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Życzymy dobrej lektury
Przemysław Marczyński

Siedziałem kiedyś na izbie przyjęć. Wkoło sami smarkający, kaszlący i zmęczeni swoją niemocą. 
Co chwilę drzwi do lekarza się otwierały i jednym uchem dobiegały mnie przeciskające się między 
futryną, a drzwiami odgłosy lekarza i pacjenta. Zbytnio rozmowom tym się nie przysłuchiwałem, 
bo każdy przyszedł tu w podobnej sprawie. Tuż przede mną jedna z pań zamaszystym ruchem 
otworzyła drzwi i z progu zaczęła swój monolog. Zanim drzwi się zamknęły wiedziałem już, jak 
owa chora powinna się leczyć i na jakie badania lekarz powinien ją skierować. Zaskoczony lekarz 
wykrztusił z siebie „Ale skąd to Pani wszystko wie?”. Pacjentka dumnie odrzekła „Z internetu”.  
Nie słyszałem już dalszej rozmowy ale nie sądzę, żeby tutaj lekarz był potrzebny, chyba że psychiatra.  

Dziś po wiedzę sięgamy, zasiadając przed ekranem komputera. Książki, wykłady, notatki w formie 
tradycyjnej (czytaj namacalno-papierowej) powoli odchodzą z życia szkolnego. Problemem jest 
umiejętne wykorzystanie technologii i zasobów, jakie drzemią w sieci. W tym numerze pomo-
żemy Wam znaleźć miejsca, skąd można czerpać dobre treści. Opowiemy o szkołach w Polsce, 
które pracują tylko na sprzęcie Apple. A to dopiero początek niespodzianek w nowym numerze 
Mój Mac Magazyn. 

Chociaż lubimy wakacje, to cieszymy się, że już się skończyły. I proszę, nie nazywajcie nas praco-
holikami, zwyczajnie nie lubimy, gdy coś wybija nas z rytmu działania. Na szczęście w przerwie 
wakacyjnej wydaliśmy dla Was specjalny numer Retro. Mamy nadzieję, że czytało się Wam go 
wybornie. Najważniejsze, że to już jest koniec wylegiwania się. Czas ruszać do działań! 
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„A fine day to exit” 
Słoneczne popołudnie na jednej z uliczek poznańskiej starówki. Zdjęcie wyko-
nane aparatem Ricoh GR, a następnie edytowane na iPhonie 5S przy pomocy 
aplikacji Snapseed, VSCO Cam, Touch Retouch oraz Mextures. 

 Między światłem 
 a cieniem

MICHAŁ 
KORALEWSKI
@m_koralewski

https://twitter.com/m_koralewski


Moje boje 
z Apple Music 

Ludzi posługujących się sprzętem z  nadgryzionym jabłuszkiem można po-
dzielić na dwie grupy. Pierwsza to nowi użytkownicy, dla których środowisko 
Apple niesie na każdym kroku „zagadki”. Natomiast drugą grupę nazywam 
sobie w  myślach applowcami z  dziada pradziada. Mają oni inne problemy 
z systememW czy programami niż nowi MacUserzy, dotyczy to też nowej usłu-
gi Apple Music. W momencie gdy Apple wprowadziło nową usługę streamingu 
muzyki, wszyscy rzucili się na nią, wszak pierwsze trzy miesiące są darmo-
we. I nagle okazuje się, że to nie działa. Czy aby na pewno? Ja jestem nowym  
(ale nie najmłodszym) zjadaczem jabłek i tak oto widzę nową usługę Apple. 

LISTY
DO
REDAKCJI
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Coś tu nie gra
Unikałem aktualizacji iOS-a w moim leciwym iPhone 4S 
jak ognia, ale niestety przyszło Apple Music i aktuali-
zację trzeba było zrobić, co mi tam szybkość działania, 
co mi tam bateria. Gdy skończyłem aktualizować sys-
tem, radości mojej nie było końca, od razu zacząłem 
wyszukiwać interesującej mnie muzyki i słuchać. Było 
wspaniale. Następnego dnia rano wyszedłem z psem 
na spacer, oczywiście słuchając Apple Music. Jakież było 
moje zdziwienie, gdy po przesłuchaniu dwóch utworów 
mój telefon zamilkł. Sprawdziłem, wszystkie utwory 
wyszarzone, nie można niczego słuchać. Moja diagno-
za: w moim dziadku prędkość 3G jest zbyt niska dla 
streamingu. Smutek, żal, rozpacz. Wróciłem do domu, 
wszedłem w zasięg WiFi i wszystko zaczęło znów działać. 
Po pewnym czasie musiałem ponownie wyjść z domu, 
żeby coś załatwić, więc ponownie próbowałem słuchać  
Apple Music. Znowu nic. Może chociaż posłucham radia 
internetowego (taka zbłąkana myśl która nie wiem skąd 
się wzięła), przełączyłem się na Beats 1 Radio i moim 
oczom ukazał się komunikat, że radia nie posłucham,  
bo jestem poza zasięgiem sieci WiFi, a jeżeli chcę słuchać, 
to w ustawieniach w sekcji iTunes Store i App Store mu-
szę włączyć opcję Używaj sieci kom. Tak zrobiłem i nagle 
Apple Music zagrało, a ja stałem się prawie szczęśliwym 
człowiekiem. To znaczy na początku byłem szczęśliwy, 
ale po pewnym czasie szczęście zaczęło po woli pryskać. 

Gdzie jest moja muzyka? 
W swojej kolekcji muzycznej iTunes na komputerze 
stacjonarnym mam prawie 950 albumów, czyli blisko  
11 000 utworów. Pomimo 32 GB pamięci w telefonie ni-
gdy nie mogłem słuchać tego, na co miałem ochotę. Jeśli 
wrzuciłem do iPhone’a Uriah Heep i Deep Purple, to na-
chodziła mnie ochota na Pink Floyd i Jethro Tull – taki 
mam charakter i nic na to nie poradzę. Kończyło się to 
tym, że zazwyczaj nie słuchałem muzyki, tylko podcasty. 
Ucieszyła mnie więc wiadomość o możliwości słuchania 
swoich kolekcji z chmury bez ich zapisywania w pamięci 
telefonu. Jakież było więc moje zdziwienie, gdy poza do-
mem okazało się, że nie mogę posłuchać Wojny Światów 
Jeffa Wayne’a. Co prawda znalazłem go po chwili w Apple 
Music, ale sam fakt mnie zastanowił, więc zacząłem 
sprawdzać dalej. Okazało się, że większość utworów 
z mojej kolekcji jest niedostępna. Odpaliłem komputer 

i iTunes (niestety dla Windows) i co zobaczyłem? Przy 
znacznej części utworów znajdowała się ikonka chmur-
ki narysowana linią przerywaną co oznacza „oczekuję”, 
a co więcej, iTunes nie przejawiał żadnych oznak prze-
syłania czegokolwiek do iCloud. Trochę czasu zajęło mi 
znalezienie rozwiązania w miarę sensownego nie polega-
jącego na usuwaniu poszczególnych plików i dodawaniu 
ich na nowo (takie porady w sieci też są). W takiej sytu-
acji należy się wylogować ze swojego konta, następnie 
trzeba się zalogować ponownie i zalogować się do Apple 
Music. Nie wiem, jak to zrobić profesjonalnie, więc wy-
szukuję jakiś utwór i dodaję go do kolekcji. Program pyta 
mnie, czy chcę, aby był dostępny w chmurze i loguje 
się. Po tej operacji iTunes zaczyna sprawdzać kolekcję 
i rozpoczyna upload utworów, co widać po wirującym 
okręgu z prawej strony na górnym pasku program (gdy 
w niego klikiniemy, widzimy, co program aktualnie wy-
syła. Niestety, przy zwykłym internecie z Netii, z jakiego 
korzystam, trwa to wieki, więc operację powtarzam co-
dziennie i jeszcze czeka mnie kilka dni.

Trudna łatwa obsługa
Jak więc widać po tym, co wyżej napisałem, dla ap-
plowców z dziada pradziada są to zapewne problemy 
banalne lub opisane sytuacje problemami w ogóle nie są.  
Dla młodych miłośników nadgryzionego jabłka mogą to 
być problemy poważne, powodujące postrzeganie Apple 
Music jako usługi niedopracowanej i trudnej w obsłudze. 

Co do samej obsługi. Czytałem w mediach społeczno-
ściowych różne opinie na ten temat i nie do końca się ze 
wszystkimi zgadzam. Sam nie jestem młodzieniaszkiem, 
ale z obsługą Apple Music sobie radzę. Wydaje mi się, że 
osoby mocno narzekające na obsługę po prostu przesiadły 
się z innych serwisów streamingowych i przyzwyczajone 
są do ich obsługi, natomiast filozofia obsługi Apple Music 
może być odrobinę odmienna i stąd te problemy. Ale nie 
ma co gadać – trzeba posłuchać muzyki. Sorry, podcasty, 
chyba się rozstaniemy, bo nie mam już na was czasu. 

Grzegorz  Buczek

Chcesz głośno powiedzieć co myślisz? 
A może chciałbyś zabrać głos w temacie  
poruszanym na łamach Mój Mac Magazyn?  
Napisz do nas – redakcja@mojmac.pl

mailto:redakcja%40mojmac.pl?subject=List%20do%20redakcjii
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Microsoft udostępnił użytkownikom komputerów Apple 
najnowszą odsłonę pakietu biurowego. Nowy Microsoft 
Office wspiera rozwiązania z systemu OS X takie jak wi-
dok Pełnego ekranu, obsługa gestów Multi-Touch oraz 
wyświetlacze Retina. Ważne zmiany w tym pakiecie to 
wsparcie dla łatwiejszej obsługi dokumentów w chmurze. 
Wszystkie aplikacje otrzymały nowe funkcje oraz zmienio-
ny interfejs użytkownika. Pakiet Microsoft Office dla Mac 
2016 jest już dostępny dla użytkowników usługi Office 365. 
Wersje pudełkowe będzie można nabyć jesienią. 

www.products.office.com

Office 2016 dla Mac

Wymiany kamer w iPhonie 6 Plus

Nowe procesory Intela

Odnotowano, że w pewnej partii telefonów iPhone 6 Plus 
ma problemy z tylnymi kamerami. Użytkownicy skarżą 
się, że zdjęcia są rozmazane i aparat nie może uchwycić 
ostrości. Apple podejmuje z tego powodu program wy-
miany kamer iSight. Problem prawdopodobnie dotyczy 
aparatów sprzedawanych na przełomie września 2014 
i stycznia 2015. Na stronie wsparcia technicznego można 
sprawdzić po numerze seryjnym, czy nasze urządzenie 
zakwalifikowane jest do programu naprawczego Apple. 

www.apple.com

Intel przedstawił nową linię swoich procesorów szóstej 
generacji o nazwie kodowej Skylake. Są to układy bardziej 
wydajne, wykonane w technologii 14-nanometrowej. 
Pozwolą na zastosowanie ich w smuklejszych konstruk-
cjach komputerów bez utraty wydajności. Procesory są 
mniej prądożerne, co znacznie ma poprawić wydajność 
pracy na baterii. Najprawdopodobniej układy te trafią 
do nowych MacBooków Air. Tańsze wersje kompute-
rów zostaną wyposażone w procesory linii i5-6200U  
(2,3 GHz), i5-6300U (2,4GHz), zaś droższe modele otrzy-
mają układy  i7-6500U (2,5 GHz) oraz i7-6600U (2,6 GHz).

NOWOŚCI ZE ŚWIATA IT

https://products.office.com/pl-pl/mac/microsoft-office-for-mac
https://www.apple.com/pl/support/iphone6plus-isightcamera/
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Dyski MyBook Pro
Western Digital przedstawił nową serię dys-
ków skierowanych do zaawansowanych 
użytkowników. Urządzenia są wyposażo-
ne w złącza Thunderbolt 2 o przepustowości  
20 Gb/s i gniazda USB 3.0. MyBook Pro wspiera 
sprzętową funkcję pracy dysków RAID (RAID 0 
(domyślna), RAID 1 i JBOD). Dyski będą objęte 
3-letnią gwarancją producenta. Dostępne po-
jemności dysków w serii WD MyBook Pro to:
6TB, 8TB, 10TB oraz 12TB. Ceny zaczynają się od
599 dolarów, zaś najwyższy model został wyce-
niony na kwotę 999 dolarów.

Pamięci masowe NAS cieszą się coraz większym zainte-
resowaniem. Ponieważ jest to doskonałe rozwiązanie 
do przechowywania ważnych danych oraz korzystania 
z multimediów, producenci wciąż szukają rozwiązań, jak 
przyspieszyć dostęp do zapisanych na tych urządzeniach 
danych. Firma QNAP wprowadza z tego powodu NAS-y 
wyposażone w porty Thunderbolt 2. Całym urządze-
niem sterują procesory Core i5 i Core i7 z 16GB pamięci 
RAM. Urządzenia są sprzedawane w dwóch wersjach:  
z pięcioma lub ośmioma kieszeniami na dyski twarde.

www.qnap.com

QNAP TVS-871T

Bank energii TP-LINK PB50
TP-Link wprowadza do swojej oferty nową baterię ze-
wnętrzną pozwalającą na pełne naładowanie smartfona 
do 5 razy. Ta energia kryje się w stylowym wyglądzie 
oraz urządzeniu o niewielkich wymiarach 139,7 x 7 8,9 
x 19,3 mm i wadze 281,3 g. Dwa porty USB pozwala-
ją jednocześnie ładować dwa urządzenia. O statusie 
naładowania baterii jesteśmy informowani poprzez 
cztery diody umieszczone na obudowie TP-Link PB50.  
Cena około 150 zł. 

www.tp-link.com.pl

NOWOŚCI SPRZĘTOWE

https://www.qnap.com/i/uk/product/model.php?II=198
http://www.tp-link.com.pl/products/details/?categoryid=3819&model=PB50#spec
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TarDisk

Charbonize

W poprzednim numerze Magazynu Mój Mac recen-
zowałem urządzenie Nifty MiniDrive pozwalające na 
rozszerzenie pamięci Macbooków o dodatkowe giga-
bajty. W trochę inny, rzekłbym: rewolucyjny, sposób 
podchodzi do tego samego zagadnienia producent 
gadżetu TarDisk, które wykorzystuje podobnie jak 
Nifty slot na karty SD dostępny w Macbookach nowej 
generacji. Różnica między jednym a drugim urządze-
niem jest kolosalna. Podczas gdy Nifty widoczny jest 
w systemie jako dodatkowy zewnętrzny dysk SSD, 
TarDisk dzięki sprytnemu zabiegowi na alokacji pli-
ków i wbudowanej elektronice rozszerza pojemność 
dysku Maca. Dzięki takiemu zabiegowi zyskujemy 
100% więcej miejsca na dysku oraz niejednokrotnie 
większą wydajność. Jest to idealne rozwiązanie, bę-
dące ciekawą alternatywą dla drogich dysków SSD. 
Producent zapewnia, że TarDisk został wykonany 
z największą starannością oraz z wykorzystaniem 
najlepszych materiałów. Ceny urządzenia rozpoczy-
nają się od 64 $ za pojemność 64 GB.

www.tardisk.com

Charbonize jest firmą produkującą akceso-
ria dla urządzeń Apple. Ich specjalizacją są 
wszelkiego rodzaju etui, pokrowce oraz tor-
by pozwalające na transport naszych cacek 
w bezpieczny sposób. Firma kładzie także na-
cisk na wygląd, co wydaje się naturalne. Użyte 
materiały to wysokogatunkowy filc i skóra. 
Każdy z produktów wykonano ręcznie, co zna-
cząco podnosi ich walory. Poza oczywistym 
przeznaczeniem każdy z produktów posiada 
dodatkową przestrzeń np. na karty kredyto-
we etc. Mnie do gustu przypadł Folded iPad 
Folio Sleeve, wykonane z włoskiej skóry etui 
dla iPada o kroju kopertowym i przestrzeni 
zapewniającej sporo miejsca na dodatkowe 
akcesoria. Elegancja godna Apple.

www.charbonize.com

GADŻETY

http://tardisk.com
http://www.charbonize.com
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Farming Simulator 16    CENA: 4,99€
Gra ekonomiczna. Do dyspozycji mamy 5 rodzajów 
upraw, kilka zwierząt do hodowania oraz dodatkowe 
produkty, które możemy sprzedawać na dynamicznie 
zmieniającym się rynku. Całość ubrana jest w grafikę 
3D. Oprócz gry jednoosobowej istnieje możliwość gry 
wieloosobowej poprzez lokalne WiFi lub Bluetooth.

Program w MAS

Kolejna odsłona szalonych i gniewnych ptaków. Tym ra-
zem studio Rovio oddaje nam do dyspozycji wiele nowych 
poziomów i nieco inny tryb rozrywki. Grafika jest nieco bar-
dziej trójwymiarowa natomiast schemat samej rozgrywki 
wymusza większą ilość strategii i przemyślenia tego, co 
chcemy zrobić. Poziom trudności rośnie dość szybko i już 
przed 30 poziomem zaczyna się mocne główkowanie.

Program w MAS

Angry Birds 2        BEZPŁATNY

Top Camera 2     CENA: 0,99€
Nowa Top Camera posiada ogromne możliwości, jak: 
zdjęcia, filmy z możliwością pauzowania, HDR, długi 
czas naświetlania, tryb nocny, superszybkie zdjęcia se-
ryjne, time lapse, slow motion. Całość uzupełnia edytor  
z 9 ustawieniami i 64 filtrami. Jego najciekawszą cechą 
jest to że zarówno zdjęcia, jak filmy traktuje dokładnie 
tak samo, czyli każdy filtr może być zastosowany zarów-
no do zdjęć, jak i filmów.

Program w MAS

PRZEGLĄD APLIKACJI MIESIĄCA iOS

RollerCoaster Tycoon 3   CENA: 4,99€
Zbuduj swój własny park rozrywki. Gra ekonomicz-
no-rozrywkowa z bardzo ładną grafiką. W grze jest 
do dyspozycji 18 poziomów prosto z wersji na PC.  
Ideą jest oczywiście stworzenie takiego wesołego mia-
steczka, które będzie na siebie zarabiać. Czyli tak jak w życiu  
– chodzi o kasę. ;).

Program w MAS

https://itunes.apple.com/pl/app/farming-simulator-16/id992051355
https://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-2/id880047117
https://itunes.apple.com/pl/app/top-camera-2-hdr-slow-shutter/id1030718579?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/rollercoaster-tycoon-3/id1008692660?mt=8
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PRZEGLĄD APLIKACJI MIESIĄCA OS X

Mimo rozwijania się systemowego Findera 
zewnętrzne aplikacje wciąż oferują większą 
swobodę w poruszaniu się po drzewie kata-
logów. Caravelle oprócz standardowych opcji 
przenoszenia, kopiowania czy modyfikacji pli-
ków posiada wiele dodatkowych opcji, a  to 
wszystko w widoku dwóch drzew katalogów  
à la Norton Commander.

Program w MAS

Potężny program, który ma konkurować z Ad-
obe Photoshop. Po szybkim porównaniu widać 
wiele elementów, dzięki którym Affinity Pho-
to przeważa nawet nad konkurentem z Adobe. 
Bardzo rozbudowane narzędzie do grafiki 
rastrowej dla wymagających grafików. Dodat-
kowo producent na swojej stronie zapewnia, 
że aktualizacje programu będą darmowe.  
Mocny prztyczek w nos dla modelu płatności 
za subskrypcje.

Program w MAS

Aplikacja do trackingu czasu, jaki spędzamy 
przy komputerze. Umocowuje się w  górnej 
belce, przez co możemy szybko podejrzeć,  
na co przeznaczyliśmy czas w  dniu dzisiej-
szym i nie tylko. Dla osób uporządkowanych 
będzie to kolejny motywator do ciężkiej pra-
cy. Dla tych, którzy lubią sprawdzać co chwila 
media społecznościowe, może być to gorzka 
pigułka goryczy.

Program w MAS

Caravelle  CENA: BEZPŁATNY

Affinity Photo        CENA: 49,99€

ZeitNote    CENA: 2,99€

https://itunes.apple.com/pl/app/caravelle/id97906096
https://itunes.apple.com/pl/app/affinity-photo/id824183456
https://itunes.apple.com/pl/app/zeitnote/id978492641


w w w.tp -l ink .com.pl 
w w w.pr z yspiesz wif i .pl

Nowoczesne routery zapewniają nam komfort i najszybszy Internet. Archer to seria nowoczesnych routerów, które obsługują 
połączenia bezprzewodowe w najnowszym standardzie AC i pracują równolegle w dwóch częstotliwościach bezprzewodowych 
5 GHz oraz 2,4 GHz. Oznacza to bezpieczną, stabilną i szybką sieć Wi-Fi, obsługującą wiele urządzeń równocześnie i to bez 
zakłóceń. Wyposażenie w porty USB pozwala nam na podłączenie do routera dysku, pamięci lub drukarki. Dzięki temu możemy 
mieć do nich dostęp ze wszystkich urządzeń w naszej sieci: komputerów, tabletów i smartfonów. Gry online i streaming wideo 
w jakości HD nie będą już problemem.

PRZYSPIESZ WI-FI  
Seria routerów TP-LINK Archer

450Mb/s

802.11n 802.11ac

1300Mb/s

2.4GHz 5GHz

http://qrs.ly/2s4upd0


Urlop to czas, kiedy w głowie pojawiają się wspomnienia poprzednich wakacji. 
Głównie tych z czasów szkolnych i studenckich. Kiedy wszystko w ciągu roku 
poszło w porządku, to czas błogiej laby trwał nawet trzy miesiące. W tym roku 
moje myśli, mimo że w podobną stronę, skierowały się na odrobinę inny tor. 

Co by było, gdybym uzbrojony w sprzęt Apple, który aktualnie posiadam, rozpoczynał ko-
lejny semestr? Jak bardzo wpłynęłoby to na moją edukację i rozwiązywanie codziennych 
kwestii związanych z nauką? Oczywiście, moja perspektywa jest zgoła inna ze względu 
na wiek i zdecydowanie bardziej stanowcze podejście w kwestii organizacji pracy i co-
dziennych zadań.

Gdybym  
wrócił do szkoły

KUBA 
BARAN

@smartkidpl
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Do dziś mam przed oczyma stosy skserowanych nota-
tek, które były podstawą do nauki. Ostatecznie nie każdy 
ma dar sensownego notowania wiedzy przekazywanej 
przez wykładowców. Zdarza się również tak, że belfrzy 
kompletnie nie potrafią w sensowny i składny sposób 
przekazywać wiedzy. Powoduje to, że wyłuskanie istot-
nych informacji wymaga nie lada determinacji. Myślę, 
że do dziś solidny materiał do nauki jest na wagę złota. 
Analogicznie jego ilość potrafi osiągać wagę tego drogo-
cennego kruszcu. Jednak to, co pamiętam najlepiej, to 
frustracja, pojawiająca się w momencie kiedy rozsypa-
ne na ziemi kartki mieszały się między sobą i kolejny raz 
trzeba było je porządkować.

Dziś taki scenariusz to dla mnie czysta abstrakcja.  
Cały materiał jaki gromadziłbym w celu nauki, zostałby 
potraktowany identycznie jak wszystkie dokumenty, 
które trafiają na moje biurko. Przy użyciu iPhone’a i apli-
kacji Scannable stworzyłbym z  nich elektroniczne 
dokumenty i przesłał do programu Evernote. Możliwość 
kategoryzacji przy użyciu tagów, czy segregacja z wy-
korzystaniem notatników pozwalają na wprowadzenie 
doskonałego porządku wśród zebranych dokumentów. 
Co jednak najważniejsze, możliwość rozpoznawania 
tekstu powoduje, że wyszukiwanie fraz i haseł wśród 
materiałów staje się dziecinnie proste. Myślę, że 
Evernote jest absolutnie najlepszym rozwiązaniem 
do tego typu zastosowań. Dodatkowo to, co znajdu-
je się w aplikacji, nie zajmuje drogocennego miejsca 
na półkach, a z tego właśnie powodu nie posiadam już 
większości materiałów, które zebrałem w toku edukacji. 
Dziś znalazłyby zasłużone miejsce w moim notatniku 
służącym jako archiwum.

Kolejnym elementem, bez którego aktualnie nie wy-
obrażałbym sobie nauki, jest aplikacja służąca zbieraniu 
bieżących zadań. Metodologia GTD to jedno z najwięk-
szych odkryć, które wpłynęło na moją produktywność. 
Myślę, że gromadzenie aktualnych zobowiązań w jed-
nym systemie i odpowiednie ich planowanie to podstawa 
sukcesu na każdej płaszczyźnie. Nie inaczej jest w kwe-
stii edukacji. W połączeniu z odpowiednio prowadzonym 
kalendarzem trudno wplątać się w nagły natłok zadań 
do wykonania, co często powoduje frustracje. W przy-
padku kiedy musiałbym poświęcić czas na naukę,  
na pewno starałbym się unikać tego typu sytuacji.

Kiedy jesteśmy już w stanie wykorzystać dostępne tech-
nologie w celu przechowywania wiedzy i planowania 
bieżących zadań, warto pomyśleć o urządzeniu, dzięki 
któremu można będzie wygodne korzystać z tych ele-
mentów. Tutaj trudno nie polecić innego sprzętu niż 
iPad. Spory ekran o doskonałej rozdzielczości nie tyl-
ko pozwoli na wygodne przeglądanie umieszczonych 
w Evernote notatek, ale sprawdzi się idealnie jako źró-
dło dodatkowej wiedzy dostępnej w internecie. Mało 
tego, pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to spraw-
dzenie, czy książki, które są wymagane do nauki nie 
występują w formie elektronicznej. Noszenie tabletu 
zamiast okazałych tomów zawierających specjalistyczną 
wiedzę jest zdecydowanie bardziej kuszącą perspekty-
wą. Dodatkowo wszelkie zaznaczenia czy notatki w tych 
podręcznikach w  formie elektronicznej są znacznie 
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bardziej użyteczne, chociażby ze względu na łatwość 
ich przeglądania czy wyszukiwania. 

To, co zdecydowanie budzi moje obawy, to kwestia wsze-
lakich rozproszeń. Nawet dziś, stosując dość stanowczą 
politykę w  kwestii powiadomień, które bombardują 
mnie na co dzień, często nie potrafię opanować się przed 
zajrzeniem do różnej maści aplikacji w wolnym czasie. 
Niestety, zamiast spędzić tam kilka sekund weryfikując 
bieżące zmiany, potrafię w nich ugrząźć na kilkanaście mi-
nut. Pamiętam, jak trudno bywało utrzymać odpowiedni 
poziom skupienia na wykładach, które zdecydowanie nie 
należały do tych z gatunku porywających. Teraz, z per-
spektywą iPhone’a pod ręką, myślę, że wykładowca byłby 
bez szans. Z tym problemem musi się jednak aktualnie 
uporać większość osób. Smartfony zdominowały rynek 
i rzadko służą innym celom niż obsługa mediów społecz-
nościowych, wysyłaniu wiadomości czy dzwonieniu. 

Technologia stała się przez ostatnie lata przystępna 
bardziej niż kiedykolwiek. Patrząc na narzędzia takie 
jak Evernote, dyski sieciowe oraz wszelkie programy 
z grupy GTD, trudno wyobrazić sobie lepsze warunki do 

pracy. Tyczy się to zarówno studentów, jak i ich współ-
pracy z wykładowcami. Chcieć to móc, niestety wciąż te 
proste i intuicyjne rozwiązania dla dziewięćdziesięciu 
procent osób są czarną magią. W ich przekonaniu są to 
elementy ściśle zarezerwowana dla pasjonatów tech-
nologii. Często spotykam się również z tym, że mimo 
korzystania z pewnych rozwiązań, wykorzystuje się za-
ledwie skrawek ich możliwości. Zawsze dziwi mnie fakt, 
jak wiele osób nie odczuwa żadnej potrzeby zgłębienia 
narzędzi, na których pracuje. Mało tego, nie poszukuje 
rozwiązań, które mogłyby zautomatyzować i ułatwić co-
dzienne czynności.

