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Przeglądanie internetu? Poczta elektroniczna? W  ścisłej czołówce zadań stoi 

na pewno tworzenie dokumentów. I właśnie ten temat w szczególny sposób chce-

my dziś przybliżyć w Mój Mac Magazyn. Zaczniemy od rozmowy z wybitnym 

autorem powieści sensacyjnych panem Markiem Krajewskim, który opowie nam 

o wykorzystaniu iPada podczas pisania książek. Następnie zdradzimy warsztat publi-

kowania książek w iBook. Pokażemy również, jakich narzędzi warto użyć podczas 

pracy z tekstem.

Życzymy Wam dobrej lektury i niech tworzenie dokumentów pod OS X nie przy-

sporzy Wam już nigdy kłopotów. 

Do czego najczęściej 
używacie swojego Maka? 

Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

Zima wreszcie nadeszła i kałuże skuła lodem. Chwycił mróz, a pola zniknęły pod 

„miękką śniegu pościelą... Tym zdjęciem zdobyłem w 2013 roku drugie miejsce 

w jednej z kategorii konkursu Mobile Photography Awards. Zdjęcie zrobione iPho-

nem 4s w podpoznańskich Koziegłowach.

WINTER TIME

https://twitter.com/m_koralewski


09INFORMACJE
Nowości ze świata IT

Najlepsze  
aplikacje 

Google Music Family
W cenie 14,99 $ będzie można skorzystać z usłu-

gi muzycznej oferowanej przez Google. Rodzinny 

dostęp do serwisu muzycznego współdzielić można 

z sześciorgiem członków rodziny. Jako dodatkową 

korzyść posiadacze tej usługi otrzymają YouTube 

Red. Niestety, dziś nie wiemy jeszcze, kiedy Google 

Play Music Family zagości w Polsce.

Apple Pay  
w Chinach

Przy udziale firmy China UnionPay obsługują-

cej w Chinach płatności kartami kredytowymi 

Apple wprowadza na ten rynek swoją usłu-

gę Apple Pay. Płatności iPhone’em mają być 

dostępne już na początku 2016 roku po serii 

testów, jakie już się odbywają. Usługa płatno-

ści ma być akceptowana przez 15 chińskich 

banków. Tym ruchem Apple chce umocnić 

znaczenie swojej usługi na rynku światowym. 

Krok ten jest o tyle ważny, że rynek chiński 

stale się rozwija i stanowi dużą część sprze-

daży produktów firmy z Cupertino.

 

Apple wybrało najlepsze programy 

roku 2015. W kategorii programu 

na OS X wygrał edytor graficzny 

Affinity Photo. Na iPada wyróżniono 
The Robot Factory. Periscope zdobył nagrodę wśród programów dla iPhone’a.

(https://itunes.apple.com/pl/app/affinity-photo/id824183456?l=pl&mt=12)
https://itunes.apple.com/pl/app/the-robot-factory-by-tinybop/id936966605?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/periscope/id972909677?l=pl&mt=8
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Nowości sprzętowe

Mujjo Leather Wallet 

Nowy bank energii TP-Link 

Canvas Pro 
Firma iSkelter przygotowała specjalny blat do 

wygodnej obsługi iPada Pro. W drewnianej 

konstrukcji znajdują się odpowiednio przy-

gotowane miejsca pozwalające na bezpieczne 

umiejscowienie tabletu zarówno w pozycji 

poziomej, jak i pionowej. Po prawej stronie znaj-

dziemy jeszcze trochę przestrzeni na tworzenie 

wygodnych notatek na kartce papieru lub 

kubek z kawą. Cała konstrukcja jest wykona-

na z dbałością o każdy szczegół, a sam gadżet 

zaprojektowano i wykonano w Phoenix w USA.

www.iskelter.com

Nowy pokrowiec na iPhone’a 6 oraz iPhone’a 6S Plus to 

konstrukcja z nową technologią Moulded Edge. Dzięki niej 

najbardziej newralgiczne krawędzie skórzanego pokrowca 

będą w stanie wytrzymać znacznie trudniejsze warunki pracy 

niż dotychczas. Wzmocniona konstrukcja zachowuje skórę 

pokrowca w niemal idealnym stanie nawet podczas długiego 

użytkowania. Pokrowiec ten posiada  kieszeń na karty kredytowe.

www.mujjo.com

Model TL-PB5200 posiada baterię o pojemności 5200mAh. 

