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Myszka w komputerze, wyjątkowa jak na swoje czasy stacja dyskietek czy Newton 

MessagePad z 1994 roku — komputer typu PDA, który wyprzedził swoją epokę. 

Kolorowe iMaki z 1999 roku również były czymś nadzwyczajnym w szarym świecie 

komputerów PC. Jednak mimo tych odważnych poczynań firma sięgnęła dna i otarła 

się o upadek. Dopiero premiera iPoda, odtwarzacza muzycznego i cały mechanizm 

sprzedawania muzyki przez internet odmienił los Apple. Dziś jednak przychodzi 

czas na podjęcie nowego wyzwania i próbę dominacji w świecie rozrywki telewizyj-

nej. Tak jak kiedyś iTunes i iPod dały Steve’owi Jobsowi przewagę nad konkurencją, 

dziś takim orężem ma być nowe Apple TV. 

ATV kreowany jest jako centrum domowej rozrywki. Na tym urządzeniu będziemy 

mogli zrelaksować się podczas rozgrywki w jedną z gier, jakie znajdziemy w ogrom-

nej bibliotece App Store. Obejrzymy filmy. Rzucimy pokaz zdjęć z ostatniej wyprawy 

w góry. I aplikacje, które będą ograniczone jedynie wyobraźnią ogromnego środo-

wiska programistów tworzących pod iOS, OS X i teraz pod tvOS. Czy to wystarczy, 

aby wedrzeć się na salony cyfrowej rozrywki? W tym wydaniu Mój Mac Magazyn 

będziemy chcieli przynajmniej w części odpowiedzieć na to pytanie. Oddajemy 

Państwu numer poświęcony najnowszemu produktowi — Apple TV. 

O rewolucjach, 
 jakich dokonało Apple, 
 mówi się często
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MIChAł KORALEwSKI

Fragment stacji nasłuchowej na Teufelsbergu (Diabelskiej Górze). Instalacja uloko-

wana w zachodniej części Berlina służyła ponoć kiedyś Amerykanom, dziś jest mekką 

squattersów i różnej maści artystów ulicznych. Zdjęcie wykonane iPhone’em 5s.

 The Gloaming

https://twitter.com/m_koralewski
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nowości ze świata IT

YouTube Red 

Disney Life — nowy serwis VOD 

Rozszerzone wydanie  
HarregoPottera w iBooks 
W księgarni Apple można nabyć fantastycznie wydane 

książki J.K. Rowling — Harry Potter. Obok oryginal-

nej treści wersje rozszerzone zawierają interaktywne 

animacje nawiązujące do fabuły oraz ilustracje. Książki 

posiadają przygotowane na tę okazję nowe okładki. 

Wertując cyfrowe kartki, znajdziemy tu również przy-

pisy i notatki samej autorki. Kolekcja książek, którego 

bohaterem jest młody czarodziej, jest dostępna eksklu-

zywnie w iBooks Store dla użytkowników urządzeń 

z iOS. Cena 9,99 euro. Język angielski.

               Największy internetowy serwis wideo wprowadza 

opłaty subskrypcyjne. Dostęp premium do zasobów wideo będzie nosił nazwę YouTube 

Red i ma kosztować 9,99 dol. Użytkownicy, którzy zdecydują się na opłacenie abona-

mentu, otrzymają dostęp do filmów bez reklam oraz 

możliwość odtwarzania poza siecią (offline). Niewątpliwą 

zachętą do przystąpienia do programu YouTube Red jest 

otrzymanie w prezencie dostępu do Muzyki Google Play. 

Usługa będzie aktywna od 28 października.

www.youtube.com

Wytwórnia filmowa Disneya uruchamia nowy serwis filmów na żądanie. W cenie  

9,99 funtów każdy będzie miał dostęp do najnowszych produkcji studia stworzonych  

dla dzieci i starszych odbiorców. Obok 

wideo użytkownicy będą mogli słuchać 

muzyki tworzonej z myślą o wytwór-

ni oraz książki z  logo Disneya.  

Z informacji, jakie pojawiły się do tej 

pory, wiemy, że VOD będzie dostępne 

tylko w Wielkiej Brytanii. 

www.disneylife.co.uk

http://www.youtube.com
http://www.disneylife.co.uk
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nowości sprzętowe

Nowy iMac

Chromecast 2 
Google wprowadza nową wersję urządzenia rozszerza-

jącego możliwości telewizora. Razem z Chromecastem 

otrzymujemy możliwość obsługi aplikacji z Google 

Play: Netflix, HBO Go, YouTube i wielu innych. Obok 

zmienionego wyglądu ułatwiającego montaż do portu 

HDMI w telewizorze nowy Chromecast to również 

szybszy standard sieci bezprzewodowej WiFi 802.11ac 

oraz wbudowane trzy anteny poprawiające zasięg 

i przesył danych. Nie są znane plany premiery tego 

urządzenia w Polsce. Cena — 30 funtów. 

www.google.com

Microsoft Surface Book 
Microsoft przedstawił swoją wizję laptopa o nazwie Surface Book. 

Urządzenie może być wykorzystywane jako standardowy laptop lub 

po odłączeniu ekranu staje się tabletem z ekranem czułym na dotyk.  

Nowy Surface napędzany jest przez procesory Intela 6. 

generacji. Urządzenie o wymiarach ekranu 13.5 cala potra-

fi na jednym ładowaniu wytrzymać 12 godzin pracy.  

Ceny zaczynają się od 1499 dolarów. 

www.microsoft.com

Apple wprowadziło do sprzedaży nową linię komputerów 

iMac. W ekranach 21,5 cala zastosowano ekrany Retina 

4K (4096 x 2304 pikseli). Komputery o przekątnej ekranu  

27 cali wspierają rozdzielczość Retina 5K (5120 x 2880 

pikseli). Wyposażono je w procesory Intela oraz przy 

bardziej wymagających ekranach karty graficzne AMD 

Radeon R9 z 2 GB pamięci wideo. Premierę miały również 

akcesoria sprzedawane w komplecie z nowymi kompu-

terami: Magic Keyboard, Magic Mouse 2. Ceny iMaców 

z ekranami Retina 5K zaczynają się od 8599,00 zł. 

www.apple.com

https://www.microsoft.com/surface/en-us/devices/surface-book
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Gadżety

Konost FF — aparat,  
na który czekam
Projekt Konost śledzę od samego początku jego powstania i kibicuję mu mocno,  

aby stał się rzeczywistością. Czym jest Konost? To bezlusterkowy aparat fotograficz-

ny z pełnoklatkową matrycą i prawdziwym, ręcznym dalmierzem. Zastanawiacie się 

pewnie nad zasadnością tworzenia tego typu aparatów. Niech odpowiedzą będą mode-

le kultowej Leiki lub zapowiedzi „włożenia” full frame do serii EOS M przez Canona.

Konost jednakże na tym tle wyróżnia się swoją „surowością”, czyli powrotem  

do dawnych czasów, kiedy automatyczne presety były czystym science-fiction. Konost 

FF mimo zastosowania najnowszych, cyfrowych technologii według założeń twórców 

będzie dawał swoim użytkownikom pełną swobodę i przyjemność z fotografowania 

dzięki zastosowaniu manualnych nastaw. 

Konost FF to 35 mm (pełna klatka) aluminiowy korpus, ręczny dalmierz pozwalający 

na precyzyjne ustawianie ostrości, matryca 20MP, ISO 100-6400, automatyczny balans 

bieli, presety dla różnych trybów fotografowania oraz optyczny wizjer z elektronicz-

nym wyświetlaczem.

Prezentowane prototypy wyglądają nader obiecująco. Ich design bardzo podobny jest 

do modeli Leiki, co odbieram jako pozytyw. Premiera wersji 35 mm planowana jest  

na początek 2016 roku, czyli już za chwilę. Pozostaje tylko czekać…

www.konost.com

http://www.konost.com
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Przegląd aplikacji iOS

Adobe Photoshop Fix
Adobe wypuściło ostatnio kilka ciekawych apli-

kacji na iOS. Jedną z nich jest Photoshop Fix 

— aplikacja do poprawiania zdjęć. Nie chodzi tutaj 

o setki filtrów, a o zbiór narzędzi, którymi może-

my faktycznie poprawić nasze zdjęcie. Znajduje 

się tutaj chociażby narzędzie „Heal” znane z desk-

topu, a to tylko jedna z wielu opcji tej aplikacji.

CEnA: Bezpłatna

Program w MAS

Aplikacja promowana przez Apple. Dzięki wbudowanym w nią 

kształtom można tworzyć różnego rodzaju ilustracje, ikony czy 

logotypy. Choć wbudowanych kształtów jest całkiem sporo, 

można dokupować kolejne poprzez In-App Purchases. Podczas 

pracy z ilustracją możemy nadawać kształtom własne rozmia-

ry, bawić się ich wyglądem oraz rzucanym cieniem.

CEnA: 1,99 €

Program w MAS

Prawdopodobnie każdy zna aplikację Tweetbot. 

Tym razem mamy nową wersję — 4. Jest to uniwer-

salna (również dla iPad) aplikacja do wygodnego 

korzystania z Twittera. Interfejs jest bardzo prze-

myślany, a jej główną przewagą nad konkurencją 

jest możliwość synchronizacji między platforma-

mi iPhone/iPad/Mac.

CEnA: 4,99 € 

Program w MAS

Assembly  
— Graphic design for everyone

Tweetbot 4

https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-photoshop-fix/id1033713849?mt=8&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/assembly-graphic-design-for/id1024210402?mt=8&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/tweetbot-4-for-twitter/id1018355599?mt=8&at=11l8qX
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Przegląd aplikacji OS X

iPulse
Program do monitorowania działania nasze-

go komputera. Pokazuje informacje o pracy 

procesora, transferach sieciowych, pamięci 

RAM, baterii, dyskach twardych i nie tylko. 

Dodatkowo jego wygląd można zmodyfiko-

wać, a dane mogą być podawane zarówno 

w formie graficznej, jak i tekstowej.

CEnA: 9,99 €

Program w MAS

Kapitalne, a do tego darmowe narzędzie 

do zamiany plików rastrowych do krzy-

wych. Jeśli nie masz Adobe Illustratora, 

w którego tego typu rozwiązanie jest 

wbudowane, to jest to świetny program 

dla Ciebie. 

CEnA: Bezpłatny

Program w MAS

Mały program stworzony do jednego rodza-

ju operacji na grafikach rastrowych. Dzięki 

niemu w prosty sposób pozbędziesz się tła ze 

zdjęcia lub wymażesz inny wskazany element. 

Oprócz kompletnego wymazywania jest 

również możliwość zmiany przeźroczystości  

zaznaczonego obiektu.

CEnA: 3,99 €

Program w MAS

ImageVectorizer

Cut Out Shapes Pro

https://itunes.apple.com/pl/app/ipulse/id1028916583?mt=12&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/imagevectorizer-converts-images/id1042548577?mt=12&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/cut-out-shapes-pro/id1044546261?mt=12&at=11l8qX
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TA bITwA  
 ROZEGRA SIę  
w TwOIM FOTELU
PRZEMySłAw MARCZyńSKI

https://twitter.com/pemmax
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właśnie  
znalazłeś się w środku 
jednej z największych potyczek. Ta batalia nie jest pierwszą, w jakiej brałeś udział. 

Jednak niewątpliwie będzie jedną z najbrutalniejszych i dotknie Ciebie w sposób 

najboleśniejszy. Twój porządek codziennego życia zostanie wywrócony. Twoje 

przyzwyczajenia zostaną zgładzone. Witaj na wojnie, gdzie polem bitwy jest odbior-

nik telewizyjny, a głównym celem działań bojowych i wszelkich strategii (łącznie 

z podstępem i zasadzką) jesteś Ty! 

Przeżyłeś już kilka 
podobnych wojen. Wyścig na pojemność dysków twardych w  komputerach. 

Nauczyłeś się wówczas, że nie musisz już szanować miejsca na dysku, a comie-

sięczne przeglądanie jego zawartości, kiedy sumiennie oddzielałeś dane ważne 

od śmieci nie ma już żadnego sensu. Następnie były piksele. Wyścig rozkręcał się 

na dobre. Jednak przy 12 megapikselach nawet producenci doszli do wniosku,  

że w tej przestrzeni marketingowej zrobiono już chyba wszystko. I zrozumieliśmy, 

że rozdzielczość aparatu nie jest najważniejszym parametrem aparatu telefoniczne-

go. Znalazłeś się również w środku zmagań o wolność muzyki. Pamiętasz, jak format 

MP3 kojarzył się tylko z pirackimi wersjami krążącymi po Torrentach? Niewiele 

osób wyobrażało sobie, że można za muzykę w takiej postaci płacić. Dziś poszliśmy 
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dalej. Nie dość, że kupowanie cyfrowej muzyki jest czymś normalnym, to jeszcze 

uiszczamy comiesięcznie opłaty za samo słuchanie piosenek. 

były te i zapewne inne trudy 
życia w świecie technologii. Teraz musisz być przygotowany na mocne uderzenie. 

Spokój, którym delektowałeś się w fotelu po pracy właśnie ulega całkowitej destruk-

cji. Musisz zmienić swoje przyzwyczajenia, a to już nie jest zwykła ingerencja  

w Twoje życie. To atak na suwerenność spędzania wolnego czasu. Przewrót zapla-

nowany przez Apple, który właśnie pokazał tak skrzętnie skrywany arsenał broni, 

jakim jest nowe Apple TV. 

wyobraź sobie, że oglądasz to, 
co chcesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Telewizja jest Twoja. Sam decydujesz, czy 

ulubiony serial pokaże się na szklanym ekranie o 19:00, czy może wygodniej Ci 

będzie rzucić na niego okiem nieco później, bo kolacja się przeciągnęła i dzieci nie 

chciały położyć się spać. Dziś telewizja dostosowuje się do nas, nie zaś my do usta-

lonej ramówki. Każda stacja telewizyjna to osobna aplikacja w Apple TV. Chcesz 

oglądać — płacisz. To bardziej niż naturalny stan, który zrewolucjonizuje nasze rela-

cje z odbiornikiem telewizyjnym. I musisz wiedzieć, że Apple jest zdeterminowane 

w sztuce przekonania Cię do swoich racji. Tak jak zrobili to z Muzyką w iTunes, 

sprzedając najwięcej albumów na świecie. Podobny plan czeka na nas z programa-

mi telewizyjnymi. I nie myśl, że jest to przypadek. 

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I to niemałe. Jak szacują anali-

tycy, rynek reklamy telewizyjnej w 2015 roku osiągnie w Stanach Zjednoczonych 
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79 miliardów dolarów. Inne źródła podają także, że do 2018 roku wydatki, jakie 

zostaną przeznaczone na reklamę, będą rosnąć w tempie średnio 3% rocznie  

(za eMarketer.com). Również nasz rynek reklamy telewizyjnej w tym roku wzrośnie 

o 2,6% (za ZenithOptimedia). Jest więc o co walczyć. 

Jak każda wojna również i ta 
przyniesie śmierć i zgliszcza. Będzie nim na pewno zgon cyrografu, jaki zawieramy 

na kilka miesięcy, a nierzadko na kilka lat u operatorów kablówek i telewizji sateli-

tarnych. Aplikacje w ATV oferują płatne subskrypcje na okres minimum miesiąca. 

Zatem jeśli oferta programowa nam się nie spodoba… ,,Hasta la vista”. Pośrednicy, 

którzy skutecznie odcinają kupony od produkcji stacji telewizyjnych, powinni prze-

myśleć strategię swoich działań na najbliższe lata. Ich obecność wcale nie jest tak 

klarowna jak dziś. Wygasają umowy takich gigantów jak HBO, pozwalając funk-

cjonować jako samodzielne „ciała filmowe”. Dlatego właśnie w USA na Apple TV 

uraczymy się HBO Now. Bez dodatkowych kosztów, płacimy tylko za dostęp do 

treści oferowanych przez tę stację. 

A gdy kurz bitewny opadnie... Ostatnie przyczółki broniących abonamentu wywieszą 

białą flagę. Pośrednicy treści zawieszą mundury na kołkach i nadejdzie normal-

ność. Telewizja przestanie kierować cyklem naszego dnia. Płacić będziemy za to,  

co chcemy oglądać. Treści chwycą nowy wiatr w żagle, bo łatwy dostęp do rozma-

itych kanałów tylko poprawi ich jakość. Tę bitwę już wygraliśmy — my, kinomaniacy. 
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nOwE APPLE TV  
PO KEynOTE
SEbASTIAn SZwARC

http://twitter.com/Behinder
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Mamy nowe Apple TV
No i stało się — najbardziej oczekiwane (przynajmniej przeze mnie) urządzenie 

Apple po trzech latach czekania wreszcie ujrzało światło dzienne. Mimo wcze-

śniejszych zapowiedzi nie zobaczyliśmy go na WWDC, dlatego też wrześniowa 

prezentacja była tym, na co czekało wielu ludzi. Nie bez znaczenia był fakt, iż Apple 

tym razem wynajęło znacznie większą aulę mogącą pomieścić 7 tys. ludzi. Był to 

znak, że szykuje się coś wielkiego i że będzie chodzić o telewizję. A przecież media 

to istotny składnik naszego życia, stąd byłem ciekaw, co też zaprezentuje Apple.

nowe urządzenie jest 
tak jak jego poprzednik czarne, lecz nieco wyższe. Oprócz jednego gniazda HDMI 

znajdziemy także port Ethernet, zasilanie oraz gniazdo USB, które jednak pełni jedy-

nie funkcję diagnostyczną. Zaskakuje brak optycznego wyjścia audio i Gigabitowego 

Ethernetu co oznacza, iż zamiast po kablu urządzenie szybciej może porozumiewać 

się poprzez WiFi, które w nowym modelu obsługuje standard 802.11ac. Zaskoczeniem 

dla mnie jest to, iż w sprzedaży będą dostępne dwa modele różniące się wbudo-

wanym dyskiem — 32GB i 64GB. Apple zapowiedziało premierę urządzenia na 

koniec października, wcześniej jednak wylosowani programiści mogli otrzymać 

całe urządzenie za równowartość jednego dolara. W naszej redakcji zaszczyt ten 

spotkał Jaromira, który już się intensywnie przygląda czarnej skrzynce, lecz zgod-

nie z warunkami umowy odmawia nam jak dotąd wszelkich komentarzy i fotek :)

Jaka ma być przyszłość telewizji wg Apple? Odpowiedzią są aplikacje. I rzeczy-

wiście, po raz pierwszy AppStore zagości na Apple TV. Na filmie zobaczyliśmy 

też odświeżony interfejs, bardziej płaski i utrzymany w jaśniejszych kolorach.  
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Żeby jednak nie było za prosto dla programistów, urządzenie dostanie własny system 

operacyjny tvOS. To już drugi nowy system, jaki prezentuje Apple w tym roku.  

Niby jest to iOS, jednak różnice są na tyle istotne, iż istniejące programy trzeba 

będzie przepisać, a inne całkowicie przemyśleć od nowa. W pierwszej kolejności 

zobaczymy z pewnością te napisane przez tych największych — Netflixa, Showtime 

i co mnie bardzo cieszy — MLB. 

Amerykańska liga baseballowa jest bowiem najbardziej zaawansowana technolo-

gicznie w rozumieniu nowego medium, jakim jest streaming na życzenie, a spółka 

córka MLB Advanced Media stoi za infrastrukturą pozwalającą działać HBO Now. 

W 2016 roku ma się pojawić odświeżony serwis dla miłośników hokeja, a być może 

i także NFL. Dzięki temu na ekranie telewizora możliwe będzie wreszcie oglądanie 

dwóch meczów naraz dzięki technologii picture-in-picture, co tak pięknie zade-

monstrowało na scenie właśnie MLB.

Ale to, co najbardziej ciekawe,
to obecność w  Apple TV Siri. Ten asystent głosowy potrafi już dużo i  to, co 

zaprezentowano na scenie, rzeczywiście robi wrażenie — możliwość wyszu-

kiwania głosowego interesujących nas filmów i  seriali, zaimplementowanie 

spotlighta do całego systemu sprawi, iż łatwiej będzie znaleźć to, czego się potrzebuje.  

Teraz bowiem sprawa nie jest wcale taka prosta — jeśli chcę obejrzeć np. „Dextera”, 

muszę wiedzieć, by go szukać w Showtime. A jeśli tego nie wiem? Muszę przeszu-

kiwać każdy kanał z osobna, co nie jest ani fajne, ani wygodne i właśnie od takich 

problemów ma nas uratować Siri. Niestety Siri TV będzie na razie działać tylko  

w 8 krajach, to o ponad połowę mniej, niż obsługuje Siri obecna w iPhone’ach.

Czy sam zdecyduję się kupić nowe Apple TV, skoro już posiadam starszy model? 

Obawiam się, że jednak nie. Apple bowiem kolejny raz stąpa po kruchym lodzie. 

Będąc marką globalną, znów przedstawia produkt, który jest przeznaczony przede 

wszystkim dla USA, co może bardzo mocno zantagonizować fanów tej marki, którzy 

nie zechcą płacić identycznej (a często większej) ceny niż amerykańska za funkcjo-

nalność mocno ograniczoną. 
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w Polsce 
poza spodziewanym w 2016 Netflixem nie mamy bowiem nic — ani Showtime, 

ani Hulu, ani HBO. Zapytania o dostępność w Polsce, skierowane przeze mnie do 

FOX-a i Disneya pozostały również bez odpowiedzi. Jeśli dWomniemana usługa 

telewizyjna od Apple również okaże się US-only będzie można się tylko zapłakać 

i zostać przy torrentach.

Chociaż paradoksalnie dla Polaków rozmiłowanych w nielegalnych rzeczach nowe 

Apple TV może być idealną odpowiedzią — istnieje bowiem duża szansa, że własne 

aplikacje stworzy zarówno VLC, jak i Plex — czy zostaną dopuszczone do AppStore?

W całej tej historii zaskakują mnie jeszcze dwie rzeczy — całkowity brak wzmianek 

o dostępności usługi Amazona oraz fakt, iż w trakcie prezentacji można było oglądać 

film, jaki się wybrało, bez uiszczania żadnych opłat. Być może było to zrobione na 

potrzeby demonstracji, ale pomyślmy - jeśli ta usługa ma wygodnie działać, zamiast 

płacenia za pojedynczy film lepiej zrobić miesięczną subskrybcję. Czy coś takiego 

zobaczymy na jesieni? 

Chciałbym, 
by Apple pozamiatał konkurencję, ma ku temu wszelkie szanse. Brak wsparcia dla 

4K nie przekreśla tego urządzenia, a jeśli rzeczywiście będzie tak dobrze współpra-

cować z resztą ekosystemu, to konkurencja w postaci Roku i Amazona ma się czego 

obawiać. To bowiem programiści stanowią najsilniejszy atut na platformie Apple, 

atut, którego żadna konkurencja nie jest wstanie pobić w krótkiej perspektywie. 

Jak na razie jednak brak informacji chociażby o dodaniu Apple Music na starym 

modelu sprawia, iż rezygnuję z usługi Apple i wracam muzycznie do Spotify. A jeśli 

nawet Apple nie będzie w stanie zmusić swoich medialnych partnerów do rozsze-

rzania dostępności usług na inne kontynenty, sen o przyszłości telewizji skończy 

się szybciej, niż się zaczął.

ZDJęCIA:  
apple.com



21

ZADbAJ
O SwOJE nARZęDZIA
KUbA bARAn

https://twitter.com/smartkidpl
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Od kiedy pamiętam, za każdym razem kiedy mam styczność z różnego rodzaju 

fachowcami czy specjalistami, zwracam uwagę na warsztat ich pracy. Najbardziej 

mnie interesują narzędzia, z  których korzystają. Nie chodzi mi tutaj wyłącz-

nie o osoby, które wykorzystują nowoczesne technologie. Zarówno informatyk,  

jak i stolarz ma olbrzymi wpływ na komfort swojej pracy. To, czy o niego dba, w mojej 

opinii wyznacza w pewien sposób jego wartość. 

Skąd ten temat? 
Na pewno w Waszych głowach pojawiło się teraz takie pytanie. Natchnęły mnie do 

jego poruszenia ostatnie informacje, które napłynęły z firmy IBM, która, jak wiecie, 

postanowiła zaoferować swoim pracownikom sprzęt firmy Apple. W krótkim czasie 

okazało się, że do obsługi bieżących problemów, które owi użytkownicy zgłaszają, 

potrzebnych jest zaledwie dwudziestoczteroosobowa grupa wsparcia technicznego. 

Wynika to z faktu, że jedynie 5% użytkowników urządzeń Apple zgłasza jakiekol-

wiek problemy. Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku sprzętu działającego pod 

kontrolą systemu Windows wskaźnik ten osiąga 40%, trudno nie dojść do jedno-

znacznych wniosków. 

IBM swoim ruchem udowodnił tezę, którą głoszę od dawna. To, co daje przewagę 

sprzętom, produkowanym przez Apple, to fakt, że stanowią doskonałe narzędzia 

pracy. Po pierwsze intuicyjność ich obsługi powoduje, że użytkownik nie traci czasu 

na poszukiwanie funkcji czy odpowiedniej drogi do przeprowadzenia potrzebnych 

mu operacji. Chwila z systemem OS X czy iOS dla osoby mniej lub bardziej orientu-

jącej się w obsłudze urządzeń elektronicznych pozwala odnaleźć się w interfejsie 

użytkownika. Wynika to z największego atutu tych systemów — intuicyjności. 
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Trudno nie docenić zaoszczędzonych frustracji, kiedy nie ma potrzeby wyszu-

kiwać, wydaje się, oczywistych, elementów systemu. Sam nie raz gotowałem się 

wewnętrznie, kiedy ktoś poprosił mnie o pomoc przy telefonie z zainstalowanym 

systemem Android. Poszukiwanie pozornie prostych funkcji potrafiło mi zająć  

wieczność. Przykro mi, ale oczekuję od technologii, że jej zawiłość kończy się tam, 

gdzie zaczyna się interfejs użytkownika. 

Kolejnym elementem 
jest stabilność
Chociaż przez ostatnie lata pod tym względem sytuacja nie wyglądała zbyt optymi-

stycznie, to dla użytkownika, który przesiada się z systemu Windows, OS X będzie 

synonimem skały. El Capitan wraca do najlepszych tradycji, które wyznaczył Snow 

Leopard i użytkownicy, którzy potrafią rozgrzać do czerwoności trzewia swoich 

komputerów z logo Apple, znów mogą się cieszyć stabilnością swoich maszyn.

Moja praca, w sporym uproszczeniu, polega na rozwiązywaniu problemów oraz 

potrzeb technologicznych i informatycznych osób, z którymi współpracuję. Przez 

lata udało mi się doprowadzić moje środowisko pracy do takiego poziomu i orga-

nizacji, że absolutnie nie zajmuje ono mojej uwagi. Będąc świadomym zakresu 

obowiązków, które na mnie spoczywają, posiadam odpowiedni zestaw aplikacji, 

makr oraz skryptów, które wspomagają wszelkie procesy. W skrócie staram się 

maksymalnie wykorzystywać potencjał technologii, które są w moim posiadaniu. 

Tutaj muszę zaznaczyć, że ten poziom udało mi się osiągnąć dopiero po przej-

ściu na sprzęt Apple. Urządzenia tej firmy dzięki wspomnianej stabilności,  
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intuicyjności i ogólnie pojętej solidności spowodowały, że moje narzędzia pracy 

nie wymagają dodatkowej uwagi i nie generują problemów. Służą mi doskonale, 

pozwalając skupić się na bieżących zadaniach. Jak pokazują dane od IBM, pracow-

nicy tej firmy, którzy przesiedli się na sprzęt z Cupertino, doświadczają aktualnie 

podobnych wrażeń. Mogą poświęcić swoją energię na produktywne wykonywanie 

zadań, a nie frustracje spowodowane brakiem współpracy ze strony technologii.  