Oczywiście bez tych wszystkich aplikacji i systemów 
efektywna nauka jest jak najbardziej możliwa, jednak 
po co utrudniać sobie pewne kwestie? Starałem się 
przedstawić uproszczoną wizję tego, jak ja starałbym  
się wykorzystywać technologie. Mam nadzieję, że przy-
czynię się do tego, że Wasze urządzenia, jeżeli jeszcze 
tego nie robią, zaczną wspomagać Was w codziennej 
edukacji. Pozwólcie im być Waszymi asystentami, sku-
teczne rozwiązania są na wyciągnięcie ręki.                   4



Mimo że chcemy być i pewnie jesteśmy niezależnie i krytycznie myślącymi 
ludźmi, wiele w nas lęku przed mitycznym bytem, który zwie się słownik. 
Językoznawcy często słyszą pytania typu: „Czy słowo glonojad jest już w słow-
niku?” Tak, obecność słowa w słowniku sprawia, że opisywany przedmiot, 
gatunek, czynność itp. stają się „legalne”. 

A jak to jest z macami? 
I jak właściwie – najwłaściwiej – należy pisać nazwę Waszych ulubionych komputerów? 
Jeśli to pytanie nie sprawiło, że zaczęliście się nudzić, to dołożę Wam retrospekcję: 
Był rok 1995. Powstawał właśnie Słownik współczesnego języka polskiego. Dobrze, 
że powstawał, bo poprzednie przedsięwzięcie leksykograficzne pochodziło men-
talnie z lat 70., a wydrukowane zostało w roku 1981. Słownik ten powstawał jako 
baza danych Access (no cóż), do której wpisywano dane z zapisanych ołówkiem 
kart hasłowych. Komputer w pracy leksykografa – brzmiało to pięknie i ja przy tym 

Maki w słownikach. 
 I jak to pisać? 

ARTUR 
CZESAK

@ArthurusScriba

https://twitter.com/arthurusscriba
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byłem. Komputer, czyli „elektroniczna maszyna mate-
matyczna” (Mały słownik języka polskiego, 1995). Działa 
na wyobraźnię i bardziej budzi w umyśle obraz mitycz-
nej Odry niż czegoś, co może stać na biurku. 

Wtedy już wynotowaliśmy z czasopism branżowych i ar-
tykułów popularyzatorskich w prasie ogólnopolskiej 
niewątpliwie nowe wyrazy mak i makowiec. Podobały 
się nam one, bo były homonimami. Piszą się tak samo, 
ale mają inne pochodzenie i  odmianę: mielę mak  
– kupuję maka, lubię makowce – szanuję makowców. 
Chyba jednak przestraszyliśmy się, że to zbyt nowe 
słowo, w dodatku nieco środowiskowe i zabarwione hu-
morem, więc może nie powinno się go uwieczniać, bo 
a nuż nie przetrwa. W każdym razie pierwszą przygodą 
maków ze słownikami stało się niezaistnienie.

A jak jest dzisiaj? Czy maki są w słownikach? W tych 
głównych, grubych i papierowych, z których korzystają 
miłośnicy konkursów ortograficznych – wciąż ich nie 
ma. Ale chyba nie sądzicie, że w związku z tym maki 
mają zniknąć z języka polskiego? W „Mój Mac Magazyn” 
to pytanie niedorzeczne. Słowa istnieją w języku użyt-
kowników, a obecność słów w słownikach to zupełnie 
inna historia. W niniejszym numerze czytamy o macz-
kach, Makach i Macach. Jest w tym szczypta potoczności  
i języka środowiskowego, a także potencjał językowej 
gry. Dobrysłownik.pl, który mam przyjemność współ-
tworzyć, ma formy Mac i mac, ale nie ma Maka i maka.

Wynika to z następujących zasad:
• nazwę marki należy pisać wielką literą, a egzem-

plarz danej marki – małą, czyli: Jaki też jest nowy 
Mac?, ale: Mój mac sprawuje się niezawodnie.

• c zamieniamy na k tylko przed literą i, a  więc 
w formach: Makiem / makiem, Maki / maki; w po-
zostałych przypadkach nie ma takiej potrzeby, żeby 
nie rozbudowywać typowo polskiego skojarzenia 
z makami o innym kolorze niż Wasze. Mekintosze 
na drzewie, przed nadgryzieniem, też zresztą mają 
inną barwę.

Jasne. Tylko co robić, gdy sam właściciel marki, dbający 
przecież o szczegóły, pisze „OS X to system operacyjny, 
na którym działa każdy Mac”? Czyli egzemplarz marki, 
konkretny produkt. Powinno być małą literą, ale może 
wielka litera jest spowodowana względami uczuciowy-
mi. Bo chyba Je lubicie?                  4

http://wp.me/p5LxdP-lZ


Programowanie to modny temat. Modny z wielu powodów i wiele z nich wiąże 
się z Apple. Modny do tego stopnia, że podejmowane są próby wprowadze-
nia nauki programowania w szkołach podstawowych, a nawet w nauczaniu 
przedszkolnym. Modny również z czysto biznesowych przyczyn. Popatrzmy na 
liczby. Od powstania w 2008 roku do końca 2014 Apple wypłacił deweloperom,  
ze sprzedaży aplikacji w App Store, 25 miliardów dolarów! Z czego 10 miliardów 
tylko w 2014 roku! To jest przychód ze sprzedaży płatnych aplikacji i zakupów 
wewnątrz nich. Do tego dochodzą wpływy z systemów reklam innych niż Apple 
i darmowe aplikacje, które ktoś przecież musiał napisać i dostać za to jakąś 
zapłatę. Podsumowując: przyzwoity programista z głodu nie umrze.

XCode i co dalej,
czyli moje początki w programowaniu na Apple

JAROMIR
KOPP

@macwyznawca
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Jednak mnie osobiście nie chęć zysku w programo-
waniu pociągała najbardziej, lecz sam jego proces, bo 
programować zacząłem w czasach, gdy proceder ten 
nie kojarzył się specjalnie z zapłatą. Programowanie 
zainteresowało mnie, gdy tylko dowiedziałem się o kom-
puterach osobistych (1983). Pierwsze programy pisałem 
na papierze w kratkę i chodziłem do kolegów, którzy 
mieli już komputery, aby sprawdzić, czy działają. To były 
czasy Atari 800 XL, języka BASIC i masowego „piractwa”, 
czyli kradzieży oprogramowania. 

Następnie pisałem programy na Amidze w różnych języ-
kach od Microsoft BASIC, przez Pascal, C po Assembler 
Motoroli 68xxx. Gdy przesiadałem się na Macintoshe 
(1992-1994), niestety z racji braku dokumentacji i na-
rzędzi nastąpiła dłuższa przerwa w mojej przygodzie 
programistycznej. Oczywiście tworzyłem bazy danych 
w FileMakerze (ale jak możecie przeczytać w tym nume-
rze MMM, nie jest to „prawdziwe” programowanie) czy 
pisałem proste rzeczy w beznadziejnym PHP. To jednak 
nie to samo co pisać prawdziwe programy działające 
jako samodzielne aplikacje.

Mój początek „kariery” programisty na iOS.
Wiele razy byłem pytany, jak zacząć programować, skąd 
czerpać wiedzę, jak szukać podręczników. Nie mam 
wyczerpującej odpowiedzi na te pytania. Przedstawię 
Wam moją drogę.

Silna chęć powrotu do pisania aplikacji wróciła u mnie 
rok po zakupie iPhone’a. Niestety, wtedy aby testować 
pisane przez siebie programy na własnym sprzęcie, trze-
ba było mieć wykupione płatne konto deweloperskie. 
Bez tego pozostawało testowanie aplikacji w symula-
torze dołączonym do Xcode. Teraz się to zmienia i wraz 
z wprowadzeniem Xcode 7 oraz iOS 9 Apple pozwoli każ-
demu posiadającemu darmowe konto deweloperskie 
(wystarczy rejestracja) na uruchamianie testowanych 
programów na własnych urządzeniach.

Po powrocie programistycznej weny twórczej zacząłem 
szukać informacji o tym, jak się to robi z Xcode. Niestety, 
było wiele barier, w tym dwie językowe: słabo znam 
angielski i dodatkowo Apple używał wtedy całkiem mi 
obcego Objective C.

Po wstępnym rozpoznaniu tematu najlepszym dla mnie 
wyjściem okazało się postawienie sobie prostego (ale 

nie za bardzo) zadania. Stwierdziłem, że muszę sobie 
zrobić kalkulator… najlepiej pracujący w mojej ulubionej 
Odwrotnej Notacji Polskiej.

Ale zanim zaczniemy stawiać sobie zadania, kilka 
słów o współczesnym programowaniu na OS X i iOS.
Apple wymyślił sobie, że jedynym słusznym narzędziem 
do tworzenia programów na obie platformy będzie 
Xcode. Jest to środowisko programistyczne rozwijane od 
2003 roku. Powstało ono na bazie odziedziczonego (tak 
samo jak wiele elementów w OS X i iOS) wraz z NeXT Step, 
Project Buildera. W Xcode można programować w wielu 
językach, ale i tu Apple ma swoje preferencje. Jeszcze 
do wakacji 2014 preferowanym językiem programowa-
nia iOS i OS X był również odziedziczony po NeXT Step 
Objective-C. Obecnie rolę wiodącego języka progra-
mowania przejmuje opracowany przez Apple Swift, 
a od jesieni tego roku wraz z Xcode 7, iOS 9 i OS X 10.11 
El Capitan znacznie udoskonalony Swift 2.0. Nie należy 
się tym bardzo przejmować, bo jest dostępnych już wiele 
podręczników i przykładów nie tylko od Apple, pisanych 
właśnie w Swift.

Gdy wiedziałem, co chcę napisać, zacząłem szukać przy-
kładów. Znalazłem kilka gotowych podręczników „jak 
napisać kalkulator”. Oczywiście żaden z nich nie liczył 
w mojej ulubionej Odwrotnej Notacji Polskiej (RPN). 
Jeden z projektów – podręczników uznałem za odpo-
wiedni, gdyż jego opis był napisany prostym językiem 
i wydawało mi się, że coś pojmuję z kodu. Po pierwszych 
testach zacząłem rozumieć, jak program rozpoznaje, 
które klawisze na ekranie są wciskane (robi to za pomocą 
znacznika Tag) i jak łączyć elementy interfejsu z kodem 
programu. Następnie zacząłem rozgryzać sposoby kon-
wersji wprowadzanych danych na liczby i obliczonych 
wyników znów na tekst do wyświetlenia. 

Wiele rzeczy robiłem metodą prób i błędów niemal 
w ciemno, co wymaga sporej  cierpliwości, którą nabyłem, 
programując na Amidze w czasach, gdy internetu jeszcze 
nie było, a wiedzę zdobywało się od niechętnych znajo-
mych i z przedruków na powielaczach. Teraz to mamy raj!

Najbardziej pomocny wówczas i dziś okazywał się por-
tal stackoverflow.com Na większość moich zapytań 
zły Wujek Google znajdywał odpowiedzi właśnie tam. 
Niestety, należy być ostrożnym, bo i w takich serwisach 

https://developer.apple.com/xcode/
https://developer.apple.com/swift/
https://developer.apple.com/swift/
http://stackoverflow.com
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można znaleźć błędne rozwiązania lub po prostu nieak-
tualny kod do starszych wersji języka czy systemu. Teraz 
przy przesiadce z ObjC na Swift i dodatkowo ze Swift 1.2 
na 2.0 trzeba szczególnie uważać, aby nie trafić na nieod-
powiednią wersję „podpowiedzi”. 

Po pewnym czasie, gdy już ciut oswoiłem się z nowym 
językiem programowania i Xcode, zacząłem doceniać 
dokumentację i podręczniki znajdujące się na stronach 
dla deweloperów u Apple: developer.apple.com/library/. 
Mamy tam opisane dość suchym, ale prostym językiem 
(angielskim) wszystkie funkcje API, ale co ważniejsze, 
podręczniki krok po kroku i gotowe projekty z różnych 
dziedzin oraz filmy. 

Moja walka z pierwszym programem zakończyła się suk-
cesem. Niewiele przed gwiazdką 2009 postanowiłem 
wykupić konto deweloperskie i po dwóch tygodniach te-
stów i dopieszczania mojego kalkulatora tuż po Nowym 
Roku umieściłem mój pierwszy program w App Store. 
Ależ to były emocje! Gotowy program należy odpowied-
nio podpisać certyfikatami wygenerowanymi w systemie 
Apple (teraz jest to zautomatyzowane i znacznie prost-
sze), a potem jeszcze czekać na akceptację cenzorów 
w App Store. Choć nie był aktualizowany od 2011 roku, to 
mój pierwszy program na iOS: QSCalcRPN wciąż działa, 

nawet na iOS 9. Gdy go pisałem i umieszczałem w App 
Store, rozumiałem góra 40% kodu programu (cześć była 
żywcem przeniesiona z podręczników i dokumentacji). 
Teraz rozumiem już 98%.

Jeżeli zechcecie się zabrać za programowanie teraz, to 
będzie to łatwiejsze z kilku powodów. Obecne wersje 
Xcode są prostsze w użyciu (choć mają znacznie więcej 
możliwości). Język Swift, pomimo że jest całkiem nowy, 
dorobił się sporej ilości podręczników i przykładów. Jest 
też milszy w użyciu od ObjC. Wychwytuje znacznie więcej 
błędów przed kompilacją programu i pilnuje, aby unikać 
niekreślonych sytuacji programistycznych mogących 
powodować bardzo trudne do rozwiązania problemy. 
Kolejne ułatwienie to „plac zabaw” w nowych Xcode. 
Nie trzeba rozpoczynać nowego projektu z wszystkimi 
jego niuansami, aby sprawdzić, czy jakiś pomysł pro-
gramistyczny zadziała. Możemy zacząć pisać jak kiedyś 
w BASIC na Atari, widząc od razu efekty działania progra-
mu (łącznie z grafiką i animacjami).

Jeżeli będziecie chcieli zacząć przygodę z programowa-
niem, bardzo pomocne będą zapytania w przeglądarce 
w stylu: „my first program in swift tutorial” czy „how to 
write simple calculator in swift”. Sami spróbujcie!            4

https://developer.apple.com/library/
https://itunes.apple.com/pl/app/qscalcrpn/id349285843?mt=8


Gdy chcemy uruchomić oprogramowanie dla Amigi, a nie mamy pod ręką ory-
ginalnego sprzętu, sięgamy po emulator. Nie zawsze jest to proste, bowiem 
instalacja i konfiguracja wymagają pewnej biegłości w sprawach „Przyjaciółki”. 
Ma to szczególne znaczenie podczas pracy w systemie operacyjnym, który jest 
bardzo elastyczny, ale wymusza jednocześnie poświęcenia sporej ilości czasu, 
aby działał, jak należy. Gdy dodamy do tego ilość oprogramowania usprawnia-
jącego pracę, a tego powstało dla Amigi chyba najwięcej w historii, zaczyna 
się istny ból głowy. Dlatego powstało przynajmniej kilka pakietów uspraw-
niających nasze wysiłki w tym zakresie. Jednym z nich jest produkt o nazwie 
„AmiKit”, którego autorem jest słowacki entuzjasta Amigi – Ján Zahurančík.

W czym może pomóc? Otóż pakiet zawiera zestaw ponad 350 programów pracujących 
w środowisku amigowego Workbencha, odpowiednio skonfigurowanych i gotowych 
do pracy. Ponadto instalowany w emulatorze system będzie od razu znacznie rozsze-
rzony w stosunku do jego oryginalnej, dość skromnej wersji. Będzie obsługiwał wiele 
elementów, które normalnie nie są łatwe do zastosowania, wśród których warto 
wymienić czcionki True Type czy też 24-bitowe formaty graficzne. Wszystko odbywa 
się na zasadzie właściwego ustawienia oprogramowania samej Amigi, a więc w zasa-
dzie każdy może przeprowadzić podobną konfigurację samodzielnie, jednak „AmiKit”  
to ułatwia i przyspiesza, oddając gotowe, w pełni funkcjonalne środowisko pracy.

Amiga: High End

ADAM 
ZALEPA

@amiga_net_pl



OPINIE 24
www.mojmac.pl

Dosłownie tydzień temu została wydana wersja 
oznaczona numerkiem 8.5. Jest to więc dobra oka-
zja, aby przypomnieć projekt i  przyjrzeć się bliżej 
jego najnowszej odsłonie. Należy podkreślić, że „Ami-
Kit” jest całkowicie darmowy, a więc możemy go po 
prostu pobrać z  sieci. Znajdziemy go pod adresem: 
www.amikit.amiga.sk

Wyjątkiem jest wersja zainstalowana na pendrivie o po-
jemności 8 GB, wtedy cała przyjemność kosztuje 15 euro. 
Wydaje mi się, że dla większości osób oferta ta będzie 
raczej niezbyt atrakcyjna, dlatego skupimy się na wersji, 
którą możemy pobrać ze strony internetowej. Pakiety 
instalacyjne dostępne są dla Linuksa, Maka, Windowsa, 
Androida i – co ciekawe – również dla sprzętowej Amigi, 
choć musi być ona wyposażona przynajmniej w proce-
sor 68030 i większą ilość pamięci. Można powiedzieć, 
że autor chce upiec kilka pieczeni na jednym ogniu i nie 
myli się, bowiem tak kompleksowe rozwiązanie jest wy-
godne również dla użytkownika i pozwala cieszyć się 
emulowaną Amigą na praktycznie każdej maszynie. 

Wymagania pakietu nie są wygórowane i określa je sam 
emulator, a więc dzisiejszy w miarę nowoczesny sprzęt 
obsłuży udawaną Amigę bez większego problemu. 
Od razu zróbmy małe zastrzeżenie: o  ile zatrzyma-
my się na oprogramowaniu pracującym pod kontrolą 
procesorów Motorola serii 68000. Istnieje bowiem moż-
liwość emulacji procesorów PowerPC, a co za tym idzie 
uruchamiania zarówno programów napisanych dla War-
pUP-WarpOS, jak i nowego systemu AmigaOS 4.0 oraz 
4.1. Wymaga to instalacji dodatkowych plików – w syste-
mie Amigi i emulatorze. Ponadto, aby operacja ta miała 
sens, musimy dysponować szybkim pecetem, inaczej 
„udawany” PowerPC będzie działał z szybkością odpo-
wiadającą kilkudziesięciu megahercom, a więc dużo 
poniżej oczekiwań.

„AmiKit” posiada własny instalator, który wymaga ręcz-
nego podania lokalizacji plików z zawartością pamięci 
ROM, a cała reszta operacji wykonywana jest samo-
czynnie. Nieco trudniej jest na Linuksie, bo musimy 
utworzyć odpowiednie katalogi i skopiować do nich pliki 
zawarte w archiwum, ale opisuje to szczegółowa doku-
mentacja. Instalacja składników emulatora to pierwszy 
etap, drugim jest uruchomienie skryptu instalacyjne-
go po stronie Amigi. Tutaj sytuacja zaczyna się nieco 

komplikować, bowiem pakiet wymaga plików systemo-
wych zaczerpniętych ze ściśle określonych źródeł. 

Nie możemy niestety skorzystać z oryginalnych dys-
kietek systemowych, ale w przypadku uruchomienia 
emulacji na innym sprzęcie niż fizyczna Amiga i tak nie 
ma bezpośredniej możliwości ich odczytania. Możliwe 
jest natomiast użycie prawie każdego systemu wy-
danego na nośniku CD lub DVD. Warto przy tej okazji 
przypomnieć dostępne wersje. Mamy do dyspozycji na-
stępujące produkty:

1. AmigaOS 3.5 lub 3.9
Płyty instalacyjne systemu operacyjnego Amigi, w do-
wolnej edycji wydanej w latach 1999–2002. Dodajmy, że 
nowsze wersje – a więc poczynając od 4.0 – wymaga-
ją obecności procesora PowerPC, nawet jeśli mają być 
uruchamiane na zestawach Amigi produkcji Commo-
dore. Dlatego można powiedzieć, że „AmiKit” obsługuje 
wszystkie wersje systemu, jakie mogą być bezpośrednio 
odczytane na pececie czy Maku.

2. Amithlon
Pakiet też jest znany także pod nazwą „AmigaOS XL”. 
Powstał zaraz po 2000 roku i umożliwia uruchomienie 
emulacji jako „Live CD” w minimalnym środowisku Linu-
ksa, a potem zainstalowanie całości na twardym dysku. 
„Obce” komunikaty są maskowane, a więc użytkownik 
ma wrażenie, że jedynym pracującym systemem jest 
AmigaOS i jego blat, czyli Workbench. Ciekawą cechą 
jest możliwość korzystania z kodu x86, a więc program 
może być napisany dla procesora Intel, a jednocześnie 
działać w systemie operacyjnym „Przyjaciółki”. System 
uzyskuje również funkcję obsługi podzespołów sprzę-
tu PC za pomocą standardowych sterowników Amigi, 
a więc na przykład plików z rozszerzeniem „.device”.

Do „Amithlona” dołączony był licencjonowany (lekko zmo-
dyfikowany) system AmigaOS 3.9, przez co można było 
odnieść wrażenie, iż jest to produkt zalecany przez samą 
firmę Amiga Inc lub autorów systemu – niemiecką Haage 
& Partner. W 2002 roku ówczesny dyrektor generalny 
Amigi – Bill McEwen próbował nadać większy bieg rozwo-
jowi „Amithlona”, lecz spotkało się to z dużą dezaprobatą 
większości środowiska użytkowników. Tak się stało głów-
nie ze względu na fakt bezpośredniego wykorzystania 
pecetów w miejsce autorskich rozwiązań sprzętowych.
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Muszę wspomnieć także o tym, że „Amithlon” nie emulu-
je chipsetu Amigi. Pod tym względem próbuje on więc 
tworzyć środowisko „nowego systemu operacyjnego”, 
który tylko z powodów technicznych wykorzystuje emu-
lację procesorów Motorola 68000. Podobną strategię 
zastosowano podczas prac nad systemem AmigaOS 4 
i MorphOSem, lecz później elementy systemowe prze-
pisano na nową linię procesorów. „Amithlon” pozostał 
natomiast bez większego wsparcia i nie jest od daw-
na rozwijany. Obecnie trudno znaleźć komputer, na 
którym działa bezproblemowo, a na wielu zestawach 
w ogóle nie da się go uruchomić. W ramach próby po-
prawy sytuacji powstały inicjatywy typu „Amithlon 
Open” lub „X86 Amiga”. Opracowano szereg aktuali-
zacji pakietu, ale nie była to na tyle duża grupa, aby 
poradzić sobie z dynamicznym rozwojem komputerów 
PC. Osoby zainteresowane powinny zajrzeć na stronę: 
x86amiga.awardspace.com

która zbiera opracowaną dokumentację i pliki sterow-
ników. Możemy tu między innymi sprawdzić, jaki sprzęt 
jest obsługiwany, jak zainstalować pakiet na dysku, 
a także zapoznać się z oprogramowaniem napisanym 
specjalnie z myślą o wykorzystaniu w „Amithlonie”.

3. Amiga Forever
Pakiet wydany przez firmę Cloanto, producenta między 
innymi bardzo popularnego edytora graficznego „Per-
sonal Paint”. Nota bene został on ostatnio zakupiony 
przez firmę A-EON Technology, która obecnie zajmu-
je się rozwojem Amigi, a mówiąc bardziej precyzyjnie, 
produkuje płyty główne i zestawy komputerowe pod 
nazwą „AmigaOne”.

„Amiga Forever”, podobnie jak „Amithlon”, uruchamia 
emulację w środowisku Linuksa. Różnicę stanowi fakt, 
iż w tym przypadku dotyczy to również chipsetu Amigi, 
czego nie robi poprzedni produkt. Dzięki temu opro-
gramowanie działa bez ograniczeń i  pakiet uzyskał 
nieporównywalnie większą popularność. Producent 
w komplecie dostarcza oprogramowanie, dzięki które-
mu możemy łatwo uruchomić różne wersje systemu 
Amigi, od 1.3 począwszy, a także wiele gier i produk-
cji demo-sceny. Alternatywnie „Amiga Forever” może 
działać też bez „bootowania” z płyty, czyli podobnie jak 
„AmiKit” z poziomu systemów Windows, Linuks i MacOS. 
Nowa wersja działa na Androidzie i z tego, co wiem, jest 
rozwijana we współpracy z autorami emulatorów takich 
jak „UAE4All” czy „UAE4Droid”. 

Z punktu widzenia „AmiKita”, wszystkie powyższe źró-
dła są potrzebne tylko w celu odczytania z nich plików 
systemowych i zawartości pamięci ROM, czyli Kickstartu. 
W ten sposób autor chce z pewnością ustrzec się przed 
zarzutami wspierania nielegalnego pozyskiwania pli-
ków, co niestety w dobie wszechobecnego Internetu jest 
powszechną praktyką. Podczas instalacji wybieramy 
wersję językową, a potem od razu musimy wskazać, z ja-
kiego źródła plików systemu Amigi będziemy korzystać.  
Od tego momentu wszystkie komunikaty wyświetlane są 
w naszym rodzimym języku, a więc nie wymaga to szer-
szego komentarza. Rozpoczyna się właściwa instalacja, 
po czym należy wybrać jedną z obsługiwanych rozdziel-
czości. Mamy do dyspozycji pięć możliwości od 800x600, 
poprzez 1280x800 do 1680x1050 pikseli, a więc typowe 
zarówno dla zwykłych, jak i panoramicznych wyświetlaczy.
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Ciekawą możliwością jest także opcja wyboru domyśl-
nego pulpitu, którym będzie witał nas emulator. Może 
być to klasyczny Workbench, ale możemy również 
użyć popularnego „Directory Opusa Magellana” lub 
„Scalosa”. Te dwa produkty rozszerzają możliwości bla-
tu, a mówiąc dokładniej, zastępują Workbencha i całe 
środowisko pracy. Wykorzystują przy tym interfejs 
systemu Amigi, lecz posiadają niepomiernie większe 
możliwości w zakresie operacji dyskowych czy też kon-
figuracji funkcji i wyglądu. 

Z mojego doświadczenia wynika, że „Opus” jest dużo bar-
dziej dopracowany. Drugą zaletą jest większa szybkość 
pracy, co wynika z faktu, iż „Scalos” korzysta z zewnętrzne-
go pakietu „Magic User Interface” (MUI) rozbudowującego 
możliwości w zakresie tworzenia interfejsu graficznego. 
Przy emulacji na wydajnym sprzęcie nie będzie to mia-
ło większego znaczenia, ale mimo wszystko polecam 
„Opusa”, któremu zresztą poświęciłem oddzielną książkę 
wydaną w 2013 roku. Autor „AmiKita” ma widać podob-
ne zdanie, bowiem przy wyborze „Magellana” widnieje 
komunikat „recommended”.

To praktycznie wszystkie czynności, jakie trzeba 
wykonać, aby zainstalować „AmiKit” na dysku. Po uru-
chomieniu uzyskujemy dostęp do bardzo szczegółowo 
skonfigurowanego i „dopieszczonego” Workbencha lub 
jego odpowiednika. Jest to środowisko, w którym mo-
żemy uruchomić prawie każdy program dla Amigi, a na 
dodatek wiele z nich jest domyślnie dołączonych. Wśród 
ważnych programów warto wymienić przeglądarkę 
internetową, program pocztowy, a także oprogramo-
wanie pozwalające odczytywać dokumenty PDF, RTF 
oraz wiele popularnych formatów audio i wideo.