Zastosowana technologia inteligentnego ładowania pozwala  

na optymalne dostosowanie natężenia prądu do urządzenia, jakie 

jest podłączone do akumulatora. Zgromadzona energia pozwa-

la na dwa pełne cykle ładowania telefonu. Natomiast sam 

akumlator TP-Link osiągnie 90% swojej mocy po niespełna 

2 godzinach ładowania. Za bezpieczeństwo baterii odpowia-

da sześć układów chroniących urządzenie

www.tp-link.com.pl

http://iskelter.com/product/canvas-smart-desk-for-ipad-pro/
http://www.mujjo.com/cases/iphone/iphone-6s/leather-wallet-case-for-iphone-6s-black
http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-4735_TL-PB5200.html
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Proud
Ciekawy interfejs jest tym, co wyróżnia tę apli-

kację. Łatwość dodawania zadań i wyjątkowe 

zarządzanie czasem są głównymi atutami tej apli-

kacji. Dużo pracy włożono, aby wykorzystać gesty 

do tworzenia notatek i przypomnień. Zarządzać 

czasem możemy na wszystkich urządzeniach 

Apple łącznie z Apple Watch.

CENA: 4,99 €

Program w iTunes

Jedna z najciekawszych gier, jaka powstała  

na iOS. Dziś wraca z nowymi przygodami swoje-

go bohatera. Futrzany stwór kolejny raz będzie 

musiał zmierzyć się z wymyślnymi zasadzka-

mi przygotowanymi przez autorów. Gra znów 

zapiera dech fantastyczną grafiką i niesamowitą 

dynamiką rozgrywki. 

CENA: 4,99 €

Program w iTunes

Kolejna gra planszowa przeniesiona na iPada. 

Tym razem autorem pierwowzoru jest słynny 

matematyk Reiner Knizia. W rozgrywce prze-

nosimy się do świata fantasy i kierując swoim 

oddziałem, musimy pokonać przeciwników.

CENA: 9,99 €

Program w iTunes

Badland 2

Przegląd aplikacji iOS

Reiner Knizia’s  
 The Confrontation

11INFORMACJE

https://itunes.apple.com/pl/app/proud/id891726847?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/badland-2/id1007120869?l=pl&mt=8 
https://itunes.apple.com/pl/app/reiner-knizias-confrontation/id1060966051?l=pl&mt=8
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Przegląd aplikacji OS X

Twitter 4.0
Oficjalna aplikacja Twittera otrzymała całkowi-

cie nowy wygląd i funkcje, które usprawniają 

korzystanie z tej sieci społecznościowej. Program 

wspiera odtwarzanie animowanych GIF-ów 

oraz wideo wprost z listy wiadomości. Dodano 

opcję wyciszania użytkowników. Nowością jest 

również Widget w Centrum Powiadomień. 

CENA: Bezpłatny 

Program w MAS

Druga odsłona programu do tworze-

nia notatek to przede wszystkim 

skupienie uwagi na obsłudze plików 

PDF. Możemy zaznaczać tekst  

w plikach z tym rozszerzeniem. 

Działa również kopiowanie intere-

sującego nas tekstu z PDF.

CENA: 5,99 €

Program w MAS

Nowy klient Gmaila stworzony przez Francesca 

Di  Lorenzo to propozycja dla fanów poczty 

Google. Minimalistyczny interfejs przykuwa 

uwagę. Funkcja „Reader mode” pozwoli pozbyć 

się załączonych obrazków i skupić się jedynie 

na treści. Program szczyci się szybkością dzia-

łania i wsparciem dla powiadomień w OS X. 

CENA: 4,99 €

Program w MAS

Notability 2.0

Boxy

https://itunes.apple.com/pl/app/twitter/id409789998?l=pl&mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/notability/id736189492?l=pl&mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/boxy-email-client-for-inbox/id1053031090?l=pl&mt=12


13RECENZJE | iOS 13

POŚWIĄTECZNY 
KOMENTARZ ZAKUPOWY
KRZYSZTOF RADZIKOWSKI

http://twitter.com/radzik_pl
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Okres (po) świąteczny jednoznacznie kojarzy się z zapotrzebowaniem na prezenty. 

Bardzo często jest to elektronika. Jak co roku w sieci oraz w prasie możemy znaleźć 

masę poradników, co i w jakiej konfiguracji kupić.