Nareszcie otrzymali solidne narzędzia.

niezależnie od tego,  
jakiego są rodzaju, 
potrzebujemy narzędzi w codziennej pracy. W moim przypadku, jak zdążyliście 

się zorientować, jest to MacBook. Codziennie zamykamy wspólnie kolejne zada-

nia i daje mi on ten najważniejszy dla mnie komfort świadomości, że kiedy zajdzie 

potrzeba, zawsze będzie gotów do działania. Ostatecznie zaufanie jest podstawą 

każdej udanej współpracy. On wielokrotnie udowodnił mi, że jest gotów, zawsze, 

bez zająknięcia i obaw przed czekającym nas wyzwaniem. Tak właśnie postrze-

gam porządne narzędzia i tylko takich Wam życzę. Niestety, najczęściej wymaga 

to większego wkładu finansowego, jednak o wydatku zapomnicie po kilku dniach, 

a o jakości używanego na co dzień produktu nigdy — a przynajmniej nie w czasie, 

kiedy będzie on Wam służył w codziennej pracy lub rozrywce. 
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Z wIZyTĄ  
w nAJwIęKSZyM 
MUZEUM APPLE  
w POLSCE
PRZEMySłAw MARCZyńSKI

https://twitter.com/pemmax
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Wydając numer specjalny Retro z artykułami sprzed kilku lat, nie spodziewałem się, 

że będzie on przyczynkiem do spotkania z człowiekiem, który jest zafascynowany 

marką Apple. Mówię o prawdziwym zauroczeniu, nie zaś przelotnej „miłostce” do 

nowego iPhone’a. Od Michała Galubińskiego miałem okazję nasłuchać się o jego 

projekcie MacMuzeum. Trudno było zatem oprzeć się zaproszeniu do odwiedzin 

w muzeum, które mogłoby stać się prawdziwą Mekką dla użytkowników sprzętu 

Apple. MacMuzeum gromadzi bogate zbiory komputerów, których historia sięga 

początków firmy z Cupertino. Ilość eksponatów potrafi wprowadzić w stan osłupie-

nia, a jak się dowiedziałem w rozmowie z Michałem, to jest dopiero początek... 

Przemysław Marczyński: Jak rodziła się pasja kolekcjonowania starych komputerów?

Michał Galubiński: Dawno, dawno temu, za Oceanem spotkało się dwu gości o imieniu 

Steve … ale to długa historia, na kilka biografii i filmów. 

Pierwszy raz spotkałem się z Macintoshem podczas praktyk w Polskich Książkach 

Telefonicznych. Posadzono mnie przed kompem, dano dyskietkę i kazano coś 

zrobić. O ile włożenie poszło mi sprawnie, o tyle wyjęcie wprawiło w konsternację.  

Minę musiałem mieć zacną, bo ktoś litościwie wziął myszkę i wywalił dyskietkę do 

kosza … przypuszczam że kolejna mina była jeszcze lepsza, a ja wpadłem po uszy. 

Potem miałem okazję popracować na kilku różnych sprzętach, jednak dopiero 

wypuszczenie Mac Mini spowodowało podjęcie słusznej decyzji zakupu pierwszego 

własnego kompa z logiem Apple. Ten Mini bardzo szybko mnie przekonał do prze-

siadki na MacBooka Pro, któremu jestem wierny do dziś. 

http://mojmac.pl/2015/08/18/retro-wydanie-specjalne/
https://www.facebook.com/MacMuzeum
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Cały ten ciąg zdarzeń spowodował u mnie poczucie, że przez wiele lat traciłem 

możliwość kontaktu z niesamowitym sprzętem. To mocno negatywne uczucie 

spowodowało, że zapragnąłem mieć 2—3 sztuki, kultowych dla mnie sprzętów. 

Padło na Cube i „mydelniczkę”. Dobrane kolorystycznie, stanęły w moim pierwszym 

(albo drugim) biurze, na honorowym miejscu. Jak to z pasją bywa, na tych dwu się 

nie skończyło. Kolejne przybywały raz na jakiś czas i lądowały po wyczyszczeniu 

w kartonach albo degradowały pozycję tych już wystawionych. 

PM: Muszę Ci się przyznać, że nie widziałem w żadnym sklepie tylu różnych kompu-

terów Apple. Ile zgromadziłeś do tej pory urządzeń w MacMuzeum?

MG: Nie wliczając w to maszyn, które są używane do pracy oraz tych przeznaczonych 

na części, to 47. Zliczając jeszcze wszystkie inne sprzęty z logiem Apple, będzie koło 

200, a dodając peryferia i różne dziwne urządzenia, dobije się pewnikiem do 300. 

PM: Widzę tu naprawdę stare komputery. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że te 

wszystkie maszyny są sprawne?

MG: Ze wszystkich komputerów 3 są niesprawne, ale ich naprawa jest możliwa 

i cenowo w granicach rozsądku. Kwestia czasu i wyszukania części. Przykładowo 

Macintosh Portable pięknie działa, jedynie brakuje mu baterii. A ten model nie 

jest zasilany bezpośrednio z transformatora/zasilacza tylko właśnie przez ogniwa 

(ładowana jest tylko bateria, z której zasilanie pobiera płyta główna). Niestety, odpo-

wiedniki produkuje firma w Stanach Zjednoczonych i nie mogą one być eksportowane 



28WYWIAD 28wywIAD

do Polski (dokładnej przyczyny mi nie podano — albo są traktowane jako materiały 

niebezpieczne, albo są objęte zakazem eksportu technologii). W rachubę wchodzi 

przemyt albo własnoręczna przeróbka, czym się to zapewne skończy. 

PM: Zatem jak udaje Ci się wzbogacać zbiory MacMuzeum? Musisz też jakoś „ożywiać” 

zepsute konstrukcje.

MG: Często pomagają serwisy aukcyjne, w równym stopniu polskie Allegro, jak i ebay. 

Kilka sztuk zdobyłem dzięki znajomościom i osobom, które pozbywają się swoich 

kolekcji, a wcześniej złapaliśmy kontakt. A co jest najmilsze z tego wszystkiego  

— kilka zostało mi ofiarowanych. Co do części … tu będę skryty. Zdobycie nowych 

elementów do komputerów sprzed 10–30 lat to niezła zabawa, ale i polowanie 

z nadzieją, że jakiś inny „popapraniec” nie wpadnie na trop i cię nie przebije/podku-

pi. Ale ogólnie mogę podpowiedzieć 3 kierunki. Przede wszystkim Stany, potem 

Chiny, a kolejny to likwidowane zapasy z serwisów na całym świecie. 

PM: Jaki jest najstarszy komputer w MacMuzeum?

MG: Macintosh Classic 128K, mój egzemplarz jest z 1985 roku. 

PM: Rozmawiając z ludźmi, którzy posiadają tak specyficzne hobby jak stare kompu-

tery, na pewno natknąłeś się na ciekawe historie.

MG: Więcej nieciekawych :D Szukanie sprzętów jest raczej mozolną i nudną sprawą. 

O wiele fajniejsze są reakcje osób widzących sprzęt — np. pisk i taniec radości będą-

cy połączeniem breakdance, twista i walca. Może nie ciekawe, ale bardzo fajne jest, 

jak ludzie zamiast sprzedawać maszyny, dowiadując się, gdzie ma powędrować, 

przekazują ją nieodpłatnie. Najfajniejszy taki przykład to małżeństwo ze Stanów, 

które sprzedało nam działającego PowerBooka z kupą oprogramowania za 30 $ 

i sfinansowało transport, który wyniósł wg moich szacunków koło 200–300 $. Albo 

nasz przyjaciel — 4Decision. Udostępnił nie tylko powierzchnię, ale i meble oraz 

przekazał już jeden eksponat. 
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PM: Czy w MacMuzeum są tylko komputery?

MG: Nieeeeeee, MacMuzeum powinno się raczej nazywać AppleMuzeum. Mamy 

potężną kolekcje iPhone’ów, która powstała w sumie nie na potrzeby muzeum,  

ale stały się jego częścią. Po prostu projektuję aplikacje mobilne i potrzebuję do 

testów urządzeń o wszystkich rozdzielczościach. Po premierze iPhone’a 6S niestety 

kolekcja iPhone’ów ma braki, bo do tej pory brakowało jednego modelu (iPhone 4S).  

Mamy też spore zbiory iPodów, z czego kilka rzadkich modeli. Możemy się też 

pochwalić skompletowaniem wszystkich kolorów z różnych serii odtwarzaczy 

muzycznych. Sporo też różnych akcesoriów i ciekawostek. 

PM: Ile czasu zajmuje Ci pielęgnowanie tych wszystkich komputerów? Trzeba tu 

przecież od czasu do czasu zetrzeć kurze. A komputerów przybywa.

MG: Po zdobyciu egzemplarza poświęca się mu najwięcej czasu. Trzeba go wyczyścić 

zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Czasem podmienić części, zainstalować czysty 

system i oprogramowanie. Późniejsza pielęgnacja właściwie polega na odkurze-

niu sprzętu — włączany sporadycznie wewnątrz jakoś specjalnie się nie brudzi. 

Z iPodami sobie poradziłem. Znalazły się w ramkach za szkłem, iPhone’y są raczej 

używane do testów, więc kurz się nie zbiera. Problemem są faktycznie komputery, 

które co najmniej raz w tygodniu powinno się odkurzyć. I „powinno” jest tu słowem 

kluczem. Ze względu na to, że priorytetem jest praca, pielęgnacja hobbystycznych 

zbiorów jest zdecydowanie nieregularna. Ktoś mi ostatnio zasugerował nabycie 

sprzętu, który by proces uprościł, tak aby nie zajmował kilka godzin. 

PM: Czy jest jakaś grupa użytkowników, którzy mają podobne hobby? Wiesz,  

ilu takich maniaków jak Ty jest w Polsce?

MG: Najwięcej jest zbieraczy iPodów. Są relatywnie tanie i nie zajmują miejsca… a to 

w Polsce są mocne argumenty. Sporo osób, które poznałem, zbiera stare komputery 
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w ilościach maksymalnie 2—3 sztuk. Traktują je jako element wystroju domu lub 

biura. Przyznam się, że ja też tak zamierzałem. Jak wspomniałem na wstępie, miała 

to być jedynie ozdoba biura. Miałem okazję poznać kilka osób posiadających nieco 

większe zbiory, ale poupychane w kartonach w garażu. Aby ktoś wystawiał na półkach 

kolekcję… w naszym kraju nie widziałem. 

PM: Jaki jest według Ciebie najpiękniejszy komputer Apple?

MG: Gdybym musiał wymienić tylko jeden, to nie dałbym rady, żal by mi było każde-

go, który pominąłem. Więc przewrotnie podzielę sobie na kategorie. 

Jeśli chodzi o desktop, niepodzielnie króluje Macintosh Cube. Ta kostka bez ani 

jednego wiatraka nie tylko jest minimalistycznie piękna, ale i do dziś bardzo ceniona  

np. przez osoby lubujące się w słuchaniu muzyki — jest po prostu idealnie cicha. To też 

kwintesencja designu — połączenia piękna, wykorzystania możliwości materiałów 

użytych do wykonania, funkcjonalności oraz technologii. Pleksi nadaje sprzętowi 

lekkości i daje wrażenie unoszenia się idealnej, szarej kostki. W połączeniu z pery-

feriami to orgazm doznań wizualnych. 

Laptop — tu może Cię zaskoczę — MacBook White Unibody, model z 2010. Jest on 

tak minimalistyczny, że dopiero obecne modele MacBook się do niego zbliżają. 

Biała bryła z szarą gumą pod spodem na całej powierzchni. Zaokrąglenia po bokach, 

które powodują, że komputer tak przyjemnie się trzyma zarówno w ręku, jak i na 

kolanach. Mam wrażenie, że w dużo cieńszej wersji i może z innego materiału,  

ale Jonatan Ive wróci do tej koncepcji. 

No i pośrednia kategoria — All-in-One — gdzie muszę wymienić dwa. Pierwszy  

ze względu na wiek niech będzie Macintosh Classic. Sprzęt, który do dziś robi 

wrażenie. Koncepcja w swojej prostocie i uniwersalności wyprzedziła wszystkich 

konkurentów o lata świetlne. Połączenie designu, technologii i oprogramowania 

bliskie ideałowi … oczywiście na tamte czasy. Naprawdę, ilekroć odpalam Classica, 
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jestem pod wrażeniem pracy projektantów, inżynierów i programistów Apple.  

Nawet śmieszna „rączka” powoduje zdziwienie dziś, wśród osób, które nie miały 

wcześniej styczności z tym modelem. 

Nie miałem okazji poznać się bliżej z Apple Classic i dużo większy sentyment 

i zachwyt wzbudza we mnie konstrukcja znacznie młodsza. Pierwsze miejsce w moim 

sercu (w tej kategorii) należy do iMaca G4, popularnie zwanego „lampką”. Pamiętam,  

jak ze ślinotokiem patrzyłem na ten sprzęt i jaką satysfakcję sprawiało mi przy-

cupnięcie przed jego ekranem. A potem frustracja człowieka napełniała, gdy musi 

siadać i pracować przy blaszanym pudle peceta. Co najmniej raz na tydzień człek 

wchodził na stronę apple.com, aby móc się rozkoszować tym designem. Chyba już 

mówiłem wcześniej, że trza być mocno zakręconym? 

PM: Który komputer jest dla Ciebie najcenniejszy z całej kolekcji?

MG: Jeśli by patrzeć na cenę, to Macbook Pro Retina 15˝, na którym piszę ten tekst 

i na co dzień pracuję :D Nie patrząc na cenę, to zdecydowanie Cube (oba modele). 

PM: Czy jest jakiś komputer, który uważany jest za białego kruka wśród hobbystów?

MG: Poza Apple I za około milion złotych? Bardzo pożądany przez kolekcjonerów 

jest TAM (Twentieth Anniversary Macintosh), śliczna i jednocześnie koszmarna 

(tak! można chcieć to przytulić i jednocześnie wywalić za okno) maszyna wypro-

dukowana na 20-lecie Apple. Horrendalnie droga i przywożona klientom limuzyną. 

W rękach kolekcjonerów jest kilka sztuk nierozpakowanych, a kompletne w dobrym 

stanie są wyceniane na około 10 tys. zł. TAM jest jednak do dostania w odróżnieniu 

od Apple Lisa I czy II — ten komputer, działający (już nieważne, w jakim stanie) 

to rarytas. Dość poszukiwane są sprzęty nowe, najlepiej nigdy nierozpakowane  

— w folii. Trzeba sobie jednak powiedzieć, że taki jeden święty graal nie istnieje, 

sporo zależy po prostu od sentymentów zbieraczy. 

Są jeszcze oczywiście prototypy i egzemplarze wykonywane dla niewielkiej grupy 

odbiorców, które nie trafiły do sprzedaży detalicznej (takie jak MessagePad w wersji 

deweloperskiej czy choćby Apple TV z roku 94). Choć tu przyznam się, że z jednej 

strony oczywiście chęć uzupełnienia zbiorów jest spora, ale jeśli miałbym wybrać 

równie cenny seryjny produkt z tęczowym jabłuszkiem, to wybrałbym ten, którego 

zwykli konsumenci mieli okazję używać. 
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PM: Jaki model komputera chciałbyś mieć 

najbardziej — a którego jeszcze nie masz 

w kolekcji?

MG: Z wielkim śmiechem mogę krzyknąć: 

Apple I :D, ale jestem realistą. Jak zadałeś 

to pytanie pierwszy raz, to tą odpowiedzią 

był TAM … ale już go mam. Co prawda, jest 

niekompletny i do poważnego remontu… 

ale mam. Parę lat pracy i go uruchomię! 

Na równi z TAM jest Lisa i bardzo blisko 

cała lista: 

 > Apple II 

 > Apple III 

 > Apple Macintosh XL 

 > Apple Color Classic 

 > Apple Quadra 900 

 > Apple Quadra 840AV 

 > Apple Macintosh TV 

 > Apple PowerMac 5200 

 > Apple PowerMac 9600 

 > Apple PowerMac G3 (All-in-One) 

 > Apple PowerBook 5300 

 > Apple Macintosh DuoDock 

 > Apple Apple TV (1st gen) 

 > Apple QuickTake 100 

 > Apple QuickTime Video Conferencing 

Camera 100 

 > Apple QuickTake 150 

 > Apple QuickTake 200 

 > Apple Monitor III 

 > Apple Monitor II 

 > Apple Iic Flat Panel Display 

 > AppleColor Monitor 100 

 > AppleColor Composite Monitor 

 > Apple Macintosh Portrait Display 

 > Apple Macintosh 12-inch RGB 

 > Apple Studio Display 15-inch 
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 > Apple Macintosh Mouse 

 > Apple Mouse IIc 

 > Apple Desktop Bus Keyboard (black) 

 > Apple MassagePad 110 

 > Apple MassagePad 130 

 > Apple MassagePad 2100 

 > Apple Scanner 

 > Apple Color OneScanner 1200/30 

 > AppleDesign Powered Speakers 

 > AppleDesign Powered Speakers II 

PM: Ile kosztuje Cię wyremontowanie jednego komputera?

MG: To bardzo zależy od daty produkcji. Znalezienie części to ruletka — czasem  

ta sama część kosztuje 10 $, a czasem 10 000 $. To też zależy od tego, co jest do wymia-

ny/odnowienia. Jeśli tylko obudowa, to szukanie części jest tylko trudne, a koszty 

(jeśli nie zależy nam na czasie) stosunkowo małe. Jeśli natomiast do wymiany jest 

elektronika… to trudność rośnie geometrycznie wraz z każdym rokiem wstecz. 

Trzeba pamiętać, że elektronika się psuje z czasem coraz częściej, w odróżnieniu 

od elementów zewnętrznych, które niszczone są losowo. 

Ale pewnie chcesz konkretów — zdobycie kompletnych i fabrycznie nowych części 

np. do białego MacBooka Unibody dzięki szczęściu wyniosło trochę ponad 200 zł.  
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Jedna część przywędrowała z Chin, a 3 kolejne w jednej paczce z USA. Gratis dostałem 

jeszcze górną pokrywę do czarnego MacBooka. W tym połowa kosztów to transport. 

A np. zdobycie kompletnego i fabrycznie nowego kadłubka do PowerBooka G4 12˝ 

to koszt 1500 $ z transportem … dlatego biedak czeka na inną okazję. 

PM: Zdradzisz, jaka jest wartość zgromadzonych komputerów?

MG: Duża. Resztę zakryje zasłona milczenia. 

PM: Czy kolekcję jest prezentowana szerszemu gremium? 

MG: Jeszcze nie. Wystawa jest obecnie w firmie, w której mam kontrakt na wykonanie 

aplikacji webowej (4Decision), i samo to, że znoszą obecność takiej ilości „złomu”, 

jest już wielkim ukłonem w stronę muzeum. Za co bardzo muszę im podziękować. 

Ale jak sam doświadczyłeś, jest możliwość umówienia się i zobaczenia kolekcji. 

Kilka osób skorzystało z takiej opcji. Zorganizowanie wystawy ogólnodostępnej to 

są pewne koszty stałe, i tu bez sponsora nie ma co marzyć o takiej formie wystawy. 

Mam marzenie, że kiedyś się uda. 

PM: Jak można zatem wesprzeć MacMuzeum?

MG: Potrzeb jest cała masa, wcześniej na przykład podyktowałem ci całą listę sprzę-

tu, który marzy nam się w kolekcji. Zapomniałem wspomnieć tam o  iPodach. 

Najbardziej poszukuję dwóch modeli — Harry Potter edition i The Beatles edition). 

Z mniej poważnych spraw to potrzeba specjalnych mebli do wystawy czy mate-

riałów reklamowych Apple. Sporym problemem jest ściąganie sprzętu ze Stanów 

Zjednoczonych. To nie tylko olbrzymi koszt, ale też spore wyzwanie logistyczne. 

Dalej wymieniając, renowacja sprzętów … nie jestem w stanie zająć się wszystkim. 

Fajnie by było, jakby ktoś ze mną chciał się zaangażować w rozbudowę zbiorów. 

Poszukiwania na własną rękę są jednak dość czasochłonne. Zebranie społeczno-

ści, która by powiadamiała, że coś interesującego znalazła, byłoby bardzo pomocne.  

Ale najpoważniejszą sprawą jest przestrzeń i możliwość udostępnienia zbiorów bez 

żadnych ograniczeń. Jak już wspomniałem wcześniej, są to stałe koszty. Tu dochodzi 

jeszcze kwestia zatrudnienia kogoś, kto dopilnuje spraw bieżących, ubezpieczenia … itd.  

Gdybyście 

chcieli wesprzeć 

MacMuzeum 

i skontaktować 

się z Michałem 

Galubińskim, 

możecie to zrobić 

pisząc, na adres: 
mm@macmuzeum.pl

Zdjęcia: 

Agnieszka 

Lewandowska

mailto:mm%40macmuzeum.pl?subject=
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Często słychać opinię, że w Polsce Apple TV jest nieprzydatne. Czy rzeczywiście? 

Spójrzmy, co możemy oglądać wraz z moją subiektywną oceną.

FILMY 
na początek najważniejszy kanał. Mnóstwo filmów do zakupienia i do wypożycze-

nia czytelnie oznaczone i posortowane. No może z jednym wyjątkiem — nigdy nie 

jestem pewien, czy film ma tylko polskiego lektora czy też wersję oryginalną i napi-

sy. No i w Polsce nie uświadczymy „Movies in the Cloud”, jeśli więc skasowaliście 

zakupiony film, musicie pisać do Apple — przyślą Wam link do pobrania. 

Ocena: 4 

ZWIASTUNY
Jak w tytule, trailery, trailery i jeszcze raz trailery. Głównie najnowsze produkcje. 

Znakomita rzecz, jeśli chcemy być na bieżąco, a nie chce nam się ciągle szperać 

w YouTube. 

Ocena: 4

MUZYKA
Kolejny najważniejszy kanał, tym razem brama do sklepu muzycznego Apple. 

Interfejs podobny do tego z urządzeń mobilnych. Przy dużej bibliotece posiadanych 

utworów przewijanie przy pomocy pilota nie należy do najwygodniejszych czyn-

ności. Utwory zakupione w iTunes można odsłuchiwać z chmury. 

Ocena: 4
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MLB.TV
to przykład znakomitej usługi, opakowanej w przeciętny interfejs będący daleko 

w tyle w stosunku do tego, co oferuje aplikacja MLB At Bat. Jedno przewijane menu 

z prawej strony, gdzie dostaniemy do wyboru możliwość zalogowania się, ogląda-

nia dziennych podsumowań rozgrywek oraz właściwe menu, w którym wybieramy 

mecz do obejrzenia. Mimo uboższych możliwości świetnie wykorzystano klawisze 

kursora w pilocie, dzięki którym w trakcie gry można przeskakiwać po momen-

tach, w których coś się dzieje. By w pełni korzystać z kanału, wymagana jest płatna 

subskrypcja. 

Ocena: aplikacja na 3+ usługa na 5

NFL
świeżak w portfolio kanałów, dawniej NFL Now. Obecnie aplikacja przebudowana, 

wszystko czytelnie rozpisane z jednym wyjątkiem — gdy jakiś mecz trwa na żywo, 

nie powinno być do wyboru opcji „Condensed” ;) Zawiera bezpłatny kanał tv NFL 

Now, który niestety w nowej odsłonie wciąż co jakiś czas się zacina. Do pełni dzia-

łania wymagane jest wykupienie Game Pass. 

Ocena: Aplikacja na 4 usługa na 4+

NHL
dla miłośników hokeja, przed rozpoczęciem sezonu kupno subskrypcji nie jest 

dostępne, dlatego nie byłem w stanie przetestować usługi. Bardzo proste menu. 

Dzięki współpracy z MLB usługa i aplikacja ma być całkowicie przebudowana w 2016. 

brak oceny

CBS Sports
tegoroczna nowość, nie znajdziecie tutaj pełnych transmisji sportowych, jednak 

mnóstwo relacji NFL, NCAA, NBA, MLB i golfa. Do tego analizy z fikcyjnych lig 

Fantasy i fragmenty oryginalnych magazynów z CBS. Przejrzyście, ale bez specjal-

nych rewelacji. 

Ocena: 3+

TED
wreszcie jest. I to w jaki sposób. Ponad 2 tysiące wykładów TED na wyciągnięcie 

ręki. Po zalogowaniu aplikacja synchronizuje nasze playlisty, do tego świetny system 

podpowiadania i podział na prezentacje w zależności od tego, czy na przykład mamy 
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ochotę na coś naukowego albo na coś na poprawę chandry. Mnóstwo treści i dostęp 

do polskich napisów, które niezmordowanie tworzy społeczność, sprawia, iż to jest 

absolutny „musiszmieć”. 

Ocena: celująca

Red Bull TV
Ciekawy kanał, na którym znajdziecie zarówno muzykę (np. streamy z festiwa-

lu Lollapallooza), jak i całe mnóstwo sportów. Przy czym, jak to Red Bull, będą to 

głównie sporty uchodzące za dziwne lub ekstremalne. A więc X-Games, wyścigi 

terenowe, Air Race, windsurfing itp. Na Red Bull można było obejrzeć także prawie 

pięciogodzinną transmisję na żywo z Run for Life. 

Ocena: Dla miłośników 5, dla innych 4

UFC.TV 
UFC to amerykańska federacja MMA, czyli kombinowane sztuki walki. Nie zobaczy-

my tu raczej polskich wydarzeń. Do pełnego korzystania wymagana jest subskrypcja, 

ale uwaga — gale typu pay-per-view są płatne dodatkowo. Nie miałem okazji prze-

testować tego w praniu, gdyż UFC mnie nie fascynuje. Stąd brak oceny, jednak dla 

miłośników tego sportu pozycja obowiązkowa.

WWE Network 
o aplikacji szerzej piszę w poprzednim numerze. Bez wykupienia subskrypcji nie 

zobaczymy na tym kanale nic. I to największy minus.

Bloomberg TV
bardzo ucieszyłem się z pojawienia się Bloomberga na ATV. Kanał jest bezpłatny, 

zawiera mnóstwo analiz giełdowych, technologicznych i motoryzacyjnych. Zwraca 

uwagę osobna kategoria „All about Apple”:), a do tego, co warto podkreślić, mamy 

także za darmo stream na żywo 24/7. 

Ocena: 5

ABC News 
jedyny dostępny w Polsce kanał z oferty amerykańskiej sieci publicznej. Jak nazwa 

wskazuje, dużo wiadomości, magazynów, fragmenty programów takich jak „Good 

Morning America”. Co ciekawe, kanał nadaje na żywo aż trzy różne streamy 24/7. 

Świetny zamiennik CNN. 

Ocena: 5
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WSJ Live
bardzo słaby kanał. Jest trochę zapisanych materiałów do odtworzenia, WSJ nadaje 

na żywo, ale w bardzo nieregularnych porach i jest duża szansa, iż akurat nie trafi-

cie w porę z chęcią oglądania. Ja usunąłem bez żalu. 

Ocena: 2

YouTube 
co tu komentować. YouTube’a każdy zna. Brama do ogromnej ilości treści, co spra-

wia iż wyszukanie tego, co nas interesuje, może zająć trochę czasu. Po wygodnym 

uwierzytelnieniu wszystko nam się pięknie synchronizuje. 