Nie zapomniano o grach, emulatorach komputerów 
8-bitowych, jak ZX Spectrum, a także monitorach sys-
temowych i programach antywirusowych. Za pomocą 
odpowiedniego programu możemy dostosować funkcje 
klawiatury PC do uruchamiania konkretnych funkcji za 
pomocą klawiszy funkcyjnych. Kolejną ciekawą możliwo-
ścią jest automatyczna aktualizacja pakietu z poziomu 
systemu Amigi, co jest możliwe za pomocą prostego, ale 
skutecznego programu o nazwie „AmiKit Live Update”. 

Sytuacja komplikuje się, gdy chcemy skorzystać z moż-
liwości emulacji procesorów PowerPC. W zasadzie nie 
jest to bardzo trudne, ale wymaga posiadania obrazów 

zawartości pamięci ROM amigowych kart akceleratorów 
„Blizzard PPC” lub „CyberStorm PPC”, produkowanych 
przez firmę Phase5 w  latach 1997-1998. Ponadto ze 
strony emulatora WinUAE należy pobrać wtyczkę za-
wierającą pliki pozwalające emulować PowerPC. Została 
ona opracowana na bazie otwartego projektu „QEMU” 
i choć nie grzeszy szybkością, to jednak emulacja działa 
poprawnie. Wielu osobom udało się uruchomić system 
AmigaOS 4, a jego aktualny producent, firma Hyperion 
Entertainment, oficjalnie potwierdziła, że nie ma nic 
przeciwko takiemu wykorzystaniu oprogramowania. 
Możliwe, że jest to przyszłość systemu Amigi, choć nie 
wszystkim się to podoba.

„AmiKit” jest więc pakietem, dzięki któremu zainsta-
lujemy na swoim komputerze kompletne środowisko 
emulacji Amigi wraz z  dodatkowym oprogramowa-
niem. Od razu po uruchomieniu możemy zobaczyć, 
jak nowocześnie może wyglądać i  działać teoretycz-
nie stary system operacyjny „Przyjaciółki”. Jest to 
jeden z momentów, który w moim przekonaniu każe 
zastanowić się nad obecnym rynkiem komputerów 
i rozwojem oprogramowania.

Przy tej okazji warto powiedzieć też o tym, co jest wielką 
bolączką fanów emulatorów, a więc o płynności ani-
macji uzyskiwanej na monitorach ciekłokrystalicznych. 
W większości przypadków mieliśmy do czynienia z kom-
puterami wyświetlającymi obraz w trybie PAL, a więc 
powinniśmy mieć możliwość uruchomienia ekranu 
o częstotliwości odświeżania wynoszącej 50 Hz. Inaczej 
animacja nie będzie płynna i jest to jedna z przyczyn, 
która odstręcza ludzi od emulatorów. Natomiast ci, 
którzy nie widzieli prawdziwej Amigi (czy też np. Com-
modore 64) w akcji, mogą być przekonani, że tak właśnie 
wyglądały gry w latach osiemdziesiątych.

Nie ma idealnego rozwiązania, bowiem obraz na mo-
nitorach LCD zawsze będzie wyglądał inaczej niż na 
telewizorze kineskopowym. Jednak istnieją modele, 
które pozwalają wyświetlić tryb 50 Hz i przy zastoso-
waniu filtrów programowych typu „scan-lines” możemy 
mieć namiastkę obrazu generowanego przez realną 
„Przyjaciółkę”. Wśród najbardziej interesujących mo-
deli jest cała seria monitorów firmy Hewlett-Packard. 
Nie wszystkie mają tę możliwość, ale możemy to łatwo 
wychwycić, bowiem firma opisuje parametry bardzo 
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szczegółowo w dokumentacji dostępnej w sieci jako do-
kumenty PDF. Przykładem takiego wyświetlacza jest 
monitor L1950G, ale także choćby P17A lub Z23i. Nie są 
to więc modele tylko sprzed wielu lat. Osobiście spraw-
dzałem kilkanaście sztuk z palety firmy HP i informacje 
z dokumentacji zgadzają się, choć tryb 50 Hz nie zawsze 
jest dostępny w każdej rozdzielczości. W przypadku 
emulacji nie mamy jednak wielkich wymagań pod tym 
względem, więc – poza jakością efektu „scan-lines” – nie 
odczujemy problemów. 

Niektóre modele innych firm także umożliwiają wyświe-
tlenie 50 Hz, ale zwykle nie jest to nigdzie opisane, a więc 
czeka nas istna loteria. Jeżeli interesujecie się emulacją 
bardziej poważnie, polecam porównanie tej samej gry 
uruchomionej na ekranie 50 i 60 Hz – różnica jest za-
uważalna na pierwszy rzut oka. Widać to szczególnie 
tam, gdzie występują przewijane elementy, a jest to sta-
ła część bardzo dużej ilości gier dla Amigi.

Czy warto stosować gotowe pakiety do emulacji? Z pew-
nością jeśli macie dużą ilość wolnego czasu i chęć na 
eksperymentowanie, lepiej przygotować własny zestaw 
oprogramowania. Wymaga to jednak poznania systemu 

„Przyjaciółki”, oprogramowania i  samego emulatora, 
co nie jest ani łatwe, ani szybkie. W zamian możemy 
użyć „AmiKita” lub podobnego produktu dostępnego 
w Internecie. Warto tylko pamiętać, że każdy taki ze-
staw jest przygotowany w sposób, który może zmieniać 
działanie funkcji oryginalnego systemu Amigi. Dlatego 
jeśli pamiętamy, jak funkcjonują poszczególne skład-
niki Workbencha, którego używaliśmy wiele lat temu, 
możemy się zdziwić. Negatywnie – z powodu niezrozu-
miałego zachowania programów, ale i pozytywnie, bo 
widzimy jak bardzo elastyczny i rozbudowany może być 
amigowy pulpit, który przez purystów wciąż nazywany 
jest „blatem”. 

Życzę samych pozytywnych wrażeń z używania emula-
torów, a w przyszłości proponuję zobaczyć, jak może to 
wyglądać na prawdziwym sprzęcie retro, na przykład na 
jednym ze spotkań fanów, jakich wiele odbywa się w na-
szym kraju. Może okazać się, że wciągnie Was to dużo 
bardziej niż „prymitywny” emulator. A wtedy przekona-
cie się na własnej skórze, że Amiga nie musi oznaczać 
tylko „retro”.                   4

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich zwycięzców w konkursach zorganizowanych  
w #5 Mój Mac Magazyn. 

PQI iConnect 

Arek M.
TP-Link router M7350
Mariusz L.
TP-Link bateria TL-PB10400 

Marek B, Rafał S.

Dziękujemy za udział w zabawie i gratulujemy zwycięzcom. W sprawie przekazania nagród 
skontaktujemy się e–mailowo.

Wyniki Konkursów
Z NUMERU #5  
MÓJ MAC MAGAZYN
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W tym roku Amiga obchodzi 30-lecie swojego istnienia. W związku z tym  
27 czerwca w Amsterdamie odbyło się wydarzenie Amiga 30 Years. Dla mnie 
była to okazja poznania twórców tego rewolucyjnego komputera i jednocze-
śnie przetestowania tegorocznej rewolucji, jaką jest Apple Watch.

Tydzień przed wyjazdem stałem się posiadaczem aluminiowej wersji Apple Watch, 
w jedynie słusznym czarnym kolorze. Poza najbardziej rozsądną ceną, muszę przy-
znać, że w tej tonacji zegarek odpowiada mi najbardziej. Czasu na zapoznanie się 
z nowym produktem firmy z nadgryzionym jabłkiem nie było zbyt wiele, tak więc 
głównym polem testowym miał być pobyt w Amsterdamie.

Amiga, Amsterdam

 i APPLE WATCH

KRZYSZTOF 
RADZIKOWSKI

@radzik_pl

https://twitter.com/radzik_pl
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Trzydziestolecie Amigi miało miejsce w The Lighthouse, 
nad brzegiem zatoki IJmeer, będącej częścią jezio-
ra Markermeer. Okolica wspaniała, a pogoda świetna.  
Całość imprezy była podzielona na dwie części: główną 
z prelekcjami i spotkaniami z VIP-ami w pomieszczeniu 
Lighthouse oraz wolno stojący namiot, w którym uczest-
nicy mogli prezentować swoje komputery. Poza tym na 
wolnym powietrzu do dyspozycji były leżaki oraz stoliki. 
Przyznać trzeba, że jak na obecne amigowe standardy, 
było to całkiem zgrabnie zaaranżowane.

Lata świetności platformy stworzonej przez firmę Com-
modore przeminęły bezpowrotnie, jednak impreza 
w Holandii była dla fanów niebywałą okazją spotkania 
w jednym miejscu twórców swojego ulubionego kom-
putera. Poza oddawaniem się nostalgii można było 
porozmawiać z  ludźmi, którzy obecnie zajmują się 
rozwojem Amigi klasycznej i  jej najnowszej odsłony 
AmigaOne z systemem AmigaOS 4.1. Pojawili się też pio-
nierzy rynku gier komputerowych, wymieńmy tu choćby 
twórcę Sensible Software, firmy odpowiedzialnej za jed-
ną z ciekawszych gier naszych czasów – Cannon Fodder. 
Wydarzeniu dodaje smaczku to, że zaproszone VIP-y 
przyjechały nie tylko z Europy, ale również (lub nawet 
głównie) z USA (co w sumie nie powinno nikogo dziwić) 
oraz Nowej Zelandii.

Dzięki temu, że podczas imprezy dostępne było WiFi, 
byłem w  stanie sprawdzić w  akcji Periscope – czyli 
streaming w czasie rzeczywistym za pomocą iPhone.  

Jest to bardzo wygodne narzędzie, choć brakuje mu 
choćby obrócenia kadru o 90 stopni. Sieć bezprzewodo-
wa oczywiście przydała się też przy komunikacji iPhone 
i Apple Watch. Mimo że podczas imprezy nie byłem 
w stanie w pełni wykorzystać zegarka, całodzienne cho-
dzenie wraz z włączonym trybem fitness – Outdoor Walk 
wykończyły baterię już w okolicy godziny 17. Jak dotych-
czas był to jedyny raz, gdyż następny bardzo intensywny 
dzień w Amsterdamie wraz z używaniem nawigacji nie 
skończył się dla baterii tak dramatycznie. Natomiast 
podczas dni roboczych zauważyłem, że o godzinie 23 
mam jeszcze zapas energii w okolicy 30-40%. Nadmie-
nię jednak, że rzadko kiedy korzystam z trybów fitness.

Wróćmy jednak do Amigi. Cała impreza zdecydowanie 
nastawiona była nostalgicznie i opierała się na prelek-
cjach zarówno twórców Amigi, czyli taki ludzi jak:

• Robert J. „RJ” Mical – twórca Intuition, czyli systemu 
graficznego AmigaOS, który w latach 80.–90. zostawił 
daleko w tyle nawet MacOS,

• Carl Sassenrath – twórca jądra AmigaOS, również 
przełomowego na kilka lat przed konkurencją, gdyż 
system oferował prawdziwą wielozadaniowość od 
początku swojego istnienia,

• Dave Haynie – kolejna amigowa legenda, główny 
inżynier Commodore, odpowiedzialny za najlepszą 
Amigę wszech czasów (przynajmniej według opinii 
wielu jej użytkowników) – model 3000,
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… jak i ludzi, którzy byli odpowiedzialni za marketing, który 
jak to się okazało w roku 1994, był kompletnie nieudolny.

Poza wieloma anegdotami, rozdawaniem autografów 
i rozmową z fanami było też kilka dobrych wiadomości, 
jak choćby:

• firma A-EON, a wraz z nią Trevor Dickinson, ogłosiła, 
że od września będzie dostępna w sprzedaży naj-
nowsza AmigaOne X5000/20. Jak widać, tak małe 
środowisko nadal potrafi się rozwijać, tym bardziej 
że oznajmione zostały prace nad kolejnym nowym 
sprzętem. Dodajmy do tego, że prawdopodobnie jest 
to jedna z dwóch firm, która produkuje sprzęt oparty 
na PowerPC dla użytkowników domowych,

• dla nostalgików firma Individual Computers z Jens 
Schönfeld, po sporym sukcesie C64 Reloaded, oznaj-
miła, że w 2016 sprowadzi na świat nową Amigę 
Reloaded, bazującą na układach graficznych Amigi 
1200. Tak więc po prawie dwóch dekadach od zaprze-
stania produkcji klasycznego modelu 1200 (i 4000) 
będzie można kupić odświeżony komputer tego typu. 
Jednym słowem: moda na retro trwa w najlepsze,

•  dla ludzi interesujących się emulacją – firma Cloanto 
wyda AmigaForever z emulacją PowerPC i z obsługą 
większej ilości pamięci RAM oraz emulacją lepszej 
karty graficznej. Jeśli będziecie się chcieli zapoznać 
się z systemem AmigaOS 4.1, będzie to najłatwiejsza 
i najtańsza metoda,

• FriendUP/OS – czyli potencjalna rewolucja IT. Jest to 
„system” w pewnym sensie inspirowany AmigaOS, 
działający na zasadzie portali społecznościowych. 
Pierwsze wersje mają się pojawić już w grudniu, a całe 
przedsięwzięcie umożliwi współdzielenie nie tyle pli-
ków, ile mocy poszczególnych urządzeń (a więc nie 
tylko komputerów) zsieciowanych w ramach Frien-
dOS. W skrócie, gdy będziemy potrzebowali więcej 
mocy, np. do renderingu filmu, wystarczy złożyć za-
pytanie w sieci społecznościowej. Planowane jest 
wsparcie dla każdej z głównych platform.

Oczywiście nie są to premiery na miarę nowego iPhone’a, 
ale dla każdego amigowca lub komputerowego geeka mogą 
to być ciekawostki inne niż dostępne w mainstreamie.

Całe wydarzenie trwało do godziny 19 w  części ofi-
cjalnej. Dla niektórych nie był to jednak koniec, gdyż 

później przewidziany został uroczysty obiad z amigowy-
mi celebrytami. Ten wyjątkowy dzień (przynajmniej dla 
amigowców) trudno jest streścić w paru zdaniach, na 
szczęście na YouTube można znaleźć filmy z wystąpie-
niami poszczególnymi gości.

Po tak udanym wydarzeniu dotarliśmy do hotelu w Am-
sterdamie, gdzie podłączyłem swoje wszystkie iUrządznia, 
aby być gotowym na kolejny dzień, tym razem bardziej 
skupiając się na mojej nowej (naręcznej) zabawce.

W hotelu po śniadaniu okazało się, że bez problemu 
można wypożyczyć świetne miejskie rowery ( Johnny 
Loco – gorąco polecam) i zacząć śmigać po całym mie-
ście. Na tę okoliczność byłem przygotowany na dwa 
sposoby: Apple Maps i pakiet roamingowy oraz aplikacja 
MAPS.ME z mapami offline. Ta ostatnia opcja okazała się 
absolutnie beznadziejna. Tak więc zostałem zmuszony 
do użycia moich ulubionych map od firmy Apple. Jak się 
okazuje, tryb roweru nie jest obsługiwany, jednak bez 
problemu dało się korzystać z nawigacji na nadgarst-
ku podczas poruszania się na dwóch kółkach. Wszystko 
działa prawie dobrze… i tu dochodzimy do największej 
wady Apple Watch – filozofii działania. Jak powszechnie 
wiadomo, aplikacje „wykonują” się na iPhonie, a sam 
zegarek jest jakby przedłużeniem interfejsu telefonu. 
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Wszystko pięknie, ale działa to absolutnie zbyt wolno. 
W pewnych momentach dochodzi do tak absurdalnych 
sytuacji, że szybciej można wyciągnąć telefon i sprawdzić 
trasę lub nawet pogodę, niż czekać na odświeżenie in-
formacji na zegarku. Zdajecie sobie sprawę, jak irytujące 
jest takie spowolnienie podczas szybkiej jazdy rowerem 
w obcym mieście? Tym bardziej że w Amsterdamie na 
ścieżkach rowerowych ruch jest bardzo dynamiczny.

Kolejna rzecz, która mnie nie powaliła, to Glances, su-
mma summarum, większości się pozbyłem, gdyż albo 
są za wolne, albo słabo spełniają swoją funkcję. Tak dla 
przykładu aplikacja Lifesum czy Wunderlist potrafią 
się zbyt długo zastanawiać, czy wyświetlić mi aktualne 
dane, czy może jednak nie. Koniec końców, dodając, że 
większość aplikacji jest mocno okrojona z funkcji, użycie 
iPhone’a jest praktycznie nieodzowne.

Co zatem jest fajnego w moim nowym nabytku? Funkcje 
monitorujące aktywność, zmuszające do wstania czy 
poruszania się. Łącząc to ze wspomnianym już Lifesum 
(służącym do monitorowania naszych posiłków), mniej 
więcej wiadomo, czy można coś jeszcze zjeść czy jednak 
przekroczyliśmy ilość kalorii na dany dzień. Dla ludzi pra-
cujących w biurach jest to strzał w dziesiątkę. Dochodzi 
do tego, że nie chcemy się pozbywać zegarka choćby na 
chwilę, aby nie tracić cennych minusowych kalorii.

Polubiłem też powiadomienia. Niestety, mój klient pocz-
ty Inbox nie ma wersji dla Apple Watch, tak samo zresztą 
jak Tweetbot. Mimo wszystko powiadomienia na zegar-
ku pozwalają się zorientować, czy jest to coś ważnego, 
czy jednak przyszła do mnie mało istotna wiadomość. 
W przypadku Wiadomości można czatować prosto z ze-
garka. Dyktowanie po polsku (jednak tylko jeśli przyjdzie 
do nas wiadomość w tym języku) działa bardzo dobrze, 
pod warunkiem że w np. w aucie nie mamy zbyt głośno 
włączonego radia. Tak samo połączenia (tylko telefonicz-
ne) da się odebrać i porozmawiać, nie dotykając telefonu. 
W sklepie natomiast przydaje się aplikacja Bring!, czyli 
lista zakupów. Trzeba przyznać, że jest to dużo wygod-
niejsza forma niż odhaczanie poszczególnych pozycji na 
ekranie telefonu, pchając jednocześnie wózek z zakupa-
mi. Podczas słuchania podcastów czy muzyki możliwość 
zatrzymania, zmniejszenia głośności wprost „z ręki” też 
ma swoje zalety. Tym bardziej że funkcja ta działa z apli-
kacjami firm trzecich. Dodatkowo jeśli ktoś ma ochotę 

zrobić sobie selfie, może uruchomić migawkę aparatu 
wprost z zegarka. Jest nawet bieżący podgląd z kamery.

Oczywiście nie są to wszystkie funkcje Apple Watch. 
Potrafi on zarówno wyświetlić kalendarz, jak i najnow-
sze wieści ze świata, potrafi też pokazać bilet z Passbook. 
Może też zastąpić inne aplikacje  fitness (już pozbyłem się 
Endomondo oraz Stepz). Podsumowanie jednak może 
być tylko jedno: jest to bardziej zabawka niż urządzenie, 
które każdy musi mieć. Jeśli jesteś geekiem, kupuj, jeśli 
nie, nie ma to  większego sensu. Na tym etapie rozwo-
ju watchOS idea jest ciekawa, a nawet i słuszna, jednak 
działanie już takie nie jest. Wydaje się, że aktualizacja 
systemu do wersji drugiej poprawi znacznie jego funk-
cjonalność. Najważniejsza jednak jest szybkość działania, 
tak aby iPhone mógł być schowany w kieszeni lub ple-
caku. Wiążę z tym faktem spore nadzieje. Jeśli firma 
z Cupertino znacząco nie poprawi swojego dzieła, może 
to być pierwszy „niedokończony” produkt od wielu lat. 4



Skanowanie według Fujitsu
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Teczki, segregatory i stosy papierów wciąż stanowią 
część krajobrazu biur na całym świecie. Nawet regularna 
archiwizacja faktur, rachunków i umów nie gwarantuje, 
że wejdą one w obieg elektroniczny i staną się dostępne 
do szybkiego wyszukiwania i obróbki w formie cyfro-
wej. Poszukiwanie konkretnych informacji przypomina 
często szukanie igły w stogu siana. Jeśli na dodatek kilka 
różnych osób – być może nawet w kilku różnych miej-
scach – potrzebuje dostępu do tych samych danych 
w tym samym momencie, mamy już do czynienia z kla-
sycznym zatorem w procesie pracy.

Dlatego też coraz więcej firm – poczynając od pojedyn-
czych osób prowadzących własną działalność, a na 
wielkich korporacjach kończąc – regularnie skanuje 
całą papierową dokumentację, z której korzysta. Dzięki 
skanerom informacje przestają być ograniczone for-
mą papierową i stają się dostępne w formie cyfrowej,  
ze wszystkimi możliwościami usług IT. Można je łatwo 
wyszukiwać, wielokrotnie wykorzystywać, łatwo powie-
lać i przetwarzać cyfrowo. 

Powszechną praktyką stosowaną przez firmy jest ska-
nowanie dokumentacji w jednym miejscu w określonym 
dziale, a potem przechowywanie jej w cyfrowym ar-
chiwum. Nie pomaga to zbytnio pozostałym działom 
w przedsiębiorstwie. Międzynarodowe badania prze-
prowadzone w 2010 roku przez AIIM pokazały, że jedynie 
16 procent z badanych organizacji i firm skanuje swoje 
dokumenty bezpośrednio do obiegu cyfrowego, włą-
czając informacje do procesów biznesowych, natomiast  
66 procent z nich ma sformalizowane procedury doty-
czące skanowania w celu archiwizacji. 

Jeśli chodzi o podejście do skanowania dokumentów, 
przez długi czas mieliśmy do czynienia z dwiema różnymi 
filozofiami. Według pierwszej dokumentacja jest skano-
wana na samym końcu procesu w specjalnie wydzielonym 
miejscu na zapleczu, aby następnie trafić do archiwum. 
Według drugiej pracownicy samodzielnie skanują do-
kumenty na każdym etapie procesu, nie odchodząc od 
biurka, co sprawdzało się zwłaszcza w przypadku zadań 
wymagających natychmiastowej realizacji. Żadna z opisa-
nych metod nie jest szczególnie wydajna. Trzeci sposób 
podejścia do tej kwestii – skanowanie do procesu – cieszy 
się rosnącą popularnością, odkąd firma PFU wprowa-
dziła na rynek w 2001 roku nową kategorię „osobistych 

skanerów” wraz z serią urządzeń Fujitsu ScanSnap. Dzięki 
skanerom, które można umieścić na biurku, pracowni-
cy mogą skanować dokumenty nie opuszczając miejsca 
pracy lub głównej przestrzeni biura, wprowadzając je do 
systemu przy pomocy jednego przycisku. Pozwala to na 
ich natychmiastowe wykorzystanie w kolejnych etapach 
procesu. To duży krok naprzód w kierunku zwiększenia 
wartości skanowania jako praktyki biznesowej i pod-
niesienia wydajności samego procesu. Zarządzanie 
dokumentacją i Enterprise Content Management (ECM) 
to ściśle połączone procesy. Integrując informacje do-
stępne na papierze z cyfrowym przepływem danych 
już na początku tego procesu, nie tylko zwiększa jego 
efektywność, ale może też przynieść wymierne korzyści,  
np. w postaci zniżki otrzymanej u dostawcy za szybko  
rozliczoną fakturę.

W przypadku skanowania danych, które są dalej prze-
twarzane w  aplikacjach w  chmurze, eksperci z  PFU 
mówią o nowym trendzie – Scan-to-Cloud. Umożliwia on 

http://www.aiim.org
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udział różnych oddziałów i filii przedsiębiorstwa w pro-
cedurach przeprowadzanych na poziomie centralnym. 
Poza tym pracownicy mobilni zyskują dostęp do skano-
wanych danych i mogą integrować swoją dokumentację 
z cyfrowym przepływem informacji. Mogą na przykład 
udostępniać rozliczenia kosztów w trakcie podróży przy 
pomocy mobilnych skanerów, takich jak ScanSnap iX100. 
Aplikacje księgujące oparte na chmurze pozwalają na 
błyskawiczne zeskanowanie rachunków, wprowadzenie 
rozliczenia i przesłanie całej dokumentacji do zatwier-
dzenia przez dział finansów, a to wszystko przy pomocy 
jednego kliknięcia. Oznacza to, że pracownicy otrzymają 
zwrot kosztów szybciej i będą musieli pokrywać mniej 
wydatków z własnej kieszeni. Z kolei księgowość łatwo 
zaplanuje rezerwy środków na podróż.

Tradycyjna praktyka skanowania w  celu archiwizacji 
może wciąż sprawdzać się w przypadku przechowywa-
nia dokumentacji z powodów prawnych lub w celach 
księgowych, lecz często tylko po to. Tylko przedsię-
biorstwa, które dostosują się do praktyki skanowania 
do procesu, będą w stanie podnieść wydajność pracy, 
przy okazji dokonując archiwizacji. Idea jest prosta: 
chodzi o szybką i prostą cyfryzację treści papierowej 
dokumentacji przy pomocy jednego przycisku, a  co 
za tym idzie, płynną integrację, na wczesnym etapie 
procesu biznesowego, z  przepływem danych, w  celu 
uzyskania wartości dodanej. Fujitsu dostarcza w  tym 
celu gotowe rozwiązania.

Fujitsu ScanSnap to seria produktów zaprojektowanych 
z myślą o biurach, użytku w domu czy skanowaniu mo-
bilnym. Na rynek wprowadzona została w 2001 roku. 
W serii tej znajduje się między innymi model przeznaczo-
ny do bezdotykowego skanowania. Do dziś sprzedanych 
zostało ponad trzy miliony skanerów ScanSnap na całym 
świecie. Kolejna linia skanerów stworzona przez Fujitsu, 
seria fi, obejmuje skanery przeznaczone do profesjonal-
nych zastosowań, w tym skanery dla grup roboczych, 
skanery produkcyjne o wysokiej przepustowości, urzą-
dzenia do skanowania do 100 000 dokumentów dziennie 
w celu ich archiwizacji i zarządzania przepływem treści 
oraz skanery do zastosowań biznesowych. Sprzedaż 
skanerów z serii fi przekroczyła już 4 miliony sztuk na 
całym świecie, co czyni ją najlepiej sprzedającą się do-
tychczas linią skanerów dokumentowych. 

W najnowszej ofercie firmy Fujitsu znajduje się także 
seria SP – niedrogie skanery do zastosowań bizneso-
wych. Modele z tej serii umożliwiają skanowanie 20, 25 
lub 30 stron na minutę. To idealne rozwiązanie dla firm, 
które chcą rozpocząć swoją przygodę ze skanowa-
niem do procesu. Najnowsze skanery, podobnie jak 
wszystkie stworzone przez Fujitsu, opracowane zostały 
w celu usprawnienia procesu digitalizacji dokumentów 
zastosowaniach biznesowych oraz do zwiększania efek-
tywności w biurach. 

Skanery Fujitsu sprawdzą się nie tylko w korporacjach, 
ale również w sektorze małych i  średnich przedsię-
biorstw oraz w firmach, które dopiero rozpoczynają 
swoją działalność. Nie bez powodu w centrum uwagi 
postawiona jest kwestia przetwarzania dokumentów 
w formie cyfrowej. Postęp w dziedzinie handlu, biznesu, 
a także samej rachunkowości, wymusza na przedsiębior-
stwach zmiany, których wdrażanie jest dużo prostsze 
dzięki skanerom dokumentowym Fujitsu.                 4
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Z dużą dozą zazdrości czytam informacje o tym, jak 
w Stanach Zjednoczonych co krok powstają szkoły, któ-
re opierają model nauczania na produktach firmy Apple. 
Na usta cisnęło mi się „dlaczego nie u nas?!”. I pewnie 
ten pogląd nosiłbym w sobie jeszcze długo, gdyby nie 
rozmowa z panem Danielem Makusem, nauczycielem 
języka niemieckiego i wicedyrektorem w I Prywatnym 
Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. Nie wiem, czy 
wiecie, ale w Polsce jest ponad sto szkół, które aktywnie 
wykorzystują w edukacji sprzęt Apple. Co więcej, ist-
nieją placówki, w których jest tylko sprzęt z Cupertino. 
O trudnościach i o tym, jak z sukcesem wdrażać rozwią-
zania Apple w nauczaniu, rozmawiamy ze współtwórcą 
pierwszej w Polsce szkoły pracującej tylko na iPadach. 

