana pomoc, podpowiedzi, 
ostrzeżenia i okna dialogowe, wymagające potwierdzenia decy‑
zji mogą ułatwić korzystanie nawet mało rozeznanym i – co naj‑
ważniejsze – zabezpieczyć przed nierozważnymi, bezpowrot‑
nymi działaniami...

Dziś FileMaker jest w pełni przygotowany do pracy w lokalnej 
i internetowej sieci, zapewniając proste zarządzanie uprawnienia‑
mi uczestników zespołowej pracy i gwarantując najwyższe stan‑
dardy bezpieczeństwa danych.

Mac mini w serwerowej wersji to idealny sprzęt dla FileMaker Server!

Baza udostępniona poprzez Safari nieomal niczym nie różni się od oryginału

http://www.inis.pl
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Przeglądarka WebViewer to pełny dostęp w bazie do stron, map...

ale też np. możliwość użycia aktualnych danych z Internetu.

Pocztę elektroniczną, przygotowaną do końca w bazie można 
teraz wysyłać także bezpośrednio przez serwer SMTP, atrakcyj‑
ne graficznie wykresy i diagramy są generowane samoczynnie, 
do wcześniejszych funkcji, jak pobieranie zdjęć wprost z aparatu 
(z metadanymi EXIF), dodano cały szereg nowych, przydatnych…

FileMaker wspiera wszystkie popularne formaty, standardy 
i technologie. Szczególnie użyteczna jest współpraca z programa‑
mi z pakietu MS Office: nie tylko korespondencja seryjna w Wor‑
d’zie, ale głównie konwersja dwoma kliknięciami arkusza Exce‑
l’a w bazę danych. Z kolei dane z bazy można w każdej chwili 

zapisać także w formacie.pdf lub.xls, by tym sposobem przeka‑
zać je współpracownikom nie korzystającym z FileMaker’a.

  nowy wymiar bazy danych 
Zupełnie nowego wymiaru bazom danych FileMaker’a nadały 
ostatnio aplikacje „Go” na iPhone i iPad’a – teraz wszystko moż‑
na ze sobą zabrać w podróż, edytować dane, a nawet połączyć 
się zdalnie z bazą udostępnioną na serwerze FileMaker’a.

Możliwości te rozszerzają się jeszcze bardziej przy wprowadze‑
niu oprogramowania serwerowego, pozwalającego na sprawniej‑
szy dostęp i aktualizację danych, administrowanie, zwiększenie 
grupy korzystających jednocześnie w sieci oraz tych, którym udo‑
stępniono bazy poprzez ich zwykłą przeglądarkę internetową. Do 
tego zwiększone bezpieczeństwo, wydajność, automatyczne ko‑
pie zapasowe, możliwość generowania zawartości stron interne‑
towych w technologii PHP, tworzenie połączeń do MS SQL Server, 
Oracle i innych źródeł danych SQL, możliwość czerpania danych 
ze źródeł ODBC/JDBC oraz wiele innych funkcji, szczególnie w Fi‑
leMaker Server Advanced.

Konsola administratora i Kreator stron PHP FileMaker Server 11 Advanced

Wraz z podstawowym programem otrzymujemy 30 gotowych, 
przykładowych baz danych do użycia w domu, firmie lub szkol‑
nictwie. (http://www.filemaker.com/solutions/starter_solutions.
html). Już po uruchomieniu programu okno szybkiego startu daje 
nam możliwość czterech podstawowych działań albo przejścia 
do kształcących zasobów...



2/2011 81FileMaker ProWARSZTAT

Dostępne są także inne darmowe rozwiązania, począwszy od 
cennych drobiazgów w rodzaju „Tips & Tricks”, a skończywszy 
na rozbudowanych, zaawansowanych rozwiązaniach, jak np. 
„Business Productivity Kit” (http://www.filemaker.com/solutions/
smallbusiness/?homepage=1007) czy FMStartingPoint (http://
www.fmstartingpoint.com).

Jedynym miejscem, gdzie znajdziemy cokolwiek po polsku, 
jest strona Winsoft International – francuskiej firmy, której po‑
wierzono lokalizację programu nie tylko dla Centralnej Europy.

Po zarejestrowaniu się, ze strony (http://www.winsoft‑interna‑
tional.com/en/downloads/filemaker‑kit) można pobrać nie tylko 
30‑dniowe wersje próbne w języku polskim, ale także polską wer‑
sję „Business Productivity Kit”, dostosowaną do naszych realiów.