Ocena: 5

VEVO
to jeden z partnerów YouTube, ma zresztą w tym serwisie ogromną liczbę swoich 

kont przypisanych do poszczególnych wykonawców. VEVO to funkcjonalny odpo-

wiednik MTV — tego, które jeszcze grało muzykę w latach 90. Teledyski, dokumenty, 

playlisty ustawiane wg rodzaju muzyki sprawią, że z pewnością dobrych nutek nam 

nie zabraknie. 

Ocena: 5

DailyMotion 
Francuska odpowiedź na YT, dużo ustępuje mu popularnością, interfejs wygodny, 

dużo treści niezależnych i niszowych. 

Ocena: 4

Tastemade
Bezpłatny kanał kulinarny to to, czego brakowało dotąd na Apple TV. Niektóre treści 

dostępne za bardzo niewielką opłatą roczną. Relacje z wypraw w różne kulinar-

ne zakątki, przepisy na intrygujące potrawy itp. Makłowicza tam nie obejrzymy,  

ale kanał daje radę. 

Ocena: 4, a dla pasjonatów gotowania 5

Young Hollywood
Plotki z życia celebrytów, czasem można tam znaleźć relacje z jakichś paneli  

ComiCon. Poza tym poziom wybitnie dla gimbazy. Najlepiej skasować i zapomnieć.
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Quello Concerts
serwis z wszelkiej maści koncertami. Niestety trial nie przekonał mnie do płacenia 

za tę usługę w Polsce, gdyż wielkość katalogu jest znacznie ograniczona w porów-

naniu z USA. 

Ocena: 3 

VIMEO
tego serwisu też nie trzeba przedstawiać. Nie tak potężny portal jak YouTube i najwy-

raźniej ma problem z wyszukiwaniem i indeksowaniem swoich treści. Plusem jest 

to, iż treści są wolne od reklam. 

Ocena: 3+

Crunchyroll
jedyny legalnie dostępny w Polsce serwis oferujący anime. Tylko dlaczego mimo 

subskrypcji wciąż nie ma polskich napisów? Duży minus. 

Ocena: dla fanatyków 5, a tak to 3-

Flickr 
najpopularniejszy serwis do publikowania zdjęć posiada dość prostą aplikację. 

Jest to jednak świetne źródło pięknych fotek, w sam raz, gdy zimowym wieczo-

rem siedzimy w fotelu, popijając kawę, i chcemy przypomnieć sobie nieco wrażeń 

z letnich wakacji. 

Ocena: 4

NBA
pozycja obowiązkowa dla fanów koszykówki. Bez wykupionej League PASS obejrzy-

my tylko krótkie podsumowania z meczów. Bardzo prosty interfejs będący daleko 

w tyle za możliwościami aplikacji na iOS. Oprócz tego za dodatkową opłatą uzyska-

my dostęp do kanału telewizyjnego nadającego 24/7 

Ocena: 3+, dla fanów 5.

Jak widać, to, co oferuje Apple TV, to nie tak mało i dla wielu użytkowników będzie 

to więcej, niż potrzeba. W kolejnym artykule opiszę, jakie treści nas omijają z powo-

du zamieszkania w Polsce.

ZDJęCIA:  
apple.com
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Jak można się spodziewać, 
Apple TV przeznaczone jest głównie na rynek amerykański i tam funkcjonalność 

urządzenia jest największa, co oznacza, że dostępność treści jest tam znacznie 

szersza niż u nas. Jako przyczynę tego stanu rzeczy można upatrywać problemy 

z licencjonowaniem treści, w co jednak nie chce mi się wierzyć w przypadku takich 

potentatów jak Disney, FOX i HBO, które są od dawna obecne nad Wisłą. Jednak 

żadna z powyższych firm, do których skierowaliśmy zapytanie, nie chciała udzielić 

odpowiedzi na temat istniejącego stanu rzeczy. Wniosek jest jeden — albo im nie 

zależy na polskim kliencie, albo wciąż są zapatrzone w tradycyjne kanały dystry-

bucji. Czego więc nie obejrzymy w Polsce?

Netflix 
tej platformy chyba nie trzeba przedstawiać. Ogromny zasób treści w dostępie  

na żądanie i bardzo niskim abonamencie miesięcznym. Ze względu na bibliotekę 

bajek i filmów dla młodzieży skarb dla każdego rodzica. To tu narodził się „House 

of Cards” , „Orange is new black” czy „Daredevil”.

HULU
wspólny projekt joint-venture ABC, Foxa, CW i NBC nadaje produkcje tych właśnie 

telewizji. Stacja krytykowana za umieszczanie reklam obecnie wprowadza nowy, 

droższy abonament Plus, który będzie ich pozbawiony. Znajdziemy tam zarówno Star 

Treki, jak i trudno dostępne gdzie indziej anime. Niestety, Hulu okopało się w USA 

i najwyraźniej nie ma zamiaru nadawać w Europie, a od jakiegoś czasu zaczął także 

blokować konta ludzi nielegalnie obchodzących blokady regionalne dzięki VPN.
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HBO
wielki prywatny nadawca od kilku lat także obecny w Europie. Nie chce jednak 

udostępnić u nas usługi HBO Now, a HBO Go, mimo że obecne na ATV w USA, 

w Polsce jest niedostępne. Gdzie tu logika? 

Showtime
ostatni z Wielkiej Czwórki dość późno dołączył do firm, które oferują dostęp nieza-

leżny od abonamentu kablowego. Jeśli jednak mamy wykupioną amerykańską 

kablówkę, obejrzymy chociażby „Dextera” i „Homeland” w Showtime Anytime.

Disney
kolejny potentat medialny posiada na urządzeniu aż trzy kanały: Disney, Disney 

Junior i Disney XD. Dostęp wymaga jednak weryfikacji u operatora kablowego. 

Pomimo że te programy są dostępne w polskich kablówkach, z niewiadomych przy-

czyn usługi na życzenie u nas brak.

WatchESPN 
gigant sportowy należący do Disneya wciąż wzbrania się przed stworzeniem nieza-

leżnej usługi, nie chcąc utracić dochodów z opłat kablowych. W Europie nieobecny, 

co dziwi, zważywszy że w Polsce dostępna jest oficjalnie appka ESPN Player.

FOX
w USA obecny jako Fox Now i FX Now. Dostęp znów jedynie po weryfikacji kablo-

wej, za to cała masa rzeczy od „Chirurgów” do „Wayward Pines” i „The Strain”.

PBS
kolejna ogólnonarodowa stacja mająca status telewizji publicznej. Występuje także 

w wersji PBS Kids, a znajdziemy tam chociażby brytyjskie „Downtown Abbey”.

MLS Live
amerykańska liga piłkarska zdobywa sobie coraz większą popularność. Usługa 

dostępna jedynie w USA, Kanadzie i Meksyku. W Europie na najbliższe 5 lat prawa 

wykupił Eurosport, który jednakże najwyraźniej nie ma zamiaru być obecny  

na platformie Apple.
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Sky News, CNN Go
mamy te programy we własnych kablówkach, więc czemu nie mamy usługi VOD? 

Nie mam pojęcia. 

National Geographic
sytuacja jak powyżej. Mnóstwo ciekawych dokumentów przyrodniczych i filmów 

podróżniczych. Klasa sama w sobie.

iTunes Radio
dostępne obecnie tylko w USA, Kanadzie i Australii. Obiekt westchnień miłośni-

ków Apple, zanim nie pojawiło się Apple Music. Na razie los tej aplikacji pozostaje 

nieznany, gdyż nie wiemy, czy 3 generacja Apple TV również otrzyma aktualizację 

i czy zamiast niej pojawi się Apple Music Radio.

To tylko niektóre z propozycji dostępne na rynku anglosaskim. Jest to smutne 

świadectwo tego, jak niby w świecie, który coraz bardziej miał się stawać globalną 

wioską, górę biorą lokalne interesy i żądza zysku. Mijające miesiące pokażą, jak 

będzie wyglądała sytuacja w przypadku nowego Apple TV i czy łatwiejsze tworzenie 

aplikacji spowoduje większą dostępność usług, za które wielu ludzi chętnie zapłaci. 
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CZEGO nIE bęDZIE w ATV  
CZyLI CZEGO nIE wOLnO  
PROGRAMISTOM
JAROMIR KOPP
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Fajnie jest  
mieć nową Apple TV
Dla mnie to taki dodatkowy komputerek w domu. Niestety, ma on sporo ogra-

niczeń, a aby przed premierą sklepu z aplikacjami na tvOS mieć z niej większy 

pożytek, przydatny mi program musiałem napisać sobie sam. Jest nim „Radio on TV”!  
Teraz mogę o tym pisać otwarcie, ale do dnia oficjalnej premiery miałem założo-

ny przez Apple knebel, o czym pisałem na blogu Mój Mac. I oczywiście teraz z racji 

dostępności App Store dla tvOS (Apple TV) sytuacja diametralnie się zmieniła.

niestety, 
niektóre odpowiedniki programów znanych z iOS mogą się nie pojawić na Apple 

TV. I  to wcale nie z powodu lenistwa programistów, ale dlatego, że w  tvOS brak 

wielu API (funkcji systemu dostępnych dla programistów). Brak części z  nich 

można uzasadnić dbałością o prywatność, bo należy pamiętać, że Apple TV to nie 

iPhone czy iPad trzymany w ręce lub zabezpieczony hasłem komputer. Apple TV 

zazwyczaj jest dostępna dla wielu domowników. Apple uczula również autorów 

programów, aby o tym pamiętali. Z tego powodu z systemu tvOS zniknęły funkcje 

odpowiedzialne za obsługę kontaktów, wiadomości, serwisów społecznościowych, 

ttps://itunes.apple.com/us/app/radio-on-tv/id1052909072%3Fl%3Dpl%26ls%3D1%26mt%3D8
http://mojmac.pl/2015/09/16/nowe-apple-tv-dla-deweloperow/
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dostępu do zdjęć, danych zdrowotnych oraz powiadomienia. I to wcale nie dziwi, 

bo wyobraźcie sobie sytuację, że oglądacie całą rodziną zdjęcia z udostępnionego 

przez ciocię albumu, a wtem pojawia się powiadomienie: „Cześć kotku, pamiętasz 

nasze gorące spotkanie?”. OK, to ekstremalny przypadek, ale problem jest poważ-

ny. Nie zawsze chcemy, aby ktoś grzebał w naszych kontaktach, kalendarzu czy 

wysyłał na nasze profile społecznościowe „karniaki”. Czyli Apple postąpił słusznie, 

przynajmniej do czasu jakiegoś sensownego rozwiązania problemu prywatności 

na tak dostępnym urządzeniu.

Ale są też trochę 
zaskakujące zmiany
 O ile brak API do iAd (reklam Apple) może niektórych ucieszyć, to mnie lekko 

zaskoczył. Jeszcze większym zaskoczeniem jest brak HomeKit, czyli funkcji do 

zarządzania inteligentnym domem. ATV wydaje się  idealnym urządzeniem, które 

mogłoby służyć jako pomost między mobilnym sprzętem a urządzeniami w domu. 

Mam nadzieję, że to jest tylko opóźnienie związane planami rozszerzenia funkcjo-

nalności HomeKit na tvOS. 

Dla niektórych bardzo dużym zaskoczeniem będzie kompletny brak przeglądarki 

internetowej i wycięcie w systemu WebKit, czyli funkcji obsługi WWW wewnątrz 
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aplikacji. Moim zdaniem jest to przemyślane działanie. Jednym ruchem odcina 

Google’a od możliwości wyświetlania reklam AdSense na Apple TV. Pamiętajmy,   

że wprowadzenie Ad blockerów do iOS również jest poważnym ciosem wymierzo-

nym w Google’a.

Ale jest jedna rzecz, 
jaka mnie zaskoczyła totalnie. Przypomnę, że Apple TV v.4 w podstawowej wersji 

ma aż 32 GB „dysku”. Poprzednia generacja radziła sobie z 8 GB. Myślałem więc,  

że ta większa przestrzeń jest dla aplikacji, które będą, cytując Tima Cooka, z którym 

się zgadzam, „przyszłością telewizji”. Jakie było moje zaskoczenie, gdy dowiedzia-

łem się, że Apple narzucił limit wielkości aplikacji dla tvOS do 200 MB! Na iOS ten 

limit wynosi aż 2 GB. To nie koniec limitów. Aplikacja na Apple TV nie może stale 

przechowywać większej ilości danych (informacji) niż 500 KB. Wszystko, czego apli-

kacja potrzebuje ponad 200 MB, musi pobrać do folderu tymczasowego z serwerów 

Apple lub dewelopera i liczyć się z tym, że gdy nie będzie używana, dane te mogą 

zostać usunięte przez system, gdy zabraknie miejsca. Informacje o stanie aplika-

cji, które nie zmieszczą się w 500 KB, muszą być zapisywane w CloudKit. Jest to 

bardzo przemyślana internetowa baza danych dostępna na wszystkie platformy 

Apple i pozwalająca również na przekazywanie informacji pomiędzy aplikacjami. 

W tvOS nie ma też iCloud Drive. Te duże restrykcje dotyczące zajętości pamięci 

flash w Apple TV dziwią tym bardziej, gdy się porówna 32 GB ATV z 16 GB w popu-

larnych iPhone’ach. Na co tyle dodatkowego miejsca będzie przeznaczał system? 

Na zapisywanie filmów? Będzie to musiała wykazać praktyka.

Ale w tvOS są 
też nowinki niespotykane w innych systemach Apple. Oczywiście całkiem nowy 

sposób obsługi interfejsu. Nie mamy ani wskaźnika–kursora, nie ma też z przyczyn 

oczywistych interfejsu dotykowego. Jest „fokus”, czyli specyficzne zaznaczanie 

elementu interfejsu, jaki jest obecnie aktywny, czyli będzie reagować na naciśnięcie 

gładzika w pilocie. Inna sprawa to obsługa guzików w pilocie i tapnięć na gładziku 

(coś innego niż wciskanie–klik). Apple ma restrykcyjne zalecenia co do sposobu 

reagowania programu na funkcje pilota. Wszystko musi być zgodne z założeniami 

nawigacji w systemie.

Kolejna nowinka to 
TVMLKit, czyli API dla aplikacji pracujących w trybie serwer—klient. Coś jak inte-

raktywne serwisy WWW, gdzie większość operacji wykonuje serwer, a przeglądarka 

służy głównie do prezentowania treści z serwera i przekazywania na serwer inte-

rakcji użytkownika. Apple stworzył zestaw funkcji w JavaScript oraz kilkanaście 

wzorów prezentacji danych za pomocą szablonów XML. Czyli program napisany 
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jako zestaw skryptów generowanych przez serwer wyświetla dane w określony 

przez Apple sposób zgodny z przyjętymi założeniami interfejsu tvOS. Tak napisana 

aplikacja będzie trudna do odróżnienia od natywnej, a API JavaScript zdecydowa-

nie ułatwi stworzenie interfejsów dla istniejących serwisów WWW. Ten sposób 

wydaje się idealny do tworzenia systemów VOD czy sklepów internetowych. 

Dorobienie interfejsu dla tvOS np. dla Allegro nie powinno być ani specjalnie trudne,  

ani czasochłonne.

Ten tekst napisałem,
 jeszcze zanim pierwsze egzemplarze ATV dotarły do klientów i zanim pojawił się 

w moim egzemplarzu Apple Store dla tvOS.

Zachęcam do zapoznania się z moim bardzo prostym „radyjkiem” na Apple TV i iOS. 

Choć spędziłem przy nim kilkanaście dni i zarwanych nocy, nie jest to rewelacja,  

ale działa i będzie aktualizowane, a w pakiecie jest już dużo polskich rozgłośni 

i można dodawać własne: Radio on TV.

https://itunes.apple.com/us/app/radio-on-tv/id1052909072%3Fl%3Dpl%26ls%3D1%26mt%3D8
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DLnA VS AIRPLAy 
— PODObIEńSTwA I RóŻnICE
MAREK TELECKI

http://twitter.com/mantis30
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Technologie rozwijają się i starzeją 
dziś bardzo szybko, a niektóre rozwiązania — mimo bezspornych korzyści, jakie 

przynoszą — mają „pod górkę” i zajmuje trochę czasu, nim staną się na tyle popu-

larne, by można je było uznać za standard. Można by godzinami dywagować na 

temat przyczyn tego stanu rzeczy, ale nie da się ukryć, że często sprowadza się to do 

kwestii finansowych — czy to w odniesieniu do kosztów wdrożenia technologii, czy 

ewentualnych zysków bądź innych profitów, które owa implementacja ma przynieść. 

Kolejna sprawa to umiejętność, skala oraz siła, z jaką twórca rozwiązania promuje 

je w mediach oraz w połączeniu z przekonanymi i/lub zaprzyjaźnionymi podmio-

tami. Nie bez znaczenia jest tu również poziom gotowości na asymilację nowej 

technologii przez konsumentów. W historii nie brakuje „wielkich przegranych”  

— rozwiązań zbyt mocno wyprzedzających swoje czasy. Lub rozwiązań o ogrom-

nych możliwościach i jednocześnie stopniu komplikacji nie do zaakceptowania 

przez użytkowników.

bezprzewodowa sieć radiowa,
zwana popularnie WiFi to obecnie standard w większości gospodarstw domowych. 

Wraz z popularyzacją notebooków oraz dostępu do Internetu możliwość pozbycia 

się kabli i korzystania z pełnej mobilności zyskała na znaczeniu. I tak od grubo ponad 

dekady możemy cieszyć się z łączności radiowej w naszych przenośnych kompu-

terach. Tak przy okazji warto wspomnieć, że choć WiFi pojawiło się wcześniej,  

to podobnie jak z napędem dyskietek — a raczej jego brakiem w pierwszych iMacach 

z 1998 roku Apple przyczyniło się do upowszechnienia łączności bezprzewodowej 

podczas prezentacji ibooka w 1999 roku.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHFngngjy4fk
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Sytuacja WiFi poprawia się również w telefonach komórkowych — w smartfonach 

jest wreszcie standardem, choć w starszych słuchawkach nadal znajdziemy głów-

nie interfejsy IrDA, względnie Bluetooth.

Gorzej jest  
w przypadku sprzętu RTV
Telewizory dorobiły się płaskich ekranów, wysokich rozdzielczości, ledowego 

podświetlenia, złącz HDMI, obsługi USB, a nawet trzeciego wymiaru, lecz pozba-

wiona kabli komunikacja — jako standard — jest nadal zarezerwowana dla bardziej 

zamożnych i wymagających klientów. Na szczęście praktycznie każdy odbiornik 

określany mianem Smart TV posiada przynajmniej interfejs Ethernet.

Producenci sprzętu chyba nie do końca wiedzieli, jak skorzystać z dobrodziejstw 

łączności urządzeń w sieci (LAN i WiFi). By zmienić tę sytuację, z inicjatywy firmy 

Sony powstał Digital Living network Alliance, organizacja, której zadaniem jest (cytat  

za polską wersją Wikipedii): 

„uporządkowanie standardów przewodowej i bezprzewodowej sieci kompu-

terów osobistych, elektroniki użytkowej i urządzeń mobilnych w domu 

i na drodze, aby były w stanie ze sobą się komunikować, stworzenia jedno-

litego środowiska dla współdzielenia nowych cyfrowych mediów. DLNA 

skupia się na dostarczaniu struktury wytycznych projektowania opartych na 

otwartych standardach razem ze świadectwem certyfikacji i logo programu,  

aby oficjalnie weryfikować zgodność i współpracę w produktach dla klientów. 

DLNA jest standardem komunikacji wykorzystywanym przez producentów 

elektroniki użytkowej dla umożliwienia współdzielenia zasobów multime-

dialnych w ramach sieci domowej”.

Skoro dziś przechowujemy swoje dane w chmurze, to dlaczego niby wciąż powin-

niśmy kopiować multimedia na płyty CD czy pendrajwy, by móc je odtworzyć  

na sprzęcie HiFi lub zaprezentować na kilkudziesięciocalowym wyświetlaczu 

w pokoju gościnnym?

Technologia DLNA 
bazuje na międzynarodowych standardach — protokołach sieciowych Universal 

Plug and Play oraz UPnP AV. Pozwala na przykład na wyświetlenie zdjęcia z tabletu 

lub komputera na ekranie telewizora, wydrukowanie zdjęcia z aparatu bezpośred-

nio na drukarce (z pominięciem PC), odtworzenie pliku wideo z dysku sieciowego 

w  kinie domowym, odegranie utworu muzycznego z  telefonu komórkowego  

na wieży HiFi czy wreszcie sterowanie tymi urządzeniami z poziomu smartfona.

Wszystko to brzmi pięknie „na papierze”, a czar pryska, gdy się zweryfikuje taki elek-

troniczny mariaż w praktyce. Mimo globalnego zasięgu — do organizacji przynależy 

http://www.dlna.org
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około ćwierć tysiąca producentów (w tym tacy giganci jak: Broadcom, Comcast, 

Dolby Labs, Intel, Microsoft, LG, Samsung, Nokia oraz oczywiście Sony) — oraz 

pokaźnego portfolio certyfikowanych urządzeń (ponad 4 miliardy!), nie każdy elek-

troniczny produkt potrafi dogadać się z innym w sieci. Czasami wystarczy instalacja 

dodatkowego oprogramowania (jak serwer UPnP AV). Niektóre z urządzeń wspie-

rają możliwości DLNA tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli więc planujecie zakupy 

nowoczesnych techno-gadżetów, chcecie bez problemu je ze sobą łączyć i współ-

dzielić zasoby, zacznijcie od sprawdzenia, czy urządzenia te mają błogosławieństwo 

organizacji i w jakim zakresie obsługują multimedia. Takie informacje znaleźć 

można np. w repozytorium certyfikatów. To oczywiście nie wszystko, bo jak można się 

łatwo domyśleć, programowo wspierana jest głównie platforma Windows, zatem 

przed podjęciem decyzji warto sprawdzić na stronie producenta, czy oferuje apli-

kacje umożliwiające współpracę urządzenia z produktami Apple. 
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AirPlay 
to wbrew pozorom nie to samo co DLNA, choć idea oraz korzyści dla użytkownika 

są zbliżone. Podobnie jak DLNA, AirPlay wykorzystuje protokoły komunikacyjne 

i sieciowe, odpowiedzialne np. za autokonfigurację adresów, wykrywanie urządzeń 

czy wreszcie dostęp do zasobów. Ale Apple polega tu na własnych, opatentowanych 

i zastrzeżonych rozwiązaniach, takich jak Bonjour, Remote Audio Output Protocol 

(RAOP), Digital Audio Control Protocol (DACP) czy Digital Audio Access Protocol 

(DAAP), a transmisja szyfrowana jest kluczem AES.

Technologia AirPlay pozwala na wszystko to, na co pozwala DLNA, oraz na wiele 

więcej, ale jest ograniczona do ekosystemu Apple oraz garstki urządzeń, takich 

jak drukarki czy bezprzewodowe głośniki wybranych producentów. Wygląda więc,  

że zastosowanie DLNA jest bardziej uniwersalne i korzystniejsze dla użytkownika, 

ale czy na pewno?

https://support.apple.com/pl-pl/HT204289
https://www.apple.com/support/ipad/airprint-airplay/
http://airplayspeakers.com
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Po pierwsze
fakt, że nad implementacją AirPlay w niemal wszystkich urządzeniach sprawuje 

pieczę Apple, a certyfikowani producenci muszą implementować to rozwiązanie, 

trzymając się ściśle wytycznych, gwarantuje stuprocentową zgodność i maksymal-

ne wykorzystanie możliwości technologii.

Po drugie i ważniejsze 
AirPlay obsługuje strumieniową transmisję praktycznie dowolnego medium, 

w odróżnieniu od DLNA, które jest bardziej zorientowane na plik. Inaczej mówiąc, 

jeśli odbiornik DLNA nie rozumie formatu pliku, to z dużym prawdopodobieństwem 

można przyjąć, że nie zdoła go odtworzyć. Stąd między innymi opcje transkodo-

wania w serwerach DLNA, mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia takiej 

sytuacji. DLNA to w rzeczywistości nie tyle bezprzewodowe odtwarzanie mediów, 

ile sposób dostarczenia pliku ze źródła do odbiornika.

Dla AirPlay 
nie ma znaczenia, czy chcemy wyświetlić obrazek w formacie JPEG, muzykę w Ogg 

Vorbis czy wideo w MKV. Jeśli aplikacja na urządzeniu nadawczym potrafi obsłużyć 

takie medium i wspiera AirPlay — odbiornik też sobie poradzi. Co więcej, możemy 

wyświetlić obraz z filmu na jednym urządzeniu, a dźwięk odtworzyć na drugim. 

Chcemy wyświetlić na ekranie telewizora biurko komputera w sieci? Nic trudnego. 

Chcemy na bezprzewodowych głośnikach odegrać muzykę z serwisu streamingo-

wego — proszę bardzo! Nagłośnić cały dom muzyką z iTunes tak, by rozbrzmiewała 

w każdym pomieszczeniu — bułka z masłem. Planujemy pograć na dużym ekranie 

w grę uruchomioną na iPhonie lub iPadzie? Gdy posiadamy Apple TV lub komputer 

z zainstalowanym serwerem AirPlay, nie stanowi to problemu.

Apple właśnie rozpoczęło sprzedaż kolejnej generacji telejabłka z nowym systemem 

operacyjnym tvOS. Spodziewam się, że technologia AirPlay oraz protokoły w niej 

wykorzystane, jeśli nie zostały jeszcze, to będą unowocześniane, by bezprzewodo-

wa komunikacja przebiegała jeszcze sprawniej i jeszcze bardziej magicznie.

Oczywiście  
strumieniowanie mediów 
w technologii DLNA również działa, choć nie jest to aż tak oczywiste, proste, wygod-

ne i bezproblemowe jak w przypadku AirPlay i produktów Apple (np. kiepskie 

wsparcie dla Push — opcji bezpośredniego wysłania treści do odbiornika AirPlay). 

Pierwotne założenia standardu DLNA określały, że użytkownik będzie odtwarzać 
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wyłącznie pliki dostępne lokalnie, czyli w urządzeniu, z którego chcemy odtwarzać.  

Oznacza to, że np. wyświetlenie filmu na YouTube ze smartfona na Smart TV powie-

dzie się dopiero, gdy na tym pierwszym zainstalujemy dodatkową aplikację (jak np. 

Twonky beam).

By zachować względny obiektywizm, należy wspomnieć o innych technologiach 

strumieniowania multimediów jak np.:

 > Intel wiDi,

 > WHDI — Wireless Home Digital Interface,

 > wirelesshD / UltraGig

 > Miracast — występujący na rynku pod innymi nazwami, np. Samsung — AllShare 

Cast, LG — SmartShare, Sony — Screen Mirroring, Panasonic — Display Mirroring,

 > Google Chromecast.

Niestety, z uwagi na stosunkowo niewielką popularność tych rozwiązań, marginal-

ne wsparcie w dostępnych urządzeniach, a także ich cenę i inne ograniczenia nie 

uwzględnimy ich w tym porównaniu. Warto jednak śledzić rozwój tych technologii, 

bo — jak widać — w rozwiązaniach współdzielenia multimediów żaden producent 

nie wypowiedział ostatniego słowa i nie postawił kropki nad „i”.

http://twonky.com
http://www.intel.pl/content/www/pl/pl/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html
http://www.siliconimage.com/solutions/wireless/
http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-miracast
https://www.google.com/intl/pl_pl/chromecast/
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— bASEbALL  
 w TwOIM DOMU
SEbASTIAn SZwARC
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W poprzednim numerze mogliście zapoznać się z opisem usługi WWE Network. 