Przemysław Marczyński: Nie wiem, czy tylko dla mnie, 
ale to brzmi doprawdy niewiarygodnie. Szkoła, w  któ-
rej nauczyciele i uczniowie używają iPadów na lekcjach.  
Jak to się zaczęło? 

Daniel Makus: Zaczęło to się wszystko 5 lat temu, kiedy 
wyszedł iPad pierwszej generacji. Postanowiliśmy razem 
z dyrektorem, właścicielem szkoły Leonardem Piwoni, 
że musimy coś zmienić w naszej szkole. Pomyśleliśmy, 
że iPad ma ogromny potencjał w nauczaniu i że warto 
go wykorzystać. Daliśmy na początku iPada  trzydziestu 
nauczycielom, którzy przez pięć–sześć miesięcy mieli 
okazję przetestowania, jak on funkcjonuje w życiu pry-
watnym. Mogli także wykorzystać go do przygotowania 
lekcji, ale nie wymagaliśmy tego. Następnie przyszedł 
czerwiec i postanowiliśmy, że ostatecznie wprowadzimy 
iPady do naszej szkoły. Uczniowie i nauczyciele byli tym 
faktem podekscytowani. Nauczyciele byli troszeczkę 
przerażeni tym faktem. Bali się, jak ma wyglądać praca 
z iPadem. Jakich aplikacji trzeba używać. Cztery czy pięć 
lat temu aplikacji w języku polskim było bardzo mało. 
Nie było także scenariuszy lekcji, które wydaje Apple 
w formie kursów iTunes U. Dlatego musieliśmy wszyst-
ko zrobić sami. Zaczęliśmy we wrześniu 4 lata temu.  
Pojechaliśmy na obóz integracyjny do Murzasichla koło 
Zakopanego, gdzie nasi uczniowie uczyli się, jak obsłu-
giwać iPada. Już wtedy był na rynku iPad 2. Dwie klasy 
liczące 20 i 18 osób otrzymały tablety. Uczniowie byli za-
fascynowani iPadem i jego możliwościami, ale ja byłem 
pełen obaw, jak to będzie wyglądało w edukacji, kiedy 
wrócimy do szkoły. To był początek wprowadzania iPada 

do naszej szkoły. Pierwszej w Polsce, która prowadzi za-
jęcia w systemie „jeden iPad na jednego ucznia”. 

PM: Rozumiem, że iPad to był najmniejszy problem 
w  całym procesie tworzenia zaplecza lekcyjnego.  
Tablet można kupić w sklepie, ale co z podręcznikami? W jaki 
sposób prowadzi się lekcje, posiłkując się iPadem? 

DM: Podręczniki to był główny problem. Jak w każdej 
szkole mieliśmy papierowe podręczniki. Poprosiliśmy 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne o udostępnie-
nie nam książek w  postaci cyfrowej. Otrzymaliśmy 
podręczniki w formacie PDF. I powoli wszystko zaczę-
ło się zazębiać. Nauczyciele zaczęli realizować lekcje 
w sposób kreatywny. Próbowali wychodzić poza ramy 
przyjęte w  tradycyjnym nauczaniu. Często używa-
li aparatów czy kodów QR. Lekcje stały się bardziej 
interaktywne. Uczniowie starali się w sposób ciekawy 
i  kreatywny przygotowywać do lekcji. Zobaczyliśmy 
nasze pierwsze sukcesy. Uczniowie, którzy mieli 
problemy z  autoprezentacją, przestali się wstydzić. 
Zaczęli funkcjonować na tle klasy. Nasza szkoła jest 
szkołą małą. Mamy 200 uczniów w gimnazjum i liceum. 
Obecnie wszyscy pracujemy w  modelu z  iPadem  
„1 na 1”. Mamy też pracownię Makową, w której jest 

http://www.wsip.pl
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21 komputerów Apple. Uczniowie uczą się progra-
mowania , grafiki komputerowej i obsługują program 
Final Cut. Myślę, że jest to ta droga, którą powinna iść 
nowoczesna edukacja. Z  perspektywy czasu stwier-
dzam, że była to dobra decyzja. 

PM: Trudno mi uwierzyć, że taka rewolucja, jaką jest stu-
procentowa cyfryzacja lekcji, nie obyła się bez problemów.

DM: Największy opór był chyba po stronie rodziców.  
Bali się tego, jakie zagrożenia niesie to urządzenie ze sobą. 
Czy razem z iPadem nie pojawią się gry i inne rzeczy, któ-
re będą rozpraszać uwagę na lekcjach. Wprowadziliśmy 
więc regulamin, w jaki sposób należy korzystać z iPada. 
Ogrom pracy wykonali rodzice, ponieważ sami musieli 
poznać to urządzenie. Musieli wiedzieć, w jaki sposób ich 
dzieci będą korzystały z iPada w domu. I tak niektórzy 
zabierali na początku tablet swoim dzieciom w obawie 
przed grami i nebezpiecznymi witrynami internetowymi. 
Jednakże z biegiem czasu wszystko się zmieniło. Okaza-
ło się, że ten Pad nie jest taki groźny, jak się na początku 
wydawało. Po trzech latach zobaczyliśmy efekty naszej 
pracy na wynikach egzaminu gimnazjalnego. Wszyscy 
uczniowie uzyskali średnią powyżej 80%, co nas bar-
dzo cieszyło. To był prawdziwy sukces. Oczywiście nie 

można tego zawdzięczać tylko iPadowi. To był efekt pra-
cy przede wszystkim uczniów i nauczycieli. 

PM: Dziś już macie ze sobą spory bagaż doświadczeń. Je-
steście często podawani jako przykład szkoły, w której 
funkcjonują iPady. Jak zatem wygląda codzienna praca 
z tym urządzeniem na lekcjach?

DM: Metodyka prowadzenia zajęć z iPadem wygląda 
w ten sposób, że każdy z nauczycieli przygotowuje kurs 
iTunesU, gdzie umieszczane są treści i cele nauczania 
związane są z podstawą programową. Wszystkie lekcje 
staramy się przygotowywać według wytycznych Apple. 
Uczniowie pracujący w ten sposób działają nieszablono-
wo. Uczą się kreatywności. Podczas jednego z projektów, 
który realizowaliśmy w naszej szkole „Trzy żywioły: ogień, 
woda, powietrze”, jednego dnia nie było zajęć lekcyjnych. 
Uczniowie wychodzili z iPadami w miasto i tam realizo-
wali powierzone im zadania. Chcę przez to powiedzieć, 
że ta praca za pomocą iPada daje dużo możliwości 
uczniom i nauczycielom. Oczywiście wymaga to pracy 
i przygotowania od grona pedagogicznego. Muszą oni 
dokładnie przygotowywać się do lekcji. Wymaga to od 
nich całkowitej zmiany swoich dawnych sposobów na-
uczania, a metody muszą dostosować do nowoczesnych 
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technologii. Wiemy jednak, że jeżeli chcemy coś osiągnąć, 
to dokonamy tego tylko naszą ciężką pracą. 

PM: iOS słynie z ogromnego bogactwa aplikacji. Z jakich 
programów Państwo korzystają w codziennej pracy? 

DM: Główną aplikacją jest GoodReader, gdzie uczniowei 
mają cały kontent edukacyjny. Mają tam podręczniki 
w formie PDF-ów. Korzystamy też z iBooks, który zawiera 
lekcje tworzone przez nauczycieli za pomocą narzędzia 
iBooks Author. Używamy całego pakietu Apple: Pages, 
Keynote i Numbers. Staramy się, aby te prezentacje były 
twórcze, a nie odtwórcze. Zwracamy uczniom uwagę, 
aby było w nich jak najmniej tekstów, a jak najwięcej 
słów. Korzystamy też z  różnego rodzaju słowników, 
jak Collins, Cambridge, PONS do języka niemieckiego. 
Mamy też aplikacje do odpowiednich przedmiotów.  
Do historii na przykład używamy Pyramids 3D, do bio-
logii Poznaj swoje ciało, czy Pocket Anatomy. Mamy 
też aplikację do matematyki – GeoGebra lub Khan 
Academy. Na języku polskim używamy często Portalu 
Wiedzy, z map mentalnych np. Simple Mind. Na wszyst-
kich lekcjach staramy się opowiadać cyfrowe historie.  

Korzystamy z aplikajci Book Creator czy Creative Book 
Builder.Na fizyce wspieramy się aplikacjami NASA, Ga-
lactica Luxmeter. Staramy się pracować z rozszerzoną 
rzeczywistością, wykorzystując chociażby iSolar System. 
Stosujemy też aplikacje do geografii Geografia Polski, 
Geografia Świata, Poland Travel, Geomaster. Jeśli cho-
dzi o inne aplikacje, to popularnym programem w naszej 
szkole jest Strip Designer, w której uczniowie mogą robić 
różnego rodzaju komiksy. Uczniowie też starają się sami 
wyszukiwać programy . Nauczyciel wyznacza zadanie, 
a oni sami dobierają aplikacje, która ma pomoc w roz-
wiązaniu problemu. Oczywiście staramy się bazować na 
aplikacjach bezpłatnych. Jeżeli chodzi o produkty płatne, 
są one kupowane przez szkołę. Nie mamy jeszcze w Pol-
sce zakupów volumenowych, czyli zakupów ze zniżką, 
dlatego staramy się dotrzeć do twórców aplikacji i prosić 
o kody darmowe lub też w jakiś inny sposób porozumieć 
się, jeśli chodzi o płatności. 

PM: Gdzie najlepiej kupić iPada do celów edukacyjnych? 

DM: iPada muszą zakupić rodzice. Mogą to zrobić po-
przez szkołę. Płatność rozłożona jest na trzy lata i są to 
raty nieoprocentowane. Tablet można też zakupić w do-
wolnie wybranym kanale dystrybucji. W Polsce mamy 
kilka firm, które sprzedają sprzęt do celów edukacyj-
nych. Jest to firma Maqsimum ze Szczecina, Cortland, 
który ma siedzibę w Poznaniu i wielu innych miastach, 
RCS z  Krakowa, firma SAD z  siedzibą w  Warszawie.  
Kupując sprzęt w kanałach edukacyjnych, szkoła zysku-
je darmowe szkolenia APD – . Przy zakupie 25 urządzeń 
Apple szkoła otrzymuje dzień szkolenia za darmo. 

PM: To wiemy już praktycznie wszystko o metodach na-
uczania „z iPadem”. Brakuje chyba odpowiedzi tylko na 
jedno pytanie. Jak zbudować „klasę z iPadem”? 

DM: Musimy zwrócić się do firmy Apple lub do osób, 
które zajmują się edukacją. Należą do nich resellerzy 
edukacyjni – firmy które wcześniej wymieniłem. Firmy 
te pomagają wdrożyć cały system. Firma Apple ma też 
program przygotowania się do pracy z iPadem. Są to 
szkolenia APD (Apple Profesional Development), gdzie 
nauczyciele, którzy pracują z  iPadami, przyjeżdzają 
do szkoły i uczą radę pedagogiczną. Wcześniej można 
też zamówić szkolenie dla dyrekcji szkoły pod tytułem  
„Wizja i plan”, które prowadzi Pan Witold Kołodziejczyk.

http://www.sad.com.pl
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PM: Ile jest w naszym kraju szkół, które wspierają kształce-
nie przy pomocy iPadów? 

DM: Szkół z iPadami w Polsce jest dosyć dużo. Począw-
szy od mojej szkoły, gdzie jest największe wdrożenie 
iPadów, poprzez szkołę w Nowym Tomyślu gdzie wi-
cedyrektorem jest Pan Dariusz Stachecki. To były 
dwie szkoły, które równocześnie wprowadzały iPady 
w systemie „jeden na jeden”. Mamy też szkoły w Koło-
brzegu, Dźwirzynie, Włocławku, Olsztynie, Waszawie.  
W Bielsku-Białej powstała ostatnio szkoła, która pracuje 
tylko na iPadach. Mamy też szkołę w Białymstoku, która 
też powstała jako szkoła pracująca z iPadami w systemie  
„1 na 1”. Natomiast szkół, które pracują w innych syste-
mach, gdzie posiadają iPady tylko w jednej pracowni, są 
setki. Duży w Polsce jest problem z pozyskiwaniem fun-
duszy na zakup sprzętu Apple. Gminy nie chcą wydawać 
pieniędzy, chociaż dobrym przykładem jest Wilkowo 

Polskie. Ta wieś pod Poznaniem, gdzie dyrektorem jest 
Hanna Czapla, w bardzo ciekawy sposób zawalczyła  
o swoje dzieci i posiadają teraz dwie pracownie iPadowe. 

PM: Jak wygląda nasza „cyfrowa edukacja” na tle in-
nych krajów? 

DM: Nasz polski rynek na tle innych, jeśli chodzi o edu-
kację, wygląda bardzo dobrze. Porównując go do rynku 
w Niemczech, możemy stwierdzić, że w Polsce jest wię-
cej szkół z iPadami. Niemieccy nauczyciele są też mniej 
przychylni mediom cyfrowym  W Stanach Zjednoczonyh 
i krajach skandynawskich praca z iPadem w systemie 
„jeden na jeden” jest powszechna i tych szkół są tysią-
ce. Mają też konkretnie opracowane programy szkoleń  
i wdrożeń. Przy urzędach miasta tworzone są specjalne 
komórki, które dbają o zatwierdzanie kursów iTunes U 
oraz o merytoryczną wartość  tych kursów.              4



Internet w  niesamowity sposób wdarł się do naszego życia. Informacje, 
książki, muzyka, to wszystko już mamy w zasięgu komputera bez konieczno-
ści wychodzenia z domu. Również wiedza zaczyna skrzętnie wykorzystywać 
to medium. W sieci mamy coraz więcej miejsc, z których możemy czerpać 
fachową wiedzę. Nic nie przeszkodzi nam w  uczestnictwie w  wirtualnych 
warsztatach bądź kupieniu najrozmaitszych kursów od gotowania po pro-
gramowanie czy grę na instrumentach. Nie będzie chyba przesadne, gdy 
powiem, że internet jest doskonałym źrodłem wiedzy. Trzeba tylko wiedzieć, 
gdzie jej szukać. Oto kilka miejsc, gdzie można znaleźć najlepsze kursy 
i skąd czerpać wiedzę w sieci.

Internet wiedzy

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax
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Educativo
Strona warta odnotowania przynajmniej z jednego powodu 
– posiada lekcje programowania na iOS. Podobnych kursów 
w języku polskim trudno szukać. Educativo skupia się na 
lekcjach programowania na różne platformy – iOS, Android, 
Linux. Wszystkie kursy kupujemy na roczny abonament. 
Po zalogowaniu się do swojego panelu mamy dostęp do 
lekcji podzielonych na rozdziały. Podczas nauki mamy moż-
liwość zapisywania notatek, a także przesyłania zapytań 
do prowadzących. Materiały wideo oglądamy bezpośred-
nio w przeglądarce lub pobierzemy je na dysk komputera 
w celu korzystania z kursów nawet w czasie braku dostępu 
do internetu. Do części materiałów będziemy mogli pobrać 
pliki, na których przeprowadzane jest szkolenie. Wszystko 
po to, aby móc samodzielnie próbować rozwiązywać pro-
blemy programowania i łatwiej uczestniczyć w szkoleniu. 
Każda lekcja zakończona jest testem. Jego wyniki znajdzie-
my w menu Postęp szkolenia, gdzie widzimy, z którymi 
zadaniami mieliśmy największe problemy.

Eduweb
Platforma eduweb specjalizuje się w kursach dla użyt-
kowników aplikacji firmy Adobe. Twórcy grafiki, wideo 
i postprodukcji będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z tego 
zakresu. A jest w czym wybierać. Znajduje się tutaj ponad 
600 godzin materiału wideo. Każdy kurs podzielony jest na 
rozdziały, dzięki czemu łatwo będziemy mogli poruszać się 
po lekcjach. Ciekawą propozycją eduweb.pl są Warsztaty. 
Są to zajęcia prowadzone „na żywo”. Uczestniczyć w spotka-
niu może każdy, a na stronie mamy dostęp do kalendarza, 
gdzie rozpisane są zajęcia na najbliższy czas. Eduweb Live 
pozwala na interakcję z prowadzącym poprzez chociażby 
zadawanie mu pytań o techniki stosowane podczas pra-
cy. Do archiwum tych spotkań mają dostęp osoby, które 
wykupią abonament. Działa tutaj również społeczność użyt-
kowników, którzy mogą zostawiać pod kursami komentarze 
i oceniać je gwiazdkami. Studenci za swoje osiągnięcia do-
stają odznaki, co ma skutecznie motywować do dalszych 
działań. Prowadzony jest również ranking uczestników kur-
su. Szkolenia możemy kupować na dwa sposoby: jako pliki 
wideo (spakowane ZIP-em) oraz nośniki CD. Każda z tych 
form pozwala na oglądanie kursu na stronie aniu się do  
panelu użytkownika.

PsBoy
Większość kursów, jakie tu znajdziesz, jest autorstwa 
Sebastiana Kończaka. Należy on do grupy Adobe 
Community Professionals, co najlepiej powinno 
świadczyć o jego umiejętnościach. Na PSboy.pl umiesz-
czono 62 szkolenia ściśle związane z produktami Adobe.  
To na możliwościach Adobe Photoshopa, Illustratora, 
InDesigna i Lightrooma w głównej mierze skupia się autor 
strony. Będziemy mogli skorzystać z trzech form zakupu 
kursów. Filmy wideo możemy zamówić na nośniku DVD 
lub poprzez ściągnięcie paczki archiwum. Ciekawostką 
jest wykupienie dostępu do wszystkich szkoleń na 
czas od trzech do 35 dni – Chmura szkoleniowa.Warto 
wspomnieć, że na YouTubie prężnie działa kanał strony, 
 na którym znajdziemy darmowe materiały wideo.

http://educativo.pl
http://eduweb.pl/
http://www.psboy.pl
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Udemy
To jest wyjątkowe miejsce w internecie. Udemy to plat-
forma nauczania, którą możesz współtworzyć jako 
instruktor kursów. Jeśli zatem czujesz w sobie siłę mów-
cy, to jest odpowiednie miejsce dla Ciebie. Udemy to 
również bogactwo kursów, a ich wachlarz jest olbrzymi. 
Zaczynając od szkoleń ściśle powiązanych z internetem, 
jak obsługa aplikacji czy programowanie, a kończąc 
na pierwszej pomocy, gotowaniu, sztuce czy językach 
obcych. Duży nacisk postawiono tu na interaktyw-
ność z prowadzącym kurs. Każde spotkanie wirtualne 
możemy komentować, a sami autorzy mogą z nami ko-
respondować. O jakości kursu możemy przekonać się 
na dwa sposoby: po ilości słuchaczy oraz gwiazdkach 
w skali od 1 do 5. Mocną stroną Udemy jest obecność 
wielu darmowych szkoleń i częste przeceny. 

Lynda.com
To jedna z najstarszych anglojęzycznych stron z kursami. 
Założona w 1995 roku, posiada w swoich zbiorach ponad 
267 tysięcy lekcji wideo. Znajdziemy tutaj świetne materia-
ły z programowania, grafiki komputerowej, wideo, audio, 
fotografii czy prowadzenia biznesu. Wszystkie kursy po-
dzielone są na działy z informacją o czasie ich trwania.  
Dla osób słabo znających język angielski świetnym rozwią-
zaniem jest wprowadzenie napisów. Co więcej, Lynda ma 
kursy z transkrypcją całej treści. Zatem nie musimy prze-
wijać filmu do interesującego nas fragmentu. Wystarczy, że 
przejdziemy na stronę „Transcipt” aby „przeskoczyć” do od-
powiedniego miejsca w wideo (klikając na interesujący nas 
fragment kursu). Dla poszukujących odpowiedniego kursu 
ważną informacją będzie ocena poziomu zaawansowania 
(początkujący, średnio zaawansowany i zaawansowany).

TED Talks
Niewątpliwie YouTube jest oferuje największe bogactwo filmów w internecie. Wielokrotnie też znajdziemy tu oso-
by przekazujące w sposób ciekawy swoją wiedzę i doświadczenie. Jednak nie jest to proste, aby w setkach tysięcy 
filmów odnaleźć te niosące ważne treści. Jeśli szukamy inspiracji, pomysłów, warto odwiedzić kanał organizacji 
TED. Na organizowanych przez nich konferencjach swoje prelekcje mają znamienici goście. Chociaż nie są to stricte 
kursy, jednak wiedza i doświadczenie prelegentów często wykracza poza zwyczajne ramy poznania. Tutaj także 
znajdziemy w wielu przypadkach polskie napisy.                    4

http://www.udemy.com
http://www.lynda.com
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector


Wrzesień to czas, w którym większość z nas mobilizuje się po wakacyjnym roz-
luźnieniu. Młodzież i studenci wracają do szkół, w firmach kończy się sezon 
urlopowy, temperatury spadają, wracamy pełni energii do naszej codzienności, 
a owa mobilizacja jest nawet silniejsza od noworocznych postanowień.

Po kolejnych zagranicznych wojażach część osób zdaje sobie sprawę z konieczności 
doszlifowania czy też rozpoczęcia nauki nowych języków. Można to robić samodzielnie, 
skorzystać z nauczania grupowego w dziesiątkach szkół językowych, a także indywi-
dualnie najlepiej z pomocą native speakerów. W tym miejscu pojawia się serwis Busuu, 
który po części łączy te wszystkie metody.

MACIEJ 
NOWAKOWSKI

@macnow

Busuu 

http://twitter.com/macnow
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Busuu to największy serwis do nauki języków. Obecnie 
posiada on ponad 50 mln użytkowników i  liczba ta 
stale dynamicznie wzrasta. Przy jego pomocy moż-
na rozpocząć naukę dwunastu języków – angielskiego, 
niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, japońskiego, 
portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego, arabskiego, 
chińskiego, a także polskiego. Dla każdego języka do-
stępne są kursy na poziomach od A1 do B2 oraz kursy 
podróżnicze zawierające najbardziej przydatne zwroty. 
Ponadto dla języka angielskiego i hiszpańskiego dodat-
kowo dostępne są kursy biznesowe.

Wersja darmowa zawiera reklamy i posiada kilka ogra-
niczeń. Możliwa jest w niej nauka tylko jednego języka 
i dostępna jest jedynie część funkcji, m.in. fiszki, dialogi, 
wypowiedzi pisemne oraz czaty video/audio z native spe-
akerami. Po wykupieniu subskrypcji premium dostępne 
są także materiały wideo, nauka gramatyki oraz możli-
wość przeprowadzania nagrań głosowych, w których inni 
użytkownicy serwisu mogą odsłuchiwać nagrane dialogi 
i za pośrednictwem komentarzy tekstowych i głosowych 
zostawiać wskazówki dotyczące np. właściwej wymo-
wy. Ponadto w opcji płatnej dostępne są wspomniane 
wcześniej kursy podróżnicze i biznesowe, a wykonane 
ćwiczenia są szybciej sprawdzane i poprawiane.

Nauka odbywa się poprzez przeglądarkę interneto-
wą, dzięki temu do swojego konta można zalogować się 
z dowolnego komputera. Oprócz tej formy dostępne 
są również aplikacje mobilne na iPhone, iPada, a także 
Androida. Ja jako użytkownik sprzętu Apple bardzo do-
ceniam dostępność aplikacji na iPhone’a. Niestety teraz 
nie są jeszcze dostępne w niej wszystkie funkcje serwisu. 
Mimo to sądzę, że to wielki plus, gdyż dzięki temu nauka 
jest możliwa w każdej wolnej chwili, również poza domem.

Członkostwo premium jest sprzedawane w czterech 
okresach 1-, 6-, 12- i 24-miesięcznym odpowiednio za 
59, 249, 299 i 499 PLN. Ceny za dłuższe okresy mogą 
wydawać się wysokie, ale gdy porównamy je ze średnią 
ceną indywidualnej godzinnej lekcji, to wydają się cał-
kiem atrakcyjne. Zakup subskrypcji możliwy jest także 
poprzez aplikację na iPhonie. Dostępne są w niej 3 plany 
– 1-, 6- i 12-miesięczny w cenach odpowiednio 10, 50 i 65 
euro. Przy obecnym kursie jest to zdecydowanie bardziej 
opłacalne, a subskrypcja zakupiona w ten sposób jest 
również aktywna na komputerze.                 4
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Kto z Was nie miał kiedykolwiek ochoty stworzyć aplikacji lub strony WWW 
własnoręcznie? Niestety, ten zapał skutecznie rozbija się o wiedzę, jaka jest 
potrzebna do zrealizowania tych pomysłów. Oczywiście, sporo da się osiągnąć 
w kreatorach, które pozwalają na tworzenie własnych projektów na zasadzie 
układania gotowych klocków. Bądźmy jednak profesjonalistami. Porządne roz-
wiązanie trzeba napisać, ręcznie, znając kod. Oczywiście, tylko jak?

Pierwszą myślą, jaka przychodzi do głowy, jest zdobycie solidnego źródła wiedzy. 
Szybki przegląd oferty internetowych księgarń i już wiesz, że na temat Twojego wy-
branego języka powstała niejedna biblia. Pozostaje wybrać najlepszą pozycję i do 
dzieła. Mam jednak propozycję. Zostaw te wszystkie opasłe tomy i najpierw sprawdź, 
czy rzeczywiście dany język Ci odpowiada, czy rzeczywiście pisanie kodu Cię nie 
zmęczy po pierwszych dziesięciu mozolnie wypisanych liniach zawierających zmien-
ne. Zrobisz to w przyjemnej atmosferze, w zaciszu swojego domu i poprowadzony 
za rękę. Mało tego, podpowiedzi i wskazówki będą zawsze czekały na moment, kiedy 
stracisz cierpliwość i zabraknie Ci pomysłu.

Code Academy 
– zostań programistą w domowym zaciszu

KUBA 
BARAN

@smartkidpl

http://twitter.com/smartkidpl
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Poznaj Code Academy. Jest to rewelacyjny serwis, który 
oferuje naukę kilku popularnych języków programowa-
nia oraz umiejętności niezbędnych dla deweloperów 
stron WWW. Wszystko odbywa się na stronie i  nie 
wymaga instalowania dodatkowych narzędzi na kom-
puterze. W trakcie lekcji otrzymasz odpowiednią dawkę 
wiedzy i konsolę programistyczną w oknie przeglądarki. 
Jedynym warunkiem jest znajomość języka angielskie-
go. Myślę jednak, że nie będzie to żaden problem dla 
większości z Was. Gwarantuję, że trudno o bardziej 
komfortowe rozwiązanie.

Nie miej również oporów przed rejestracją, Twój 
profil będzie na bieżąco aktualizowany o informacje 
dotyczące postępów, jakie czynisz. Dodatkowo istnieje 
tutaj system odznak, które otrzymuje się po przejściu 
kolejnych modułów, jakie zawierają w  sobie kursy.  
Ich zdobywanie buduje dodatkową motywację do na-
uki i pozwala na łatwą wizualizację tego, jak wiele nauki 
za nami. Wciąż nie mogę wyjść z podziwu, jak wiele 
dobrego wnosi system osiągnięć w kwestii wciągania 
użytkownika w dalsze etapy nauki.