Prawdziwe uznanie dla walorów FileMaker’a  staje się jednak 
udziałem tych, którzy bez stresu, rozpoczynając od dostosowa‑
nia gotowych, przejdą do tworzenia własnych rozwiązań.

Od lat filozofią FileMaker’a jest bowiem tworzenie programów, 
które swym interfejsem i działaniem nie frustrują użytkownika, 
nawet jeśli nie posiada specjalistycznego przygotowania. Jedno‑
cześnie pozwala bardziej doświadczonym na prawdziwe „rozwi‑
nięcie skrzydeł”. Wszystkim daje możliwość swobodnego two‑
rzenia użytecznych rozwiązań w przystępny i logiczny sposób, 
bez konieczności użycia jakiegokolwiek języka programowania, 
wprowadzania z głowy skomplikowanych formuł. Wszystko, co 
potrzebne jest dostępne pod ręką – wystarczy wskazać, prze‑
nieść, potwierdzić – jeśli użytkownik popełni błąd, zostanie mu to 
wskazane z wyjaśnieniem. By jednak swobodnie tworzyć formu‑
ły obliczeniowe, niezbędne jest zrozumienie ich funkcji i składni, 
co można opanować bez trudu, znając arkusze kalkulacyjne w ro‑
dzaju Excel’a. Budowanie bazy i zarządzanie wszystkimi elemen‑
tami jej struktury jest tak zorganizowane, że na początek, po za‑
poznaniu się z przykładami, wystarczy „zdrowy rozum” i intuicja!

Jestem gotów polecać używanie polskiej wersji językowej pro‑
gramów, bo ułatwia stosowanie naszych standardów w datach 
i cyfrach, importowanie i eksportowanie tekstów „z ogonkami”.

Dzięki presji naszych beta‑testerów zdołano we francuskich Al‑
pach usunąć prawie wszystkie błędy lokalizacji, dziwolągi języ‑
kowe w zastosowanym nazewnictwie. Sporo pozostało jeszcze 
do poprawienia, szczególnie w objaśnieniach i ciągle „mini” po‑
mocy. Program pozwala jednak zainstalować także anglojęzycz‑
ne zasoby. Zmieniając w potrzebie język aplikacji np. za pomocą 
programiku „Language Switcher”, mamy wszystko jak w orygi‑
nalnej wersji…



2/2011 82FileMaker ProWARSZTAT

Formularz bazy projektowany w trybie układu

W ostatniej wersji, poza innymi nowościami, bardzo udoskona‑
lono narzędzia używane w trybie układu, czyli budowania gra‑
ficznej i funkcjonalnej formy, z której będziemy potem korzystali 
w trybie przeglądania i edycji, wyszukiwania oraz trybie podglą‑
du w druku. Nieocenione jest tu pojawienie się tzw. Inspektora, 
znanego z innych makowych programów – teraz wszystko, co 
potrzebne jest zawsze pod ręką.

Pomysł na kioskowe zamawianie fast food w restauracji

Z myślą o zaawansowanych twórcach baz przygotowano wer‑
sję FIleMaker 11 Advanced. Dodano tu możliwość sprawdzania 
i usuwania błędów w krokach skryptów, monitorowania w prze‑
glądarce danych pól, parametrów, a także przetestowania w niej 
formuł obliczeniowych. Do tego możliwość dodawania do obiek‑
tów podpowiedzi w formie „dymków”, dostosowania używane‑
go menu, łatwe przenoszenie definicji pól, całych tabel i skryp‑
tów oraz automatyczne generowanie szczegółowego raportu, 
zawierającego wszystkie informacje o konstrukcji i działaniu bazy 
danych. Narzędzia programisty pozwalają utworzyć z bazy sa‑
modzielną aplikację wykonawczą, nie wymagającą do działa‑
nia programu FileMaker Pro albo zmienić rozwiązanie w aplika‑
cję „kioskową” na pełnym ekranie, gdzie całe menu jest ukryte.

  najmłodsze dziecko FileMaker’a 
Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć o Bento 3, najmłod‑
szym dziecku FileMaker’a. Mimo podobieństwa, nie ma on tak 
rozbudowanych możliwości, za to zasłużył na miano doskona‑
łego programu osobistych baz danych, tak łatwego w użyciu jak 
sam Mac. Jest idealnie zintegrowany z systemem Leopard i jego 
programami. W locie wymienia się danymi z Mail’em, Książką 
adresową, iCal’em, ale też współdziała w obie strony z FileMa‑
ker’em, Excelem i Numbers. Szkoda tylko, że nie posiada pol‑
skiej wersji językowej, ale i tak jest bardzo użyteczny i przystęp‑
ny dla każdego użytkownika Maka, szczególnie korzystającego 
też z iPhone lub iPad’a. Pewnie trzeba będzie mu w przyszłości 
poświęcić odrębny artykuł w iMagazine.