Wrestling w tym wydaniu jest jednak rozrywką dość niszową i nie jest typowym 

sportem, dlatego dzisiaj przedstawię Wam, jak to wygląda w przypadku sportu i to 

z górnej półki — amerykańskiej ligi baseballu MLB.

Słowem wstępu
Chociaż dzisiaj w baseball gra się w wielu zakątkach świata, nadal w powszechnym 

odbiorze jest to gra typowo amerykańska. I coś w tym jest, bo to najstarszy spośród 

zaoceanicznych sportów. Cieszył się on największą popularnością, dopóki w latach 

60. nie został prześcignięty przez football, głównie dzięki transmisjom rozgrywek 

w telewizji. Major League of Baseball to organizacja, która zrzesza dwie najsilniejsze 

pozostałe do dzisiaj historyczne organizacje: American League i National League. 

Obie działają na zasadzie tzw. konferencji, w ramach których podzielone są na trzy 

dywizje: centralną, wschodnią i zachodnią. W każdej gra po pięć drużyn, co jak łatwo 

policzyć, daje razem 30 zespołów, a w trakcie sezonu zasadniczego każda drużyna 

gra 160 meczów! Ogarnąć wszystkiego w telewizji nie sposób, na szczęście MLB 

oferuje swoją usługę także poza granicami USA, a obejmuje ona zarówno mecze na 

żywo, jak i archiwa. I dobrze wie, jak to robić, a za całość infrastruktury z tak rozbu-

dowanym serwisem odpowiada spółka MLB Advanced Media, która zapewnia także 

działalność HBO Now, a od 2016 roku także serwisu NHL.
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Oferta
MLB.TV to właściwie kilka pakietów do wyboru, których cena spada wraz z postę-

pem sezonu. Warto także czekać na promocje np. z okazji Dnia Ojca, ale uwaga! 

— promocje znajdziemy na stronie ligi, ale już nie w iTunes. 

Gameday Audio
To pakiet zapewniający tylko dostęp do stacji radiowych transmitujących mecze. 

W czerwcu usługa kosztowała 19,99 $ za sezon. Zawsze można, co prawda, słuchać 

radia przez internet za darmo, ale tutaj płacimy za wygodę, nie musimy się bowiem 

zastanawiać, która stacja nadaje jaki mecz i szukać konkretnej gry w archiwach 

Sieci. Ponieważ wiele gier toczy się w środku tygodnia w godzinach wczesnopopo-

łudniowych, jest to znakomita opcja dla tych, którzy akurat siedzą w pracy. 

MLB Regular
Podstawowy pakiet do oglądania transmisji jest jednak bardzo ograniczony. W każdej 

grze do wyboru jest tylko jedno źródło i mecz oglądać możemy tylko na komputerze 

poprzez przeglądarkę. 

MLB Premium
To tak naprawdę jedyna słuszna opcja, bo w niej dostajemy wszystko, co trzeba, 

a cena nie jest specjalnie wyższa. W abonamencie dostajemy: 

 > Dostęp do wszystkich meczów archiwalnych i na żywo 

 > Możliwość oglądania na urządzeniach mobilnych i na konsolach 

 > Do wyboru oglądanie meczu z telewizji gospodarzy lub gości 

 > Funkcja DVR w trakcie transmisji na żywo 

 > Gameday Audio (należy tylko się jednorazowo zalogować i  ją aktywować)  

— gospodarzy lub gości 
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 > Wybrane mecze można oglądać z komentatorem po hiszpańsku 

 > Jeśli denerwuje nas komentator telewizyjny, możemy zamiast niego zrobić 

audio overlay z radia :) 

 > Subskrypcja MLB At-Bat (o tym dalej)

na desktopie
Na komputerze podstawowy widok wygląda jak na zdjęciu. Wymagany jest niestety 

Flash, jeśli więc wyrzuciliście go z systemu, musicie używać Chrome. Jak widać, 

wszystko jest czytelnie opisane, każdy mecz można obejrzeć w jednym z trzech 

trybów: 

 > Pełnym (dwa streamy do wyboru dla abonentów Premium), zarezerwujcie sobie 

nawet 3 godziny! 

 > Skondensowanym: Najciekawsze akcje bez komentatora, czas trwania jest różny, 

od kilkunastu minut do godziny 

 > Highlights: Szybkie podsumowanie meczu około 3 minuty i skrócony box score, 

czyli tzw. daily recap

Kiedy zdecydujemy się oglądać mecz w pełnej wersji, ekran możemy oglądać w wersji 

pełnej lub minimalnej. W tej ostatniej mecz oglądamy w miniaturce, a większość 

ekranu zajmują aktualizowane na bieżąco statystyki. Jeżeli do czegoś się można przy-

czepić, to do awarii odtwarzacza w wersji pełnej, który potrafi nam się zresetować 
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i wrócić do początku, kiedy akurat skończyliśmy połówkę inningu. Dodatkowo przy-

jemną rzeczą jest nakładka FX, która pokazuje graficznie, jak leciała każda rzucona 

piłka. Jeśli moc procesora i łącze internetowe pozwolą, możemy oglądać aż cztery 

mecze naraz! 

na iPadzie — MLB At Bat
MLB zadbało również o aplikację na urządzenia mobilne. Ze względu na różni-

ce w  wielkości ekranu interfejs na iPhone i  iPad będzie się nieco różnić, ale 

funkcjonalność jest właściwie ta sama. Trudno mi powiedzieć, jak działa usługa  

na telefonach z Androidem, ale na iPadzie aplikacja jest nadzwyczaj szybka i spraw-

na, a  do tego wykorzystuje wprowadzoną w  iOS9 funkcję picture-in-picture,  

co pozwala na oglądanie video i np. jednoczesne przeglądanie wyników. I tutaj ważna 

uwaga. Aplikacja jest darmowa, ale w swej podstawowej wersji pozwoli jedynie na 

oglądanie tabel, statystyk, powiadomień i filmów z najlepszych akcji. Jeśli chce-

my oglądać pełne mecze, musimy wykupić subskrypcję At Bat Premium w cenie 

2,99 $ miesięcznie lub 19,99 $ rocznie. Abonenci MLB Premium dostęp do tej usłu-

gi otrzymują w pakiecie, taka opcja cenowa to jednak miły gest wobec osób, które 

nie posiadają komputera, a tylko tablet. Na iPadzie program działa jedynie w trybie 

horyzontalnym, większość opcji wybierzemy z wysuwanego z lewej strony menu. 

A tam mamy dostęp do statystyk, wyników, oficjalnego sklepu, terminarz — słowem, 
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wszystkie informacje, których może potrzebować kibic. W trakcie meczu na żywo, 

jeśli nie chcemy oglądać video, możemy w centralnej części ekranu obserwować 

wizualizację rzutów w czasie rzeczywistym z perspektywy miotacza lub pałkarza. 

Pomyślano nawet o takim szczególe jak render stadionu, na którym rozgrywa się 

mecz, zrobiony na podstawie rzeczywistego budynku! Ot taka mała rzecz, a cieszy.

Przed telewizorem — Apple TV
Najnowsze Apple TV, choć leży u mnie na biurku, wciąż jeszcze nie trafiło do skle-

pów i trudno powiedzieć, czy liga zdąży na czas przygotować nową wersję aplikacji. 

Z konieczności wspomnę więc o kanale na trzeciej generacji tego urządzenia.  

Jak się spisuje? Zaskakująco dobrze. Interfejs jest prosty do bólu — kilka pozycji 

menu, w którym zmienimy ustawienia, obejrzymy recapy z danej dnia i zobaczymy 

tabelę. Najważniejsza jest opcja Today’s Games. Nawigując pilotem lewo — prawo, 

zmieniamy dzień, a góra — dół — wybieramy interesujący nas mecz. Nie mamy 

możliwości obejrzenia gry typu Condensed, ale…no właśnie, pilot od Apple, mimo 

że bardzo prosty, znakomicie się tutaj sprawdza. Pierwsze naciśnięcie strzałki w dół 

dzieli linie czasu na inningi, kolejne — i mamy zaznaczone każde ważniejsze zagra-

nie w meczu, kolejne — i możemy przeskakiwać tylko gdy zdobywany jest punkt.  

Ten sposób, choć z początku nieco dziwny, znakomicie się sprawdza, jeśli nie chcemy 

tracić trzech godzin na obejrzenie całości. Oczywiście, zawsze możemy uruchomić 

grę skondensowaną na At Bat i poprzez AirPlay skierować ją na telewizor — działa 

to błyskawicznie i sprawnie i jeszcze nie zdarzyło się, by nie zadziałało ;)
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Kilka rad  
dla początkujących
Pomyślicie pewnie, że taka usługa to coś dla znawców baseballu. A co ma zrobić 

biedny początkujący kibic? MLB dba o to, by przyciągnąć nowych fanów i dlate-

go w trakcie sezonu w każdym dniu możemy całkowicie za darmo obejrzeć Free 

Match of the Day. Dobrze jest wybrać sobie chociaż jedną ulubioną drużynę — oglą-

danie daje znacznie więcej frajdy, gdy śledzimy jej postępy przez kolejne miesiące. 

Zajrzyjcie także na stronę MLB — to kopalnia newsów, statystyk, wyników i analiz. 

Warto zajrzeć także na najpopularniejsze portale sportowe, bardzo dobre strony 

poświęcone rozgrywkom mają ESPN, Yahoo oraz Fox Sports. Czytelnicy miesz-

kający na terenie USA mogą znaleźć w kablówkach MLB Network — całodobowy 

kanał poświęcony wyłącznie baseballowi, którego niestety nie uświadczymy jeszcze 

w subskrypcji, ale kto wie, może za rok?

Podsumowanie
Dołączyłem do grona oglądających dość późno, bo w czerwcu. Sezon trwał już 

prawie trzeci miesiąc ale za to trafiłem na 50% promocję i za około 170 zł mam opcję 

Premium ważną do końca lutego 2016. Przy tych możliwościach jest to cena więcej 

niż akceptowalna. Nie trzeba szukać meczów po torrentach, kombinować z niele-

galnymi strumieniami, wszystko dostępne na zawołanie — ważne tylko, by działał 
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internet. Na telewizorze obraz jest ostry jak żyleta i do tego w Full HD. Niedoceniana 

przeze mnie pierwotnie opcja Gameday Audio okazała się całkiem przydatna do 

zasypiania, a jeszcze dodatkowo można osłuchać się z językiem. Warto jednak wcze-

śniej zrozumieć nieco terminów w tej dyscyplinie, bo np. sacrifice fly nie oznacza 

iż pałkarz dla dobra drużyny popełnił harakiri i poleciał do Nieba ;)

Podobnie jak w przypadku innych amerykańskich lig jest oczywiście pewien szko-

puł, a mianowicie różnica czasu sześciu godzin ze Wschodnim Wybrzeżem. Oznacza 

to, iż na żywo obejrzymy mecz głównie w weekendy o 19. Czasem się trafi taki o 23, 

ale większość to niestety 1 w nocy, co oznacza, iż taki mecz skończy się o 4 nad 

ranem i można potem nie wstać do pracy, a nie każdy szef doceni nasze sportowe 

zaangażowanie ;) Ale za to można obejrzeć grę potem, tylko pamiętajmy włączyć 

wcześniej opcję Hide Scores, by sobie nie zaspojlerować wyniku :) 

W chwili gdy kończę pisać ten artykuł, zostało kilkadziesiąt minut do pierwszego 

meczu World Series. Historia potoczyła się nieco inaczej, niż ujrzał to Marty McFly 

w „Powrocie do przyszłości II”, gdyż Chicago Cubs przegrali rywalizację o finał 

konferencji i nie wygrają WS z Miami. O tytuł powalczą za to drużyny Kansas City 

Royals i New York Mets. MLB.TV to profesjonalny serwis, którego stworzenie musia-

ło z pewnością sporo kosztować, widać jednak, że lata doświadczeń i prób nie poszły 

na marne. Dla każdego miłośnika baseballu to w tej chwili najlepsza oferta na rynku 

i każdemu gorąco ją polecam.
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http://twitter.com/behinder
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W felietonie „Piłką po ruszcie” starałem się Wam przybliżyć nieco football amerykań-

ski. Jak jednak oglądać mecze w Polsce? Sieć Eleven, która wykupiła jakieś prawa do 

NFL w naszym kraju, to medialna wydmuszka, która nie rozumie ani Internetu, ani 

rynku telewizyjnego. Jedyną porządną opcją pozostaje więc usługa Game Pass, która 

szczęśliwie jest dostępna legalnie w Polsce i to w znacznie lepszej wersji niż w USA. 

Przeczytawszy powyższe zdanie,
macie prawo się zdziwić. Jak to możliwe, że Polacy dostają lepszy produkt niż kibice 

znajdujący się w mateczniku tej dyscypliny? Wszystko niestety przez status quo na 

amerykańskim rynku medialnym, które niełatwo naruszyć któremukolwiek z wiel-

kich graczy. Liga NFL lwią część swoich zysków transmisyjnych czerpie od stacji 

kablowych i jedyną opcją dla cord-cutters pozostaje Sunday Night Ticket w DirectTV. 

Nawiasem mówiąc, to rozwiązanie zostało zaskarżone przez właścicieli pubów, którzy 

argumentują, iż uczynienie DirectTV jedynym dostawcą meczów przez internet jest 

niedopuszczalnym monopolem i stawia ich w niekorzystnej sytuacji. Amerykańska 

usługa Game Pass daje bowiem tylko dostęp do powtórek gier. Jeśli więc mieszkasz 

w rejonie, gdzie kablówka nie sięga, a sygnał z anteny jest słaby, masz do wybo-

ru DirectTV (które też nie wszędzie jest dostępne) albo nic. W Europie (poza Wlk. 

Brytanią gdzie partnerem NFL jest Sky) nie ma takich ograniczeń i dlatego właśnie 

podzielę się z Wami moimi wrażeniami z testowania Game Pass International.
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Co w ofercie
Podobnie jak w przypadku MLB kibic ma do wyboru kilka opcji różniących się 

ceną. Tak naprawdę sens mają dwie: Season Plus i na niej skupię się w tym artykule 

oraz dla tych, którzy chcą dołączyć później, osobny pakiet na playoffy, który pojawi 

się zapewne w okolicy grudnia. I tak, mając wykupiony ww. pakiet dostaniemy aż  

do 31 lipca 2016:

 > Dostęp do wszystkich dawnych meczy aż do roku 2009

 > Możliwość oglądania meczy na różnych urządzeniach

 > Dostęp do każdej rozgrywki toczącej się na żywo w HD i z funkcją DVR

 > Mecze w fazie playoff oraz Pro Bowl i Superbowl

 > na urządzenie iOS można pobierać mecz do obejrzenia na później,  

np. w trakcie podróży

 > Kanały NFL Network i RedZone

Jeśli nie oglądamy meczu na żywo, do dyspozycji mamy trzy tryby: 

 > Full Game: cały mecz, ale bez reklam z reguły 2,5h 
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 > Condesed: Najciekawsze zagrania i zdobycze punktowe skompresowane do 

około 40 minut 

 > Coach Films: możliwość oglądania meczu z ujęcia „z góry”, z kamery, która 

szybuje nad boiskiem, widać wtedy łatwiej ustawienie zawodników w ataku 

i obronie, co pozwala łatwiej wczytać się w schematy zagrywek

niestety, 
zarówno na Apple TV, jak i w przeglądarce nie ma możliwości inteligentnego prze-

wijania meczu do interesującej nas akcji. Tutaj MLB wyraźnie góruje, zobaczymy co 

się zmieni, gdy pojawi się aplikacja dla 4 generacji ATV. Dostajemy też opcję „Hide 

Scores”, by sobie nie popsuć oglądania, dostawszy wcześniej wynik, jednak jeśli 

oglądamy na żywo, warto tę opcję wyłączyć, a będziemy wtedy mogli (na iPadzie 

i w przeglądarce) oglądać na bieżąco zmieniające się statystyki i zapis przebiegu 

meczu. W czasie moich testów stream zaciął się dosłownie raz, transmisja reagu-

je dość inteligentnie na problemy z naszym łączem, pogarszając po prostu jakość 

obrazu. Najczęściej jednak udawało mi się oglądać w Full HD i łatwo wtedy zapo-

mnieć, że nie ogląda się programu „z anteny”, lecz przez internet.
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Ale to jeszcze nie wszystko
Subskrybenci dostają także dostęp do NFL Network — kiedyś znane to było jako 

NFL Now+, ale odkąd NFL wprowadziła aplikację na Apple TV „Now” jest stroną 

z krótkimi wiadomościami i podsumowaniami ekspertów, w tym także przewi-

dywaniami przed każdą kolejką, co przyda się grającym w ligi Fantasy. W obecnej 

chwili można znaleźć NOW w  aplikacji NFL Mobile, natomiast na Apple TV 

dostępny jest za darmo stream tego, co w danej chwili idzie na żywo. W aplikacji 

znajdziemy także NFL Network, który jednak w ten sposób nie zadziała w Polsce  

— wymagana jest weryfikacja u amerykańskiego operatora kablowego. Na szczę-

ście w aplikacji Game Pass nie ma już tego problemu i mamy dostęp do porządnego 

kanału telewizyjnego 24/7 nadającego nie tylko konferencje prasowe, analizy, ale 

także dokumenty produkowane przez NFL. Ciekawą pozycją jest kilkuodcinkowy 

serial „Hardknocks” — w każdym sezonie poświęcony innej drużynie, zawiera 

historie z obozów kondycyjnych, w jakich latem biorą udział zawodnicy. Jeżeli 

nie potrafimy skupić swojej uwagi na jednym meczu, to na niedzielne wieczory 

znakomitym rozwiązaniem jest Red Zone — uruchamiany raz w tygodniu kanał,  



70TEMAT MIESIĄCA

który pokazuje na bieżąco wszystkie punktowane zagrania z toczących się właśnie 

spotkań, których naraz może być i dziesięć. Dzięki temu mamy wygodny przegląd 

kolejki i możemy na spokojnie w tym czasie coś poczytać lub posprzątać pokój ;) 

Podsumowując
I  tutaj warto wymienić kilka minusów. Pierwszy i najważniejszy — jest drogo.  

Nawet bardzo. Kupując Season Plus we wrześniu, wydamy jakieś 200 $, co ozna-

cza obecnie 800 zł. NFL ma swoich krytyków, którzy nie bez racji twierdzą,  

iż cechuje ją zbytnia pazerność na kasę i dlatego sprzedaje produkt powyżej rzeczy-

wistej wartości. Niestety, z konta można korzystać tylko z jednego urządzenia naraz. 

Jeśli mamy włączony mecz na Apple TV i spróbujemy obejrzeć inny na iPadzie, po  

ok. 10 minutach aplikacja grzecznie nam powie, że korzystamy z usługi już na 

innym urządzeniu i nas wyloguje — jest to dość irytujące jak na usługę premium 

i według mnie powinno zostać dopuszczone korzystanie z jednego urządzenia 

stacjonarnego i jednego mobilnego. Widać wyraźnie że Game Pass jest jednak ulep-

szany i w 2016 roku, wraz z nowym Apple TV, czuję, że będzie znacznie wygodniej. 

Rok temu wykupiłem dostęp jedynie na SuperBowl i nie napotkałem ani jednego 

problemu w transmisji, podczas gdy ten darmowy oferowany przez NBC co chwi-

lę się zrywał, a nie chciałem oglądać Polsatu, bo nie po to się ogląda SuperBowl by 

mecz przerywały polskie reklamy ;) Jeśli porównamy, ile wydaje rocznie na abona-

ment NC+ kibic Ekstraklasy, to cena robi się mniej szokująca (choć tam w pakiecie 

dostaniemy też masę innych kanałów), nadal jednak jest to usługa przeznaczona dla 

zamożnych fanów tego sportu. Amerykanie nie od dzisiaj pokazują, że możliwe jest 

stworzenie porządnej usługi sportowej i wypada jednak żałować, iż polskie ligi nie 

idą tym śladem. Dla wielkich fanów footballu jest to pozycja obowiązkowa, innym 

radzę spróbować w styczniu na play-offy i koniecznie na Superbowl.

wynIKI KOnKURSU z MMM #7
Michał W.   Joanna S.    Zbigniew G.
Asia W.     Monika W.

Gratulujemy
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Czym jest Smart TV?
 Odbiornikiem, który potrafi więcej, niż tylko wyświetlić materiał nadawany przez 

stacje telewizyjne oraz z odtwarzaczy rożnych nośników jak np. VHS, Video CD, 

DVD, Blu-ray. W praktyce takim mianem producenci określają telewizory z obsłu-

gą USB, wsparciem dla technologii DLNA oraz dostępem do usług sieciowych.  

To ostatnie wydaje się kluczowym elementem, który jednak nadal realizowany jest 

w sposób pozostawiający wiele do życzenia. W dużej mierze ta kontrowersyjna 

użyteczność Internetu w TV wynika z niewielkiej wygody obsługi takiego okna na 

świat, za pomocą dołączanego do zestawu pilota. Przecież nie chodzi o to, czy się 

da coś osiągnąć, tylko czy i jak prosta oraz przyjemna będzie ta operacja. 

Drobna uwaga: na potrzeby niniejszego tekstu pozwoliłem sobie na pewne 

uproszczenia. Przesadne byłoby stwierdzenie, że przez te kilka lat obec-

ności na rynku Smart TV są pod każdym względem ułomne. Ponieważ 

jednak temat dotyczy konkretnego zastosowania, to mimo faktu, że na 

rynku są oczywiście modele bardzo zaawansowane (a co za tym idzie 

również mniej przystępne finansowo), wyposażone np. w kamery inter-

pretujące nasze gesty czy systemy rozpoznawania mowy oraz inne 

nowoczesne (choć nie zawsze dopracowane) technologie, tutaj odnoszę 

się do najpopularniejszego segmentu urządzeń.

Przez lata 
przyzwyczailiśmy się do wskazywania elementów na ekranie, przewijania zawar-

tości myszką lub wykorzystując gesty na gładziku. Standardowy pilot telewizora 

oferuje zestaw guzików w ilości nie mniejszej niż sutanna duchownego. Obsługa 

aplikacji sieciowych wymagających wpisywania dłuższych łańcuchów znaków lub 

precyzyjnego wskazywania obiektów — jak np. podczas przeglądania witryn WWW 

— za pomocą takiego interfejsu do szybkich i przyjemnych nie należy. W wielu 

odbiornikach implementacja części „smart” oraz wydajność komponentów sprzę-

towych też pozostawia wiele do życzenia. W rezultacie użytkownicy korzystają 

sporadycznie i bez przekonania z niedopracowanych i powolnych funkcji, za które 

przecież zapłacili niemałe pieniądze. Pod znakiem zapytania stoi więc zasadność 

inwestycji w obarczone takimi kompromisami rozwiązania. Sam w domu posiadam 

dwa telewizory: starego, nieinteligentnego Philipsa oraz Samsunga z nowoczesnymi 

„usługami nielinearnymi” dostępnymi po uaktywnienia Smart Hub. Do pozbawio-

nego sieciowych udogodnień odbiornika podłączona jest przystawka Apple TV, 

której możliwości w porównaniu do innych krajów w Polsce są niestety znacznie 

ograniczone (ale to temat na inny artykuł). Brakuje tu również możliwości surfo-

wania. Apple najwyraźniej doszło do wniosku, że jeśli coś ma działać kiepsko,  

to — by oszczędzić użytkownikowi frustracji — lepiej funkcjonalności, której daleko 

do doskonałości, nie oferować.
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Jestem przekonany, 
że możliwość przeglądania zasobów World Wide Web na kilkudziesięciocalo-

wym wyświetlaczu, w towarzystwie bliskich, przyjaciół czy domowników, wprost 

z wygodnej sofy, należy do czynności, którą z ochotą wielu z nas chciałoby spraw-

nie i wygodnie móc wykonywać. 

Na szczęście z pomocą przychodzą programiści tworzący świetne programy na 

platformę iOS. Dzięki AirBrowser — Desktop browser for your TV firmy IdeaSolutions 
S.r.l.  zainstalowanemu na iPhonie lub iPadzie bogactwo sieci Web stoi przed nami 

otworem. Podobnych rozwiązań w sklepie App Store jest więcej, ale właśnie to przy-

padło mi zdecydowanie najbardziej do gustu.

Ta skądinąd nie najnowsza aplikacja wymaga oczywiście, by Apple TV oraz mobilne 

urządzenie z iOS znajdowały się w tej samej sieci (z dostępem do Internetu). W menu 

AirPlay iUrządzenia wybieramy odbiornik Apple TV oraz aktywujemy Klonowanie 

AirPlay. Obsługa programu jest banalnie prosta, a w samej apce można obejrzeć film 

instruktażowy, wyjaśniający wszystko w przystępny sposób.

AirBrowser to przeglądarka WWW, w której obraz witryn wyświetlany jest na Apple 

TV, natomiast obszar roboczy aplikacji służy jako gładzik wspierający gesty takie 

jak przewijanie stron (dwa palce góra/dół), powiększanie (gest rozsuwania dwóch 

palców), przejście do poprzedniej/następnej strony (przesuwanie palcem od lewej 

krawędzi ekranu do prawej/w przeciwnym kierunku) oraz rzecz jasna poruszanie 

kursorem, by wskazać i aktywować hiperłącze.
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AirBrowser posiada wiele interesujących opcji, które czynią z tej aplikacji interesu-

jące rozwiązanie:

 > możliwość wyświetlania filmów na pełnym ekranie nawet gdy iPhone/iPod 

touch/iPad ma zablokowany ekran,

 > automatyczna zamiana filmów z serwisu YouTube w formacie Adobe Flash 

osadzonych na innych witrynach na wersję HTML5,

 > dedykowany przełącznik dla szybkiego aktywowania mobilnych wersji witryn 

(o ile takie są dostępne),

 > menu zakładek z obsługą folderów/podfolderów,

 > historia przeglądanych witryn,

 > obsługa wielu kart z miniaturkami oraz wygodnym i szybkim przełączaniem 

i usuwaniem,

 > wbudowany AdBlocker eliminujący sporą część reklam,

 > kompensacja overscan oraz opcja dopasowania rozdzielczości witryny, tak by 

informacje znajdowały się w widocznym obszarze ekranu i zachowana została 

czytelność tekstu,
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 > zmiana kierunku przewijania zawartości zależnie od preferencji użytkownika, 

 > zapisywanie zdjęć przeglądanych stron (widocznego obszaru), opcja wysłania 

wiadomości z takim podglądem witryny oraz jej adresem,

 > pasek adresu wspierający wyszukiwarki Google, Yahoo oraz Bing.

Z tercetu:  
TV + iPhone + AirBrowser 
korzystam zdecydowanie częściej niż z  wbudowanego browsera w  nowszym 

i bardziej zaawansowanym Samsungu. To świetny przykład na to, że takie rozwią-

zanie pozwala w starsze odbiorniki TV tchnąć drugie życie. Nie bez znaczenia jest 

też fakt, że dzięki prostej i małej aplikacji nasz „park maszynowy” jest bogatszy 

o możliwości, których wcześniej nie rozważaliśmy. To rozwiązanie warto również 

rozważyć ze względów bezpieczeństwa i troski o naszą prywatność. W przypadku 

większości odbiorników Smart TV, aby móc 

korzystać z usług sieciowych, musimy 

założyć profil, a cała nasza aktywność 

jest rejestrowana i wysyłana „w celu 

poprawy doświadczenia użytkownika” 

do kwatery głównej producenta telewi-

zora. Ja nie chcę, by Samsung wiedział, 

jakie witryny odwiedzam najczęściej, 
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jakie filmy namiętnie oglądam czy też w jakich serwisach społecznościowych posia-

dam konta. Na razie moje zaufanie do Apple nie zostało wystawione na próbę i jeśli 

już ktokolwiek ma mieć wgląd w moją prywatność, to niech to będzie ta i tylko ta 

firma.