Zestaw dostępnych języków, które zostały udostęp-
nione w formie interaktywnych kursów powinien bez 
problemu zaspokoić oczekiwania większości osób, któ-
re chcą rozpocząć swoją przygodę z programowaniem.

Do wyboru otrzymujecie:

• HTML i CSS

• JavaScript

• jQuery

• PHP

• Python

• Ruby

Według mnie ważniejsze są jednak moduły, które uczą 
poszczególnych języków na podstawie przygotowania 
sprecyzowanego projektu. Każdy z języków posiada taki 
kurs. Zdecydowanie nauka poprzez tworzenie zdefinio-
wanego rozwiązania dodatkowo wzmacnia motywację. 
Ostatecznie własnoręcznie tworzymy element, z którym 
mieliśmy dotychczas do czynienia jedynie jako użytkowni-
cy. W moim przypadku tego typu kursy w trakcie trwania 
budują w mojej głowie kolejne pomysły, które mógłbym 
zrealizować w oparciu o to, czego właśnie się nauczyłem.

Zdecydowanie polecam Wam zapoznanie się z  Code 
Academy. Jeżeli w Waszej głowie chociaż przez chwilę po-
jawiła się myśl, żeby spróbować programowania, to od tej 
chwili nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy kilka kliknięć 
i otrzymacie zarówno wiedzę, jak i narzędzia, aby skutecz-
nie ją wykorzystać. Możecie mi uwierzyć, nauka przy użyciu 
Code Academy to czysta przyjemność i dobra zabawa.     4



Nie od dzisiaj wiadomo, iż Apple silnie zaznacza swoją obecność na rynku edu-
kacyjnym. Maczki w amerykańskich szkołach to obrazek, który w latach 90. był 
symbolem pewnej tajemnicy i egzotyki. No ale nie mogło być inaczej w kraju, 
w którym właśnie wtedy do rodzących się w bólach pracowni informatycznych 
wstawiano składaki z Windowsem. Od tamtych czasów minęło jednak ponad 
20 lat i cywilizowany świat (Polski do niego nie zaliczam) idzie do przodu. Dzięki 
pojawieniu się Internetu dostaje do ręki narzędzia, które w znakomity sposób 
ułatwiają rozpowszechnianie i przyswajanie wiedzy. Jedną z takich inicjatyw 
jest iTunes University (zwane dalej iTunesU) – co to takiego i jak z tego korzystać?

Początki iTunesU to rok 2007. Apple, mając już infrastrukturę zapewniającą spraw-
ne działanie sklepu muzycznego oraz de facto jedyną słuszną wówczas aplikację do 
odtwarzania podcastów, wpada na pomysł, by stworzyć spójny serwis zawierający 
treści edukacyjne. Uczelnie podpisujące porozumienie o współpracy do roku 2011 
mają możliwość przechowywania plików na serwerach Apple, wszyscy późniejsi 
partnerzy muszą je przechowywać już u siebie (podobnie jak to się ma z podcasta-
mi) dostają jednak możliwość stworzenia w iTunes własnej uczelnianej strony, która 
ułatwia indeksowanie i wyszukiwanie zapewnianych przez daną placówkę treści.

Uczelnia w fotelu

SEBASTIAN 
SZWARC

@Behinder
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Jak to właściwie działa w praktyce? Materiały podzielone 
są na kilku - lub kilkunastotygodniowe kursy tematycz-
ne. W ramach każdego tygodnia studenci posiadający 
subskrypcję otrzymują dostęp do nagranego wykładu, 
któremu także mogą towarzyszyć pliki PDF z notatkami 
lub zadaniami do wykonania. Materiały można zarów-
no streamować, jak i pobrać na dysk do późniejszego 
odtworzenia. W nazwach kursów możecie czasem zoba-
czyć numeryczne oznaczenia – są to bowiem rzeczywiste 
kody zajęć wykładanych np. na Uniwersytecie Stanforda, 
a to oznacza, iż materiały na iTunesU nie są treściami 
przygotowywanymi specjalnie dla internautów, ale 
rzeczywistymi odbywającymi się naprawdę zajęciami! 
I mamy do nich dostęp całkowicie za darmo (minusem 
jest tylko fakt, iż nie dostajemy zaliczenia, nie będąc stu-
dentem danej uczelni, ale to raczej oczywiste). A liczba 
treści w iTunesU to już ponad 70000 plików – znajdziemy 
tam zarówno kursy z dramatopisarstwa, wiedzy o te-
atrze, fizyki kwantowej, ekonomii oraz programowania. 
Te ostatnie dotyczące tworzenia aplikacji na iOS cieszą 
się zresztą nieodmiennym powodzeniem – nawet edy-
cje z lat 2010–2011. Renomowane szkoły przygotowują 
się bowiem solidnie i aktualizują co roku przekazywany 

materiał, co w przypadku programowania, gdzie co roku 
mamy nową wersję systemu, ma znaczenie kluczowe. 

Oczywiście nigdy nie jest tak, iż wszystko jest piękne 
i różowe. Od czasu rozwoju koncepcji e-learningu sys-
tem iTunesU wzbudza także kontrowersje. Pozwala 
on bowiem studentom uczyć się we własnym tempie 
o dogodnej porze, niekoniecznie będąc zmuszonym do 
przebywania w sali wykładowej, co niekoniecznie musi 
się podobać wszystkim profesorom. Jest to także wyzwa-
nie dla tradycyjnego modelu edukacji, w którym płaci się 
za studiowanie. W USA koszty studiowania idą w dziesiąt-
ki tysięcy dolarów, a dzięki iTunesU otrzymujemy dostęp 
do wiedzy gratis. Nie dostaniemy co prawda dyplomu, 
ale i tak możliwość uczestniczenia w zajęciach odbywają-
cych się na uczelni na drugim końcu świata, gdy się siedzi 
wygodnie w fotelu, to prawdziwa rewolucja. Trzeba też 
pamiętać, iż Apple nie płaci uczelniom za udostępniane 
treści, a decyzja, czy zapłacić wykładowcy dodatko-
wo za taki wykład on-line, należy do władz konkretnej 
uczelni. Mimo iż dla wielkich uniwersytetów koszty 
obecności w programie iTunesU mogą wynieść dziesiąt-
ki tysięcy dolarów inwestycji w odpowiedni sprzęt, łącza 
internetowe, obróbkę danych i rachunki za energię, to 
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jednak traktują to one jako znakomite źródło promocji.  
I coś w tym jest, skoro już 60% pobrań plików pocho-
dzi spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, chociaż 
przypuszczam iż większość takiej aktywności przypada 
jednak na kraje anglosaskie. System jednak najwyraź-
niej działa, skoro w 2013 roku liczba wszystkich pobrań 
przekroczyła miliard, a  wg Eddy’ego Cue z  progra-
mu korzystało około 250000 studiujących. Na pewno 
jest to efektem wzrastającej popularności urządzeń  
z iOS-em, dla których Apple stworzyło osobną aplika-
cję – wg szacunków z 2009 roku 80% studentów w USA 
posiadało jakieś urządzenie przenośne pozwalające od-
słuchiwać podcasty.

Dla mnie najwygodniejsze korzystanie z iTunesU odbywa 
się poprzez Apple TV. Możemy robić to na dwa sposoby. 
Pierwszym jest skorzystanie z aplikacji Podcasty i pró-
ba znalezienia tam interesujących nas rzeczy. Jednak 
lepszą możliwością jest zasubskrybowanie kursu po-
przez iTunes na Maku, po czym odtworzenie materiałów 
video na telewizorze poprzez AirPlay lub poprzez wybra-
nie z ekranu Apple TV opcji „Komputery” -> „iTunesU” 
– będzie to działać nawet dla komputerów wyproduko-
wanych przed 2012 rokiem. Możemy w ten sposób np. 
zaprosić znajomych i wspólnie oglądać kurs Swifta, jed-
nocześnie robiąc ćwiczenia na laptopach – prawdziwe 
domowe przedszkole ;)

Nie sposób na zakończenie nie zastanowić się, jak ma się 
ten cały system w stosunku do naszych polskich realiów. 
I tu niestety nie jest różowo. Czy pamiętacie te wes-
tchnienia, gdy Apple prezentował ResearchKit w stylu 
„No taak, ale zanim to u nas będzie…”. Podobnie czułem, 
gdy Apple ogłaszał nawiązanie współpracy z czterema 
największymi wydawcami podręczników akademickich, 
gdy pokazywał, jak łatwe może być tworzenie cieka-
wych, multimedialnych treści i podręczników do iBooks.  
Gdy okazywało się, jakim świetnym narzędziem wspo-
magającym nauczanie jest iPad. Gdy tylko pierwsza 
odsłona tabletu ujrzała światło dzienne, w USA już roz-
poczęły się badania i dyskusje w jaki sposób wykorzystać 
to narzędzie, jak pisać scenariusze lekcji, jakie fundusze 
federalne czy stanowe uruchomić, by dotować zakup 
tabletów przez szkoły. W Polsce nie zrobiono w tym 
czasie nic poza głośnym zakupem iPadów dla naszych 
parlamentarzystów. Kiedy w 2008 roku powiedziałem 

dziekanowi wydziału, na którym studiowałem, o iTunes 
University spojrzał na mnie jak na idiotę. No ale cze-
go spodziewać się po jednostce, w której zatrudniony 
po znajomości informatyk zna się jedynie na Windows, 
o Linuksie nieco słyszał, a OSX to dla niego czarna ma-
gia? A jego jedynym celem istnienia jest opieka nad 
komputerami w pracowni, by broń Boże zbyt wielu na-
rzędzi studentom nie udostępnić i nie otworzyć czasem 
jednego portu za dużo, „bo mi się mogą włamać”. A wy-
miana kabelka sieciowego, przeciętego niechcący przez 
robotników w trakcie remontu, trwa kilka miesięcy(-
sic!). Będąc nauczycielem w technikum, zetknąłem się  
z e-learningiem na platformie Moodle. Był on wdrażany, 
gdyż jak usłyszałem, „szkoła dostała na to pieniądze z Unii”.  
Co z tego, skoro najwyraźniej po roku pieniądze się 
skończyły i okazało się, iż jestem nagle jedynym informa-
tykiem korzystającym z tego narzędzia. Reszta uczniów 
i nauczycieli pokonała system własną niemocą i niechę-
cią uczenia się nowych rzeczy. 

Warto zwrócić uwagę, że gdy w 2010 roku Stanford uru-
chamiał kurs programowania na iOS, uwzględnił w nim 
także iPada mimo iż urządzenie miało się znaleźć w skle-
pach dopiero za trzy miesiące. To oznacza, iż zaczynał 
szkolić młodzież w umiejętnościach, które dopiero mia-
ły być rozpoznane i zweryfikowane przez rynek pracy.  
No ale dlatego właśnie Stanford jest w rankingu świa-
towym w pierwszej piątce, a UAM gdzieś w drugiej 
pięćsetce. I dlatego absolwentom w USA czy Wielkiej 
Brytanii łatwiej potem o pracę. A my, mogąc jedynie 
smutno wzdychać, pocieszmy się chociaż darmowym 
dostępem do iTunesU – liczę, że jesteście ciekawi świata 
i dacie sobie szansę na nauczenie się nowych rzeczy.   4
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Jako maniak wszelkiego rodzaju gier po otrzymaniu iPhone’a  rozpoczęłam 
intensywne przeszukiwanie AppStore – uwielbiam zwłaszcza zręcznościówki. 
Na smartfonach klasycznego platformera nie uświadczymy, czasy telefonów 
posiadających klawiaturę już właściwie dobiegły końca i gry adaptowane są 
głównie do ekranów dotykowych. Mojej uwadze nie uszedł „Badland” (przy-
znaję – dzięki kosmatemu stworkowi w  ikonie gry), swojego czasu mający 
nawet zakładkę na głównej stronie sklepu Apple, na którą, jak się okazuje, 
zarobił całkiem uczciwie.

„Game of the Year”
Premiera „Badland” miała miejsce już dość dawno, bo w 2013 roku. W pierwszej 
kolejności pojawiła się wersja na platformy mobilne - Android i iOS. Momentalnie 
stała się hitem i  zdobywcą pierwszych miejsc w  wielu krajach, dlatego pewnie 
dużo z Was o niej słyszało, ale również dlatego nie można o niej nie wspomnieć. 
Co ciekawe, jako jedna z niewielu gier przeszła dokładnie odwrotny proces rozwo-
ju, niż większość tego typu produkcji - mianowicie z  „mobilek” zaadaptowano ją 
na „normalne” konsole. Na tę chwilę można zaopatrzyć się również w wersję na 
praktycznie każdą wspieraną obecnie platformę do gier na rynku.

Badland, 
 czyli uratuj futrzaki

KAMILA 
KARASIŃSKA
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„Limbo” na iOS
Pierwsze skojarzenie po zainstalowaniu gry – „Limbo”. 
Ta gra piekielnie ;) przypomina konsolowe Limbo, na 
szczęście tylko wizualnie. Producent „Badland” zdecy-
dował się skorzystać z nieco większej palety kolorów, 
zresztą wyszło to tej grze na dobre. Bliżej nieokreślony 
futrzak raczej budzi sympatię niż strach. Całość stanowi 
klasyczną side-scrollową zręcznościówkę 2d w przepięk-
nej graficznie oprawie. Sterowanie zostało dość dobrze 
zaadaptowane do urządzenia mobilnego, aczkolwiek nie 
jestem fanką grania na urządzeniach dotykowych i przy-
znam, że rozwiązania stosowane u konkurencyjnych 
twórców przyjęłam bardziej naturalnie. Tutaj potrzebo-
wałam dłuższej chwili, aby wdrożyć się w mechanikę gry. 
Przypomina ona do złudzenia tę z „Flappy Bird” – nie jest 
jednak to dokładny klon tej produkcji. „Badland” ma nam 
do zaoferowania nieco więcej.

Misja: ocalić kosmatki
Ocalenie jak największej ilości futrzastych stworzeń to 
nadrzędny cel, jaki stawia przed nami ta gra. Dzięki odpo-
wiedniemu zaprojektowaniu poziomów nie jest to takie 
proste zadanie. Multum operacji, jakie może wykonać 
nasz stworek (latanie, obracanie się, porywanie towa-
rzyszy, powiększanie się) oraz złożoność leveli (zapadnie, 
wyrzutnie, koła zębate) powodują, że oprócz zręczności 
i refleksu, którymi musimy się wykazać, konieczne jest 

też wysilenie szarych komórek. Zwłaszcza biorąc pod 
uwagę kierunek, w jakim zmierzają obecne gry, muszę 
stwierdzić, iż nie jest to łatwy tytuł. Pewne fragmenty 
powtarzałam po kilkanaście razy, ale nie czułam się znu-
żona ani zirytowana. Poziomy nie są też długie, a brak 
fabuły powoduje, że można przysiąść do tego tytu-
łu na dosłownie kilka minut i wrócić do niego później.  
Gra oferuje blisko 100 poziomów i drugie tyle w trybie 
kooperacji na jednym urządzeniu. Pewną wadą może 
być brak multiplayera online. O responsywności chyba 
nie muszę wspominać – jest na przyzwoitym poziomie, 
na moim urządzeniu (iPhone 5S) nie spotkałam się z klat-
kowaniem czy zawieszaniem aplikacji.

Kupić, czy nie kupić…
…oto jest pytanie. W chwili pisania tego tekstu mamy 
dostępne dwie wersje – Badland (uniwersalna na iPad 
oraz iPhone) i Badland Editor’s Choice na OS X. Cena na 
tę chwilę wynosi 3.99 €, jednak bez większego problemu 
można upolować ją za 0.99 € na rozmaitych przecenach. 
Zważywszy na mobilne korzenie gry, skłaniałabym się 
ku wersji na urządzenia przenośne, którą przetestowa-
łam na potrzeby tego artykułu. Stosunek jakości do ceny 
jest naprawdę bardzo dobry – gra dostarczy nam mini-
mum kilku godzin zabawy. Warto jej również spróbować 
dla urzekającej oprawy audiowizualnej. Kto bowiem nie 
chciałby uratować paru uroczych kosmatych kulek? :)    4
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Dawno temu za siódmą rzeką i górą leżała kraina Linireą zwana, której za-
grażał nikczemny czarnoksiężnik Vez’nan. Sam ukryty w  wielkiej fortecy, 
w  której zgromadził przeróżne rasy potworów, rychło rozpoczął atak na 
krainy ludzi, chcąc zamienić je w wypalone pustkowie. I gdy wydawało się,  
iż dzień klęski jest bliski, w godzinie próby do Króla śmiałek się zgłosił, gotów 
skromne siły Królestwa ufortyfikować i  do obrony przygotować. Marne to 
wojsko na rozkaz się stawiło – ledwo gromada wieśniaków łuk kiedyś trzy-
mała w ręce, a widłami częściej pracowali niż stalowym mieczem. 

Rychło Dowódca pojął, iż wytrzymać pierwsze natarcie musi z  tym pospolitym 
ruszeniem, a złoto, które otrzyma z każdym zabitym stworem, na szkolenie prze-
znaczyć musi. I  tak też się stało – szczęściem pierwszą armię jeno słabe gobliny 
stanowiły i pokonać je było nietrudno. Lecz gdy kolejną falą nadeszły orki uzbrojone 
i dobrze wymachujące mieczem, całą nadzieję w łucznikach Dowódca położył, a Ci, 
wcześniej wytrenowani, i tym razem ocalili ludzkie oddziały. Wieści o zwycięstwach 
dotarły do różnych stron Królestwa i rychło tabuny ochotników nadciągnęły, chcąc 
sławę nieśmiertelną zyskać i  złoto. Byli wśród nich i  czarodzieje moce magiczne 
w swych wieżach zgłębiający, i krasnoludy we wszelakich machinach miotających 
obeznane. I  tak oto toczyła się ta wojna brutalna wiele miesięcy, wiele istnień 

Kingdom Rush

SEBASTIAN 
SZWARC

@Behinder

https://twitter.com/behinder
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pochłonęła i  wiele krain armie ludzi zwiedziły od gę-
stych lasów po nieprzebyte szczyty górskie. Wielu 
odważnych mężów poległo z  rąk górskich trolli i mie-
czy orkowych czempionów, mając przeciw sobie także 
i  żywioły ognia i  ziemi, które Vezn’an na pomoc przy-
zywał. Lecz gdy Dowódca wreszcie Vezn’ana swoimi 
siłami zniszczył, Obrońcą Królestwa go mianowano i za 
żonę mógł pojąć najpiękniejszą córkę Króla i żył z nią 
potem długo i  szczęśliwie. Taką opowieść spisali nad-
worni skrybowie przed wiekami i  przekazywana jest 
ona odtąd z pokolenia na pokolenie, aż trafia do Ciebie, 
człowieku odważny i prawy, który zmierzyć się chcesz 
z wyzwaniem, jakie gra przed Tobą stawia. Wcielisz się 
w  niej w  Dowódcę i  będziesz trenował jego zastępy. 
Cztery różne rodzaje posterunków stworzono, by Ci 

w tym zadaniu dopomóc, każde dasz radę wytrenować 
aż na trzeci poziom, zanim ich specjalizację wybierzesz. 
Zbrojni mężowie niewiele poradzą przeciw stworom 
latającym, lecz na ziemi nie mają sobie równych, czy 
wybiorą święte drogi paladynów, czy dzikość i biegłość 
w walce toporem barbarzyńców. Łucznicy świetnie ra-
dzą sobie na dystans, ale wymagają wielkich nakładów, 
by strzelać celnie. Chyba że namówisz do walki leśne 
elfy, które znając tajemnice lasu, trucizną powalą wro-
ga. Lub wynajdziesz muszkiet, z  którego snajperski 
strzał nie raz powali potężnego stwora. Czarodzieje nie 
raz pomogą, teleportując wrogie siły z dala od Ciebie, 
a  mistrz krasnoludzkiego rzemiosła Teslą zwany zbu-
duje dla Ciebie magiczną wieżę rażącą wroga energią 
i pozbawiającą go sił witalnych. Czeka Cię wiele krain 
do przebycia, a  pamiętaj, by odpoczywać po bitwie 
i zdobytą wiedzę zamieniać na dodatkowe umiejętno-
ści. Zaproś koniecznie do swych wojsk herosa i trenuj 
go porządnie, a nie raz ocali twą skórę.

Powiedziałem Ci wszystko co wiedzieć musisz, a teraz 
ruszaj! Ciesz swe oko cukierkową grafiką i nie zapomi-
naj, że zarówno na podręcznym urządzeniu, jak i  na 
maszynie z OSX grać możesz. Życzę Ci wielu wieczorów 
spędzonych nad tym nieludzko trudnym wyzwaniem, 
udowodnij zatem, żeś godzien zaszczytów i  chwały. 
A teraz idź, ratuj Królestwo!             4



Bardzo często spotykam się z pytaniami, jaki program byłby idealny do obróbki 
zdjęć dla amatora lub zaawansowanego amatora? Osoby zadające to pytanie nie-
koniecznie chcą lub mogą używać programów pokroju Photoshopa. Powodów 
tych może być cała gama. Przede wszystkim cena, która skutecznie odstrasza 
osoby nie parające się fotografią zawodowo, ale też – w przypadku Photoshopa 

– mało intuicyjny interfejs wynikający z zaawansowania tej aplikacji. 

Nie ma jednej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Jest ona przede wszystkim 
uzależniona od tego, czy jesteśmy w stanie przeznaczyć jakiekolwiek fundusze na 
oprogramowanie, czy wolimy skorzystać z jednej z wielu darmowych alternatyw. 

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak

Acron 5

https://twitter.com/pawelratajczak/
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Osobiście uważam, że idealnie w takim wypadku spraw-
dza się wypośrodkowanie i wybranie oprogramowania 
spełniającego niezbyt wygórowane wymagania, ale 
zbliżającego użytkownika do elity w tej klasie aplikacji.  
No i niestety nie darmowego, gdyż te mają zazwyczaj 
więcej wad i ograniczeń niż zalet.

W  przypadku systemów OSX moja propozycja prak-
tycznie zawęża się do dwóch aplikacji. Znanego 
i  cenionego Pixelmatora oraz nie ustępującego mu 
pola Acorn. I to właśnie tej drugiej aplikacji przyjrzymy 
się w tym artykule. 

Acorn na moim Macu gości od ponad dwóch lat. Przez 
ten okres używałem go do specyficznych, niezbyt za-
awansowanych operacji na plikach graficznych, jako 
alternatywy dla Pixelmatora, a  czasami również dla 
Photoshopa, chociaż z tym ostatnim program ten nie 
może konkurować. 

Pod koniec sierpnia producent aplikacji wydał nową 
wersję Acorn, oznaczoną numerem 5. Wśród dużej licz-
by zmian jest kilka nowości godnych uwagi. Tym bardziej 
że każą one przewartościować opinię o tym programie. 
Ale o tym na samym końcu artykułu.

Interfejs Acorn zbliżony jest do tego znanego z Gimpa. 
Kilka „pływających” okien tworzy całość, którą możemy 
elastycznie przemieszczać na ekranie Maca. Tradycyjnie 
środkowe i największe okno to przestrzeń robocza, w któ-
rej otwieramy lub tworzymy grafiki. Panel lewy nie odbiega 
od tych znanych z Photoshopa czy Pixelmatora i zawiera 
wszystkie potrzebne do obróbki narzędzia. W prawym 
panelu zaś umieszczono informacje o operacjach na 
warstwach etc. To tyle, jeśli chodzi o interfejs programu, 
który możemy poddawać drobnym modyfikacjom, ale 
nie jest to tak zaawansowane jak w wymienionych wyżej 
aplikacjach. Z punktu widzenia mniej zaawansowanego 
użytkownika jest to sporym plusem.

Rewolucyjne nowości, jakie zostały wprowadzone do 
Acorn w wersji 5, znajdziemy w zakamarkach jego menu. 
Zastanawiacie się, dlaczego „rewolucyjne”? Ponieważ to, 
co dotychczas było zarezerwowane dla profesjonalnych 
kombajnów, teraz znajdziemy w Acorn. Najważniejszą 
zmianą w stosunku do poprzedniej wersji jest dodanie 
kilku narzędzi znacząco rozwijających możliwości apli-
kacji. Należą do nich Shape Processor, pozwalający na 
tworzenie wektorowych warstw kształtów, powiela-
nie ich, mieszanie czy kompleksową edycję bez utraty 
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jakości; Snapping, czyli przyciąganie do linii siatki zazna-
czeń, kształtów i innych elementów, funkcja ta znana 
jest dobrze z Photoshopa; import pędzli Photoshopa; 
tworzenie niedestrukcyjnych krzywych i poziomów przy 
pracy na warstwach, co ma kolosalne znaczenie przy za-
awansowanej edycji zdjęć wymagającej utworzenia kilku 
lub nawet kilkunastu warstw; zaawansowane techniki 
Dodge&Burn, dzięki którym postprodukcja fotografii 
zbliża użytkownika Acorn do profesjonalnych retuszerów 
oraz imponująca wręcz gama filtrów, której może pozaz-
drościć Acorn nie tylko Pixelmator, ale także Photoshop.

Tu zatrzymajmy się na chwilę. W momencie pisania 
artykułu nie miałem możliwości dokładnego przetesto-
wania wszystkich nowości w programie, co jest również 
dobrym przykładem na to, jak program ewoluował. 
Niemniej jednak moją uwagę przykuł rozbudowany ze-
staw filtrów pozwalający znacząco przyspieszyć pracę 
z grafikami. Przykładem może być dostępny w Acorn 
filtr Halftone, który posiada szereg wersji, ale przede 
wszystkim jest gotowym narzędziem. Dotychczas bo-
wiem jeśli chciałem wykonać taką operację na pliku, 
musiałem ręcznie tworzyć odpowiednie warstwy.

Acorn to także szereg podstawowych narzędzi. Znajdzie-
my tu funkcje pozwalające na pracę z krzywymi, które są 
według mnie podstawą operacji na plikach graficznych; 
narzędzia wyostrzania, stosowania rozmycia, przycinania, 

dodawania gradientów, winiet, tekstu czy korekt lokal-
nych oraz bardzo dobre funkcje eksportowania plików.

Cena aplikacji wraz z premierą wersji 5 została obniżona 
do 25$. Dzięki takiemu posunięciu aplikacja wysuwa się 
na prowadzenie w kategorii programów przeznaczonych 
dla entuzjastów fotografii i deklasuje takie programy jak 
chociażby Pixelmator. Dlatego też jeżeli zastanawiacie się 
nad zakupem programu do edycji i retuszu zdjęć, a nie je-
steście profesjonalnymi fotografami, to zwróćcie uwagę 
właśnie na ten program. Może się zdarzyć, że całkowicie 
zaspokoi on Wasze potrzeby, a w dodatku uwolni Was od 
konieczności instalacji kilku różnych programów.             4

Nazwa Acron 5

Cena 25$ (promocja)

Witryna www.flyingmeat.com

Ocena .....

Cechy

 + Zaawansowane funkcje godne pro-

fesjonalnych aplikacji

 + W miarę intuicyjna obsługa

 + Wysoka jakość uzyskiwanych 
efektów

 + Rewelacyjny stosunek cena/jakość



Tylko FreeHand mógł kiedyś rywalizować z FileMakerem pod względem czasu 
jego pracy na moich komputerach. Platformę FileMakera znam od 1994 roku, 
a używam od 1996, z czego od jakichś 10 lat niemal codziennie i intensywnie.

Teraz od ponad miesiąca dzięki polskiemu dystrybutorowi firmie Cortland oraz 
autorom wersji polskiej, firmie WinSoft International mogę używać FileMakera 
Pro Advanced 14 po polsku. Program jest w pełni zlokalizowany (menu i interfejs 
użytkownika) i możemy poznać jego opis na polskiej stornie mu poświęconej.  
O nowościach wprowadzonych w „czternastce” napiszę pod koniec artykułu, teraz 
czas na wprowadzenie.