Kolejną część przybliżania FileMaker’a Pro czytelnikom chciał‑
bym jednak poświęcić opisaniu w skrócie „jak to działa”… @



2/2011 83FileMaker ProWARSZTAT

tekst: Wojcech Równanek

Opracowywałem stronę internetową dla pewnej fir‑
my, która prowadzi ośrodek sportów konnych. W In‑
ternecie znalazłem piękne zdjęcie, idealnie nadają‑
ce się do wykorzystania na stronie. Zdjęcie zrobiono 

jakiś czas temu, z wysokiej wieży, której już nie ma. 
Doskonale ukazywało piękno ośrodka. Mimo wielu 
starań, nie udało mi się namierzyć autora, którym 
jak się później okazało, był ojciec kolegi.

Automatyczne dodawanie  
informacji o autorze w Aperture 3

Aby uniknąć takich sytuacji 
i umożliwić osobom 
zainteresowanym kontakt 
z nami, warto uzupełnić 
metadane o niezbędne 
informacje. Jeśli chodzi 
o zdjęcia, które mamy 
już w bibliotece, to dane 
te edytujemy w oknie 
Inspektora, w zakładce 
Metadata i opcji IPTC Core.

W nowo 
wyświetlonym 
formularzu Metadata 
Presets z opcji 
Metadata wybieramy 
Edit. W oknie Edycji 
tworzymy nowy 
Presets o dowolnej 
nazwie, wypełniamy 
interesujące nas pola i 
klikamy ok.

Możemy jeszcze zaznaczyć, czy metadane 
mają być dodawane do istniejących czy 
też zastępować już istniejące. Opcja 
przydatna, jeśli zdjęcia były już wcześniej 
opisywane, a my chcemy dodać tylko 
wybrane pozycje z metadanych.

Dla zdjęć importowanych 
można ten 
proces całkowicie 
zautomatyzować. Aperture 
3 sam doda niezbędne 
informacje do wszystkich 
nowo importowanych 
zdjęć. Musimy tylko raz 
skonfigurować opcje 
importu. Po otworzeniu 
okna importu wybieramy 
zakładkę Metadata 
Presets, w opcji Import 
Settings.
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Skrót do FaceTime
Odkąd z naszych komputerów, iPhone’ów i iPodów Touch mamy dostępne połą-
czenia wideo poprzez FaceTime, zapewne wielu z Was korzysta z tej funkcji. Je-
śli często, warto do niektórych rozmówców zrobić skróty na pulpicie. Następnie 
wystarczy tylko kliknąć w ikonę i mamy połączenie.

Aby to zrobić, w polu adresu przeglądarki Safari wpisujemy którąś z trzech opcji:

facetime://appleid
facetime://adres@email
facetime://numer_telefonu

Teraz wystarczy przeciągnąć powyższy tekst myszką na pulpit, aby automatycz‑
nie utworzył się nam skrót.
Analogicznie możemy stworzyć skróty do FaceTime w naszej książce adresowej, 
wykorzystując pole URL.

Tips & Tricks

  Jak odinstalować Adobe Flash? 

Jeśli przypadkiem macie ochotę odinstalować Flash 
ze swojego systemu, a nie wiecie jak, to mamy na 
to prosty przepis. Procedura ta może zaintereso‑
wać w szczególności tych z Was, którzy pracują 
w terenie na laptopach – dosyć macie wysypywa‑
nia się przeglądarek WWW, wkurza Was przyśpie‑
szone rozładowywanie baterii.

Jak odinstalować Flash: 

1.  Zamknij wszystkie przeglądarki WWW ( Safari, 
Firefox, itp.).

2.  Pobierz program do odinstalowania Flash od 
Adobe (link bezpośredni): Adobe Flash Unin‑
staller download (http://fpdownload.macro‑
media.com/get/flashplayer/current/uninstall_
flash_player_osx.dmg)

3.  Pobrany plik.dmg zamontuj klikając na nim 
dwukrotnie w Finderze (możliwe, że zamontu‑
je się sam zależnie od ustawień).