Zapewne zastanawiacie się, jaki sens ma płacenie za dodatkową aplikację, skoro 

można sklonować obraz np. z iPhone’a na Apple TV i za pomocą mobilnego Safari 

przeglądać witryny. Owszem, tak też się da, ale naszą uwagę będziemy poświęcać 

częściej małemu ekranowi, „przeskakując” na większy wyświetlacz, czemu komplet-

nie brak ergonomii i wygody. W przypadku AirBrowser konsumpcja internetowych 

treści odbywa się przy pełnym skupieniu na ekranie telewizora, ponieważ bardzo 

szybko i łatwo uczymy się i przyzwyczaimy do bezwzrokowej obsługi programu. 

Tylko wpisywanie adresów lub wybranie ich z zakładek będzie wymagało przenie-

sienia wzroku na pilot, którego rolę przejął smartfon lub tablet.

Airbrowser działa stabilnie,
 szybko i bez zacięć. Wymaga iOS w wersji 7.0 lub nowszej, a interfejs użytkownika 

dostosowany jest do estetyki mobilnego systemu Apple w nowych szatach. Bym mógł 

uznać program za idealny, chętnie zobaczyłbym w nim możliwość synchronizacji 

zakładek z Safari i/lub innymi przeglądarkami dostępnymi na platformy iOS oraz 

OS X, np. via iCloud, tak by uniknąć powielania baz ulubionych adresów. Przydałby 
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wITRynA
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yAirBrowser

4,99 $

www.airbrowser-app.com

 + najlepszy sposób na przeglądanie  
stron WWW na telewizorze

 + pokaźny zestaw opcji
 + wbudowany mechanizm  

blokowania reklam

 − brak synchronizacji 
zakładek z Safari

 − problemy z dodawa-
niem załączników  
na stronach

nAZwA

CEnA

OCEnA

się również dostęp do alternatywnych 

blokerów reklam, np. dzięki wyko-

rzystaniu Safari View Controller (nie 

jestem programistą, więc mogę się tu 

mylić). Zgodnie z zapewnieniem auto-

rów programu, przeglądając witryny, 

nie tracimy możliwości interakcji. 

To znaczy, że korzystając z  takich 

serwisów jak YouTube czy Facebook, 

możemy bez problemu dodawać zdję-

cia i filmy oraz prowadzić rozmowy 

w oknie chata (czatu?). O ile to ostat-

nie faktycznie działa jak należy, to 

z dodawaniem załączników (z dysku 

iPhone’a/iPada) przynajmniej u mnie 

były problemy — obstawiam niepełną 

zgodność z systemem iOS 9, ostatnie 

uaktualnienie AirBrowser miało miej-

sce ponad pół roku temu (kwiecień 

2015). Nie jest to jednak — z mojego 

punktu widzenia — funkcja kluczo-

wa ani tym bardziej dyskwalifikująca  

tę przeglądarkę. 

Jeśli macie starszy telewizor (lub Smart TV, w którym siermiężna obsługa WWW znie-

chęca), Apple TV 2, 3 lub 4 generacji oraz iPhone 4s lub nowszy, iPoda touch 5G bądź 

iPada 2+, AirBrowser nie powinien Was rozczarować, a przyjemność przeglądania 

Internetu na dużym ekranie będzie wreszcie godna XXI wieku. Nie ma nic lepsze-

go, jak przed zakupem sprawdzić samemu działanie programu. Wystarczy pobrać 

Airbrowser Free checker: desktop browser for Apple TV — wersję z ograniczeniem czasowym.

http://www.airbrowser-app.com
https://itunes.apple.com/pl/app/airbrowser-free-checker-desktop/id889120353?l=pl&mt=8
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TEEVEE 3
KUbA bARAn

http://twitter.com/smartkidpl
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Od pewnego czasu 
seriale zaczęły osiągać tak wysoki poziom, że ich popularność bije wszelkie rekordy. 

Nie ma się czemu dziwić, ostatecznie scenarzyści przygotowują tak świetne produk-

cje, że fabuła potrafi wciągać widza niczym najbardziej zdradliwe mokradło. 

W tej sytuacji powstaje pytanie, jak radzić sobie z rosnącą ilością śledzonych seria-

li, aby przypadkiem nie opuścić premiery kolejnego sezonu ukochanej produkcji. 

Osobiście od dłuższego czasu używam aplikacji TeeVee 3. Aktualnie dostępna jest 

już trzecia jej odsłona, która w ostatnim czasie została wzbogacona o nowości, jakie 

zaoferował iOS 9. 

Aplikacja ta w czytelny sposób przedstawia wybrane przez użytkownika serialowe 

pozycje w dwóch formach. Pierwszą z nich — w mojej opinii zdecydowanie bardziej 

praktyczną — stanowi lista. Jest ona przestawiona w postaci pasków zawierających 

podstawowe informacje o danym serialu. W zależności od sytuacji widoczny jest tutaj 

okres pozostały do następnego odcinka, ilość odcinków do nadgonienia lub informa-

cja na temat braku określonej daty premiery kolejnego sezonu.

Druga wersja
interfejsu to pełnowymiarowe grafiki 

z seriali, które zajmują całą powierzchnię 

ekranu i przesuwa się je w dowolną stronę 

ekranu. Z reguły ta forma wygląda bardzo 

atrakcyjnie, jednak w praktyce sprawdza się 

nie najlepiej. W mojej opinii znacznie lepszy 

jest ogólny pogląd na większość śledzonych 

aktualnie produkcji. 

Oczywiście, każdy z  seriali po wejściu 

w  informacje o  nim, ma kilka zakładek 

z podstawowymi informacjami do przej-

rzenia. Pierwszą z nich jest data premiery 

nadchodzącego odcinka. Kolejne to ogólne 

informacje o serialu oraz obsada. W tym miej-

scu, można wybrać danego aktora i sprawdzić 

informacje na jego temat w nowo otwar-

tej zakładce bazy filmowej IMDB. Ostatnia 

zakładka to lista odcinków. W tym miejscu 

można prześledzić swoje postępy w oglą-

daniu oraz sprawdzić tytuły epizodów wraz 

z krótkim streszczeniem ich treści. Tutaj 

ważna uwaga. Ze względu na to, że infor-

macje te mogą zawierać spoilery, polecam 
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wybranie w ustawieniach aplikacji ich ukrywanie 

dla odcinków, których jeszcze nie zaznaczyliśmy 

jako oglądane. Jestem pewien, że może Wam to 

w przyszłości zaoszczędzić sporo nerwów.

Jak już wspomniałem
TeeVee 3 został uaktualniony o nowości, jakie daje iOS 

9. Pierwszą z nich jest 3D Touch. Naciśnięcie ikony 

aplikacji powoduje, że użytkownik może szybko 

dostać się do kolejnego odcinka serialu, który znaj-

duje się na szczycie listy oraz dodać nową pozycję 

do śledzonych. Dodatkowo w samej aplikacji zosta-

ły wprowadzone standardowe dla tej funkcji gesty, 

czyli podgląd danej pozycji przy lekkim nacisku 

oraz otwarcie pełnego okna informacyjnego przy 

mocniejszym naciśnięciu. Słabszy gest pozwala 

również na usunięcie pozycji z listy oraz urucho-

mienie lub wyłączenie powiadomień. 

Kolejną wspieraną nowością pochodzącą z iOS 9 

jest indeksowanie przez wyszukiwarkę Spotlight. 

Dzięki temu bezpośrednio z poziomu ekranu wyszukiwania użytkownik może spraw-

dzić dowolny serial, który ma na liście obserwowanych. Informacja, którą wyświetla 

Spotlight, zawiera informacje o numerze kolejnego odcinka do obejrzenia, datę jego 

premiery oraz ogólną ocenę serialu.

Myślę, że spore grono osób może docenić również integrację z portalem trakt.tv. 

Umożliwia on śledzenie obejrzanych filmów oraz seriali, co pozwala na tworzenie 

statystyk oraz sugerować, co może przypaść użytkownikowi do gustu. TeeVee 3  

na bieżąco aktualizuje dane w tym systemie zgodnie z listą wewnątrz aplikacji. 

Podsumowując polecam Wam przetestowanie TeeVee 3. Osobiście nie śledzę zbyt 

dużej liczby seriali, jednak ciężko byłoby mi czuwać nad tym, który aktualnie jest nada-

wany lub ma premierę w najbliższym czasie. Dzięki tej prostej aplikacji kompletnie 

o tym nie myślę. Jestem na bieżąco informowany, a o nowych odcinkach seriali, które 

śmiało mogę nazwać uzależnieniem, dowiaduję się dzięki serwowanym mi w odpo-

wiednim czasie powiadomieniom. Jedyną wadą, która przychodzi mi w tej chwili na 

myśl, jest uboga baza polskich produkcji. Sam praktycznie nie oglądam rodzimych 

seriali, jednak dla części z Was może to stanowić problem. 

wITRynA

CE
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yTeeVee 3

2,99 €

Program w Apple Store

 + Świetny interfejs użytkownika
 + Intuicyjna obsługa
 + Czytelne informacje o nadchodzących 

odcinkach
 + Wsparcie dla 3D Touch

 − Uboga baza polskich 
serialinAZwA
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https://itunes.apple.com/pl/app/teevee-3-your-tv-shows-guru/id663975743?l=pl&mt=8&at=1l3vwY4
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OVERCAST
TOMASZ KULESA

https://twitter.com/thometomasz/
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Podcasty  
odgrywają ważną rolę 
w moim codziennym życiu. Słucham ich w samochodzie, podczas przygotowywa-

nia kolejnego dania w kuchni czy w czasie relaksu na kanapie. Dzisiaj chciałbym 

Wam przedstawić jedną z najlepszych aplikacji do słuchania podcastów, a mowa 

tutaj o Overcast. 

Overcast to dziecko
 jednego z najbardziej rozpoznawalnych developerów Marco Armenta. Aplikacja 

posiada wiele funkcji, które mogą Was przekonać do zmiany głównego odtwarzacza 

podcastów ze standardowego, wbudowanego w system iOS. Interfejs zdominowa-

ny jest przez biały i pomarańczowy kolor, a sama nawigacja jest na tyle prosta, że 

każdy powinien się tutaj odnaleźć bez większych problemów. 

Jedną z najważniejszych funkcji jest opcja Smart Speed, która pozwala zaoszczę-

dzić masę czasu, ponieważ wycina momenty ciszy z każdego podcastu, jeżeli zaś 

dołożymy do tego funkcję Voice Boost wzmacniającą dźwięk osób mówiących, 

mamy do czynienia z produktem idealnym. Program pozwala na wyszukanie najlep-

szych podcastów oraz podpowiada nam rekomendacje z naszego konta na Twiterze. 

Z ciekawszych funkcji znajdziemy tutaj również możliwość pobrania podcastów do 

słuchania offline, ustawienia czasu, po jakim aplikacja ma zakończyć odtwarzanie, 
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powiadomienia na ekranie o nowych odcinkach oraz streamowanie podcastu bez 

konieczności pobierania go na urządzenie. Aplikacja dostępna jest również na Apple 

Watch oraz CarPlay.

Overcast to kombajn,
 który zdecydowanie wygrywa ze wszystkimi konkurentami, a jego dodatkowym 

atutem może być fakt, że Marco Arment udostępnił go zupełnie za darmo. Nic nie 

stoi na przeszkodzie aby wesprzeć autora, korzystając z zakupów wewnątrz apli-

kacji, do czego gorąco Was zachęcam. Do czasu ostatniej aktualizacji aplikacja była 

płatna, jednak developer zdecydował się udostępnić ją wszystkim za darmo, aby 

mogli przekonać się o wyższości jego programu nad innymi produkcjami. 

wITRynA

CE
Ch

yOvercast

Bezpłatny

Program w Apple Store

 + Mnogość funkcji

 + Dostępny za darmo
nAZwA
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https://itunes.apple.com/us/app/overcast-podcast-player/id888422857?ls=1&mt=8&at=11lIuy&ct=site-frontpage


Faqt: faktury na Apple OS X
i Windows też…

Najdłużej rozwijany polski program do 
fakturowania na Apple OS X w nowej 
odsłonie: Faqt 2.0 (czytaj :  fakt)

Pobierz i przetestuj sam:

7 lat na rynku: 2008-2015

www.faqt.pl

http://faqt.pl/mmm10/
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QnAP TVS 871T 
— ThE POwERFUL
MARCIn hInZ

https://twitter.com/marcinhinz/
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Zacząłem poszukiwać urządzeń podpinanych po kablu do laptopa, dzięki którym 

mógłbym dokonać postprodukcji wideo, nie korzystając z lokalnego SSD. Nowy 

model firmy QNAP sprawdził się w tej roli dużo lepiej, niż się spodziewałem.

Gdy wróciłem z pracy i zobaczyłem leżącą paczuszkę, od razu się do niej dobrałem. 

By wyjąć urządzenie, w które wpakowane było 8 x HDD, potrzeba było trochę siły. 

Wreszcie dumnie stanęło na półce i mogłem przystąpić do konfiguracji. O wiel-

kości tego NAS-a mogłem się przekonać już w momencie podpinania kabelków. 

Mnogość slotów na tylnej ściance mnie zaskoczyła. Dotychczas miałem styczność 

tylko z urządzeniami dla rozwiązań domowych, a nie małego biznesu. Od początku 

wiedziałem, że to urządzenie znacząco przekracza moje wymagania. Kolejny rzut 

oka wykonałem, spoglądając na specyfikacje sprzętu. Okazało się, że mój MacBook 

Pro (Late 2011) ma gorsze podzespoły od QNAP-a. Przejdźmy zatem do konkretów.

Co to jest?
QNAP TVS-871T jest macierzą NAS/DAS/iSCSI SAN. Jest to model 8-dyskowy. 

Oczywiście możemy załadować do niego zarówno dyski talerzowe, jak i SSD w rozmia-

rze 2,5 oraz 3,5 cala. Całość zamknięta jest w metalowej obudowie z plastikowym 

frontem — nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Od takich urządzeń nie oczekuję 

wymyślnego designu, tylko niezawodnego i szybkiego działania. W środku oprócz 
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dysków, „siedzi” czterordzeniowy procesor i5 o taktowaniu 3,0 GHz (dostępna jest 

również wersja z procesorem i7 3,2 GHz) oraz 16 GB pamięci RAM. Na przodzie 

obudowy znajduje się mały ekran, dzięki któremu możemy podejrzeć podstawowe 

dane związane z konfiguracją macierzy, różnego rodzaju komunikaty oraz menu, 

za pomocą którego zrestartujemy lub wyłączymy urządzenie.

Macierz została zbudowana, 
by zadowolić firmy w zakresie prywatnej chmury z powierzchnią dyskową i związanymi 

z tym usługami. Zadowolone powinny być również osoby zajmujące się postprodukcją 

wideo, ponieważ urządzenie pozwala na montaż materiałów z plików umieszczonych 

na jej dyskach. Jeśli posiadamy materiał wideo w rozdzielczości 4k, nie będziemy 

mieli również problemu, by oglądać go na komputerze mimo że pliki będą na QNAP-

ie. A wszystko to dzięki możliwościom złączy Thunderbolt 2 oraz sieci 10GbE.

Do chłodzenia macierzy służą 2 wiatraki (podczas moich testów kręciły się w okoli-

cach 900 rpm), które zajmują prawie całą powierzchnię tylnej ścianki. Dzięki temu 

system chłodzenia nie powinien być zbyt głośny. Osiem pracujących talerzy i tak 

go zagłuszało. Nie jest to urządzenie, które wstawia się do sypialni. Zastosowanie 

takiej macierzy wykracza poza zapotrzebowanie domowe, dlatego uważam,  

że temat poziomu dźwięków emitowanych przez urządzenie można pominąć.
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Złącza i ich możliwości
Macierz QNAP TVS-871T posiada następujące złącza:

 > 4x 1GbE

 > 2x 10GbE

 > 2 x Thunderbolt 2

 > 2 x USB 3.0 (plus jedno dodatkowe na przodzie urządzenia)

 > 2 x USB 2.0

 > 1 x HDMI

QnAP TVS-871T 
przyjmuje dyski o maksymalnej pojemności 8 TB. Łatwo policzyć, że w 8 kieszeni 

możemy zmieścić storage o powierzchni 64 TB. To nie koniec. Pod złącza Thunderbolt 

2 można podpiąć zewnętrzne stacje rozszerzające QNAP TX-800P (wersja 8-dysko-

wa) lub TX-500P (wersja 5-dyskowa). Stacje te posiadają po 2 złącza Thunderbolt 2 

dzięki którym można zrobić łańcuch składający się z sześciu urządzeń dodatkowych. 

Możliwości powiększania przestrzeni dyskowej kończą się na 448 TB. Poprzez złącze 

Thunderbolt 2 możemy również podpiąć nasz komputer. W ten sposób uzyskujemy 

pokaźny dysk zewnętrzny, gotowy, by sprostać wszelkim zadaniom. O tym jednak 

napiszę nieco później.
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Macierz posiada 
wbudowaną 10-gigabitową kartę sieciową. Dzięki takiemu rozwiązaniu z zasobów 

dysków twardych może korzystać wiele komputerów, wykorzystując maksymal-

ną przepustowość łącza. W tym samym czasie pod złącza Thunderbolt 2 mogą być 

podpięte komputery. Połączenia Thunderbolt 2 oraz Ethernet mogą działać nieza-

leżnie od siebie. W ten sposób użytkownicy sieciowi korzystają z połączenia 10 Gbit, 

natomiast każdy z komputerów podpiętych po kablu Thunderbolt 2 ma do wyko-

rzystania strumień 20 Gbit.

Jeśli do złącza HDMI podepniemy telewizor, a do złączy USB klawiaturę i mysz, 

możemy wykorzystać macierz jako komputer klasy PC (choć z pewnymi ogranicze-

niami). Samo podłączenie telewizora umożliwia puszczanie filmów w rozdzielczości 

4k. Zamontowany procesor Intela (wraz z procesorem graficznym) umożliwia deko-

dowanie materiału na żywo, tak by można było wygodnie oglądać filmy na TV, 

komputerze czy urządzeniach mobilnych.

Co potrafi software QTS?
Macierze QNAP działają pod systemem QTS. Model, który dostałem do testów, miał 

zainstalowaną wersję 4.2. System jest dostępny poprzez aplikację webową. Dzięki 

temu możemy z niego komiarę przejrzysty, aczkolwiek lepiej by poruszała się w nim 

osoba, która zna się na rzeczy. To akurat moim zdaniem tyczy się wszystkich NAS-ów. 

Możliwości urządzenia i systemu zostały zgrabnie opisane w specyfikacji sprzętu 

i zajmują tak dużo miejsca, że artykuł musiałby się rozrosnąć o kolejne dwie stro-

ny. Na końcu artykułu znajduje się link prowadzący do opisu urządzenia na stronie 
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producenta. Z ciekawostek jedynie wspomnę, że tworząc macierz dyskową, możemy 

użyć jednego z RAID: 0,1, 5, 6, 10. Do własnych testów wybrałem rozwiązanie dające 

mi jak największą szybkość działania, bez interesowania się kopią zapasową plików.

Test praktyczny
Tak jak pisałem we wstępie, urządzenie posiada mocniejsze podzespoły od moje-

go laptopa. Dlatego też ograniczeniem w jego testowaniu okazał się mój procesor, 

złącze Thunderbolt (w wersji 1, a nie 2) oraz dysk SSD, którego możliwości odczytu 

i zapisu kończyły się na 400-450 MB/s. Podobno w testach innych użytkowników 

to urządzenie potrafiło wygenerować transfer na poziomie 1,5 GB/s dlatego chyba 

muszę poprosić red. nacz. o nowego rMBP, który również osiąga takie transfery. ;)

Najbardziej w testach interesowały mnie czasy renderu konkretnego projektu. 

Wykonałem dwa eksporty filmu na takich samych ustawieniach, ale wykorzystu-

jąc dwie konfiguracje dyskowe. Pierwszy raz robiłem render, mając cały projekt 

i materiały źródłowe na QNAPi-e (scratch disk był na lokalnym SSD). Druga próba 

odbyła się tylko z użyciem dysku lokalnego. Plik wynikowy tworzył się w obu 

przypadkach ponad 12 minut. Różnica wyniosła 10 sekund i myślę, że można 

przyjąć to jako błąd pomiaru, ponieważ i tak wąskim gardłem okazał się procesor,  
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a nie macierz dyskowa czy dysk SSD. Podsumowując ten fragment: możemy trzymać 

całość naszych nagrań na tym NAS-ie i korzystać z nich do montażu bez żadnych 

problemów. Nie wiem natomiast, jak do takich rozwiązań sprawdzi się sieci 10-giga-

bitowa, ponieważ nie miałem urządzeń, które by ją obsłużyły

Próbowałem również obciążyć urządzenie, jednorazowo kopiując na nie dużą ilość 

danych po Thunderbolt oraz korzystając z drugiego laptopa i iPada, używać umiesz-

czonych na nim plików. iPad dodatkowo wymuszał dekodowanie plików video do 

innej rozdzielczości. QNAP radził sobie z tym bez żadnych problemów, żadne klatki 

nie były gubione. Kolejny test został zdany wzorcowo.

Aplikacje mobilne. Tutaj mamy pierwszy zgrzyt. Do tej pory korzystałem tylko 

z aplikacji konkurencji, które są na bieżąco aktualizowane zarówno pod względem 

wyglądu, jak i możliwości. W przypadku QNAP wracamy do czasów iOS 6. Mimo że 

bardzo lubiłem wygląd tego systemu, to jednak w dzisiejszych czasach nieco mnie 

on zraził. Aplikacje działają tak, jak powinny, jednak brakuje im tego magicznego 

dotyku, dzięki któremu całość wyglądałaby schludniej. Chociażby wybierając plik 

z filmem czy bajką, widzimy tylko kilka suchych informacji o pliku, zamiast ładnej 

strony tytułowej z okładką i danymi pobieranymi z jakiegoś serwisu filmowego.

Podsumowanie
Zdaję sobie sprawę, że moje potrzeby (choć wcale nie takie małe) wymagały od QNAP 

TVS-871T użycia jedynie skrawka jego możliwości. Były to zadania, które głównie 

obciążały go dyskowo. Mając jednak doświadczenia z innym, mniejszym NAS-em, 

zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Procesory umieszczone w QNAP-ie dla niektó-

rych mogą się wydawać overkillem — nie dla mnie. Zarówno moc obliczeniowa, 

jak i spora ilość pamięci RAM dają w efekcie urządzenie, na którym można polegać 

w 100% i które nie dostanie czkawki, gdy z wielu stron będzie „pytane” o dane lub 

pracę na przerabianiu plików wideo „on the fly”.

Ceny nie są niskie, ale w zamian dostajemy urządzenie przyszłościowe, które posia-

da wybiegające w przód złącza, takie jak Thunderbolt 2 czy porty 10 Gbit. Wersja 

z procesorem i5 kosztuje 2139 euro, natomiast mocniejsza z procesorem i7 to już 

wydatek 2499 euro. Ceny nie zawierają dysków zamontowanych w środku, na które 

możemy wydać kolejne kilka tysięcy złotych.

OPIS 
URZĄDZEnIA: 
qnap.com

URZĄDZEnIE

DOSTARCZył: 

QNAP

fen.pl

https://www.qnap.com/i/en/product/model.php%3FII%3D198%20
http://fen.pl
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InCASE ICOn SLEEVE
MAREK TELECKI
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w przypadku  
komputera przenośnego 
elementem kluczowym zapewniającym wygodę i ciągłość pracy jest bateria. Pomimo 

faktu, że laptopy Apple znajdują się w czołówce urządzeń zapewniających najdłuższy 

czas eksploatacji na baterii, warto nosić ze sobą zasilacz. Lub kupić drugi — by uwol-

nić się od obowiązku zabierania go ze sobą (co na pewno zwiększy jego żywotność) 

— i trzymać w lokalizacji, którą najczęściej odwiedzamy. Drugi element rozwiązujący 

problem mobilności MacBooka to oczywiście odpowiednie „ubranko” gwarantujące 

bezpieczny transport cennego ładunku. Właśnie z tym wyzwaniem zmierzyłem się 

po zakupie jabłuszka.

Zwykle transport mojego MacBooka odbywa się w obrębie mieszkania, ale zdarza 

się, że mam ochotę lub muszę zabrać go w teren. Produkty Apple nie są tanie, a na 

dodatek należę to estetów, którym serce się kraje, gdy ulubiony gadżet nabawi się 

jakichś rys lub nie daj Boże poważniejszych uszkodzeń. Aluminiowa obudowa 

unibody w MacBookach zniesie wiele, ale trudno uznać ją za niezniszczalną (a przy-

najmniej ja takich testów wolę nie przeprowadzać).

Nie wiadomo też, jak wszelkie wibracje, uderzenia czy podobne fizyczne „atrakcje 

zniosą wewnętrzne komponenty urządzenia.

Zacząłem wertować zasoby Internetu w poszukiwaniu satysfakcjonującego rozwią-

zania. Pierwszym dylematem było: torba, plecak czy etui?

Torba lub plecak są zdecydowanie bardziej uniwersalne, bo rzadko kiedy wybiera-

my się w drogę wyłącznie z komputerem. No tak, ale nie każdy potrzebuje wora czy 

sakwy z setką mniejszych lub większych kieszeni i przegródek. Co, jeśli mamy już 
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sprawdzoną i pakowną torbę, tyle że bez dopasowanego przedziału z przeznacze-

niem na laptop? Sam od kilku lat korzystam z plecaka firmy Campus. Wytrzymał 

wiele i posiada osobną kieszeń zapinaną na zamek, która bez problemu mieści 

służbowego Asusa z ekranem o przekątnej 15,6˝. Teoretycznie mógłbym więc bez 

wahania użyć go do transportu MacBooka Pro 15˝, ale tu wychodzi bokiem miniatu-

ryzacja. Otóż laptop Apple jest znacznie chudszy i ogólnie mniejszy, przez co w tej 

samej przestrzeni załadunkowej plecaka zostaje jeszcze sporo luzu. Luzu, który 

pożądany nie jest. Przymierzaliście kiedyś buty o rozmiar lub dwa większe? Jak się 

czuły Wasze stopy? No właśnie, chciałoby się rzec: „Houston, mamy problem”.

Oferta toreb i plecaków 
na MacBooki jest naprawdę obszerna. Ale nie oznacza to, że szybko i łatwo znaleźć 

coś, co wpasuje się w naszą wizję, co spełni oczekiwania w sferze użyteczności 

i stylistyki. Niestety, większość asortymentu, zwłaszcza dobrych marek — co zwykle 

może, choć nie musi gwarantować wysoką jakość wykonania — kosztuje sporo. 

Rzecz jasna, gdy wydaliśmy kilka, a nawet kilkanaście tysięcy na komputer, prze-

sadna oszczędność przy jego ochronie jest pozbawiona sensu.

W moim przypadku, a założyłem budżet w wysokości do 1000 złotych, żaden 

z produktów nie przypadł mi do gustu. Koniec końców stwierdziłem, że jednak 

bardziej docenię etui. Laptopa w etui można zapakować na czas transportu gdzie-

kolwiek. Co najwyżej zmartwieniem pozostanie zapakowanie zasilacza oraz 

ewentualnych przejściówek czy myszy. Ok, kolejny raz kompromis.