Platforma FileMaker – co to takiego?
Najprościej jest użyć określenia, że jest to system bazodanowy, czyli program do gro-
madzenia, przetwarzania, zarządzania i przedstawiania danych. Ale z czymś takim 
radzi sobie „byle SQL”. Platforma FileMaker jest czymś więcej… to, używając bardzo 
trafnego określenia producenta programu, system do tworzenia ROZWIĄZAŃ.

 Platforma FileMaker 14,
 czyli bazy danych i rozwiązania dla małego i wielkiego

JAROMIR
KOPP

@macwyznawca

http://www.cortland.pl
http://store.winsoft-international.pl/
http://www.filemaker.com/pl/
https://twitter.com/macwyznawca
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Co go wyróżnia na tle innych systemów baz danych?  
To, że ma bardzo rozbudowane, choć miłe w użyciu narzę-
dzia do tworzenia interfejsów użytkownika. Programem 
nie tylko tworzymy struktury i sposoby przetwarza-
nia  danych, ale w prosty sposób możemy dorobić do 
nich „ludzką twarz”, czyli interfejs miły, wygodny i prosty 
w użyciu, i co najważniejsze, nie musimy programować! 
Większość prac odbywa się tak jak na interfejs OS X przy-
stało, czyli „nie wiesz, jak coś zrobić, to zrób tak, jak Ci się 
wydaje”. I do tego metodą obrazkową.

Kolejna zaleta to wieloplatformowość FileMakera. Jest 
on dostępny na wszystkie trzy najważniejsze obecnie 
systemy, czyli OS X, Windows, a rozwiązania nim zro-
bione można uruchamiać na iOS (FileMaker Go) lub 
w przeglądarkach WWW (to ostatnie wymaga serwera 
FileMaker). Pliki baz danych są identyczne i nie wyma-
gają konwersji niezależnie od wersji systemu, na jakiej 
będą używane. Co ciekawsze, program do uruchamia-
nia rozwiązań (tak będę nazywał systemy bazodanowe 
zrobione FileMakerem) na iOS (iPhone i iPad) jest do-
starczany za darmo. Dokonując zakupu „desktopowej” 
licencji, dostajemy od razu wersję FileMakera Pro na OS X 
i Windows, które możemy zainstalować i używać zamien-
nie na obu systemach.

Co bardzo ważne, platforma FileMaker potrafi współpra-
cować z obcymi serwerami baz jak Microsoft® SQL Server, 

Oracle czy MySQL, czyli do tych „nieludzkich” systemów 
można z pomocą FileMakera dodać prosty, wygodny 
interfejs użytkownika oraz łączyć istniejące systemy ze 
stworzonymi w FileMaker. Działa to w obie strony (syste-
my SQL mogą pracować z danymi FileMakera i odwrotnie).

Dla każdego: od maleńkiego do wielkiego
FileMaker Platform jest dostępny w  kilku wersjach. 
FileMaker Pro będący podstawowym produktem, służy 
do tworzenia rozwiązań i pracy na nich. Dodatkowo może 
służyć jako serwer sieciowy dla 5 klientów. Mogą być nimi 
inne FileMakery Pro (każdy wymaga licencji) lub darmo-
we FileMaker Go (na iOS).

FileMaker Pro Advanced poza wszystkimi funkcjami wer-
sji „Pro” został wyposażony w rozbudowane narzędzia 
deweloperskie. Możemy modyfikować i podmieniać na 
własne menu programu oraz tworzyć specjalne funkcje. 
Mamy możliwość pełnego „odpluskwiania” skryptów 
i śledzenia wartości pól i zmiennych. Ale najciekawsza 
(dla mnie) jest funkcja tworzenia samodzielnych progra-
mów, czyli generowania jednostanowiskowych aplikacji, 
które do pracy nie wymagają licencji na FileMaker. W ten 
sposób robię swój program do faktur Faqt . Tak stworzo-
ne programy mogą pracować w trybie „Kiosk”, czyli bez 
menu, przystosowane do np. „Kiosków informacyjnych” 
z ekranami dotykowymi.

http://www.faqt.pl
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Dodatkowo, dla mających większe potrzeby, dostępne 
są wersje serwerowe. FileMaker Server pozwalający na 
dzielenie w sieci baz danych z setkami klientów posiada-
jących FileMaker Pro lub Pro Advanced. Jedynym limitem 
ilości połączeń jest wydajność sprzętu. Kolejna bardzo 
ciekawa funkcja serwerowa to FileMaker WebDirect. 
Pozwala ona na używanie baz danych znajdujących się 
na serwerze za pomocą przeglądarek internetowych 
w tym mobilnych. Niepotrzebne są dodatkowe pro-
gramy, a nasze rozwiązania w przeglądarce wyglądają 
i działają prawie identycznie jak w programie! Niestety, 
należy dokupić dodatkowe licencje na jednoczesne po-
łączenia. Podobnie dla FileMaker Go (klient iOS).

Jeszcze jedna możliwość używania baz danych Platformy 
FileMakera to zamówienie gotowych rozwiązań od 
deweloperów (w tym u mnie), przygotowanych jako 
samodzielne aplikacje na OS X czy Windows, pliki dla 
FileMaker Go (iOS) lub rozwiązania sieciowe i zwykłe dla 
stanowisk z FileMaker Pro lub WebDirect.

Zarówno w rozwiązaniach jednostanowiskowych, jak 
i serwerowych możemy sterować dostępem do danych 
i funkcji baz za pomocą zestawów przywilejów nada-
wanych konkretnym użytkownikom lub ich grupom. 
Przywileje mogą być dowolnie edytowane i np. pozwa-
lać na odczyt, edycję, przeszukiwanie lub zabraniać 

dostępu do wybranych pól bazy, poleceń menu, skryp-
tów czy usług. Jest tu wszystko, co może się przydać 
nawet w wielkiej korporacji.

Czy to jest skomplikowane?
Jak na ogromne możliwości systemu, to nie. Nie trzeba 
znać się na programowaniu, bo wraz z FileMakerem do-
stajemy kilka bardzo przydatnych gotowych rozwiązań 
z różnych dziedzin. Można używać ich od razu lub na ich 
podstawie możemy zrobić coś własnego. W Cortlandzie  
można zakupić polską wersję programów, co dodatko-
wo „niewtajemniczonym” ułatwia pracę. Przykładową 
„bazę” stworzoną specjalnie na potrzeby tej recenzji, do 
zarządzania wypożyczeniami książek, stworzyłem w go-
dzinę i drugą godzinę ją „dopieszczałem”, a było to moje 
pierwsze zadanie w FileMaker 14 i pierwsze robione pod 
interfejs iOS. Oczywiście jest to prosta rzecz, ale od cze-
goś zawsze się zaczyna.

Tą przykładową bazę możecie pobrać na iOS (dla dar-
mowego FileMaker Go 14) oraz OS X, ze strony www.
macwyznawca.pl/fmp. Znajdziecie tam również linki do 
testowych (ograniczonych czasowo) wersji FileMakera. 
Z ich pomocą możecie sami spróbować sił i np. rozbu-
dować przykładową „wypożyczalnię książek” lub inne 
dołączone projekty.

http://www.cortland.pl
http://macwyznawca.pl/fmp/
http://macwyznawca.pl/fmp/
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Relacyjność do entej potęgi
Wyjątkową wartością, jaką ma FIleMaker Platform, są 
relacje pomiędzy tabelami. Nie spotkałem ogólnodo-
stępnego oprogramowania do baz danych, w którym 
system relacji byłby tak rozbudowany i wszechstronny. 
Dzięki niemu zamiast wydawać wielokrotne zapytania 
SELECT i filtrować odpowiedzi, możemy wyświetlić lub 
użyć w obliczeniach potrzebne informacje z innej tabeli 
bez ani jednej linijki kodu! Relacje nie polegają tylko na 
dopasowaniu „klucza” z jednej i drugiej tabeli. Pól biorą-
cych udział w relacji może być wiele i nie muszą to być 
tylko pola numeryczne. Można stosować warunki relacji 
typu „mniejszy”, „większy”, „różny”, czyli np. możemy 
stworzyć relację, która dopasowuje tylko książki dane-
go autora wydane pomiędzy 1980 a 1999 rokiem… bez 
(wiem, powtarzam się) ani jednej linijki kodu.

Oczywiście jeżeli chcemy sobie poprogramować lub 
zrobić coś bardziej zaawansowanego, to też możemy.  
Do dyspozycji mamy skrypty oraz zaawansowane pola 
obliczeniowe. W skryptach mamy wszystkie komendy, 
jakie można wydać z menu oraz wiele innych od obsłu-
gi plików, modyfikacji wyglądu interfejsu czy struktury 
bazy, zarządzania użytkownikami, przez warunki i pętle, 
po funkcje specyficzne dla platformy, jak obsługa apara-
tów, skanowanie kodów kreskowych czy przyjmowanie 
podpisów na ekranie.

W polach obliczeniowych można dokonywać skompli-
kowanych operacji nie tylko na liczbach, ale i na tekście 
oraz datach, również stosując warunki. Osobną katego-
rią są pola sumujące używane przy raportach oraz pola 
do przechowywania danych multimedialnych jak grafika, 
dźwięk, filmy czy pliki pdf.

Budowę raportów i prezentacji danych ułatwiają ele-
menty układu (interfejsu bazy) mogące pojawiać się 
w różnych częściach strony wydruku lub ekranu. Np. na-
główek czy stopka (mające stałe pozycje na ekranie lub 
znajdujące się na początku i końcu raportu), kilka rodza-
jów elementów podsumowujących mogących pojawić 
się pomiędzy wyświetlanymi (drukowanymi) rekordami. 
Praktycznie mamy sposób na graficzne zaprojektowanie 
każdego rodzaju raportu, listy czy dokumentu.

Kolejnym bardzo interesującym ułatwieniem jest umiesz-
czanie w układzie (interfejsie) stron WWW. Np. można 
w ten sposób umieścić mapę Google pokazująca lokali-
zację na podstawie adresu z bazy danych lub np. śledzić 
przesyłkę na stronie kuriera. Ja tą metodą pobieram 
kursy walut NBP, bo do zawartości wyświetlanych stron 
mamy dostęp i możemy użyć danych w nich zawartych.

Pola, teksty, przyciski czy inne elementy interfejsu mogą 
zależnie od warunków zmieniać swój styl, kolor, wiel-
kość lub pojawiać się i znikać. Dla preferujących bardziej 
obrazowe niż suche dane przedstawianie raportów,  
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bez problemu dodamy do naszego interfejsu wykresy 
słupkowe czy popularne „torciki”.

Inne pracę mogą ułatwić automatyczne opcje impor-
tu i eksportu danych w wielu popularnych formatach.  
Nie będziemy mieć problemu z odczytywaniem np. 
cenników zapisanych w Excelu czy csv, a używając sza-
blonów XLS można wygenerować praktycznie dowolny 
typ pliku tekstowego. Ja tak generuję pliki cenników SQL.
dump wysyłane na serwer WWW.

Od wersji 12 zadbano o ułatwienia dla osób używających 
VoiceOver. Za pomocą „inspektora dostępności” może-
my dodawać lub zmieniać czytane opisy pól, przycisków 
czy innych elementów interfejsu.

Stały rozwój programu
Pierwowzorem FileMakera był wydany w 1980 roku 
Nutshell. Rok po pojawieniu się Macintosha w 1985 wersja 
DOS-owa Nutshel została uzbrojona w interfejs graficz-
ny i tak powstał FileMaker v1.0 tylko na Macintosha. I od 
tamtych czasów średnio co rok wydawana jest nowa ak-
tualizacja z nowymi funkcjami. Od 1992 roku równolegle 
publikowane są wersje na Windows.

Oto kilka najważniejszych, w mojej subiektywnej oce-
nie, nowych funkcji 14 wersji platformy FileMakera: 

Wprowadzono ułatwienia związane z  tworzeniem 
skryptów (kolorowanie składni, autouzupełnianie, wy-
szukiwanie poleceń, wszystko w jednym oknie). Obsługa 
baz przez przeglądarkę jest znacznie milsza i wydajniej-
sza, nawet przez przeglądarki mobilne. Wprowadzono 
paski przycisków. Raz zaprojektowanego zestawu 
nawigacyjnego można używać na wielu układach in-
terfejsów. Nie musimy sami projektować ikonek dla 
przycisków, dostajemy zestaw kilkuset już gotowych. 
Wprowadzono paski nawigacyjne stale widoczne na 
ekranie (górny i dolny). Znacznie większa kontrola nad 
rozwiązaniami dla iOS. Można blokować orientację in-
terfejsu, wygodniej wprowadzać podpisy z ekranu czy 
sterować filmami w polach kontenerowych. Od wersji 
14 połączenie z serwerem jest automatycznie wzna-
wiane, gdy serwer znów jest osiągalny. Jest to bardzo 
ważne dla systemów mobilnych.

Niełatwo w jednym artykule zmieścić opis tak rozbudo-
wanego systemu, ale mam nadzieję, że zachęciłem Was 
to samodzielnego poszukania informacji na temat plat-
formy FileMakera i zapoznania się z wersjami testowymi. 
Przypomnę, że kilka przydatnych informacji znajdziecie  
na moim blogu pod adresem www.macwyznawca.pl/fmp.

http://www.macwyznawca.pl/fmp/


Większość aplikacji służących do planowania dnia, przypominania nam 
o  obowiązkach, dumnie nazywanych menedżerami zadań, łączy jeden 
mankament. Aby stworzyć jakieś zadanie, ich użytkownik jest zmuszo-
ny przebrnąć przez niejednokrotnie długą listę elementów pozwalających 
określić precyzyjnie, czego to zadanie ma dotyczyć, kiedy ma się zacząć 
i zakończyć, w jakim miejscu, czy ktoś został do niego zaproszony oraz czy 
będziemy w tym czasie zajęci czy wolni. 

Tak długa lista opcji sprawdza się podczas tworzenia zaawansowanych zadań.  
Sam wykorzystuję kilka narzędzi do tego celu. Jednakże zdarza mi się, nawet dość czę-
sto, tworzyć także krótkie przypomnienia, czasami kilka razy w ciągu dnia. Niestety, 
wymienione przeze mnie menedżery średnio nadają się do takich operacji, dlatego 
też dotychczas domeną takich „szybkich zadań” był dla mnie system iOS.

Gestimer  – przypomnienia w OSX dla zabieganych

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak
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To z kolei niosło ze sobą kolejne niedogodności. Pracując 
bowiem intensywnie na Macu, niejednokrotnie nie za-
uważałem nadchodzącego przypomnienia ustawionego 
w jakieś aplikacji na iPhonie. Nie trzeba mieć dużej wy-
obraźni, aby zrozumieć, jakie były następstwa takiego 
przeoczenia, np. w przypadku przypomnienia dotyczą-
cego przygotowywanego posiłku w piekarniku etc.

Na szczęście ten rozdział mam już za sobą. Wszystko za 
sprawą małej aplikacji rezydującej w menubarze o na-
zwie Gestimer. Program ten po instalacji nie wymaga od 
nas praktycznie żadnej konfiguracji. Właściwie jedyną 
opcją w preferencjach programu jest autostart aplika-
cji wraz z systemem OSX, co wydaje się oczywiste, jeśli 
chcemy mieć ją pod ręką.

No dobrze, zastanawiacie się na czym polega genialność 
Gestimera? Odpowiedź jest jedna: na łatwości obsługi 
sprowadzającej się do jednego kliknięcia, wpisania tek-
stu i potwierdzenia komendy enterem. To wszystko.

Ustawienie czasu, kiedy aplikacja ma uruchomić przy-
pomnienie, sprowadza się do przeciągnięcia ikony 
aplikacji przez biurko Maca. Im dalej będziemy ciągnęli, 
tym Gestimer będzie ustawiał dłuższy czas. Wizualizacja 
tej funkcji wygląda jak rozciąganie gumy na ekranie kom-
putera. Czas ustawienia przypomnienia rozpoczyna się od 
jednej minuty. Przypomnienie natomiast to standardowy 
banner pozwalający na jego skasowanie lub wyświetlenie 
w postaci dymku przy ikonie aplikacji, co jest zasadne, jeśli 
dodaliśmy oprócz treści głównej jakieś uwagi.

W tym miejscu praktycznie mogę zakończyć moją re-
cenzję Gestimera, ale warto dodać, iż program ten 
to uosobienie transparentności, przez co rozumiem 
brak absorbowania. Ma to kolosalne znaczenie pod-
czas tworzenia jakiegoś projektu czy po prostu pracy.  
Robimy swoje, a przerwa na dodanie przypomnienia 
trwa tak krótko, że nie odwraca naszej uwagi od rzeczy 
najważniejszych. Dla mnie rewelacja!               4

Nazwa Gestimer

Cena 2,99€

Witryna www.madin.io

Ocena .....

Cechy

 + intuicyjność i szybkość działania

 + prosty interfejs bez zbędnych funkcji

 + brak minusów, prostota to jego siła

http://maddin.io/gestimer/


Pewnego pięknego, fotograficznego dnia, po paru godzinach robienia zdjęć, 
postprodukcji i jeszcze kilku innych rzeczach niekoniecznie bezpośrednio 
związanych z fotografią przyszła mi do głowy smutna refleksja – mimo 
technologicznego zaawansowania sprzętu fotograficznego wspomaganego 
wyrafinowanym oprogramowaniem współczesny fotograf ma coraz mniej 
czasu na samo robienie zdjęć.

Na poparcie tej tezy dam Wam mały przykład. Jeszcze kilka lat temu nikt nie 
myślał o rozmiarach fotografii. Fotografii składowanych na naszych dyskach twar-
dych w cyfrowym formacie. Dziś w dobie internetu i portali społecznościowych 
oraz technologicznego postępu jest to realny problem dotykający każdą osobę 
robiącą zdjęcia. Nawet te wykonane smartfonami, których coraz większe matryce 
powodują wzrost „wagi” zdjęć.

JPEGmini Pro
Aplikacja należy do tych, które mam zawsze „pod ręką”. Już dawno zrezygnowa-
łem z wykonywania operacji zmiany rozdzielczości fotografii w innych aplikacjach. 
Wywołując zdjęcia w Lightroomie, zapisuję je na dysku w oryginalnym rozmiarze, 
który jest idealny do dalszego procesu ich wydruku.

JPEGmini Pro  – narzędzie dla profesjonalnych fotografów

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak
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JPEGmini Pro natomiast używam zawsze wtedy, kie-
dy potrzebuję „odchudzić” zdjęcia na potrzeby galerii 
internetowych. Niekoniecznie zmniejszając ich rozdziel-
czość. Zastanawiacie się, czy jest to możliwe? Naturalnie. 
Aplikacja wykorzystuje specjalny algorytm pozwalający 
na kilkukrotne zmniejszenie wagi zdjęcia bez utraty jego 
jakości, widocznej jakości. Zaryzykuję stwierdzenie, że 
wydrukowane w ten sposób fotografie także nadawały-
by się do pokazania światu.

Obsługa programu jest banalnie prosta – wystarczy 
przeciągnąć fotografie na okno aplikacji – a jego konfi-
guracja sprowadza się do kilku kliknięć, dzięki którym 
poinformujemy JPEGmini Pro, czy ma utworzyć kopię 
redukowanego zdjęcia i czy ma także zmienić jego roz-
dzielczość. Tutaj otrzymujemy kilka predefiniowanych 
ustawień oraz możliwość wprowadzenia rozmiaru ręcz-
nie. Stopień kompresji może sięgać aż 80% i jest zależny 
od rozmiaru pliku źródłowego. 

W obecnej chwili JPEGmini Pro dostępny jest w kilku 
wersjach (platforma Mac i Windows): darmowej pozwa-
lającej na obróbkę zdjęć w maksymalnej rozdzielczości 
28 MP oraz nie więcej niż 20 sztuk dziennie; po zakupie 
aplikacji ograniczenia ilości zostają zniesione. 

Kolejną wersją jest opisywana wersja Pro. Niestety, jej koszt 
znacząco wzrasta (149 $), ale w zamian otrzymujemy mak-
symalną rozdzielczość obsługiwanych zdjęć do 50 MP oraz 
8 razy szybsze działanie, a także wtyczkę do Lightroom. 

Ostatnią wersją programu jest JPEGmini Server pozwala-
jący na optymalizację ładowania się stron internetowych. 
Informacja o tej wersji powinna zainteresować głównie 
administratorów galerii internetowych. Koszt użytkowa-
nia JPEGmini w wersji serwer to 199 $ na miesiąc.

Dla większości użytkowników jednakże w zupełności 
wystarczającą będzie wersja podstawowa JPEGmini. 
Szybkość i prostota, przy jednoczesnym zachowaniu 
dobrej jakości, to niekwestionowane atuty tego niepo-
zornego oprogramowania. Sam, użytkując od dłuższego 
czasu JPEGmini, a później JPEGmini Pro, zaoszczędziłem 
sporo czasu oraz GB (informacja ta jest podawana przez 
aplikację narastająco).

Mimo tak dużych różnic cenowych bez wahania polecam 
profesjonalnym fotografom wersję Pro. W zamian otrzy-
mujemy produkt sprawdzony, dający wspaniałe efekty 

bez utraty wymaganej jakości. Zaoszczędzamy też spo-
ro czasu, który w pracy zawodowca jest na wagę złota. 
Amatorzy natomiast bez wątpienia zadowolą się wersją 
standardową. Ważne jest również to, że przed zakupem 
możemy przetestować aplikację.                  4

Nazwa JPEGmini Pro

Cena 149$

Witryna www.jpegmini.com

Ocena .....

Cechy

 + efektywny algorytm kompresji

 + profesjonalne efekty nawet  
w wersji standard

 + tańsza wersja standard 20 $

 + możliwość przetwarzania  
wsadowego plików

 + intuicyjny interfejs i prostota 
obsługi

 - wysoka cena wersji Pro, choć do końca 
nie jestem przekonany, czy to minus…!

http://www.jpegmini.com
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Programiści to z natury ludzie leniwi i lubią sobie ułatwiać życie na wiele spo-
sobów. Nawet jeśli oznacza to napisanie 100 linijek kodu, by w przyszłości nie 
wpisywać dwóch ;) Aby się jednak nie zaklikać na amen i nie zniszczyć sobie 
palców, wymyślono snippety. To słowo nie mające (jeszcze) swojego polskiego 
odpowiednika oznacza w informatycznym żargonie kawałki kodu, które mo-
żemy wielokrotnie wykorzystywać w naszych projektach, oszczędzając sobie 
czas i liczbę stuknięć w klawiaturę. Chociaż na rynku istnieje już wiele narzędzi 
wspomagających zarządzanie kolekcjami snippetów, do ich grona od niedawna 
dołącza kolejne – Snippets Lab. Czy spełnia moje oczekiwania? Nie do końca. 
Interfejs programu nie odbiega od standardów wyznaczonych przez konkuren-
cję, np. używany przeze mnie dotąd CodeBox. Ekran programu podzielony jest 
na trzy panele. Pierwszy zawiera foldery i grupy naszych snippetów, w drugim 
wyświetlamy listę snippetów, a trzecie zarezerwowane jest na podgląd. 

Snippets Lab

SEBASTIAN 
SZWARC

@Behinder

Narzędzia_Programisty

https://twitter.com/behinder
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Okienko podglądu w dolnej belce pokaże nam język, 
z  którego pochodzi dany fragment kodu – domyśl-
nie nie rozpozna go, więc trzeba to ustawić ręcznie. 
Przydaje się to tylko do tego, by prawidłowo pokolo-
rować składnię, co ułatwia czytanie i rozróżnienie np. 
funkcji od jej argumentów. Każdy snippet można łatwo 
kopiować do schowka, klikając na ikonę „{}” oraz współ-
dzielić w sieciach społecznościowych zdefiniowanych 
w preferencjach systemowych w dziale „Extensions”.  
Do każdego snippeta można dodać krótką notatkę do-
tyczącą np. okoliczności użycia. Co ciekawe, pojedynczy 
snippet może mieć kilka tabów, w każdym może ist-
nieć kod z różnego języka. Może to być przydatne, jeśli 
chcemy np. przechować na później jakiś ciekawy efekt 
na stronie WWW, do którego potrzebny będzie za-
równo arkusz stylów, jak też i kod w JavaScript i HTML.  
Dzięki Snippets Lab mamy to wszystko ładnie uporząd-
kowane w jednym miejscu i jest to rozwiązane znacznie 
bardziej elegancko niż mechanizm assetów w konkuren-
cyjnym CodeBox. Ponieważ utrzymywanie okna aplikacji 
na pierwszym planie byłoby dość niewygodne w trakcie 
pracy, Snippets Lab oferuje nam także asystenta, któ-
ry umiejscawia się w menubar. Po kliknięciu na ikonkę 
kolby odpala się małe okienko, w którym wyszukamy 
snippet, a także możemy utworzyć nowy. I tu niestety 
widać pierwszą niedoskonałość – nie da się wyszuki-
wać po kategoriach lub językach, można tylko po tytule 
snippetu lub jego zawartości. Z jednej strony wymusza 
to dbałość w nazywaniu snippetów, z drugiej podważa 
sens istnienia kategorii. Ano właśnie, kolejna niespójna 
rzecz w programie to nazewnictwo – w lewym panelu 
jest mowa o „Folders”, ale tak naprawdę są to katego-
rie. Wybranie folderu i potem opcji „Create shortcut” 
nie tworzy wbrew nazwie skrótu klawiszowego, tylko 
umieszcza folder w grupie „Favourites” – bardzo niein-
tuicyjne zachowanie. Brakuje mi też mechanizmu tagów 
– bez nich nie da się przyporządkować snippetu do więcej 
niż jednej kategorii, co utrudnia zarządzanie. Możemy co 
prawda przypisać np. domyślny język do każdego ka-
wałka, jaki znajdzie się w danym folderze, ale dla mnie 
to jednak nie to. A już zupełnie denerwuje mnie brak 
definiowania własnych skrótów tekstowych. Chciałbym 
móc np. napisać html5 i po naciśnięciu klawisza „TAB” 
dostać nagłówek strony w HTML – tutaj czegoś takiego 
nie uświadczysz. Za to na osłodę dostajemy 9 szablonów 

kolorystycznych i możliwość synchronizacji bazy po  
iCloud. Fajnie, ale dla mnie za mało.

Podsumowując, Snippets Lab to ciekawa aplikacja na 
początku swojej drogi rozwojowej. Sprawdzi się u mniej 
wymagających użytkowników, którzy nie oczekują takiej 
potęgi, jaką jest Text Expander lub mechanizm snippe-
tów wbudowany w edytory Sublime Text lub Textmate. 
Mogą docenić go prawnicy, którzy w swoich dokumen-
tach często korzystają z powtarzalnych formułek, lub 
produkujący tony papierków urzędnicy. Dla mnie na 
razie nie jest to program, który jest w stanie zastąpić 
CodeBoxa, miejmy jednak nadzieję, iż w kolejnych wer-
sjach będą dodawane nowe funkcje.                 4

Nazwa Snippets Lab 

Cena 4,99€

Witryna www.renfei.org

Ocena .....

Cechy

 + Prosty w użyciu
 + Wsparcie dla wielu języków 

programowania 

 - Miejscami nieinuicyjny interfejs
 - Niemożność przypisania skrótu do 

snippeta 

http://www.renfei.org/snippets-lab/


Wraz z uruchomieniem przez Apple usługi Music pojawił się problem doty-
czący transferu niejednokrotnie długich playlist z innych usług muzycznych. 
Nikomu bowiem nie uśmiecha się wykonywać tej czynności ręcznie, szcze-
gólnie jeśli zgromadziliśmy w naszych zasobach kilka lub kilkanaście tysięcy 
utworów skrzętnie posegregowanych w tematycznych listach.