4.  Uruchom program klikając dwukrotnie 
w Adobe Flash Uninstaller.

5.  Kliknij przycisk Uninstall.
6.  Podaj hasło administratora w odpowiednim 

oknie dialogowym.
7.  Po zakończeniu operacji zamknij program, od‑

montuj.dmg i skasuj pobrany uninstaller.

  Kopiowanie wyników działań ze Spotlight 

Narzędzie Spotlight nie jest tylko szybką wyszukiwarką wszystkiego, co mamy 
na naszym dysku. Jest też, o czym nie wszyscy wiedzą, bardzo szybkim kalku‑
latorem. Bardzo szybkim – w sensie „dużo szybciej uruchomisz Spotlight, niż 
program Kalkulator”. Wystarczy wcisnąć na klawiaturze przycisk COMMAND 
+ SPACJA i mamy otwarte okienko wyszukiwania Spotlight. Teraz wpisujemy 
w nim działanie matematyczne, które chcemy wykonać i wciskamy enter dla 
otrzymania wyniku. Aby skopiować wynik, wystarczy wcisnąć COMMAND + 
C. Od tego momentu możemy nasz wynik wklejać do dowolnego programu. 
Szybkie i bardzo przydatne – produktywne.

  Dodawanie pustego pola rozdzielającego ikony w Docku 

Mamy radę dla osób lubiących porządek, czyli dla pedantycznych geeków. 
Jeśli chcecie przerwy w Docku,takie jak na screenshotcie to nic prostszego:
– uruchamiamy Terminal,
–  wpisujemy następujące dwie komendy, każdą w jednej linii i wciskamy po 

obu Enter:
 •  defaults write com.apple.dock persistent‑apps ‑array‑add 

‚{„tile‑type”=”spacer‑tile”;}’
 • killall Dock

Jeśli chcecie usunąć przerwy, to wystarczy je „wywalić” z Docka tak jak każ‑
dą inną ikonę: klik, podnieść i upuścić poza nim. Podobnie z przesuwaniem 
pomiędzy ikonami.

radzą Dominik Łada i Wojtek Pietrusiewicz 

http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/uninstall_flash_player_osx.dmg
http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/uninstall_flash_player_osx.dmg
http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/uninstall_flash_player_osx.dmg
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Zupa jabłkowa przepis: Małgorzata Łada

Kalarepkę, marchewkę, seler, paprykę i pomidory pokroić w kostkę. Włożyć do 
dużego garnka, wlać olej, smażyć 5–6 minut, aż warzywa zmiękną. Wlać bu‑
lion, zagotować. Ogień zmniejszyć, gotować pod przykryciem około 45 minut. 

Jabłka obrać i pokroić w kostkę. Dodać do zupy, wymieszać i gotować jesz‑
cze przez około 15 minut. 

Mąkę rozrobić ze śmietaną (dokładnie, żeby nie było grudek), powoli wle‑
wać do zupy ciągle mieszając, aby nie porobiły się kluchy. Zagotować.

Dodać cukier i sok z cytryny, przyprawić solą i pieprzem.

Smacznego!

•  6 dużych, kwaskowych jabłek
•  kalarepka, biała rzodkiew lub rzepa
•  3 marchewki
•  2 łodygi selera
•  zielona papryka
•  2 pomidory
•  2 l bulionu, najlepiej drobiowego 

(może być z kostki)
•  3 łyżki oleju
•  3 łyżki mąki
•  150 ml śmietany, najlepiej kremówki 30%
•  łyżka cukru
•  2–3 łyżki soku z cytryny
•  sól, pieprz



www.imagazine.pl/drukuj-fotoalbum

Prosty system wyceny:

1. Album w miękkiej oprawie, bindowany 
spiralą:

• od 36,60 PLN (A5, 40 stron), każde 
następne 4 strony 7,00 PLN
•• od 72,00 PLN (A4, 40 stron), każde 
następne 2 strony 7,00 PLN

2. Kalendarze bindowane spiralą:
• od 54,00 PLN, 12-planszowe,

3. Albumy w okładkach twardych
• od 53,00 PLN (A5, 40 stron), każde 
następne 4 strony 7,00 PLN
•• od 92,00 PLN (A4, 40 stron), każde 
następne 2 strony 7,00 PLN
• obwoluta 35,00 PLN

Przy odbiorze własnym w centrum 
Warszawy nie ma kosztów przesyłki.Drukuj z iPhoto

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