Ponowiłem poszukiwania 
Aby nie było zbyt łatwo, wmówiłem sobie, że nie do końca przekonują mnie rozwią-

zania z zamkiem błyskawicznym. Niby detal ten jest odseparowany od laptopa taśmą, 

ale pakowanie w pośpiechu może zaowocować zadrapaniem lub zarysowaniem 

obudowy komputera. Nie raz zamek w kurtce odmówił posłuszeństwa, urwało się 
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ucho suwaka lub wydarzyły podobne przygody. Zacząłem też się zastanawiać: jak 

bardzo etui zwiększy gabaryty laptopa? Gdybym np. zdecydował się na ofertę firmy 

G-Form (The Extreme Sleeve), to odziany MacBook wyglądałby prawie jak Michelin 

Man...

Po kilkugodzinnym rekonesansie, przemyśleniach, kalkulacji oraz kilkuset prze-

czytanych opiniach użytkowników różnych etui, zainteresowałem się modelem 

ICON Sleeve with TENSAERLITE for MacBook Pro Retina 15˝ firmy Incase. Firmy, 

którą znam od dłuższego czasu — wcześniej użytkowałem ich produkty przezna-

czone dla iPhone’ów oraz iPadów.

Konstrukcja produktu 
bazuje na bumperze, gumowej (jak zakładam, bo skład tworzywa nie jest szczegó-

łowo opisany) opasce, której zadaniem jest pochłanianie wstrząsów i uderzeń, które 

mogłyby uszkodzić boczne ścianki laptopa. Jeśli kojarzycie „zderzaki” do iPhone 

4, to tu znajdziecie pewne podobieństwo. O ile trudno założyć mniejszą szansę 

upadku komputera na płasko, spodnią częścią urządzenia lub na pokrywę ekranu, 

to punktowe przyłożenie siły do krawędzi może doprowadzić do większych naprę-

żeń i w konsekwencji uszkodzeń. Rozwiązanie Incase opatentowane pod nazwą 

Tensaerlite jest bardzo dobrze spasowane do bryły MacBooka, a przy tym nie waży 

wiele. Oczywiście góra i dół komputera są również chronione. Wielowarstwowy 
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materiał okrywający to z zewnątrz tkanina o gęstej fakturze, natomiast w środku 

zastosowano wyściółkę ze sztucznego futra, która jest miła w dotyku oraz delikatna 

dla aluminiowych powierzchni.

Całość dopełnia sprytne, 
choć nie idealne — o czym dalej — magnetyczne zapięcie, ulokowane na krótszym 

boku, co determinuje sposób pakowania komputera. Na jednej ze stron etui produ-

cent umieścił białe, gumowe, nienachalne logo.

Etui dostępne jest w kilku wariantach kolorystycznych:

 > Heather Gray/Black, czyli materiał w odcieniu szarym wrzosowym z czarną 

opaską,

 > Gray/Lumen, czyli materiał o jednolitej szarej barwie z limonkową (kobiety 

zapewne mnie poprawią...) opaską,

 > Black/Slate czyli materiał w czerni z ciemnoszarą opaską.

Wizualnie najbardziej atrakcyjna wydaje się opcja pierwsza, ale po uwagach użyt-

kowników co do łatwości zabrudzenia i trudności w usuwaniu ewentualnych plam 

zdecydowałem się na wersję czarno-szarą. W końcu nie szata zdobi człowieka i nie 

etui komputer.

Jakość wykonania tej „rękawicy” jest, jak przystało na renomę firmy, wysoka, 

niemniej jestem przekonany o tym, że standardy Apple zaowocowałyby jeszcze 

dokładniejszą i gwarantującą milsze dla oczu doznania, realizacją. Mimo wszystko 

trudno się przyczepić, a etui na tle konkurencji wypada bardzo dobrze. Jednak cena 

nie należy do najniższych w tym segmencie komputerowej galanterii.

Użytkowanie ICON Sleeve 
nie sprawia problemów. Komputer jest dobrze zabezpieczony i nawet zwiększenie 

jego gabarytów (dzięki opasce) nie utrudnia pakowania do wcześniej wspomnianego 

plecaka. Biorąc pod uwagę wymiary urządzenia, jego wagę i gładkość tkaniny nale-

ży podczas przenoszenia użyć pewnego chwytu, podobnie zresztą jak w sytuacji, 

gdy niesiemy MacBooka bez wdzianka. Nie jest to rzecz jasna problem etui, choć 

przypuszczam, że większa szorstkość materiału mogłaby odrobinę pomóc.

Laptop pewnie i dość ciasno siedzi w środku, i przynajmniej w pierwszym okresie 

eksploatacji wymaga nieco większej siły podczas wsuwania do i wyciągania z etui. 

Uznaję to za zaletę, a ewentualny kłopot wystąpi, gdy dopuścimy, by w środku znala-

zły się opiłki, piasek lub inne niepożądane towarzystwo. Tarcie w tak dopasowanym 

ICONie srodze się zemści. Takie ryzyko dotyczy zdecydowanej większości ochra-

niaczy. Higiena jest ważna nie tylko w przypadku żywych organizmów.
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Magnetyczne  
zapięcie 
jest bardzo wygodne, ale ma też pewną wadę. Zastosowany magnes 

może zakłócić pracę komputera, tzn. jeśli np. MacBooka położymy 

na etui, ten zostanie przełączony w stan uśpienia. Pole magnetyczne 

wprowadza w błąd komputer, który zinterpretuje to jako zamknięcie 

pokrywy. Dla mnie to mało istotny szczegół (o którym dowiedziałem 

się przed zakupem), ponieważ wolę trzymać MacBooka bezpośred-

nio na blacie biurka, choćby po to, by nie blokować nielicznych 

otworów wentylacyjnych. Nie wydaje mi się, by zapięcie było na 

tyle niepewne, że skierowane ku dołowi pozwoli laptopowi wypaść 

z etui. Jednak dla chcącego nic trudnego, być może ktoś na YouTube 

zaryzykował brutalne wytrząsanie w imię ilości odsłon.

Komputer podróżuje ze mną okazjonalnie, więc i wymagania mam 

umiarkowane. Incase ICON Sleeve with TENSAERLITE spełnia ich 

zdecydowaną większość. W zasadzie to brakuje mi tu jedynie rącz-

ki, sprytnego uchwytu, który by usprawnił transport na krótkich 

dystansach, tzn. gdy tak odziany MacBook nie ląduje dodatkowo 

w większej torbie lub plecaku.

Producent oferuje ten model etui w wersjach dla następujących 

produktów Apple:

 > MacBook Air 11˝ 

 > MacBook Air 13˝ 

 > MacBook 12˝

 > MacBook Pro Retina 13˝

 > MacBook Pro Retina 15˝

O dziwo, cena jest taka sama, niezależnie od wymiarów laptopa.

Gdybym został zobligowany do wystawienia oceny w skali 1-6 (czyli 

jak w polskiej szkole), Incase ICON Sleeve with TENSAERLITE 

zasłużyłby na notę: bardzo dobry z minusem. W skali stosowanej 

w Mój Mac Magazyn (1-5) stawiam etui mocną czwórkę. O ile nie 

jest to etui idealne, to na pewno godne polecenia. Ja jestem z wybo-

ru i zakupu zadowolony. Myślę że mój MacBook Pro 15˝ również.
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ADATA hC500  
— OD bACKUPU  
PO SMART TV
PAwEł RATAJCZAK
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IBM, tworząc w 1956 roku pierwszy dysk twardy, prawdopodobnie nigdy nie przy-

puszczał, że jego produkt zrewolucjonizuje świat komputerów i — co ważniejsze 

— przetrwa ponad pół wieku jako podstawowy element każdego elektronicznego 

urządzenia zdolnego gromadzić dane. Oczywiście od tamtego czasu pojemności 

dysków twardych wzrosły wielokrotnie, technologie, w jakich są wykonywane, 

ulegały wielu ewolucjom, aby wreszcie zmienić się w nowoczesne dyski SSD.  

Ale ich przeznaczenie oraz ciągły brak wolnego miejsca pozostały bez zmian. 

w pracy fotografa
— o czym kilkukrotnie wspominałem na łamach magazynu — miejsce na prze-

chowywanie danych ma kluczowe znaczenie. Oprócz faktu, że kolejne dyski 

wykorzystywane przeze mnie w zatrważającym tempie zapełniają się wykonywa-

nymi fotografiami, część z nich używana jest także do tworzenia backupów, bez 

których w razie awarii byłbym w tarapatach. Dlatego też tak ważne dla mnie staje 

się posiadanie odpowiednich, gwarantujących spokojny sen urządzeń pozwalają-

cych na przechowywanie dziesiątek terabajtów danych.

Toteż ucieszyłem się, kiedy kilka tygodni temu do mojego warsztatu pracy i testów 

zarazem trafił zewnętrzny dysk twardy marki ADATA o nazwie HC500 i pojemno-

ści 1 TB. Firmę ADATA dotychczas znałem od strony produkcji świetnych pamięci 

RAM, wykorzystywanych przeze mnie podczas składania komputerów PC. Jakość 

RAM-u produkowanego przez ADATA stoi na najwyższym poziomie. Czy tak będzie 

z dyskiem, mogłem przekonać się bardzo szybko.
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Dysk dostarczony został w klasycznym pudełku, w którym oprócz instrukcji i same-

go HDD znalazłem przewód USB do podłączenia urządzenia do mojego Maca.  

Sam dysk został wykonany bardzo dobrze. Obudowa z wysokiej jakości aluminium 

jest dobrze spasowana z elementami plastikowymi. Nic nie trzeszczy i nie wyda-

je dziwnych odgłosów. Dysk podczas pracy jest praktycznie niesłyszalny, a fakt,  

że pracuje, sygnalizuje niebieska dioda, która podczas transferu danych mruga ocho-

czo. Jej zastosowanie jest także jeszcze inne, ale o tym w dalszej części artykułu.

Parametry
HC500 to trzy pojemności: 500GB, 1 i 2 TB. W moje ręce, jak już wspomniałem, 

trafił dysk o średniej pojemności 1 TB. Urządzenie wyposażono w szybki interfejs 

USB 3.0. Tak więc transfer zazwyczaj kilkunastu gigabajtów zdjęć nie dłuży się 

w nieskończoność. Nigdy zbytnio nie przywiązywałem wagi do osiągów tego typu 

urządzeń, zdając się raczej na praktyczne podejście, czyli oszacowanie czasu podczas 

wykonywania innych czynności. W wypadku HC500 jest lepiej niż w większości 
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wykorzystywanych przeze mnie systemów backupu, ot chociażby WD My Cloud. 

Zdaję sobie jednak sprawę, że porównywanie transferu via USB z transferem przez 

sieć ethernet byłoby nadużyciem.

Jednoterabajtowy HC500 rozmiarem nie odbiega od obowiązujących norm (115  

x 77,6 x 15,5 mm), a jego waga to 181 g. Urządzenie po wyjęciu z pudełka praktycznie 

gotowe jest do pracy, choć w przypadku systemu OSX, aby zyskać możliwość zapi-

su należy, je najpierw sformatować (natywny system to NTFS).

backup
Dzięki USB 3.0 dysk wręcz prosi się o wykorzystanie go jako dobrego, podręcznego 

miejsca do archiwizacji wszelakich danych. Tym bardziej, że został on wyposażony 

w G Shock Sensor Protection czyli ochronę przeciwwstrząsową. Działa to w następu-

jący sposób, że uderzony dysk uruchamia wyżej wymieniony system, powiadamiając 

użytkownika zapaleniem się wspomnianej diody na kolor czerwony. Powrót do 

niebieskiego koloru świadczy o powrocie urządzenia do normalnego trybu. 

Producent wraz z HC500
 dostarcza oprogramowanie NTI Backup Now EZ oraz MiST pozwalające na archi-

wizację danych w chmurze. Ja jednakże nie skorzystałem z tej propozycji bazując 

na wykorzystywanych i sprawdzonych już rozwiązaniach. Z mojego doświadczenia 

wynika, że im mniej oprogramowania wspomagającego, tym praca z backupem staje 

się bardziej efektywna. Najważniejsze są ostatecznie dane, które mam w zwyczaju 

przechowywać na różnych urządzeniach w formie mirroringu. Część także w chmu-

rze. Obok wykorzystywanego przeze mnie Carbon Copy Cloner, którego używam do 

robienia kopii przyrostowych całego systemu, wykorzystuję także prostą i darmową 

aplikację o nazwie Compare & Sync Folders służącą mi do robienia bieżących kopii 

zapasowych zdjęć, plików i dokumentów.

HC500 idealnie, dzięki swojemu wyglądowi, szybkości i niezawodności nadaje 

się jako natychmiastowe narzędzie do wykonywania kopii danych podczas moich 

podróży służbowych i jako dodatek do Macbooka.

SmartTV
ADATA HC500 to jednakże nie tylko backup. Producent, tworząc go, miał na 

uwadze także multimedia. Dzięki szybkiemu interfejsowi dysk ten może posłu-

żyć nam jako dobre miejsce na przenoszenie ulubionych filmów, odtwarzanie 

ich na ekranie telewizora lub komputera, a nawet jako narzędzie pozwalające na 

zapis informacji wprost z dekoderów cyfrowych. Mój test w tej kwestii ograniczył 

się co prawda do odtworzenia mojego ulubionego serialu na ekranie telewizo-

ra marki Samsung, ale ten ostatni nie miał żadnych problemów z rozpoznaniem  
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pamięci masowej, a odtwarzanie, przewijanie czy wznawianie dzięki szybkiemu 

interfejsowi było czystą przyjemnością.

Podsumowanie
ADATA HC500 to bardzo dobry wybór. Prędkości osiągane przez ten dysk są co 

najmniej wystarczające do codziennego użytkowania. Jedynym problemem w moim 

przypadku jest rosnąca „biblioteka” urządzeń, ze względu na pochłanianą w szyb-

kim tempie przestrzeń. Nawet stworzenie zaawansowanej macierzy dyskowej zdaje 

się być połowicznym rozwiązaniem, ale na tę chwile nic lepszego nie przychodzi mi 

na myśl. Jeśli macie podobne przemyślenia lub macie rozwiązanie tego problemu, 

to zapraszam Was do dyskusji na ten temat na stronach www Magazynu.

wITRynA

CE
Ch

yADATA HC500 

260zł (za 1TB)

www.adata.com

 + elegancki design
 + wytrzymała obudowa
 + system antywstrząsowy
 + szybki interfejs USB 3.0  

kompatybilny z 2.0

nAZwA

CEnA

OCEnA

https://www.adata.com
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tizi  
TAnKSTELLE
PRZEMySłAw MARCZyńSKI
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Jesteśmy uzależnieni 
od portów USB. Mogę chyba śmiało założyć taką tezę, widząc w ręku każdego z nas 

smartfon. Do tego dołóżmy tablet w domu i inne urządzenia które do pracy potrzebują 

prądu ładowanego z łącza USB. Potrzebujemy miejsca gdzie możemy ładować nasze 

gadżety, a rozwiązaniem problemu wolnych gniazdek przychodzi od firmy equinux. 

tizi Tankstelle  
to prawdziwa „stacja benzynowa” 
dostarczająca prąd. Po wciśnięciu jej do gniazdka elektrycznego otrzymujemy do 

naszych usług aż cztery porty USB gotowe do równoczesnego ładowania urządzeń. 

Tankstelle wyposażony został w  technologię nazwaną Auto Max Power pozwala-

jącą na samoczynne dopasowanie najbardziej optymalnego napięcia, jakim może 

być ładowany telefon bądź tablet. Dodatkowym elementem zabezpieczającym jest 

układ chroniący sprzęt przed przegrzaniem i odcinający prąd w krytycznej sytuacji. 

Podczas testów na iPhonie 5S pełne ładowanie od 1% do 100% trwało dwie godziny 

i piętnaście minut. Z negatywnych cech, jakie zauważyłem podczas pracy ładowarki, 
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są dźwięki, jakie wydobywają się z tizi Tankstelle. Jest to zapewne efekt działania 

przetwornika prądowego dopasowującego napięcie do poszczególnych urządzeń. 

Jedną z najbardziej  
irytujących niespodzianek,
jakie mogą nas dopaść, jest „pusta bateria”. Wówczas urządzenie pokroju tizi Tankstelle 

doskonale sprawdzi się w polu zmagań, dostarczając energię do iPhone’a czy iPada. 

Szybkość ładowania i możliwość jednoczesnego podłączenia czterech urządzeń 

są najlepszymi rekomendacjami dla produktu firmy equinux. Do tego niewielkie 

wymiary pozwalające zabrać Tankstelle w podróż bez konieczności pakowania 

dodatkowych ładowarek dla wszystkich gadżetów jakie zabieramy na wyjazdy. 

wITRynA

CE
Ch

y tizi Tankstelle 

 34,99 €

www.tizi.tv

 + szybkie ładowanie 
 + 4 porty USB 
 + automatyczny dobór napięcia 

 −  głośna praca nAZwA

CEnA

OCEnA

http://tizi.tv/en/power.html#tizi_tankstelle


106

5 RZECZy  
O ZDJECIACh
PRZEMySłAw MARCZyńSKI

https://twitter.com/pemmax
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Zarządzaj  
miejscem na dysku 1

2

Nasza kolekcja fotografii może zajmować dużo miejsca na dysku. 

Do jej magazynowania możemy użyć iCloud — wirtualny dysk  

od Apple współdziałający z programem Zdjęcia. Dzięki temu zdję-

cia z naszych wszystkich urządzeń mamy w jednej bibliotece, 

zapisane na dysku w chmurze. Mamy również do nich dostęp 

z każdego komputera, telefonu czy tabletu. Jednak nie musimy 

ściągać wszystkich zdjęć na komputer, na którym mamy niewielki 

dysk twardy. Dla oszczędności miejsca na dysku wystarczy wejść  

do menu Zdjęcia/Preferencje i wybrać iCloud. Jeśli zaznaczymy 

opcję Optymalizuj dysk Maca, system będzie dostosowywał ilość 

pobranych materiałów. Zazwyczaj oryginalne zdjęcia o dużej 

wielkości utrzymywane są w iCloud, zaś na dysku zapisane 

są tylko miniaturki tych obrazów. 

Nie podoba Ci się jakieś zdjęcie? Nie musisz go kaso-

wać. Może dziś nie jest potrzebne, ale za kilka tygodni 

lub miesięcy chętnie byś wrócił do niego pamięcią. 

Program Zdjęcia pozwala ukrywać fotografie w bibliotece. 

Zaznacz zdjęcie, które chcesz schować, i wybierz z menu:  

Zdjęcie / Ukryj 1 zdjęcie lub użyj skrótu cmd+L. Wszystkie 

tak potraktowane fotografie będą przeniesione  

do albumu „Ukryte”. Aby mieć do niego dostęp, nale-

ży z menu Widok wybrać „Pokaż album Ukryte”. 

Kochamy robić zdjęcia. W dobie cyfrowej fotografii robimy ich setki, nie ponosząc 

żadnych kosztów. Telefon z wbudowaną kamerą, aplikacje oraz sieci społeczno-

ściowe to również powody, dla których coraz częściej używamy spustu migawki.  

Jak uporządkować te tysiące zdjęć, których jesteśmy autorami? Apple oferuje swoim 

użytkownikom aplikację Zdjęcia, która doskonale radzi sobie z katalogowaniem 

naszych fotografii i ich edycją. Poniżej zdradzamy kilka „sztuczek”, które pomogą 

Wam w efektywniejszym wykorzystaniu tego narzędzia. 

Ukrywanie zdjęć 
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Dodaj więcej informacji 
o zdjęciach

Album inteligentny

4

3

5

Do każdego zdjęcia w naszej kolekcji możemy dodać kilka informa-

cji, które pomogą nam w szczegółowym opisaniu fotografii. Obok 

informacji, jakie aplikacja potrafi „wyciągnąć” ze zdjęcia, możemy 

sami podać: tytuł, miejsce wykonania, opis czy słowo klucz. To dane, 

które możemy wykorzystać chociażby przy budowaniu wspomnia-

nych wcześniej Inteligentnych albumów. Są to również informacje 

przydatne nam, gdy kiedyś będziemy chcieli przypomnieć sobie, 

gdzie zdjęcie było robione i co przedstawia. Aby dokonać takich 

aktualizacji, musimy wywołać okno Inspektora (cmd+I). 

Przeważnie robimy zdjęcia, aby pokazać je przyjaciołom i bliskim. Program Zdjęcia 

pozwala na łatwe udostępnienie albumów z fotografiami. Wystarczy wskazać jedno 

lub kilka cyfrowych ujęć i z menu wybrać Plik / Udostępnij / Udostępnianie zdjęć 

iCloud. Będziemy teraz mogli dodać komentarz do zdjęcia i umieścić je w jednym 

z udostępnionych albumów lub stworzyć nowy katalog zdjęć. Każdy z udostępnio-

nych albumów mogą przeglądać zarówno zaproszone osoby, ale istnieje także opcja 

uczynienia albumu publicznym z przydzielonym linkiem prowadzącym do galerii 

w internecie. Będąc w udostępnianym albumie, z belki okna programu Zdjęcia wybie-

ramy ikonę Osoby. Następnie klikamy Witryna publiczna. Możemy tutaj pozwolić 

subskrybującym użytkownikom na dodawanie własnych zdjęć do albumu, zazna-

czając opcję Subskrybenci mogą wysyłać. 

Udostępnianie zdjęć iCloud

Odpowiednie uporządkowanie dużej kolekcji zdjęć jest nie 

lada wyzwaniem. Na szczęście możemy zautomatyzować 

segregowanie fotografii dzięki Inteligentnym albumom. 

W takim albumie będą widoczne zdjęcia spełniające 

odpowiednie kryteria. Możemy nakazać wyświetlanie 

zdjęć wykonanych konkretnym aparatem w konkretnym 

dniu. Kryteriów, jakie zdjęcia muszą spełniać, jest wiele, 

jak chociażby ogniskowa, nazwa pliku czy obiek-

tyw. Album inteligentny tworzymy, wybierając:  

Plik / Nowy inteligentny album (alt+cmd+N). 
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DySKI SIECIOwE  
w DOMU I FIRMIE  
CZyLI DO CZEGO  
PRZyDAJĄ SIę  
PRODUKTy QnAP CZ. I
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Większość z nas ma w domu sieć komputerową, często nawet nie zdając sobie z tego 

sprawy. Używamy routerów i punktów dostępowych WiFi, aby łączyć się z interne-

tem, często zapominając, że w ten sposób tworzymy sieć lokalną. W firmach sieci 

są tworzone zazwyczaj bardziej świadomie, ale też często nie są wykorzystywane 

w sposób optymalny.

Jeżeli mamy już sieć lokalną, warto byłoby zrobić z niej użytek większy niż tylko 

dostęp do internetu. Jednym że sposobów lepszego wykorzystania sieci jest insta-

lacja dysku „NAS”. Opowiem Wam, co mnie skłoniło do takiego rozwiązania.

Kilka lat temu starałem się maksymalnie przedłużyć żywotność mojego MacBooka 

C2D z 2007 roku. Jednym że sposobów była wymiana tradycyjnego dysku na SSD. 

Niestety, w 2012 roku były one jeszcze droższe niż obecnie i stać mnie było jedynie 

na 60 GB. Co zrobić setkami GB danych, jakie wcześniej miałem w MacBooku? Otóż 

najwygodniej jest umieścić je na dysku sieciowym. Ponieważ od kilku lat miałem 

do czynienia z NAS QNAP, uruchomiłem je w wielu firmach i sieciach domowych, 

wybór był oczywisty.

Czym jest dysk sieciowy?
NAS (Network Attached Storage) to samodzielne urządzenie, którego zadaniem 

jest udostępnianie plików znajdujących się na jego dyskach za pomocą protokołów 

sieciowych obsługiwanych przez systemy operacyjne komputerów, jakich używamy. 

Inaczej: Aby skorzystać z plików na dysku sieciowym łączymy się z nim jak z serwe-

rem, podając login i hasło. Po zalogowaniu mamy już dostęp do wybranej zawartości 

jak do zwykłego dysku podpiętego do naszego komputera (z drobnymi różnicami). 

Tu mała uwaga. Aby wygodnie korzystać z plików na dysku sieciowym, powinien on 

wspierać natywne protokoły sieciowe, czyli dla komputerów z Windows: CIFS/SMB, 

dla Apple OS X: AFP (v3.3), a dla Linuxa NFS. Wiele tanich rozwiązań NAS nie wspie-

ra applowskiego protokołu AFP, co dość mocno ogranicza wygodę ich użytkowania. 
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Jako że dysk sieciowy może być widoczny w całej naszej sieci lokalnej (a jak zechcemy, 

to i w internecie) dla wielu użytkowników, to wymaga on pewnego przygotowa-

nia. Należy zdecydować, jakie „zasoby” (w uproszczeniu „teczki”) będą mogły być 

dostępne dla których użytkowników. O szczegółach zarządzania dostępem dowie-

cie się z następnego odcinka cyklu, a teraz tylko wspomnę, że z QTS (systemem 

operacyjnym na dyskach QNAP) konfiguracja jest znacznie prostsza, niż może się 

wydawać z tego opisu.

Co lepsze:  
dysk zewnętrzny czy NAS?
Jakiś czas temu dyski podpinane bezpośrednio do komputera przez USB lub FireWire 

miały znaczną przewagę w wydajności nad dyskami NAS. Teraz, gdy routery są 

często wyposażane w porty gigabitowe, a wszystkie nowe komputery Apple oraz 

„iUrządzenia” mają WiFi 802.1ac, prędkość nie jest już problemem. Jeden port 

gigabitowy zapewnia transfer ponad 110 MB/s, a przez WiFi-ac nawet z najtańsze-

go modelu QNAP TS-112p możemy odczytywać pliki z prędkością ponad 70 MB/s. 

Jest to szybciej niż z dysków USB 2.0 czy FireWire podłączonych bezpośrednio do 

komputera. A nie jest to szczyt możliwości serwerów QNAP. Dodatkowo większość 
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modeli QNAP jest wyposażona w funkcje RAID znacznie zmniejszające ryzyko utra-

ty danych z powodu awarii jednego (RAID 1, RAID 5) lub dwóch dysków (RAID 6). 

Kolejna przewaga dysków sieciowych to niezależność od systemu plików. Używając 

zwykłych zewnętrznych dysków musimy wybrać sposób, w jakim je zaformatu-

jemy, zgodny że wszystkimi systemami komputerów, do jakiego chcemy ten dysk 

podpinać. Często wiąże się to z wyborem przestarzałych sposobów zapisu plików 

jak FAT. Dysk sieciowy QNAP uwalnia nas od tego problemu. Dane na nim są prze-

chowywane w systemie plików EXT4, a udostępniane w protokołach odpowiednich 

dla danej platformy bez kompromisów.

nAS nie tylko jako dysk
Do niedawna przechowywanie dużych ilości danych dostępnych dla wielu użytkow-

ników z rożnych komputerów to było główne i nadal bardzo ważne zadanie dysków 

sieciowych. Ale obecnie stają się one urządzeniami znacznie bardziej uniwersalny-

mi i wszechstronnymi. 

Dyski QNAP oczywiście wspierają archiwizacje i kopie bezpieczeństwa TimeMachine 

(uratowało mnie to już kilka razy) oraz inne systemy zabezpieczenia danych  

np. Symantec Backup, RSYNC itp.