Jako użytkownik Spotify sam spotkałem się z tym problem. Próby ręcznego wyszu-
kiwania i przepisywania list bardzo szybko mnie zniechęciły. Dlatego też zwróciłem 
swoją uwagę na aplikacje pozwalające wykonać tę czynność automatycznie. W tej 
chwili na rynku oprogramowania funkcjonuje kilka tego typu programów, każdy 
z nich podchodzi do tematu importu list w nieco inny sposób. 

Stamp
 – import list do Apple Music po polsku

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak

http://twitter.com/pawelratajczak
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Wśród nich znajdziemy polską aplikację Stamp.  
Narzędzie proste w obsłudze, ale przede wszystkim 
rodzimej produkcji, co ma dla mnie ogromnie duże 
znaczenie. Niestety, mimo polskich korzeni program po-
siada tylko anglojęzyczny interfejs. Nie jest to jednakże 
zbytnią przeszkodą, gdyż obsługa aplikacji jest prosta 
i sprowadza się praktycznie do kilku kliknięć.

Po uruchomieniu musimy wybrać, z jakiej usługi chcemy 
dokonać importu do Apple Music. Stamp obsługuje Spo-
tify, Google Music, Rdio oraz pliki csv. Po zalogowaniu się 
do usługi (w moim przypadku Spotify) naszym oczom 
ukażą się wszystkie listy, jakie w niej posiadamy. Teraz 
wystarczy postawić znaczek koło listy, którą chcemy 
przetransferować, i… pójść na kawę.

Tu jednak zaczynają się schody. Nie wiem, czy problem 
leży po stronie Apple Music dostępnej przez iTunes, czy 
Stamp wymaga jeszcze wiele pracy, ale skuteczność 
tej automatyki niestety pozostawia wiele do życzenia.  
Prawdopodobnie przyczyną jest algorytm kojarzący 
piosenki ze Spotify (lub innej usługi) z tymi dostępnymi 
w Apple Music. Wystarczy mała rozbieżność w nazwie, 
a plik nie zostaje odnaleziony. Oczywiście skłamałbym, 
gdybym stwierdził, że Stamp nie działa. Odnalezio-
ne piosenki zostają oznaczone na liście, a po procesie 
wyszukiwania uruchamiany jest drugi, wykonujący od-
powiednie wpisy w Apple Music.

Czas trwania całej operacji trwa na tyle długo, że w przy-
padku kilku tysięcy piosenek można spokojnie zostawić 
Maka i wyjść na spacer. Jest to moim zdaniem kolej-
ny element do poprawy. Warto tu jednak zaznaczyć,  

że przez okres około miesiąca podczas używania Stamp 
aplikacja ta miała kilka aktualizacji. Deweloperzy nie 
śpią, co jest dużym plusem.

Stamp występuje w dwóch wersjach: płatnej i darmowej.  
Ta druga pozwala na przeniesienie tylko 10 piosenek w jed-
nej sesji, ale najważniejsze jest to, że dzięki jej istnieniu 
każdy może przetestować Stamp bez ponoszenia opłat.

Przyznam szczerze, że usługa Apple Music mnie całkowi-
cie rozczarowała. Apple przyzwyczaiło mnie do wysokiej 
jakości i  niezawodności powyżej 90%. Tymczasem  
Apple Music to albo wczesna beta, albo nieporozumienie 
kładące się głębokim cieniem na Apple. W porówna-
niu z moim ulubionym Spotify Apple Music to chaos 
i niezrozumiała logika w funkcjonowaniu. Może to moje 
przyzwyczajenie, ale nie przekonuje mnie żadne tłuma-
czenie broniące Apple Music. Firma z Cupertino miała 
bowiem sporo czasu na dopieszczenie produktu. Jestem 
ciekaw, co na to powiedziałby Steve Jobs.               4

Nazwa Stamp

Cena 7,99€

Witryna www.stampapp.io

Ocena .....

Cechy

 + prostota obsługi i intuicyjność
 + wsparcie dla wielu usług
 - duży procent odrzuceń niezidentyfi-

kowanych piosenek

 - bardzo wolne działanie playlistach

https://stampapp.io


Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co jest największym problemem sprzę-
tu Apple? Tak, można by rzec, że to niedorzeczne pytanie. Ale jest zasadne.  
Nic tak bowiem nie psuje widoku pięknego iMaca lub Macbooka jak ustawione 
obok na biurku urządzenia firm trzecich w całości psujące ten widok. 

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że każde urządzenie Apple jest równie piękne, jak 
funkcjonalne. Oczywiście producenci peryferii dwoją i troją, aby dorównać temu 
designowi, ale dobrze wiemy, że nie zawsze to im wychodzi.

Wśród sprzętów niezbędnych do funkcjonowania każdego domowego biura znaj-
dziemy na pewno drukarkę i skaner. Szczególnie to ostatnie urządzenie potrafi 
zepsuć harmonię naszego miejsca do pracy. Duże gabaryty i fatalny design to dwie 
powiązane ze sobą cechy charakteryzujące to urządzenia. 

Na szczęście istnieje firma, podchodząca podobnie jak Apple do projektowania 
i produkcji urządzeń. Tą firmą jest Apparent Corporation.

Doxie Go Wi-Fi
– mały skaner o dużych możliwościach

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak
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Doxie Go Wi-Fi
Ze skanerem o nazwie Doxie Go zetknąłem się pierwszy 
raz parę lat temu. Jest to mały, poręczny i funkcjonalny 
skaner A4 idealnie nadający się na nasze biurko, a także 
do transportu np. z Macbookiem. Jego design i funk-
cjonalność bardzo dobrze wpisują się w politykę Apple,  
co pozwala mu funkcjonować w tym ekosystemie prak-
tycznie niezauważalnie. Rozumiem przez to stwierdzenie 
brak tych wszystkich mankamentów, o których wspo-
mniałem na wstępie.

Miesiąc temu w moje ręce trafiła kolejna odmiana ska-
nera Doxie Go z dodanym do nazwy słowem Wi-Fi. 
Oczywiście oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko możli-
wość pozbycia się wszelkich kabli, co jeszcze bardziej 
asymiluje to urządzenie z Macbookami.

Specyfikacja
Wraz ze skanerem w opakowaniu znajdziemy ładowarkę 
sieciową z kilkoma przejściówkami pozwalającymi ła-
dować urządzenie w różnych sieciach energetycznych, 
przewód USB oraz baterię. Zabrakło natomiast karty SD, 
która obecna była w poprzednim modelu, ale nie jest 

to według mnie żaden minus, ponieważ ceny tego typu 
pamięci nie są wysokie, a do działania Doxie wystarczy 
karta o pojemności 2GB.

Bateria według producenta pozwala na wykonanie 300 
skanów w rozdzielczości 300dpi. Przyznam, że wyko-
rzystuję Doxie bardzo często, ale przez ten miesiąc nie 
udało mi się jej jeszcze rozładować.

Doxie pozwala na skanowanie dokumentów do rozmiaru 
A4 i grubości kart kredytowych etc. Podczas skanowania 
możemy wybrać spośród dwóch rozdzielczości: 300 lub 
600 dpi, co jest według mnie wystarczające. 

Producent wraz ze skanerem dostarcza dedykowane 
oprogramowanie (pobierane osobno) do zarządzania 
dokumentami. Oprogramowanie to dostępne jest na 
kilka platform systemowych, w tym OSX oraz iOS i w ca-
łości wykorzystuje możliwości skanera w przesyłaniu 
dokumentów za pomocą sieci Wi-Fi. Funkcja ta z kolei 
pozwala na skonfigurowanie Doxie jako punktu do-
stępowego lub jako część sieci domowej. Sam sposób 
konfiguracji sprowadza się do paru kliknięć, po których 
możemy pozbyć się wszelkich kabli.
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Doxie Go Wi-Fi w praktyce
Doxie, jak już wspomniałem, nie jest dla mnie nowością. 
Przez co doskonale potrafię wykorzystywać jego duże 
możliwości oraz radzić sobie z ułomnościami, ot chociaż-
by z uwagi na budowę, brak możliwości zeskanowania 
książki etc. Nowa wersja Wi-Fi ucieszyła mnie jeszcze bar-
dziej, gdyż pozbawiła mnie kolejnej czynności jaką jest 
przenoszenie dokumentów z karty pamięci na komputer. 
Od teraz po zeskanowaniu, które możemy wykonać bez 
włączania komputera, wystarczy połączyć się z Doxie 
bezprzewodowo. Obie aplikacje (OSX i iOS) są bardzo 
intuicyjne, a przy tym pozwalają na podstawową obrób-
kę zeskanowanych dokumentów. Oczywiście Waszym 
podstawowym narzędziem będzie wersja dla OSX, 
w której nie zabrakło kilku pomocnych funkcji umożliwia-
jących prostowanie, wycinanie czy poprawę kontrastu.  
Tak przygotowany skan możemy zapisać w kilku for-
matach: png, jpeg i pdf. Ten ostatni także w  trybie 
rozpoznawania pisma. Aplikacja Doxie bez problemu 
wspiera język polski.

W obecnych czasach standardem jest wsparcie dla 
różnego rodzaju usług archiwizacji danych w chmurze.  
Nie zabrakło tej funkcji także w programie Doxie. Oprócz 
szerokiej gamy dostępnych usług (Dropbox, OneDrive, 
Google Drive etc.) aplikacja pozwala na założenie wła-
snego konta w domenie Doxie i dzielenie się za jej 
pomocą dokumentami. 

Zdarzyło mi się kilkakrotnie podróżować z  samym 
skanerem w  torbie. Jego niewielkie gabaryty oraz 
brak zależności od źródeł prądu wręcz się o to proszą. 
Zdziwienie, jakie malowało się na twarzy moich kon-
trahentów, kiedy wyciągałem Doxie z niewielkiej torby, 

było godne uwiecznienia na zdjęciach. Zeskanowanie 
kilkunastu dokumentów zazwyczaj trwa około 2 minut.  
Po tej czynności wystarczy wyłączyć skaner by w chwili 
dla siebie dogodnej móc przenieść dokumenty na kom-
puter lub… zrobić to od razu za pomocą aplikacji na iOS 
i przesłać je np. mailem. Genialne.

Podsumowanie
Moje mobilne biuro na co dzień „kręci się” wokół fo-
tografii. Dlatego też nie potrzebuję zaawansowanych 
rozwiązań lub dużych kombajnów do kopiowania do-
kumentów. Jednakże Doxie Go Wi-Fi mimo swoich 
niewielkich rozmiarów jest potężnym narzędziem, któ-
re dodatkowo bardzo dobrze prezentuje się na biurku, 
a także znajdzie swoje miejsce w każdej, najbardziej  
zatłoczonej torbie.                 4

Nazwa Doxie Go Wi-Fi

Cena 229$

Witryna www.getdoxie.com

Ocena .....

Cechy

 + Mobilność (niewielkie gabaryty,dłu-

gi czas pracy na baterii)
 + skanowanie do rozmiaru A4  

i grubości karty kredytowej
 + funkcjonalna aplikacja dla OSX i iOS

 + brak konieczności skanowania przy 
włączonym komputerze

 - brak możliwości skanowania publi-
kacji książkowych

http://www.getdoxie.com/product/doxie-go/index.html
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Założę się, że każdy posiadacz sprzętu Apple znalazł się choć raz w sytuacji, 
gdy potrzebował podładować swoje urządzenie poza domem. Obecnie por-
ty USB można znaleźć w wielu miejscach i urządzeniach. Cały problem leży 
po drugiej stronie. Od paru lat w iPhone’ach i iPadach jest stosowany port 
Lightning. Jest to w zasadzie złącze bez wad, pomijając to, że żaden inny 
producent z niego nie korzysta. Zatem jeśli w naszym otoczeniu nie ma 
drugiego miłośnika produktów Apple, to znalezienie odpowiedniego prze-
wodu jest równie prawdopodobne jak sierpniowa śnieżyca w Karkonoszach. 
Rozwiązaniem tego problemu jest zabieranie wszędzie ze sobą ulubionego 
białego kabelka. Niestety, ma to także sporą wadę, gdyż po pewnym czasie 
zaczną wyrastać mu nóżki i nawet się nie obejrzymy, jak gdzieś się z nami 
rozstanie i pójdzie w świat.

Nomad

MACIEJ 
NOWAKOWSKI

@macnow

http://twitter.com/macnow
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Genialne rozwiązanie tego problemu odkryła firma  
Nomad Goods. W ich ofercie można znaleźć dwa spryt-
ne zamienniki oryginalnych kabli. NomadKey, jak można 
wywnioskować z nazwy, ma postać niewielkiego kluczy-
ka. Po dopięciu go do pęku z kluczami od mieszkania 
przez cały czas jest ze mną. Nigdzie go nie zostawiam 
i jest to niewątpliwie jego największą zaletą. Przecho-
dząc do samego wykonania, to wielokrotnie pisałem, 
jak ważne jest dla mnie to, aby produkt nie stwarzał 
wrażenia tandetnego. Widać, że firma Nomad Goods 
wie, do jakich klientów kieruje swoją ofertę i nie mogę 
mieć zastrzeżeń co do jakości. Środkowa część pomię-
dzy końcówką USB a Lightning jest gumowa, co pozwala 
na skręcanie go, dzięki czemu możemy dotrzeć do trud-
niej dostępnych portów USB. Producent zapewnia także, 
że materiały, z których jest wykonany, są odporne na 
zarysowania, co ma niemałe znaczenie w przypadku 
ciągłego sąsiedztwa metalowych kluczy.

Drugą propozycją tej firmy jest NomadClip. W zasadzie 
pełni on identyczne funkcje, różni się natomiast budową, 
jest o wiele większy i ma postać karabińczyka. Wtyczki 
USB i Lightning są ukryte w jego końcach, które odpina-
my, delikatnie pociągając.

Całość wykonana jest na tyle solidnie, że na jego tylnej 
części konieczne było umieszczenie napisu zalecającego 
niekorzystanie z niego podczas wspinaczki.

Bardzo ważne jest to, że oba te produkty posiadają cer-
tyfikację Apple MFi (Made for iPhone). Ma to wpływ na 
cenę, ale oznacza także to, że ich używanie jest bez-
pieczne dla urządzeń. Po aktualizacji do kolejnych wersji 
iOS-a z kolei nie przestaną one działać, co zdarza się 
bardzo często w przypadku niecertyfikowanych za-
mienników chińskiego pochodzenia.

Produkty te dostępne są również w wersjach ze złączem 
Micro USB, co ucieszy posiadaczy sprzętów innych pro-
ducentów niż Apple.

Osobiście najbardziej do gustu przypadł mi ten mniejszy 
przewód i noszę go cały czas z kluczami w kieszeni.

Dotychczas jedyną możliwością nabycia tych produktów 
było bezpośrednie zamówienie ich ze strony produ-
centa. Wiązało się to z relatywnie wysokimi kosztami 
wysyłki i dłuższym czasem oczekiwania. Już wkrótce 
jednak będzie można zakupić je w Polsce w sklepie in-
ternetowym Mobilo.pl, a co najważniejsze – mają być 
dostępne w przystępnych cenach.

Na hasło Mój Mac Magazyn czytelnicy otrzymają rabat 
12% na produkty Nomad i Power Practical w sklepie Mobilo. 

http://allegro.pl/my_page.php?uid=41035305
http://allegro.pl/my_page.php?uid=41035305


Ekologia, zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna są ostatnio coraz mod-
niejsze. Jednocześnie niestety zewsząd jesteśmy podtruwani konserwantami, 
barwnikami, dodatkami „identycznymi z naturalnym”, a siedzący tryb pracy 
większości z nas nie sprzyja zachowaniu dobrej kondycji i zdrowia.

Chyba nikt z nas nie chce umrzeć, nie dożywszy emerytury. Niestety, aby o siebie za-
dbać, potrzebujemy większej motywacji niż tylko noworoczne postanowienie. Coraz 
powszechniejsza fascynacja gadżetami technologicznymi, pomimo że ma swoje złe 
strony i jest często wyśmiewana, może przyjść nam z pomocą również i w tej dziedzinie.

Withings wyciąga pomocną dłoń.
Firma Withings oferuje szeroką i ciekawie ze sobą powiązaną ofertę urządzeń wspie-
rających nasze zdrowie. Mamy ciśnieniomierz krwi, kilka wag „łazienkowych”, zegarki 
i gadżety monitorujące aktywność oraz bardzo interesujące urządzenie do poprawy efek-
tywności naszego snu (którego jeszcze nie miałem okazji używać, nad czym ubolewam).

Withings, 
 Ta firma wraz z iPhone’em zadba o nasze zdrowie i kondycję

JAROMIR
KOPP

@macwyznawca

http://twitter.com/macwyznawca
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Dziś napiszę o urządzeniach tej firmy, z jakich mam okazję 
systematycznie korzystać. Ale najpierw kilka słów aplika-
cji Withings Health Mate, która obsługuje te gadżety.

Health Mate
Jest to centrum gromadzenia i analizy zebranych danych 
o naszej kondycji dodatkowo wyposażone w system mo-
tywacji i podpowiedzi, jak dbać o zdrowie.

Możemy ustawić w niej przypomnienia o pomiarach, 
a za systematyczność i aktywność ruchową jesteśmy 
nagradzani „odznakami”. Dodatkowo możemy zaprosić 
naszych znajomych do rywalizacji „na kroki”, a na profile 
społecznościowe wysłać zdjęcia z naniesionym wykre-
sem, wagi, ciśnienia krwi czy pulsu.

Poważniejszym zastosowaniem jest możliwość prze-
syłania zestawów pomiarów do naszego lekarza czy 
trenera za pomocą współdziałającego z  aplikacją 
serwisu WWW. Oczywiście program współpracuje 
z systemową aplikacją „Zdrowie”

Aplikacja jest darmowa i może się przydać nawet gdy 
nie mamy żadnych urządzeń Withings, ponieważ war-
tości pomiarów możemy wpisywać ręcznie. Jest też 
wyposażona w pulsometr działający przy pomocy wbu-
dowanego w iPhone aparatu. 

Na samej aplikacji i serwisie WWW, choć są bardzo 
funkcjonalne i mają naprawdę sporo możliwości, firma 
Withings nie poprzestała. Ich funkcjonalność może być 
spotęgowana za pomocą sprzęgnięcia z serwisem ifttt.
com. Pozwala on na pisanie prostych aplikacji łączących 
za pomocą reguł różne systemy WWW. Dla Withings 
znalazłem w serwisie ponad 400 gotowych rozwiązań 
od automatycznego wysyłania pomiarów na wskazany 
adres, przez przekazywanie ich na smart–zegarki po za-
palanie światła, gdy staniemy na wagę. A sami w prosty 
sposób możemy zrobić dodatkowe własne.

Teraz przejdźmy do sprzętu. Najdłużej, bo już ponad półto-
ra roku używam ciśnieniomierza krwi Withings. Co prawda, 
nie miałem nigdy specjalnie problemów kardiologicznych, 
ale regularne pomiary sprawiają, że podczas aktywności 
czuję się pewniej i wiem, na ile mogę sobie pozwolić. 

Bezprzewodowy ciśnieniomierz Withings
Urządzenie wykonane jest w  formie aluminiowego 
cylindra oraz opaski na ramię. Zasilane jest czterema 

bateriami AAA, które mi wystarczają przy 1-2 pomia-
rach dziennie na 4–5 miesięcy używania, czyli całkiem 
sporo. Z naszym iPhone’em komunikuje się za pomocy 
Bluetooth 2.0. Posiada certyfikaty dopuszczające je do 
użytku medycznego na terenie Europy i USA.

Po pierwszym sparowaniu (w czym pomaga instrukcja 
w programie) wystarczy, że przed pomiarem wciśnie-
my guzik w ciśnieniomierzu. Aplikacja uruchomi się 
automatyczne (lub system poprosi o zgodę na jej uru-
chomienie) i pojawi się instrukcja, jak należy założyć 
ciśnieniomierz i jak dokonać pomiaru. Wyświetlanie 
instrukcji możemy wyłączyć. 

Jeżeli w aplikacji mamy zdefiniowanych kilka profili użyt-
kowników, to możemy wybrać osobę, której ciśnienie 
krwi jest mierzone lub wybrać pomiar anonimowy, gdy 
chcemy okazjonalnie sprawdzić „ciśnienie” osoby bez 
profilu. Dla zwiększenia dokładności wyniku dostępna 
jest opcja trzykrotnego automatycznego pomiaru, ale 
nie jest ona potrzebna w typowym użyciu.

Po pomiarze dostajemy wynik ciśnienia oznaczony ko-
lorami zielonym, gdy jest w granicach normy, żółtym, 

https://ifttt.com/recipes/search?q=withings
https://ifttt.com/recipes/search?q=withings
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gdy ciśnienie odbiega od standardów w niewielkim stop-
niu i na czerwono, gdy wynik jest niepokojący. Te same 
kolory pojawiają się na wykresie. Podawane jest też tęt-
no. Jeżeli włączyliśmy opcje eksportu do systemowej 
aplikacji Zdrowie, odczyty pojawiają się tam natychmia-
stowo. Wyniki mogą być wysyłane mailem wprost np. do 
lekarza czy trenera. Podobnie można je udostępniać ze 
strony WWW Health Mate.

Ten ciśnieniomierz wraz z aplikacją i stosownie ustawio-
nymi przypomnieniami bardzo usystematyzował moje 
pomiary ciśnienia krwi. Na razie nie dzieje się nic złego, 
ale jeżeli pojawią się jakieś niepokojące symptomy, to 
szybko uda się wychwycić ten moment i będzie można 
w porę podjąć stosowne działania.

Pamiętacie, jak w jednym z poprzednich wydań MMM 
pisałem o jeżdżeniu rowerem z iPhone’em? Nie dość, że 
jest przyjemne, to bardzo stabilizuje ciśnienie. Nawet 
jak w danym dniu mam z rana lekko podwyższone (130 

–135/80–90) to po przejażdżce spokojnej, a zwłaszcza 
bardzo intensywnej spada ono do 110–120/70–80. Jeżeli 
macie lekkie problemy z nadciśnieniem, warto spróbo-
wać kuracji rowerowej.

Withings Smart Body Analyzer, 
gdy masz problemy z wagą
Kolejne urządzenie, które może wspierać naszą formę, 
to bardzo sprytna waga. Choć nazywanie tego urządze-
nia wagą jest mocno nieuczciwe, bo ważenie to tylko 
jedna z sześciu funkcji, jakie posiada.

Urządzenie Withings, choć wygląda jak zwykła eleganc-
ka waga „łazienkowa”, jest naszpikowane dodatkowymi 
sensorami. Poza zważeniem za pomocą elektrod wbu-
dowanych w  powierzchnię szkła zmierzy nasz puls 
i masę tłuszczową oraz masę mięśni. Waga jest wyposa-
żona w czujnik stężenia dwutlenku węgla i temperatury, 
a dzięki podłączeniu do internetu poinformuje nas jesz-
cze o pogodzie. W wadze umieszczony jest dość duży 
wyświetlacz graficzny, który poza informacjami z po-
miarów, wyświetla wskazówki, jak ustawić stopy jeżeli 
robimy to źle. 

Smart Body Analyzer komunikuje się z aplikacją i serwi-
sem Health Mate za pomocą WiFi lub Bluetooth. Jeżeli 
nie mamy sieci WiFi, pomiary będą przekazywane do 
iPhone’a, jeżeli tylko znajdzie się w zasięgu Bluetooth. 
Niestety, nie będziemy mieć wtedy prognozy pogody. 
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Przy podłączeniu przez WiFi informacje w pomiarów 
przekazywane są do Health Mate i z tego serwisu do apli-
kacji, a waga ma możliwość pobrania prognozy pogody. 

Budowa wagi jest klasyczna. Do wyboru mamy wersję 
czarną i białą. W nóżkach ma wbudowane cztery tenso-
metry. Jeżeli chcemy dokonywać pomiarów na dywanie, 
to powinniśmy założyć dodatkowe nakładki (w zestawie). 
Zasilanie stanową 4 baterie AAA (mniejsze paluszki). 
Wg producenta wystarczają na 8 miesięcy pracy, co po  
2 miesiącach użytkowania wydaje się realne (stan baterii 
pogorszył się o 24%).

Na wadze należy stanąć boso (aby elektrody mogły do-
konać pomiaru tętna i poziomu tłuszczu). Po pomiarze 
ciężaru „waga” rozpoznaje, która osoba (jeżeli obsługuje 
kilka profili użytkowników – maksymalnie 8) na niej stoi 
i wyświetla skrót jej imienia. Jeżeli rozpoznanie jest błęd-
ne, to możemy, naciskając bardziej lewą lub prawą stopą, 
wybrać właściwy profil. Profile mogą być prowadzone na 
różnych urządzeniach. Następnie w zależności od kolej-
ności, jaką zdefiniowaliśmy, pojawiają się kolejne wyniki. 
Mierzenie tętna chwilkę trwa (kilkanaście–kilkadziesiąt 
sekund). Poznajemy również wynik pomiarów tempe-
ratury i poziomu CO2 oraz prognozę pogody przed i po 
południu (jeżeli ważymy się wieczorem, to na następny 
dzień). Z zebranych danych, jak waga, tętno czy pomiary 

tłuszczu, program precyzyjnie oblicza nasze BMI, masę 
tłuszczową i masę mięśni. Zmiany możemy analizować 
na czytelnych wykresach.

Najlepiej „kombajn” od Withings trzymać w sypialni. 
Ułatwi to pomiary o stałej porze po pobudce i dodatko-
wo będziemy mieli pełną kontrolę nad jakością powietrza 
(stężeniem dwutlenku węgla) w tym ważnym pomiesz-
czeniu. Pomiary CO2 i temperatury odbywają się co  
30 minut, są zapamiętywane i przesyłane do „chmu-
ry” przy każdym ważeniu lub co 14 godzin. Możemy też 
sprawdzić aktualny stan powietrza, dotykając lekko 
nogą metalowego przycisku na środku wagi.

Zapewniam Was, że ta waga bardzo dobrze wpływa na 
kontrolę diety i aktywności. Jeżeli śledzicie moje profile 
społecznościowe, to widzieliście tego dowody.

Same systematyczne pomiary masy ciała nie wystar-
czą, aby nie przytyć. Jest jeszcze jedno urządzenie do 
Withings, które sprzyja zachowaniu linii i dobrej formy.

Activité Pop to z pozoru klasyczny zegarek
Ale pozory, jak to często bywa, są mylące. Jest to zegarek, 
który nie tylko pokaże czas, obudzi nas o wybranej po-
rze, ale i zmierzy oraz przedstawi za pomocą dodatkowej 
wskazówki naszą aktywność, a w połączeniu z aplikacją 
wychwyci, kiedy i jak długo spacerowaliśmy, biegaliśmy 
i uwaga… pływaliśmy.
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Jego obudowa wykonana jest z wysokogatunkowej stali 
powlekanej PVD. Do wyboru mamy trzy kolory. W stan-
dardzie dostajemy silikonowy, wygodny i trwały pasek, 
który możemy zmienić, dokupując różnokolorowe ze-
stawy. Tarcza jest elegancka, bez zbędnych ozdobników, 
a we wszystkich wersjach kolorystycznych wskazówki 
są białe. Całość przykryta jest mineralnym szkiełkiem 
o całkiem sporej odporności na zarysowania. Choć od 
dwóch tygodni nie zdejmuję zegarka z ręki nawet pod-
czas wykonywania ciężkich prac domowo–ogrodowych, 
to (odpukać) nie dorobiłem się jeszcze żadnej widocznej 
ryski. Z iPhone’em zegarek komunikuje się za pomocą 
Bluetooth 4.0 LE.

Jak już pisałem, na pierwszy rzut oka Activité Pop nie różni 
się niczym od zwykłego zegarka. Jedynie dodatkowo wska-
zówka wyskalowana od 0 do 100% sugeruje, że nie jest to 
zwykły zegarek. W zegarku mamy bardzo precyzyjny akce-
lerometr odpowiedzialny za pomiar ruchów. I właśnie ta 
dodatkowa wskazówka przedstawia, ile procent z założo-
nej dziennej aktywności udało się już wykonać. 

Cechą wyróżniającą Activité Pop na tle innych monitorów 
aktywności jest poza eleganckim klasycznym wyglądem 
i wodoodpornością do 5 ATM, rozpoznawanie pływania! 
Testowałem go w stawie i zawsze wynik zgadzał się z mo-
imi ręcznymi zapiskami, choć pływam „powolną żabką”, 
co do minuty. Podobnie precyzyjnie zegarek wyłapuje 
czas naszego biegu. Analiza snu również wypada bardzo 
dobrze. Przerwy w śnie w 90% zgadzają się z tym, co pa-
miętam rano, a jeżeli czuję się wyspany, to rankiem po 
sprawdzeniu w aplikacji Health Mate łączny czas głębo-
kiego snu przekracza 2,5 godziny.

Oczywiście Activité Pop ma funkcję budzenia. Robi to za 
pomocą wibracji, początkowo delikatnych, lecz z każdą 
chwilą bardziej stanowczych. Niestety, nie wykrywa on 
fazy snu i budzi nas dokładnie o ustawionej w aplikacji 
godzinie. Porę budzenia możemy sprawdzić, stukając 
dwa razy w zegarek.

Kolejna zaleta takiego „analogowego” rozwiązania to 
czas pracy na baterii. Standardowa zegarkowa bateria 
CR2025 wg producenta wystarcza na 8 miesięcy!

Activité Pop na swojego droższego i  bardziej ele-
ganckiego brata, wykonanego ze stali „szwajcarskiej” 
i z szafirowym szkłem oraz paskami skórzanymi.

Nie są to wszystkie urządzenia Withings, jakie mogą 
wspierać nasze zdrowie i formę. W ofercie są jeszcze: 
Pulse Ox również monitorujący aktywność (bez pływa-
nia) i dodatkowo puls oraz nasycenie krwi tlenem oraz 
pokonane wzniesienia. Aura, czyli stacja do monitoringu 
snu z czujnikami wkładanymi pod materac. Dodatkowo 
potrafi ona wprowadzać w odpowiedni nastrój kolorem 
świecenia i muzyką. Są jeszcze wagi dla dzieci i kamera 
do domowego monitoringu.

Po uzbrojeniu się w trzy opisane urządzenia łatwiej jest 
mi pokonać pokusy złego odżywiania czy lenistwa i moja 
forma utrzymuje się pomimo wieku na przyzwoitym po-
ziomie, czego i Wam życzę.                    4



Marka Western Digital to synonim twardych dysków. Nierozerwalnie kojarzą 
tę firmę z zewnętrznym nośnikiem pamięci My Passport. Jest to również jeden 
z najpopularniejszych modeli tego producenta, który poszczycić się może długą 
tradycją na rynku. Pierwsze dyski tej linii miały swoją premierę w 2009 roku. 
Dziś sięgam po najnowszy produkt WD My Passport for Mac o pojemności 2TB. 

Standardowe wyposażenie
W niewielkim jasnym pudełku umieszczono dysk oraz przewód USB 3.0. Dołączono 
również krótką instrukcję techniczną (także po polsku). Chociaż z obsługą dysku nie 
będziemy mieli żadnych kłopotów, warto zachować małą wkładkę z telefonami dar-
mowej pomocy technicznej. Tak, obok trzyletniej gwarancji producent zapewnia nam 
30 dni darmowego wsparcia technicznego. Rozszerzona instrukcja obsługi wraz z do-
datkowymi aplikacjami do zabezpieczenia i diagnostyki dysku znajduje się na nośniku.

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

WD My Passport  
for Mac 2TB (2015) 

https://twitter.com/pemmax
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Ostrożnie w podróży 
Wszystkie trzy rodzaje dysków (1TB, 2TB i 3TB) są kolo-
ru czarno-srebrnego. Stylizacja ta pasuje do srebrnych 
komputerów Apple, gdzie właśnie te barwy dominują 
w aluminiowych konstrukcjach. Na obudowie odnajdzie-
my jedno złącze USB 3.0 oraz diodę sygnalizującą nam 
pracę urządzenia. Dysk wspiera się na czterech małych 
gumowych nóżkach, które skutecznie tłumią drgania. 
Pierwsze wrażenie, jakiem miałem po wyjęciu urządze-
nia z pudełka, to myśl – „ostrożnie!”. Mam spore obawy 
przed włożeniem tego dysku do plecaka pełnego innych 
przedmiotów. Plastik obudowy jest zbyt delikatny, aby 
bez szwanku przetrwać spotkanie z kluczami czy mo-
netami. Do transportu zachęcają natomiast gabaryty 
urządzenia – 81,5 mm x 110 mm x 20,9 mm oraz waga 
– 0,23 kg. Nie można tych parametrów porównać do 
nośników SSD, jednak w kategorii dysków talerzowych 
dużo więcej w kwestii rozmiaru i wagi zrobić się już nie da. 

Szybkość to nie wszystko
WD My Passport wykorzystuje pełne spektrum możliwo-
ści, jakie daje złącze USB 3.0. Doskonale zatem dysk ten 
sprawi się jako sprzęt do podręcznej archiwizacji danych. 
Tym bardziej że możemy skonfigurować go z systemo-
wym narzędziem Time Machine. Western Digital zadbał 
również o bezpieczeństwo naszych danych. Do dysku 

dołączono aplikację WD Security, dzięki której możemy 
chronić dane zapisane na dysku poprzez podanie hasła. 
Nie mniej ważną aplikacją jest WD Drive Utilities pozwa-
lająca na diagnostykę dysku. 

My Passport for Mac to urządzenia „uszyte” dla użytkow-
ników Maków. Poczynając od wyglądu, po format partycji 
HSF+,  a kończąc na dostarczonym oprogramowaniu 
działającemu pod najnowszym OS X. Nowe urządzenie 
kontynuuje dobre imię swoich poprzedników, którzy 
przez lata rozwijali rynek pamięci masowych.                4

Nazwa My Passport for Mac 2 TB 

Cena 549,00zł 

Witryna www.wdc.com

Ocena .....

Cechy

 + Szybkość portu USB 3.0 
 + Programy WD Security  

i WD Drive Utilities 
 + 3 lata gwarancji i 30 dni  

pomocy technicznej 
 - delikatna, plastikowa  

obudowa dysku 



Do wygrania - 1 Nomad Clip i 1 Nomad Key ze złączem Lightning 

Pytanie konkursowe – Jak nazywał się pierwszy projekt Nomada, który odniósł 
ogromny sukces na Kickstarterze? 
Odpowiedzi szukajcie na stronie sponsora konkursu. 

Zakończenie konkursu – 25.09.2015r.

Odpowiedzi prosimy kierować na adres konkurs@mojmac.pl
W tytule wiadomości piszemy – Konkurs Nomad,

Regulamin konkursu – www.mojmac.pl/regulamin-konkursow/

Wygraj
produkty 

firmy 
Nomad

*Aby wziąć udział w konkursie wymagana jest rejestracja na stronie www.mojmac.pl/nasi-czytelnicy/

*

      Nomad

           
S    

http://allegro.pl/my_page.php?uid=41035305
http://allegro.pl/my_page.php?uid=41035305
http://allegro.pl/my_page.php?uid=41035305
http://allegro.pl/my_page.php?uid=41035305


Wakacje dla wielu z Was były czasem, który spędzaliście aktywnie na świe-
żym powietrzu. (Nie)stety, wakacyjny czas dobiegł końca. Uczniowie wrócili do 
szkoły, studenci zaczynają sesję poprawkową, a dorośli jak zwykle... pracują. 

Nadszedł okres, w którym natłok codziennych obowiązków zacznie wypierać wszel-
ką aktywność ruchową, przez co zaczniemy rozglądać się za tzw. „monitorami 
aktywności”, które pomogą nam w śledzeniu naszych poczynań, a także będą nas 
mobilizowały do działania. Na rynku znajdziemy mnóstwo tego typu urządzeń. 
Zdecydowanie najbardziej znanymi są produkty firm takich jak Jawbone, Fitbit, 
Withings. Jednak na rynku istnieje też inny gracz... jest nim firma Misfit. 

Firma współzałożona przez Johna Sculleya, czyli szefa Apple w  latach 1983–1993, 
podeszła do czujnika zupełnie w  inny sposób. Shine został zaprojektowany tak, 
aby mógł towarzyszyć nam przy każdej okazji. Nie ważne, czy to będzie eleganc-
kie spotkanie, czy też zwykłe bieganie po parku. Tracker wykonano z aluminium, 
a jego krawędzie przypominają te, które możemy znaleźć m.in. w srebrnym iPho-
nie 5. Górna oraz dolna część jest natomiast matowa. Dzięki temu urządzenie jest 
niezwykle minimalistyczne oraz wygląda przepięknie.

Misfit Shine

JAKUB 
ŚWITEK

@zakino4

©
 fo

to
: M

isfit Shine

http://twitter.com/@zakino4
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Jeżeli chodzi o akcesoria, to każdy znajdzie coś dla sie-
bie, w zestawie otrzymujemy specjalny klips służący do 
przyczepienia „Shine” do marynarki oraz silikonową 
opaskę, dzięki której możemy nosić go na nadgarstku. 
Dodatkowo w ofercie producenta znajduje się skórzana 
opaska oraz specjalny wisiorek, który umożliwi noszenie 
trackera na szyi. Warto wspomnieć, że firma posiada 
również wyjątkową kolekcję „Swarovski Shine” przezna-
czoną dla kobiet.

Misfita napędza bateria CR2032, dzięki czemu średni 
czas działania na „jednym ładowaniu” sięga około pię-
ciu miesięcy. Jej wymiana jest bardzo prosta i polega 
na podważeniu dolnej części obudowy przy pomocy 
specjalnego klucza, a następnie na podmienieniu ba-
terii. Producent wyposażył czujnik w Bluetooth 4.0 LE, 
dzięki czemu nie musimy się martwić o pobór energii 
w naszym telefonie. Bardzo ciekawym rozwiązaniem 
jest wyświetlanie jasnych kropek na górnej części ko-
perty. Pozwala to nam sprawdzić godzinę oraz postęp, 
jaki zrobiliśmy w ustawionym na dany dzień wyzwaniu.  
Aby zobaczyć godzinę, wystarczy pacnąć palcami w czuj-
nik, natomiast dwa tapnięcia wyświetlą wspomniany już 
postęp. Warto wspomnieć, że urządzenie jest wodood-
porne, co pozwala nam bez obaw udać się na basen. 
Zarówno dla właścicieli telefonów z  nadgryzionym 

jabłkiem, jak i dla użytkowników Androida została udo-
stępniona specjalna aplikacja, która służy do obsługi 
„opaski”. Znajdziemy w niej ustawienia dotyczące na-
szych celów w liczbie przebytych kroków wagi czy też 
czasu spania. 

Śmiało można powiedzieć, że Shine jest najpiękniejszym 
czujnikiem, jaki jest dostępny na rynku. Bogata gama 
akcesoriów, wersji kolorystycznej urządzenia urządze-
nia sprawia, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. 
Dodatkowo Misfit Shine jest to produkt, który będzie 
ozdobą niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdziemy. 4
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Witryna www.mishift.com

Ocena .....

Cechy

 + Jakość wykonania
 + Wygląd
 + Szeroka gama dodatków
 + 5 miesięcy na baterii
 - Brak wibracji
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Nigdy nie dopuszczałem do siebie myśli, że iPad może zastąpić mi komputer. 
Nawet najnowsze funkcje w iOS 9, chociaż wyśmienite, nadal nie są w stanie 
zapewnić swobody, jaką dają mi klawiatura i myszka. Ten ostry pogląd, jaki 
przez długi czas wyznawałem, skutecznie wygładziła firma Logitech ze swoim 
produktem linii Ultrathin. 

Przemyślane szczegóły 
iPad z klawiaturą łączą się przez bluetooth. Cała komunikacja odbywa się zatem bez-
przewodowo. Logitech Utlrathin ma wbudowany akumulator, który wystarcza na 
kilka dni naprawdę ciężkiej pracy. W okresie gdy urządzenie było eksploatowane do 
napisania kilku e-maili dziennie, okazało się, że zawieruszyłem gdzieś kabel ładujący 
(USB). Usprawiedliwiają mnie ponad trzy tygodnie bez zasilania. Tak, bateria wytrzy-
muje bardzo długo, ale co ważne, do pełnej gotowości jest w stanie naładować się 
w niespełna dwie godziny. 

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

Logitech Ultrathin 
– klawiatura dla iPada mini

https://twitter.com/pemmax
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Logitech stworzył bardzo przemyślaną konstrukcję. iPa-
da umieszcza się w specjalnej magnetycznej „szynie”. 
Tablet trzyma się tam bardzo sztywno. Można bez obaw 
chwytać za niego i przenosić. Nie ma możliwości, aby 
klawiatura odpadła. Wygodnie możemy także regulować 
kąt położenia ekranu.  

Dobra ochrona 
Ochrona iPada jest dla mnie bardzo ważna. Używam 
tego urządzenia „w terenie” i nie mogę sobie pozwolić 
na ryzyko uszkodzenia. Spód klawiatury Ultrathin zo-
stał wykonany z aluminium. Jest to świetna ochrona 
ekranu. Plecy tabletu nadal są narażone na uszko-
dzenia mechaniczne, jednak o  ekran możemy być 
wyjątkowo spokojni. Metalową powierzchnię niełatwo 
zarysować. Klawiatura spędziła sporo czasu w nie naj-
łatwiejszych warunkach i nadal wygląda bardzo dobrze. 
Spód wyposażono także w gumowe stopki, co zapobie-
ga „poślizgowi” podczas użytkowania. 

Pełny komfort 
Chociaż jest mniejsza niż zwykła klawiatura, przyzwycza-
jenie się do niej było kwestią kilku minut. Może jedynie 
przycisk „Home” obok spacji sprawiał mi na początku 
trudności i nawet miałem myśl, że to niedopatrzenie 
w konstrukcji urządzenia. Jednak po dłuższej chwili by-
łem zaskoczony, jak często podczas pracy z iOS używa się 
tego przycisku. Moje palce do najmniejszych nie należą. 
Mimo to wielkość klawiszy – liter – doskonale pracowała 
pod moimi opuszkami. Cyfry, na samej górze układu, są 
niższe, co sprawia, że obsługa arkusza kalkulacyjnego 
na tym urządzeniu nie będzie komfortowa (najlepsza 
jest do tego jednak niepodzielnie klawiatura numerycz-
na). Jednak pusta przestrzeń powyżej cyfr sprawia, że 
nie narazimy się na błąd trafienia w inny klawisz, jeśli 
nawet nieprecyzyjnie wyjdziemy poza obszar przycisku. 
Jedyny dyskomfort pojawiał się podczas pisania polskich 
znaków. Palce musiały zbliżyć się do siebie nienaturalnie, 
co wybijało z rytmu szybkiego pisania. Mimo to, można 
tworzyć na klawiaturze Ultrathin i iPadzie długie tek-
sty. Pisze się je wybornie. Klawisze mają ten swój „skok”, 
który informuje nas, że litera pojawia się na ekranie.  
Po dłuższym obcowaniu z klawiaturą można swobodnie 
pisać, patrząc jedynie na obraz edytora tekstu. Jedynie 
w nocy miałem pewne kłopoty z pisaniem. Niestety brak 
jest tu podświetlania klawiszy, tak jak w laptopach Apple. 

Klawiatura naszpikowana jest przyciskami funkcyjnymi. 
Wspomniałem już o przycisku „Home”. Są tu jeszcze inne 
często używane opcje w iOS: obsługa muzyki, wycisza-
nie, wyszukiwanie, Siri oraz blokowanie urządzenia. 

Logitech Ultrathin zamieni nasz tablet w pełnowartościo-
wego laptopa. Zapewni wysoki komfort pracy, a dodatkowo 
stanowi ochronę dla ekranu tabletu. Dla mnie najlepszą 
rekomendacją dla tego produktu jest fakt, że w podróż 
coraz częściej zabieram iPada zamiast laptopa.                    4

Nazwa    P   

Cena 349,00zł 

Witryna www.logitech.com

Ocena .....

Cechy

 + ochrona ekranu 

 + wygodne pisanie 

 + długi czas pracy na baterii 
 + szybkie ładowanie baterii 
 - brak podświetlanych klawiszy 



Format plików PDF jest doskonałym sposobem na przechowywanie wszelkie-
go rodzaju dokumentów. Jego największym atutem jest to, że pliki wyglądają 
tak samo na wszystkich komputerach, obojętnie na jakim systemie opera-
cyjnym zostaną otworzone. System OS X świetnie sobie daje radę z takimi 
dokumentami. Aplikacja Podgląd jest prostym w obsłudze, a równocześnie 
potężnym narzędziem do edycji tych plików.

5 RZECZY 
O PLIKACH PDF w OS X

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax
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1
Aplikacja Podgląd pozwala na zarządzanie kolej-
nością stron w dokumentach. Funkcja przydatna 
szczególnie podczas czytania zeskanowanych 
tekstów, gdzie jeden został zbyt wcześnie 
umieszczony w skanerze. Każdy taki dokument 
możemy uporządkować według własnych pre-
ferencji. Aby tego dokonać, włączamy widok 
miniatur Widok / Miniaturki (    +    +2). Z wy-
suniętego po lewej stronie okna pokazującego 
małe kartki „chwytamy” myszką stronę i prze-
mieszczamy ją w odpowiednie dla nas miejsce. 

3
W dokumentach zdarza się nam przechowywać poufne infor-
macje. Jeśli chcemy mieć pewność, że zawartość plików PDF 
nie wpadnie w niepowołane ręce, w bardzo prosty sposób 
możemy je zabezpieczyć. Dowolny plik musimy zapisać lub 
wyeksportować (użyj menu Plik) do nowego dokumentu PDF. 
W oknie, gdzie nadajemy dokumentowi nazwę i wybieramy 
miejsce zapisu, wybieramy opcję Szyfruj i podajemy w poniż-
sze pola hasło. Tak zapisany dokument da się otworzyć tylko 
wówczas, gdy podamy kod zabezpieczający. 

2 DODAJEMY  

ZAKŁADKI DO PDF 
Głównym celem stworzenia PDF-ów 
jest wygoda ich czytania. Jedną z funk-
cji, która niewątpliwie poprawia komfort 
„konsumpcji” treści, jest funkcja Zakładek. 
Opcja ta działa na dokładnie takiej sa-
mej zasadzie jak zakładki w książce, 
pozwalając w łatwy sposób przejść do 
zaznaczonego miejsca. Żeby oznaczyć 
stronę, wybieramy menu Narzędzia/ 
Dodaj zakładkę (     +D). W prawym gór-
nym rogu pojawi się czerwona wstążka. 
Przeskakiwanie pomiędzy zakładkami 
najprościej odbywać z podglądu zakła-
dek – Widok / Zakładki (     +      +5).

ZMIANA KOLEJNOŚCI STRON 

SZYFROWANIE PDF 

zU

z

zU
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4

5
Praktycznie wszystko w OS X możemy przenieść do postaci PDF. Wystarczy, że z menu Drukuj (     +P) wybierzemy 
z lewego dolnego roku menu PDF i wskażemy Drukuj do PDF. W tym momencie nasz dokument jest pełnowar-
tościowym plikiem z rozszerzeniem Portable Document Format.               4

DODAJEMY UWAGI DO PLIKÓW 
PDF-y są świetnym formatem do pracy z tekstem. Możemy łatwo zaznaczać i dodawać uwagi doty-
czące czytanego dokumentu. W programie Podgląd z menu Narzędzia / Adnotacje możemy wybrać 
wiele funkcji, które pozwolą nam na wyróżnianie elementów tekstu. Zaznaczony tekst będziemy mogli 
podświetlić, dodamy strzałki lub linie, a nawet notatki. 

DRUKOWANIE DO PDF 
z
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Nic tak nie rozgrzewa jak skok adrenaliny spowodowany 
jazdą szybkim, luksusowym autem. Bez wątpienia do tej 
grupy należy Bentley. Któż nie chciałby usiąść za jego kie-
rownicą i spróbować obudzić drzemiące pod jego maską 
konie mechaniczne? Niestety, niewielu osobom będzie to 
dane, ale na pocieszenie pozostają perfumy sygnowane 
logo Bentleya o równie gorącej recepturze, jak samochody 
tej marki. Patrząc na kompozycję zapachową tegoż cuda, 
można dostać gęsiej skórki. We flakonie Bentley for Men 
przeplatają się bowiem akordy zapachowe cynamonu, 
rumu, drzewa cedrowego czy paczuli. Ekstremalny zapach 
dla ekstremalnych mężczyzn. Z tym zapachem chłodna 
jesień nikomu nie będzie straszna.

Nuty zapachowe
Nuty głowy: liść laurowy, pieprz, bergamota. 
Nuty serca: nuty drzewne, szałwia, rum, cynamon. 
Baza: skóra, benzoes, paczula, drewno cedrowe.

Wody perfumowane to domena zapachów damskich. Są jed-
nakże i męskie perfumy o mocniejszym akordzie. Bez wątpienia 
należy do nich L’Instant de Guerlain pour Homme Extreme 
Fragrance. Zapach, koło którego nie da się przejść obojętnie, 
a który pozostawia na długo mocne wrażenie. Szczególnie na ko-
bietach… Perfumy te łączą w sobie zapach przemijającego lata 
z ciepłem złotej jesieni wyrażanym przez nuty drzewne i korzenne.  
Hit dla dojrzałego mężczyzny.

Nuty zapachowe
Nuty głowy: anyż, jaśmin, bergamota, cytryna, grejpfrut.
Nuty serca: cedr, liście herbaciane, paczula, lawenda,  
kakao, drewno sandałowe.
Baza: hibiskus, piżmo.

Bentley for Men

L’Instant de Guerlain pour Homme 
Extreme Fragrance

PERFUMY
Wrzesień to miesiąc, w którym lato przeplata się z jesienią. W ciągu dnia mamy temperatury przypominające nam o 
naszych letnich wojażach. Noc natomiast oraz ranki i wieczory są chłodne, a dzień widocznie robi się krótszy, zapowia-
dając to, co nieuchronne, czyli spadek temperatury i pogorszenie pogody. Dlatego też w tym okresie warto sięgnąć po 
perfumy, których głównymi nutami będą cięższe akordy pozwalające na „rozgrzanie” naszego ciała. Jest to co praw-
da ulotne wrażenie, ale dobre i to, ponieważ przy okazji dostarczy naszemu otoczeniu miłych wrażeń zapachowych.



http://dobryslownik.pl


Przekonanie przeciętnego fana zachodnich seriali do zapoznania się z perełka-
mi japońskiej animacji może być zadaniem trudnym. Przoduje przeświadczenie, 
że filmy animowane przeznaczone są głównie dla dzieci (prawie każdy z nas 
kojarzy Dragon Balla czy nieśmiertelne Sailor Moon) i niewielka ilość fanów 
kina wyraża zainteresowanie lub chęć zapoznania się z japońską popkulturą. 
Czasem jednak następuje przesycenie schematami, jakie znamy z amery-
kańskich filmów. W takiej sytuacji warto zapoznać się z szeroką ofertą seriali 
animowanych. W niniejszej recenzji (a jeśli szczęście dopisze – w kolejnych rów-
nież) chciałabym przybliżyć Wam serię, którą zdecydowanie wybrałabym  
na początek przygody ze światem tego typu animacji. 

„Psycho-pass” niemałe emocje wzbudził już na pewien czas przed emisją. Trailery 
przyjęły się bardzo dobrze wśród internautów i odbiło się to szerokim echem głównie 
w mediach społecznościowych. W owym czasie moje zainteresowania były skupione 
głównie na produkcjach zachodnich – żeby nie powiedzieć wprost – nie interesowałam 
się raczej nowościami serialowymi mającymi korzenie w Azji, jednak facebookowy 
fanpage produkcji zdołał dotrzeć również do mnie. W krótkim czasie „Psycho-pass” 
trafił na listę obowiązkowych anime do obejrzenia.

Psychopass, 
– jaki byłby Twój kolor?

KAMILA 
KARASIŃSKA
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Akcja serialu toczy się w futurystycznej Japonii (tak, tak, 
też znam „Ghost in the Shell”) odizolowanej od resz-
ty świata. Większością aspektów życia ludzi zarządza 
system Sybil, stworzony do utrzymywania ładu w społe-
czeństwie. Skanując konkretną jednostkę, wydaje ocenę 
dotyczącą jej talentów, osobowości, wskaźnika przestęp-
czości (tytułowy Psycho-pass) i właściwie determinuje 
przebieg jej życia. Fabuła koncentruje się wokół młodej 
dziewczyny – Tsunemori Akane, która dopiero co skoń-
czyła szkołę, uzyskując najwyższe noty na wszystkich 
egzaminach, co dało jej przywilej wybrania zajęcia na 
przyszłość. Bohaterka decyduje się na karierę w ramach 
Biura Bezpieczeństwa Publicznego, zajmującego się osą-
dem osób, których Psycho-pass przekroczył granice 
normy. Jak to w produkcjach o zabarwieniu kryminalnym 
bywa, Akane prędko zmuszona jest ruszyć do akcji w po-
szukiwaniu burzycieli społecznego porządku. Równie 
szybko poznajemy godnego jej przeciwnika – Makishimę 
Shougo. Na jego przykładzie okazuje się, że Sybil nie dzia-
ła tak sprawnie, jak mogłoby się z początku wydawać, 
i funkcjonariusze nie są w stanie wymierzyć mu odpo-
wiedniej kary za dokonane zbrodnie. Makishima pragnie 
obalić system i konsekwentnie do tego dąży. Na pierwszy 
rzut oka fabuła może wydawać się prosta i przewidywal-
na, jednak to tylko złudzenie. Przedstawione powyżej 
fabularne tło pozwoliło twórcom przemycić kilka inte-
resujących refleksji, dzięki czemu seans należy do tych 

nieco bardziej wymagających. Z satysfakcją muszę też 
stwierdzić, że liczba logicznych nieścisłości jest napraw-
dę minimalna – o ile w ogóle takie odnajdziecie, ja nie 
należę do maniaków wyszukiwania dziur fabularnych. 
Oprawa graficzna świetnie współgra z nieco mrocz-
niejszym klimatem anime. Miejsce akcji to tylko jedno 
japońskie miasto – przez większość czasu mamy okazję 
oglądać je w nocy, podziwiać naprawdę świetnie przy-
gotowane widoki metropolii. Postacie wydają się też 
mniej cukierkowe, kreska nieco odbiega od tej, do któ-
rej przyzwyczaja większość anime, jest trochę ostrzejsza. 
Muzyka również stoi na najwyższym poziomie, myślę, że 
z przyjemnością soundtracku posłuchają zarówno fani 
k-popu, jak i ci, którzy nie przepadają za japońską twór-
czością. Z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że tego 
po prostu da się słuchać.

„Psycho-pass” to naprawdę kawał dobrze zrealizowa-
nego anime. Jeżeli tylko lubicie klimaty nieco utopijne, 
futurystyczne, czy po prostu opowieści o zabarwieniu 
kryminalnym, zdecydowanie czas poświęcony na oglą-
danie nie będzie czasem zmarnowanym. Maniacy sci-fi 
też znajdą tu coś dla siebie. „Psycho-pass” zdecydowanie 
się broni i świadczą o tym wysokie pozycje w rozmaitych 
rankingach. Polecam zarówno dla „zaawansowanych” 
otaku (wręcz wstyd nie znać tej pozycji), jak i po prostu 
dla poszukiwaczy nowych wrażeń, zmęczonych trady-
cyjnym kinem.                   4
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