Z oprogramowaniem Qsync możemy utworzyć własnego „DropBoxa” i synchro-

nizować określone dane między różnymi komputerami przez NAS QNAP, 

a współpracownikom wysyłać linki pozwalające na pobranie plików z naszego NAS 
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z dowolnego miejsca na świecie (zabezpieczone hasłem i z określonym czasem 

ważności). A to nadal tylko „wierzchołek góry lodowej” możliwości QNAP. Przez 

większość z nich przeprowadzę Was w kolejnych odcinkach cyklu o NAS w domu 

i firmie, teraz zaś małe wprowadzenie.

Przydatne w firmie, ale również często w domu na pewno są funkcje serwera WWW, 

SQL i php. Dodatkowo QNAP samodzielnie potrafi synchronizować wybrane dane 

z „chmurami” od popularnego DropBoxa przez Amazon S3, Azure i wiele innych. 

Dzięki prostej synchronizacji z DropBox nie muszę trzymać kopii danych na dysku 

swojego komputera, choć mam do nich stały dostęp za pomocą QNAP-a.

nie tylko bezpieczeństwo danych
QNAP zabezpiecza nasze dane przed awarią dysków, ale również i przed nieauto-

ryzowanym dostępem. Całe dyski możemy zaszyfrować 256-bitowym kodem AES. 

Ale jest jeszcze jedno bardzo interesujące zastosowanie QNAP. QNAP jako stacja 

monitoringu i rejestrator dla kamer IP! Większość modeli dysków NAS tej firmy 

może obsługiwać od jednej do kilkudziesięciu kamer IP (zależnie od wydajności 

i wykupionej licencji). Zazwyczaj w cenie urządzenia dostajemy licencję na 2 kame-

ry. Rejestracja może odbywać się wg harmonogramów, z wykrywaniem ruchu 

czy innych zdarzań. Możemy wyznaczyć ilość miejsca na dysku lub czas prze-

chowywania zapisów. Dodatkowo systemem możemy sterować za pomocą pilota, 

przeglądarek WWW lub za pomocą aplikacji mobilnych z całego świata.

ZDJęCIA:  
QNAP

Autor
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Stacja multimedialna
Użytkownicy Apple mają wiele usług do przechowy-

wania własnych zdjęć, filmów czy muzyki. Ale za część 

z nich trzeba płacić, a inne dobrze jest wspierać własną 

kopią lokalną. QNAP nadaje się do tego idealnie dzięki 

wbudowanemu serwerowi iTunes i oprogramowaniu 

do zarządzania zdjęciami i wideo. Apple Userów ucie-

szy również współpraca z AirPlay i  transkodowanie 

plików wideo z formatów niewspieranych przez Apple 

TV i to nawet „w locie”. Tak samo mogą być obsługiwa-

ne telewizory z DLNA czy Chromecast. Wbudowany 

w  niektóre modele NAS QNAP port HDMI pozwala  

na bezpośrednie wyświetlanie treści na podłączonym 

telewizorze czy monitorze. 

QnAP jako komputer,  
a w zasadzie wiele 
komputerów
Tak, modele wyposażone w procesory ARM i więcej 

pamięci pozwalają na uruchamianie maszyn wirtualnych 

z różnymi odmianami Linuxa, a na modelach z proce-

sorami Intela można uruchamiać systemy Windows!  

Do tych „PeCetów wirtualnych” mamy dostęp za pomocą 

przeglądarki z dowolnego komputera w sieci, a modele 

z HDMI skorzystają też z monitora lub TV. Czyli przy 

okazji instalacji NAS mamy w firmie lub domu dodat-

kowego PeCeta, a nawet kilka!

Te wszystkie możliwości i znacznie więcej dostajemy 

w jednym urządzeniu, którym można zarządzać, nie 

posiadając magicznej wiedzy administratora IT, i które 

może zużywać znacznie mniej prądu niż standardowe 

serwery, co też nie jest bez znaczenia. 

Jak wybrać, przygotować do pracy serwery QNAP 

i używać ich w domu lub firmie ze szczególnym uwzględ-

nieniem potrzeb użytkowników sprzętu Apple, dowiecie 

się z serii artykułów w Mój Mac Magazyn. Zapiszcie się 

do newslettera, aby nie przegapić kolejnych wydań.
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nARZęDZIA  
PROGRAMISTy  
— COCOA REST CLIEnT
SEbASTIAn SZwARC
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w dzisiejszych 
czasach 
wiele aplikacji mobilnych musi 

komunikować się ze świa-

tem zewnętrznym chociażby 

po to, by operować na danych 

oferowanych przez portale 

firm trzecich. Przykładem są 

aplikacje do słuchania radia umoż-

liwiające scrobbling do Last.FM  

lub chociażby MyAnimeList, 

w której możemy wygodnie śledzić 

to, co jeszcze chcemy obejrzeć. 

Kiedy uważnie spojrzymy na 

tego typu portale, w doku-

mentacji odnajdziemy 

tajemniczy trzyliterowy 

skrót „API”. Jest to w skrócie 

zestaw funkcji i poleceń przygotowywanych dla zewnętrznych programistów po 

to, by mogli w łatwy sposób dostać się do danych oferowanych przez taki serwis. 

Kiedy tworzymy własną aplikację i chcemy generować własne zapytania, ciągłe 

kopiuj-wklej w stronę przeglądarki może być uciążliwe i tutaj z pomocą przychodzi 

maleńki programik Cocoa REST Client.

Służy on do prostego testowania 
zapytań do zewnętrznych API. Program obsługuje pięć podstawowych metod:  

GET, POST, PUT, DELETE i HEAD.   

Z prawej strony możemy wysunąć sobie szufladkę, w której zapiszemy każde zapy-

tanie, co oszczędzi nam klikania w klawisze. Dolne okienko zawiera odpowiedź 

serwera sformatowaną ładnie w postaci obiektu JSON. Możemy tam także zobaczyć, 

jaki jest nagłówek odpowiedzi, a także ustawić swój własny nagłówek zapytania,  

co czasem może być wymagane, by usługa działała poprawnie. Środkowe okno 

jest szczególnie przydatne w przypadku metody POST. Tutaj bowiem nie można 

tak po prostu umieścić tabeli parametrów w adresie URL i nie jest to także zaleca-

ne ze względów bezpieczeństwa, w końcu nie każdy musi wiedzieć, jaki jest nasz 

secret key. Cocoa REST Client to mały, darmowy programik. Korzystałem z niego 

często, pisząc skrypt do Last.FM, klnąc przy tym gęsto, gdy coś nie chciało działać  

(czyli 90% czasu ;P) i dzięki niemu poprawianie zapytań było dużo łatwiejsze.  

Nie jest to tak potężne narzędzie jak Paw, ale do prostych zastosowań w codziennym 

kodzeniu sprawdzi się znakomicie, tym bardziej że program jest darmowy.
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ZRób SAM  
SKLEP InTERnETOwy  
— RAPIDCART PRO 4  
I RAPIDwEAVER
JAROMIR KOPP
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Podejrzewam, że wielu z Was miewało czasem genialne pomysły na internetowy 

„biznes”. I  podejrzewam również,  że wielu z  Was zaniechało jego realizacji lub 

skończyło na sprzedaży na Allegro z powodu problemów że „sklepem interneto-

wym”. Czasem problemy powodował koszt wdrożenia takiego projektu, czasem 

skomplikowana konfiguracja rozbudowanych systemów, a  czasem chcemy po 

prostu zrobić coś od początku do końca samemu, ale nie mamy wiedzy „magika 

od stron WWW”.

Nieważne, czy przed zrobieniem samodzielnie własnego sklepu internetowe-

go powstrzymywał Was któryś z wyżej wymienionych, czy jakieś inne powody, 

lekarstwem może być duet programów dostępnych tylko na OS X: RapidWeaver 

i RapidCart Pro 4!

Choć nieobca jest mi pewna wiedza magiczna z zakresu tworzenia stron WWW 

i  programowania w  PHP czy SQL, zdecydowanie wolę używać wymienionego 

duetu, ponieważ bardzo skraca on czas realizacji pomysłów oraz ułatwia samo-

dzielne zarządzanie przedsięwzięciem.

Rapidweaver — prosty kombajn  
do robienia witryn WWW
Zacznę od krótkiego przybliżenia programu, którym robię wiele z moich stron 

internetowych choćby www.faqt.pl. RapidWeaver jest generatorem stron. Korzysta 

z  gotowych „motywów” przygotowanych jako wzorce w  html, css i  w  razie 

potrzeb Java Script. Na szczęście nie musi nas to interesować. Naszym zada-

niem jest decyzja, jaki motyw wybrać, jego dostosowanie do naszych potrzeb 

http://www.faqt.pl
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(cześć z  motywów można w pewnym zakresie modyfikować, np. zmieniając 

kolory, rodzaje nagłówków, zdjęcia czy położenie niektórych elementów) oraz 

najważniejsze: dostarczenie treści. Treść możemy ułożyć jako zwykły tekst, blog, 

galerię zdjęć, wybieraczkę plików do pobrania, formularze, mapę strony i na 

wiele innych sposobów. 

Ale potęgę RapidWeaver stanowią rozszerzenia. Przez wiele lat program doczekał 

się całej rzeszy dodatków w postaci układów i rozszerzeń, w tym bardzo wyszu-

kanych, od niezależnych deweloperów. Jednym z wielu z nich jest RapidCart Pro 

4, któremu więcej miejsca poświęcę niżej. O programie RapidWeaver poczytacie 

na stronie producenta, skąd też można pobrać wersję testową. Producentem jest 

znany również z Clear, Amber czy Typed: Realmac Software.

RapidCart Pro 4
Wydawcą tego dodatku do RapidWeaver jest Foreground. Tworzy on również inne 

fajne dodatki do RapidWeaver, ale RapidCart jest najbardziej spektakularny. 

Czasem mam wrażenie, że jest on bardziej rozbudowany (nie mylić ze skompli-

kowany) od samego RapidWeaver.

Co można sprzedawać za pomocą RapidCart? W zasadzie wszystko. Od towa-

rów (przedmiotów) po dobra elektroniczne (programy, zdjęcia, pliki audio czy 

wideo). Wszystkie produkty mogą występować w różnych wariantach czy opcjach.  

Np. różne rozmiary obuwia czy stroju oraz różne warianty kolorystycz-

ne. Do opisów możemy dodawać wiele zdjęć, a układ strony dostosowuje się 

http://realmacsoftware.com
http://4gnd.com
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automatycznie do przeglądarek mobilnych. Oczywiście program obsługuje różne 

rodzaje wysyłki, kalkulując koszty np. w oparciu o ilość  lub wagę produktów. 

Dobra elektroniczne możemy dystrybuować za pomocą Amazon S3, który jest 

przystępny cenowo (używamy go w wydawnictwie do rozpowszechniania Mój 

Mac Magazynu). Produkty możemy grupować wg kategorii i tagów, których potem 

możemy używać do naliczania rabatów lub ekstra opłat czy rodzajów transportu.

RapidCard obsługuje płatności 
za pomocą  popularnego PayPal (przy okazji również płatności kartami) czy 

europejskiego Mollie. Oczywiście również płatności „off-line” jak przelew  

czy „za pobraniem”. Poza założeniem odpowiednich kont w serwisach finanso-

wych nie musimy posiadać żadnej wiedzy w konfigurowaniu „API” (Application 

Programming Interface) dla tych systemów płatności. Dostępność rodzajów 

płatności możemy ograniczyć do konkretnych krajów przeznaczenia przesyłki,  

np. ograniczyć płatność „za pobraniem” tylko dla wysyłek w Polsce.

Program ma angielski interfejs (to jedna z niewielu jego wad), ale można go 

dostosować do każdego języka. Po prostu wpisujemy własne teksty, jakie mają 

się pojawiać zamiast angielskich. Tak samo elastycznie konfigurujemy formaty 

dat czy płatności oraz waluty. Program powstał w Europie, więc jest całkowi-

cie zgodny z różnymi naszymi dziwnostkami jak, komunikaty o płatnościach, 

wszelkie zgody i akceptacje regulaminów, „ciasteczka” i inne wymogi prawne.  

Dla chcących rozwijać biznes międzynarodowy bardzo ważna jest obsługa nali-

czania podatków zależnie od kraju przeznaczenia, a nawet stanu (w krajach, gdzie 

podatki bywają naliczane regionalnie).
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Koszty transportu poza obliczaniem wg różnych kryteriów i  sposobów (waga, 

ilość, grupy towarów itp.) można ustalać dla konkretnych krajów (przesyłka 

w Polsce), grupami (np. „Pocztą, cała Europa”). Kolejne potrzebne w sklepie funk-

cja to kupony rabatowe „na okaziciela” i akcje rabatowe dotyczące konkretnych 

produktów lub ich grup. RapidCart Pro 4 wspiera te zadania.

Zgodnie z Polską Tradycją pięknie przedstawioną w filmie „Miś” możemy skorzy-

stać z funkcji: „Tych klientów nie obsługujemy”, czyli czarnej listy numerów IP 

lub adresów e-mail jakie nie będą mogły przeglądać sklepu (adresy IP) oraz skła-

dać zamówień (adresy IP i adresy e-mail).

Ważna techniczna uwaga. Serwer, na jakim chcemy umieścić nasz sklep, musi 

wspierać PHP 5.3 lub nowszy. Dodatkowe funkcje jak kupony, zarządzanie magazy-

nem czy sprzedaż elektroniczna wymaga, aby na serwerze znajdowała się MySQL.

Ogromną zaletą RapidCart Pro jest możliwość importu do sklepu wcześniej przy-

gotowanych danych o towarach w postaci plików CSV. Ja takowe przygotowuję za 

pomocą FileMakera Pro opisanego w poprzednim numerze.

było o możliwościach,  
teraz o ograniczeniach
RapidWeaver i  co się z  tym wiąże, RapidCard są programami pracującymi na 

komputerze. Wygenerowane nimi serwisy internetowe są ładowane na serwer 

i tam już działają samodzielnie. Ograniczeniem tego rozwiązania jest praca jedno-

stanowiskowa. Nasz sklep i  witrynę musimy przygotować i  aktualizować na 

komputerze, gdzie znajduje się program i nasz projekt. Dla mnie nie jest to wadą, 

ale należy o tym pamiętać.
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Oba programy, czyli RapidWeaver oraz dodatek do niego RapidCart Pro 4, można 

pobrać że stron producentów i przetestować za darmo. Ich cena nie jest zaporo-

wa, a używanie nie wymaga żadnych dodatkowych opłat abonamentowych (poza 

utrzymaniem serwera i ew. domeny). Prawdopodobnie niebawem będziecie mogli 

zobaczyć ten duet w akcji, ponieważ planujemy otwarcie redakcyjnego sklepiku 

z gadżetami właśnie za pomocą tego duetu programów (jak na Apple Userów przy-

stało). Aby nie przegapić Wielkiego Otwarcia, zapiszcie się na nasz newsletter!

wITRynA
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RapidWeaver

RapidCart Pro 4

368 zł

39,95 $/59,95 $

www.realmacsoftware.com

 www.4gnd.com

 + Łatwość użycia
 + Mnóstwo dodatków
 + Duże możliwości konfiguracji, szybkość  

działania witryn (strony statyczne html)

 + Łatwość użycia 
 + Pełne możliwości konfiguracji
 + Dostosowanie do polskich i unijnych 
przepisów

 + Obsługa systemów płatności on-line

 − Konieczność aktu-
alizacji witryny z 
komputera

 − Brak polskiej wersji 
językowej

 − Konieczność aktuali-
zacji witryny  
z komputera 

 − Brak polskiej wersji 
językowej

nAZwA

nAZwA

CEnA

CEnA

OCEnA

OCEnA

https://realmacsoftware.com/rapidweaver/
%20http://4gnd.com/rapidcartpro/
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Perfumy

Aēsop Marrakech

Aēsop Primrose  
Facial Hydrating Cream

W pewnym wieku używanie kremu nawilżającego do twarzy 

staje się obowiązkiem, jeśli chcemy zadbać poważnie o naszą 

skórę. Osobiście nie wyobrażam sobie po porannej toalecie 

pominięcia tego etapu pielęgnacji twarzy. Kremy nawilżające 

pozwalają utrzymać skórę w odpowiedniej kondycji, a w przypadku chłodniejszych 

dni tworzą niewidzialną powłokę chroniącą nas przed skutkami złych warunków 

atmosferycznych. Aēsop proponuje nam serię Primrose Facial Hydrating Cream, 

które są kremami nawilżającymi z przeciwutleniającym kwasem gamma-linoleno-

wym i witaminą E. Idealne na cały rok i wskazane na nadchodzącą porę.

Na zimne dni sprawdzają się tylko ciepłe perfumy. Otulają nas swoim zapachem 

i dają namiastkę słońca. Rozgrzewają i sprawiają, że czujemy się „bezpiecznie”. 

Marrakech to zapach przywodzący na myśl egzotyczne 

miejsca, na co wskazuje jego nazwa i potwierdza 

to skład. Lekki, ciepły aromat z nutą goździka, 

drzewa sandałowego i kardamonu. Wykwintne, 

egzotyczne połączenie ekstraktu z przypraw, 

drewna i kwiatów. Wspaniałe perfumy dla każde-

go mężczyzny. Dzięki swojej niszowości sprawią, 

że nikt nie przejdzie koło nas obojętnie.

nuty zapachowe:  

goździki, drzewo sandałowe, kardamon.

Dobre perfumy są jak dobrze skrojony garnitur. Podkreślają osobowość swojego właściciela 

i sprawiają, że czujemy się pewnie. Z perfumami może być tak samo jak z ciuchami z tanich 

sieciówek. Są powtarzalne, rozpoznawalne i giną w tłumie. Dlatego też warto swoje poszuki-

wania tego jedynego zapachu kierować nie tylko do znanych perfumerii, ale także do miejsc 

niszowych, gdzie można znaleźć propozycje nieznane, a co za tym idzie — wyjątkowe.

W Polsce bez problemu kupimy perfumy różnych egzotycznych marek, które doskonale 

zastąpią wysłużonego już Armaniego czy Hugo Bossa. W tym artykule chciałbym zapropo-

nować Wam markę Aēsop, której niezwykłe produkty do pielęgnacji skóry i ciała powstają 

od 1987 roku. Podobnie jak najlepsze wina, kosmetyki Aēsop każdego roku są nieco inne.



http://dobryslownik.pl
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MIęDZynARODOwy 
FESTIwAL KOMIKSU  
I GIER w łODZI
KAMILA KARASIńSKA
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Przełom września i października to czas obfitujący w wydarzenia związane z szero-

ko rozumianą popkulturą. W ostatnim czasie miałam okazję być na kilku z nich  

— ma to związek głównie z moimi zainteresowaniami pozazawodowymi. I tak w grafi-

ku pojawiły się te bardziej znane, jak Poznań Game Arena czy Warsaw Games Week,  

jak również mniej rozdmuchane i popularne, raczej lokalnie: Międzynarodowy 

Festiwal Komiksu i Gier, Kapitularz. Zdążyłam już nawet popełnić jedną relację 

z MFKiG na swoim prywatnym blogu (link znajduje się w dziale autorzy na stronie 

internetowej MMM) we współpracy z Boberskim i pójściem na łatwiznę byłoby ją 

po prostu skopiować. Postanowiłam napisać ją jeszcze raz, pod nieco innym kątem. 

W końcu nie każdy z Czytelników Mac Magazynu jest mangomaniakiem (a może 

otaku?), a profil MFKiG obejmuje troszeczkę szerszą tematykę niż tylko manga i anime. 

Wszystkich zainteresowanych, co tam w tej Łodzi słychać i czy w ogóle warto pojawić 

się na festiwalu za rok, zapraszam do dalszej części tekstu.

Komiksy…
Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, a właściwie pierwotnie Ogólnopolski 

Konwent Twórców Komiksu nie jest imprezą nową, ponieważ odbywa się w Łodzi 

już od ponad 20 lat. Jak dawna nazwa zresztą wskazuje, festiwal ma tradycje bardziej 

komiksowe niż growe — do tej pory zresztą (przynajmniej moim zdaniem) gry  
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są traktowane na nim trochę po macoszemu. W ciągu tych wszystkich edycji impre-

zy regularnie bywali na niej najznamienitsi twórcy komiksów w Polsce i na świecie: 

Grzegorz Rosiński, Henryk Jerzy Chmielewski, Tadeusz Baranowski, Stan Sakai czy 

Marvano — to tylko kilka nazwisk z bogatej listy gości na poszczególnych edycjach. 

Prowadzone przez gości panele, prelekcje czy warsztaty dla scenarzystów i rysow-

ników na stałe wpisują się w bogaty lineup festiwalu. 

 …i gry!
Zaraz obok sal, w których odbywają się komiksowe spotkania, swoje święto mają 

również gracze. Zarówno miłośnicy gier planszowych, jak i multimedialnych znaj-

dą coś dla siebie. Przez kilka ostatnich lat (przynajmniej moim zdaniem) ta część 

imprezy była wyraźnie mniejsza od komiksowej. Co prawda, fani planszówek mieli 

możliwość zagrania w ulubione tytuły z innymi bywalcami festiwalu, a miłośnicy 

konsol tłukli w Tekkena czy innego Mortala, ile wlezie — brakowało jednak elemen-

tu merytorycznego. Prelekcje były przygotowywane głównie dla fanów komiksu, 

maniacy gier niespecjalnie mieli się gdzie podziać. W tym roku lukę tę zapełnił zgrab-

nie CD Projekt Red, szeroko opowiadając o Wiedźminie. Mimo to wydaje mi się,  

że część growa jest jeszcze stosunkowo mała w porównaniu z komiksową. Zaproszenie 

CD Projektu jest jednak krokiem w dobrą stronę i daje nadzieję na jeszcze większy 

rozmach przy planowaniu kolejnych edycji festiwalu.
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MFKiG 2015
Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, odbywała się głównie w Atlas Arenie 

oraz w kilku innych, mniejszych miejscówkach. Nie miałam okazji być w ŁDK czy 

na Stadionie Miejskim na dodatkowych wystawach i panelach, czego zresztą żału-

ję i mam nadzieję, że uda mi się to w przyszłym roku. Do dyspozycji uczestników 

festiwalu oddano 3 duże sale (A, B i C), w których miały miejsce bardziej ogólne atrak-

cje; dla fanów Star Wars oraz mangi i anime utworzono osobne cornery. W samym 

centrum znajdowała się wielka scena (m.in odbywały się tam pokazy cosplayowe 

i wręczenia nagród w poszczególnych konkursach) oraz naprawdę wielu wystaw-

ców związanych tematycznie z festiwalem. Oprócz tego dostępne były: testowanie 

tabletów Wacomu, stoisko Intela, strefa ESL, konsol, Game Jam czy autografy. Atrakcji 

przygotowano aż nadto i nie udało się przetestować i sprawdzić wszystkiego, co zapla-

nowałam — z takim programem festiwal mógłby równie dobrze trwać tydzień, a nie 

dwa dni. Bardzo brakowało oficjalnych przedstawicieli konsol — Sony, Microsoftu 

czy Nintendo, czym mogą poszczycić się konkurencyjne imprezy. Mam nadzieję,  

że jednak zobaczę ich w przyszłych edycjach!

Lineup
Trudno streścić program MFKiG w kilku zdaniach. Każdy uczestnik otrzymał małą 

książeczkę z wykazem wszystkich atrakcji. W bloku ogólnym najciekawsze wydały 

mi się spotkania z Grzegorzem Rosińskim, Andrzejem Sapkowskim (witamy fanta-

stów na festiwalu!) czy przegląd nowości wydawniczych Egmontu. Nie zabrakło 

również prelekcji o Batmanie, szkoleń z tworzenia komiksów i paneli wydawców 

mang. W tym roku organizacja Manga Corner przypadła klubowi Inuki, który świetnie 
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wywiązał się z powierzonego zadania i tematyka tegorocznych prelekcji wydawa-

ła się bardziej interesująca niż w zeszłych latach. Tłumy przyciągnął też Star Wars 

Corner (w sali obok chyba zabrakło nawet krzesełek!). Podobnym zainteresowa-

niem cieszyły się prelekcje o uniwersum Marvela. Jeśli chodzi o strefę gamingową, 

większość atrakcji przygotował wyżej wspomniany CD Projekt Red; pozostałe były 

głównie angielskojęzyczne.

Moje wrażenia
Jeżeli chodzi o merytorykę, na festiwalu zdecydowanie nie mogłabym oczekiwać 

niczego ponad to, co dostałam. Panele, na których udało mi się być (głównie te zwią-

zane z mangami), zdecydowanie spełniły moje oczekiwania. Dawało się odczuć,  

że wszystko poprowadzone było przez ludzi mających duże pojęcie o temacie; rzadko 

też ma się okazję spotkać wszystkich polskich wydawców mang w jednym miejscu 

i w jednym czasie ;) Pewien niedosyt jednak pozostawiła strefa gamingowa — w końcu 

CS GO i LOL to nie wszystko! Co prawda miasteczko konsolowe może być pewną 

atrakcją, jednak dla posiadaczy konsol nie będzie to nic nowego. Cały dział growy 

prosi się zresztą o rozbudowę; znalazłoby się jeszcze kilku prelegentów, których 

można byłoby poprosić o przeprowadzenie wykładu. 

Podsumowanie
Mimo kilku niedoskonałości MFKiG na tle większej konkurencji wypada nieźle. Boli 

jednak niewielka promocja w mediach — wraz z małą (czyżby z czasem malejącą?) 

publicznością niestety nie pozostanie bez wpływu na jakość atrakcji prezentowa-

nych na festiwalu. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier przy odrobinie dobrego 

marketingu mógłby się stać imprezą na skalę co najmniej europejską, a tymczasem 

równamy do średniej krajowej. Z drugiej strony próżno szukać aż tak zróżnicowa-

nej i — jakkolwiek by patrzeć — dopracowanej w szczegółach imprezy tematycznej. 

Wszystkich zainteresowanych głównie komiksem — w mniejszej części grami  

— zapraszam za rok do Łodzi!

ZDJęCIA:  
MFKiG w Łodzi

Autorka
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蟲師  
MUShIShI,  
CZyLI łOwCA
KAMILA KARASIńSKA
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Kontynuując zapoczątkowaną dwa miesiące temu wycieczkę po anime wybitnych 

(choć może Psychopass zasługiwał tylko na notę bardzo dobrą? Po seansie każdy 

odpowie sobie sam na to pytanie) przyszła kolej na takie, które zajmuje wyjątkowe 

miejsce w moim sercu. Mowa tu o (zabijcie mnie, ale to skojarzenie przyszło mi 

na myśl jako pierwsze!) japońskim wiedźminie, czyli Mushishi. Manga „Mushishi” 

nagrodzona wieloma prestiżowymi nagrodami, nie inaczej zresztą animacja na 

jej podstawie — długo musiałabym wymieniać, aby wspomnieć o  wszystkich. 

Przyjrzymy się zatem bliżej tej fenomenalnej serii.

Tytułowe Mushi
Czym właściwie są? Wiemy tylko tyle, że są to niematerialne stworzenia, posiadają-

ce moce wpływania na świat rzeczywisty. Co za tym idzie, nie każdy jest w stanie je 

dostrzec, a potrafią solidnie namieszać w życiu ludzi. Trudno jednak zdecydować, 

czy są one do gruntu złe lub dobre — prawdopodobnie starają się przetrwać, jak 

każde zwierzęta. Koniecznością wydaje się powstanie profesji, która pozwoli trzy-

mać w ryzach owe dziwne stworzenia, które często pozwalają sobie na wiele.

Główny bohater, czyli Ginko,
jest właśnie takim Mushishi (w wolnym tłumaczeniu — łowcą Mushi), trudniącym 

się pomaganiem ludziom w uporaniu się z kłopotami powodowanymi przez Mushi. 

Białowłosy i zielonooki młodzieniec (uprzedzałam — japoński Geralt ;)) z nieco 

zagadkową przeszłością posiada wyjątkową zdolność; w każdym miejscu, w którym 
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się zjawi, prędzej czy później pojawiają się te dziwne istoty. Wymusza to na nim 

wędrowny tryb życia — Mushi w dużych gromadach może stanowić zagrożenie 

zarówno dla niego, jak i żyjących w tych miejscach ludzi. 

Wydawać się może, że osią fabularną tego anime są podróże Ginko, w czasie których 

spotyka coraz to nowe gatunki Mushi. Nic bardziej mylnego — wypadki, przytra-

fiające się ludziom przy ich udziale, to tylko tło, które pozwala pokazać wszystkie 

strony ludzkiej natury. Brzmi tajemniczo? Już tłumaczę! Przykładowo — w kilku 

sytuacjach Mushi przybierają postać rodziny bohaterów konkretnego odcinka. Mimo 

niecnych zamiarów „podrobionych” członków rodziny (Mushi mają na celu np. 

spalenie wioski), „ludzkiej” reszcie trudno zdecydować się na pozbycie się intruzów. 

Mamy pierwszorzędny dylemat moralny — zabić czy nie? W podejmowaniu tego 

typu decyzji stara się pomóc Ginko, jednak bohaterowie muszą zdecydować sami.

Każdy odcinek „Mushishi” 
to odrębna historia — inny czas, inne miejsce, inni ludzie. Akcja dzieje się prawdo-

podobnie w średniowiecznej Japonii — trudno to ocenić, ponieważ Ginko wałęsa 

się jedynie po wioskach, raczej unikając dużych miast. Anime ma charakter mocno 

epizodyczny i właściwie, poza postacią głównego bohatera tylko Adashino-san 

(znajomy lekarz) przewija się więcej niż raz. Mimo że zwyczajnie nie przepadam 

za fabułą prowadzoną w ten sposób, tutaj mi to odpowiada; przede wszystkim 

pozwala to dłużej delektować się tą wspaniałą opowieścią! Jest to również dość 

wygodne — można zacząć seans w dowolnym momencie i kontynuować go później,  

nie martwiąc się, że zapomnimy, co było wcześniej.
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Cokolwiek o oprawie graficznej
Prawdę mówiąc, postać Ginko na pierwszy rzut oka wydaje się narysowana dość 

niedbale. Jest to jednak mylące. Autorom talentu zdecydowanie nie brakuje, a najbar-

dziej widać to po... krajobrazach. Są to przepiękne akwarele, od których nie można 

wręcz oderwać oczu! Dosłownie każde miejsce uchwycono z niezwykłą dbało-

ścią o szczegóły. Modele ludzi wydają się przy tym bardzo proste i prymitywne 

— nieraz miałam wrażenie, że w całym anime jest tylko kilku bohaterów, za to 

występujących w zmieniającej się scenerii.

Muzyka. Na wspomnienie zdecydowanie zasługują wszystkie openingi i  endin-

gi, bardzo charakterystyczne dla serii. Podobnych klimatów nie odnajdziecie 

chyba nigdzie — nie przypominam sobie animacji udźwiękowionej w  podobny 

sposób. Zrezygnowano z  piskliwych głosików j-popowych wokalistek na rzecz 

stonowanych, akustycznych piosenek ze spokojnym wokalem. Wszystkie nagrano  

po angielsku. Jeśli zaś chodzi o muzykę w trakcie właściwego seansu, pojawia się 

ona dość rzadko i raczej się nie narzuca — idealnie wpasowuje się w klimat tego, 

co akurat widzimy na ekranie.

Komu poleciłabym „Mushishi”? 
Trudne pytanie. Zdecydowanie jest to seans dla dojrzałego widza, przy tym 

sam seans raczej należy do tych bardziej wymagających. Na szczęście jednak 

w zamian za skupienie i poświęcony na oglądanie czas odsłoni się przed Wami 

jedna z najwybitniejszych japońskich animacji, jakie powstały przez ostatnie lata  

— to, czy zaryzykujecie, zależy tylko od Was!

ZDJęCIA:  
Zerochan.net
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TELEwIZJA.  
MAKSyMALnA  
MInIMALIZACJA 
nIESKOńCZOnOŚCI
MIROSłAw L. ADAMOwSKI
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 Gdzie można zobaczyć najpiękniejsze cuda natury, pióropusze lawy  

strzelające w górę jakby chciały zapalić niebo? Gdzie różnobarwne skrzydła ptaków, 

papugi rozłupujące dziobami orzechy. Las skąpany w  monsunowym deszczu. 

Karnawał w Rio i budzące grozę potwory z oceanicznych przepaści, gdzie nie docie-

ra słoneczne światło? Gdzie, tuż przed naszymi oczami tęcza całuje wodospady 

schowane w nieprzebytej dżungli. Prawie móc ich dotknąć, zanim runą w tumanach 

rozpylonej wokół mgły na spotkanie błękitnego małego jeziorka, któremu nigdy nie 

będzie dane zasnąć spokojnie. A chwilę potem popatrzyć prosto w oczy i to z bliska, 

polarnemu misiowi? No gdzie?

W  sklepie. Z  telewizorami. Wystarczy przejść galerią ekranów rozpostartych  

na półkach jak pawie ogony, sypiących wszystkimi możliwymi kolorami. A wszystko 

to w rozdzielczości takiej, że aż strach. Nieustające polowanie na nasze oczy. Oczy są 

w tym przypadku w jakiś magiczny sposób powiązane z nasza kieszenią. Migocące 

przepięknymi obrazami, rozpostarte skrzydła telewizyjnych kormoranów przy-

ciągają wzrok, łaszą się do niego, zalecają. Weź mnie. Jestem największy, idealnie 

płaski. Mam wszystkie możliwe złącza i łącza, na moim ekranie zobaczyć możesz 

oko muchy w rozmiarach skorupy żółwia z Galapagos. No, na co czekasz człowie-

ku? Jutro, za miesiąc mogę już nie być największy, najlepszy. Kto mnie wtedy kupi?  

Weź mnie, nie bądź taki. Przystajemy na dłuższą chwilę, jeszcze dłuższą. Bingo 

— mógłby pomyśleć telewizor. Już wie, że następny krok to sklepowy wózek wyjeżdża-

jący prosto na parking przed sklepem. Nasz nowy nabytek wygląda w kartonie jakby 

nie był telewizorem, tylko łóżkiem. Problem zaczyna się wtedy, kiedy poniewcza-

sie skonstatujemy, że nasz samochód jest za mały na rozmiary kartonu. Spokojnie, 

sklep dowiezie, wielka paka na pewno zmieści się na sztorc w naszej windzie.  

Nie mamy windy? Czwarte piętro. Pech.

Można było kupić mniejszy, ale teraz poniżej czterdziestu sześciu cali to poruta, 

wstyd normalnie. Małych telewizorów nie kupuje prawie nikt, bo nie po to telewizory 

są coraz większe, żeby kupować mniejsze. Dawniej rozmiar telewizora podyk-

towany był i  jednocześnie ograniczony technologicznie, gabarytami kineskopu.  

Im większy telewizor, tym był głębszy, czego nie można było powiedzieć o głębokości 

standardowej meblościanki. Postawienie wielkiego, pękatego Grundiga, w przezna-

czonej do tego meblościankowej wnęce skutkowało tym, że wychodził on z niej 
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jak oko z orbity, opierając się przednimi nóżkami na krawędzi. W tamtych czasach 

dalsze powiększanie rozmiarów telewizorów oznaczałoby konieczność produkcji 

głębszych meblościanek. Głębsze meblościanki to z kolei mniej miejsca dla ławy, 

wersalki i towarzyszących jej foteli. 

Szczęściem mieszkańców przeciętnego polskiego M, dalsze powiększanie rozmia-

rów telewizorów kineskopowych zostało zarzucone. Ich ekrany zatrzymały się 

w swej ekspansji w głąb stołowego, na jakiś metr z dużym hakiem od naszych 

oczu. Na marginesie tych odkrywczych rozważań warto zauważyć, że telewizory 

pękate w ostatniej fazie swojej świetności były wyposażane w ekran płaski, dzięki 

czemu udawały nieistniejące jeszcze wówczas telewizory płaskie naprawdę. Od tyłu,  

że się tak wyrażę, było to jednak wciąż to samo pudło, ten sam problem z meblo-

ścianką. Na szczęście w miarę jak żyło nam się lepiej i dostatniej, kupowało się 

stolik pod telewizor. Wystarczyło usunąć jeden fotel ze stołowego i w jego miejsce 

postawić stolik z taką ogromną bulwą. Najlepiej w rogu przy oknie, żeby się świa-

tło w dzień w ekranie nie odbijało. Fikus pójdzie do sypialni a fotel do dziecięcego. 

Miejsca na Ziemi jest coraz mniej, a co dopiero w takim naszym stołowym. Nie było 

alternatywy. Technologia musiała znaleźć jakieś rozwiązanie. Ale po kolei.

Pierwsze telewizory miały bardzo małe ekrany, za to wielkie obudowy, wyglądające 

jak radio retro, które podówczas wcale nie było retro. Kto mógł, kogo było stać, chciał 

mieć radio jak największe, bo większe znaczyło lepsze. Widział ktoś w tamtych 

czasach mały sterowiec? Stopniowo telewizor zaczynał coraz bardziej przypominać 

telewizor, to znaczy mniej było w nim radia, a więcej telewizora. Nastała nowa era, 

która trwa do dziś. Tak jak wcześniej radio, telewizor stał się, poza swoim przezna-

czeniem głównym, elementem wystroju. Niemal domownikiem. Powodem do dumy 

po stronie posiadacza i zazdrości po stronie tych, którzy mogli pochwalić się tylko 

radiem. Radio doznało nieuchronnej degradacji, choć przetrwało. Dziś najczęściej 

słuchamy go w samochodzie. Bardzo szybko okazało się także, że w odróżnieniu 

od radia, na telewizorze lubią siadać koty. Siadanie kotów na telewizorze skoń-

czyło się w momencie, w którym telewizor zrobił się płaski. Koty wróciły na płoty 

albo na wersalki. Dzisiaj na telewizorze bez ryzyka połamania zębów może usiąść 

co najwyżej mucha i też nie na każdym, tylko na tych pośledniejszych. Wiadomo,  

że jak coś jest bardzo dobre, najlepsze, to mucha nie siada. 

Kiedy już okazało się, że kineskop przechodzi do historii, a jego miejsce zajmują ciekłe 

kryształy i plazma, telewizory rosły dalej i rosną do dzisiaj, co upodabnia je do ich 

pradziadka — srebrnego ekranu. Był nawet w Polsce czas, że w telewizji można było 

oglądać stare filmy „W starym kinie” na własnym telewizorze, nie wychodząc z domu.  

Było to w sensie dosłownym preludium do mającej nadejść epoki kina domowe-

go. Później niż telewizory, ale za to bardzo dynamicznie, pojawiać się zaczęły na 

naszym padole komputery, a wraz z nimi monitory. Te szły śladem telewizorów. 

Rosły, pęczniały i trzeba było kupować duże biurko, bo inaczej nie byłoby na czym 

postawić klawiatury. Użytkownicy komputerów byli najczęściej również telewidza-

mi. Skoro w stołowym stał telewizor, komputer automatycznie lądował w innym, 
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o wiele mniejszym pokoju. Było w nim miejsce na postawienie biurka, krzesła, 

tapczanu i  szafy. Trzeba było pomiędzy nimi uprawiać slalom niczym Alberto 

Tomba. Szczęściem monitory w spłaszczaniu dogoniły telewizory i dzisiaj na biur-

ku jest więcej miejsca, choć niekoniecznie jest go więcej w pokoju. Płaskie monitory 

również nie przestają rosnąć, z czego zadowoleni są graficy i specjaliści od innych 

sztuk wizualnych. Jakby jednak nie rosły, nie urosną do takich rozmiarów, jaki-

mi szczycą się największe dzisiejsze odbiorniki telewizyjne. Ponadto, w związku 

z odwróceniem trendu w kierunku minimalizacji urządzeń komputerowych, coraz 

większą popularność zyskują laptopy, tablety i telefony, które już dawno przestały 

być telefonami co się zowie, teraz są smart czyli cwane. Taki mały cwaniak mieści 

się w kieszeni i można na nim prawie wszystko. Można nawet oglądać filmy. Można 

i video. Oglądanie Władcy Pierścieni na telefonie, tablecie czy ekranie laptopa jest 

równie komfortowe, jak oglądanie filmu w kinie z krzesła na samym skraju pierw-

szego rzędu. Miniaturyzacja stanęła w jawnym konflikcie z potrzebą maksymalizacji,  

którą starała się usilnie wyprzeć.

Przekaz telewizyjny uwolnił się po latach od monopolu sterczących z dachów szcze-

blastych anten. Ruchome obrazy zaczęto podawać na talerzu, który był przez długie 

lata synonimem nobilitacji. Nastała moda na satelity. Niedługo potem wizja i fonia 

zeszły także pod ziemię. Płyną kablem jak nie przymierzając - prąd. Wydawało się, 

że już lepiej być nie może. Taki skok w tak krótkim czasie. Jeszcze niedawno Polak 

mieszkający w Polsce miał do dyspozycji jeden program. Nie wiedzieć czemu był to 

„Program Pierwszy”, chociaż długo nie było żadnego programu drugiego. Telewizor 

miał pokrętło do zmiany kanałów. Można było sobie nim kręcić do woli, zawsze 

z jednym skutkiem. Program na jednym kanale, na pozostałych śnieg. Minęło lat 

mniej niż przeciętny okres aktywności zawodowej obywatela i programów przybyło 

w takiej obfitości, że pokrętło straciło rację bytu, zastąpione pilotem. Ilość pilotów na 

przeciętnej ławie wzrastała razem ze wzrostem urządzeń towarzyszących i dzisiaj 

trudno czasem połapać się, który pilot do czego. Myśl ludzka jest jednak nieokieł-

znana i doprowadziła do tego, że można dzisiaj mieć jednego pilota do wszystkiego, 

byle tylko pamiętać, które przyciski co mają włączać, a co wyłączać. Na coraz dłuż-

szym lub szerszym, zależy jak na to patrzeć, stoliku pod telewizor zagościły nowe 

urządzenia. Standard to telewizor, radio ze wzmacniaczem. Do tego odtwarzacz 

DVD, albo Blu-ray. I też wydawało się, że to już szczyt możliwości, standard na lata. 

Dyskietka też miała być standardem na lata i tylko Steve Jobs był pewien, że to już 

jest muzeum. Czemu ten gość tak często miał rację?

Tak dochodzimy do tu i teraz. A teraz należy niepodzielnie do technologii przeka-

zu, która nie wymaga żadnych szpul, osi, głowic magnetycznych, czy laserowych. 

Żadnych wysuwających się kieszeni, porysowanych płyt. Streaming is king. Obraz 

i dźwięk mogą za pośrednictwem routera docierać bezpośrednio do telewizora. Musi 

to być oczywiście telewizor posiadający to, co potrzebne do streamingu. Nasz nie ma? 

A to niefart. Do sklepu. Karton, winda lub autonogi. Rozpakować, podłączyć. Veni, vidi, 

video. Jeszcze większy, jeszcze lepszy niż poprzednik. Magnetowid idzie na wystawkę. 
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Jeszcze się ostała kablówka, jeszcze na balkonie wisi talerz. Na prawdziwym topie 

topów jest jednak właśnie streaming. W tej technologii przekazu urzeczywistnia się 

wizja połączenia potencjału komputera z możliwościami telewizora. Streaming opie-

ra się na internecie, który dotąd był domeną tego pierwszego. Dzisiaj telewizor to już 

po trosze komputer, za to komputer nie ewoluuje w kierunku telewizora. I dobrze, 

bo telewizor już jest, w dodatku bardzo duży, kiedy komputery rosnąć przestały.  

Mają za to fantastyczne predyspozycje do wykorzystania i penetracji internetu. 

Użytkownik komputera, będący jednocześnie miłośnikiem video, filmu czy publicy-

styki, łamane przez programy i filmy dokumentalne, stanął przed nowym dylematem, 

który już nim nie jest, bo technologia wyrwała znów do przodu jak koń na koksie.

Nie usiądziemy cała rodziną na taboretach w pokoju komputerowym, żeby obejrzeć 

Piratów z Karaibów na ekranie dajmy na to, iMaca, choćby jakość obrazu była tak 

dobra, że już lepsza być nie może. Tym bardziej nie na laptopie albo tablecie, o tele-

fonie nie wspominając. W stołowym, zwanym teraz nowomodnie living roomem, 

miejsca jest o wiele więcej, wersalkę zastąpiła sofa i wygodne fotele. Na ławie  

(już nie na wysoki połysk) czeka drużyna pilotów. Telewizor ma tyle cali po prze-

kątnej, ile przeciętna narta do jazdy figurowej. Dzięki antenie satelitarnej, telewizji 

kablowej oraz terminalu do streamingu (o ile sam nie jest do tego przygotowany), 

łapie wszystko włącznie z kurzem, który siada na nim zamiast kota. Nic tylko oglądać.  

Obraz i dźwięk najwyższej jakości prosto z komputera? Bez kabla i klęczenia przy 

laptopie na dywanie przed telewizorem? Nie problem. Dzisiaj to już nie jest problem. 

Konsument, który chce nadążyć za technologicznym rozwojem, musi być przy-

gotowany na wydatki. Ale to nic nowego i nic zdrożnego. Popyt napędza podaż, 

nowości napędzają popyt . Telewizor potrafi już nie tylko odebrać sygnał z komputera  

za pośrednictwem routera. Najlepsze telewizory (i najdroższe rzecz jasna) potrafią 

o wiele więcej. Znów mamy do czynienia z ustanawianiem nowych, bardzo wyso-

kich standardów. Postęp technologiczny zmierza wyraźnie w kierunku uczynienia 

z telewizora i urządzeń peryferyjnych, perfekcyjnej pod każdym względem stacji  

do odbioru i prezentacji audio video. Przepraszam. Video audio. W tej chwili najdroż-

szym wciąż elementem takiego agregatu jest sam telewizor. Powinien być - zgodnie 

z obowiązującym trendem - jak największy. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, powi-

nien natomiast być dopasowany do rozmiarów pomieszczenia, w którym stanie. 

W zasadzie to już połowa sukcesu. Nawet „większa połowa”. Internet już jest, bo jest 

komputer. Gdzieś tam z boku stoi sobie dyskretnie router. Nie zapominajmy o iPho-

nie w kieszeni, tablecie na nocnej szafce i którymś z flagowych laptopów. Wszystko 

to teraz miga i śmiga w dowolnych konfiguracjach na niezawodnym (prawie) łaj faj. 

Odtwarzacze video jeszcze gdzieniegdzie przetrwały, ale już wiadomo, że to tylko 

kwestia czasu. Ich miejsce zajmują niepozornie wyglądające pudełka, umożliwiające 

streaming programów wszelkiej maści z udziałem, lub z pominięciem kompute-

ra. Stołowy z telewizorem pomiędzy akwarium i fikusem to już historia. Za nim 

do tej historii przechodzą urządzenia i rozwiązania, które jeszcze niedawno były 

szczytem nowoczesności. Strach pomyśleć, co będzie za lat kilka. Co za kilkanaście.  
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To niewiele, ale wystarczy wrócić myślą do roku 2000. Zobaczyć, na jakim etapie 

rozwoju była technologia przekazu obrazu telewizyjnego, na jakim jest teraz. Co do 

teraz,  jest dobrze. Jest łatwiej, piękniej, pełniej. Prościej. Nie do końca. Liczba urządzeń 

potrzebna do osiągnięcia tego stanu wzrosła w stosunku do czasów, kiedy telewizoro-

wi wystarczał sam telewizor i antena na dachu. Do tych urządzeń dorzućmy system 

audio z pięcioma głośnikami. Trzy z przodu i dwa za uszami. Plus subwoofer, żeby 

sąsiad wiedział, że mamy kino domowe co się zowie. Powoli następuje racjonalizacja 

trendów w zakresie minimalizacji i maksymalizacji. To na co patrzy telewidz, ma być 

duże. Reszta - wręcz przeciwnie. Średnio arytmetycznie, z tego starcia midi i maxi, 

zwycięsko powinno wyjść midi, ale to nie miałoby sensu. Czy określenie „telewidz” 

pozostaje wciąż adekwatne do tego, czym jest tak naprawdę dzisiejsza telewizja? 

Nie jestem pewien. Patrzę na swoje małe Roku, stojące gdzieś tam na niższej półce 

telewizyjnej ławy. Nad nim oczywiście telewizor. Czy to jednak wciąż telewizja?  

Nie mam abonamentu kablowego, zrezygnowałem z niego. Do oglądania wiadomo-

ści z rana wystarczy mała pokojowa antena. Gros tego, co oglądam na swoim ekranie 

to streaming. Oglądam co chcę i kiedy chcę. Oczywiście nie bez ograniczeń, ale nie 

można mieć wszystkiego. 

Choć z Apple od kilku lat, wciąż nie zawarłem znajomości z Apple TV. A to przecież 

główny bohater tego wydania Mój Mac Magazyn. Apple TV nie było dotąd najwięk-

szym przebojem firmy. Mimo to nie zarzucono tego projektu, a dzisiaj mamy już nową 

odsłonę, która — jak to w zwyczaju Apple — ma otworzyć nowy rozdział i jednocześnie 

ustanowić nowy standard w podejściu do telewizji. Apple stawia sprawę jasno — tele-

wizja to aplikacje. Dostęp użytkownika do zestawu takich aplikacji za pośrednictwem 

jednego, niezawodnego urządzenia. W dodatku pięknego - nie przypominam sobie, 

żeby któreś z urządzeń od Apple mi się nie podobało. Nowy system tvOS. Uwolnienie 

telewizji. Maksymalna personalizacja. W zminimalizowanym (co do rozmiarów) 

wydaniu sprzętowym, można znów dodać. Może i ja się skuszę. Najpierw na pewno 

popytam, poczytam. Przyznam, że nie bardzo rozumiem, czym tak naprawdę Apple 

TV różnie się od innych podobnych rozwiązań, jak choćby wspomniane już Roku. 

Wielu z Was żachnie się na taką ignorancję, ale spokojnie. Zanim coś kupię, zwycza-

jowo drążę temat i sięgam po portfel dopiero, kiedy jestem pewien dwóch rzeczy.  

Po pierwsze, że naprawdę czegoś takiego potrzebuję. Po drugie - że wybieram 

rozwiązanie, które jest w danym momencie dziejowym bezkonkurencyjne, posia-

da cechy lub zastosowania niedostępne gdzie indziej etc. Czy takim urządzeniem 

jest Apple TV? O to lepiej zapytać kogoś, kto wie lepiej. Nie omieszkam. W tej chwili 

na pewno już trwa gwałtowne poszukiwanie informacji, publikowanie pierwszych 

testów i recenzji. Nieco później dostaniemy więcej sygnałów od użytkowników.  

Te sobie cenię szczególnie. Na razie wiadomo jedno. Apple TV w swym najnowszym 

wcieleniu, już po premierze. Jak w teatrze, premiera zawsze jest bardzo ważna.  

No a potem ludzie głosują nogami. Zobaczymy. 

Z mojego balkonu widać wieczorem liściaste jeszcze panny. Pod osłoną zmroku, 

przy tłumionym wieczorną mgłą świetle latarni, zrzucają z siebie ostatnie łaszki.  
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Niedługo zostaną po nich same wieszaki, na które dopiero wiosna zarzuci nowe 

sukienki. Pomiędzy dachami sąsiednich apartamentowców wisi sobie Księżyc. 

Najstarszy telewizor świata. Bez abonamentu. W ofercie wyłącznie kino nocne. 

Słoneczny projektor niestrudzenie wyświetla na nim ten sam film od milionów lat. 

Czasem na jego tle pokaże się chmura - naturszczyk, czasem mignie sylwetka nietope-

rza. Jeden kanał, jeden program. Nudy na pudy, Nic dziwnego, że na jego widok wyją 

wilki. Dlaczego więc tak często spoglądamy w jego stronę, w stronę tych niezliczonych 

iskier rozrzuconych na granatowym obrusie nocnego nieba? Czy dlatego, że w całym 

tym pędzie za nowym, lepszym, doskonalszym, wciąż pozostajemy sobą? Może to 

atawizm, może tęsknota za czymś, co w genetycznej pamięci, albo we wspomnieniach 

z dzieciństwa. Kiedy oczy zmęczą się od ślęczenia przy komputerze, albo nad kolum-

nami cyfr w księgach rachunkowych, dobrze jest popatrzyć przez chwilę na zielone.  

Tak mówią. Może to niebo z gwiazdami przyciąga właśnie na takiej zasadzie?

Tymczasem jednak technologia pędzi. To już nie postęp. To galop. Jak byś człowieku 

nie myślał, idzie się zakałapućkać. Jedno urządzenie najmniejsze. Drugie największe. 

Jedno z drugim najlepsze. Może tak naprawdę, w całym tym pędzie technologicz-

nym w świecie telewizora i spraw jego, chodzi o to niewinne „naj”? Bez pół litra 

nie razbieriosz. Gdzieś w tle tego kalejdoskopu obrazów wszelakich płynie cicho 

strumień innej natury. Nieprzerwanie. Do czasu. Bez anteny, bez kabla i bez route-

ra. Film pełen emocji, łez, śmiechu, radości i bólu na przemian. Obraz z początku 

mały jak tranzystorowe radyjko. Pod koniec wielki, rozległy, panorama bez granic, 

w niej przeszłość, która jeszcze wczoraj była jutrem. Program dobrany indywidu-

alnie, spersonalizowany w stopniu zupełnym, tylko dla nas. Objęty abonamentem,  

za który wszyscy płacimy. Nasze własne życie. A że czasem coś się w tym życiu pokrę-

ci, cóż. Bywa. Raz wysiądzie jakiś mały podzespół, raz zupełnie nieistotny drobiazg 

rozbije w pył spokój szczęśliwego dotąd domu. Innym razem nic, tylko tańczyć 

i wino pić, nie móc się pozbierać ze szczęścia. Pełna oferta. Wszystko na jednym 

kanale. Niepotrzebne dachy drapiące powietrze antenami, niepotrzebny ekran, pilot.  

Ten ostatni by się pewnie przydał, ale czy na pewno chcemy wiedzieć co będzie dalej? 

Może lepiej kończyć każdy odcinek bezpiecznym „c.d.n.”? Cóż ciekawego zdarzy się 

w odcinku następnym, w następnym sezonie? A zdarzyć się może tak wiele. Ktoś ma 

się dopiero urodzić, ktoś właśnie zaczyna chorować. Ktoś się pierwszy raz zakocha.  

Ktoś wyzdrowiał, ktoś inny pakuje błękitne walizki. Komuś się życie układa jak z płatka, 

komuś innemu jedynym towarzyszem nocy jest zamiast telewizora ekran encefalo-

grafu. Każdy ma swój własny film. Gdzieś tam, zza kurtyny słonecznych promieni, 

oglądają je siedząc na puchatych sofach nasze osobiste anioły. A kiedy czasem 

coś nawali, stajemy na chwilę przed zaśnieżonym ekranem nie wiedząc, co dalej.  

Wtedy z krzesła w technicznym podnosi się anioł dyżurny. Ten, co wczoraj jeszcze 

był stróżem. Spokojnie wywiesza na strzępie chmury szarą planszę. „Prosimy nie 

regulować odbiorników. Za chwilę dalszy ciąg programu”

•
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