Postaram się złamać konwencję,
lecz bynajmniej nie chodzi o powstrzymanie się od zakupów. Może warto prze-

myśleć konfigurację nowego gadżetu lub poważniejszego sprzętu? Mam wrażenie,  

że wszelakie opinie, jakie nas otaczają, wymuszają na odbiorcach zakup najwyż-

szej, a zatem najdroższej możliwej opcji dostępnej w danym czasie na rynku.  

Bo przecież na standardowej konfiguracji nie da się w ogóle pracować. Czy nie popa-

damy w paranoję? Czy ludzie w firmie, która w większym niż przeciętny stopniu 

dba o zadowolenie klienta, to skończeni ignoranci, konfigurujący urządzenia nie 

nadające się do czegokolwiek?

Swoją przygodę z Mac
 zacząłem od emulacji System 7 na Amidze. Może właśnie w tych odległych czasach 

nauczyłem się krytycznie patrzeć na konfigurację komputerów. Fakt, był to okres, 

kiedy 128 megabajtów pamięci robiło piorunujące wrażenie.

Natomiast mój pierwszy prawdziwy Mac to Mini. Procesor i5 2.3 GHz oraz 2 GB 

pamięci operacyjnej. Dopóki nie używało się maszyny wirtualnej, Miniak z pewny-

mi trudnościami ogarniał zadania dnia codziennego. Jednak dodanie 8 GB pamięci 

zdecydowanie poprawiło komfort pracy. W tym momencie komputer naprawdę dostał 

skrzydeł, pomimo standardowego talerzowego dysku o obrotach 5400. Nawet zinte-

growana grafika, Intel 3000, dała możliwość zagrania w choćby Diablo 3. Technika 

poszła do przodu, ale mimo to świat twierdził i nadal twierdzi, że wbudowana karta 

grafiki nadaje się zupełnie do niczego.

Komputer ze zwiększoną  
ilością pamięci
 świetnie radzi sobie z maszyną wirtualną czy aplikacjami graficznymi. Zdecydowałem 

się nawet na wymianę dysku na hybrydowy (nie jest to bynajmniej Fusion Drive),  

co miało spowodować wzrost responsywności aplikacji i systemu. Po doświadczeniu 

z tego typu rozwiązaniem mogę jedynie poradzić pozostanie przy standardowym 

rozwiązaniu lub po prostu wymianę na dysk typu SSD.

Uświadomiłem to sobie dopiero po zakupie kolejnego komputera. Miał to być tylko 

dodatek do mojego Mini. Zdecydowałem się więc na MacBook Air 11, i5 1.7 GHz,  

4GB RAM oraz tylko 64 GB SSD. Mimo że ten Mac przez wielu zostałby odrzucony, 

cena niższa o 100 euro była kusząca opcją.
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Okazało się, że ten właśnie sprzęt zastąpił mojego Mini. Mam go już prawie 3 lata. 

Fakt, mały dysk jest pewnym wyzwaniem. Czy jednak w dobie Spotify (czy Apple 

Music), dysków sieciowych, potrzebny jest ogromny dysk w komputerze? O ile 

64 GB jest wartością dość skromną, o tyle obecne konfiguracje z 128 GB powinny 

usatysfakcjonować przeciętnego odbiorcę.

Dzięki szybkiemu dyskowi SSD 
cztery gigabajty pamięci (gdzie dodatkowo jeszcze zintegrowana karta grafiki zabiera 

swoją część) nie stanowią wielkiej przeszkody. Safari z wieloma zakładkami dzia-

ła, pakiety biurowe też. Ba, nawet maszyna wirtualna pozwala na „małe co nieco”. 

Napiszę więcej: na tym laptopie nagrywam i składam podcasty oraz choćby emuluję 

Amigę. A przecież nie powinno się dać?

Nie chcę tu nikogo nakłaniać do przesadnego oszczędzania czy kupna tylko wersji 

podstawowych urządzeń Apple (czy też innych producentów). Mimo to nie dajmy 

się zwariować. Czy naprawdę każdy z nas potrzebuje i7, 16 GB RAM i ogromnego 

dysku SSD? Czy faktycznie jest sens kupować na zapas, czy może jednak lepiej 

wymieniać sprzęt co 2—3 lata? Obecnie standardowe konfiguracje takiego MacBook 

Air czy MacBook Pro dla większości z nas powinny być w zupełności wystarczające. 

Jeśli potrzebujemy więcej mocy kupujemy bazowego Pro, jeśli więcej mobilności 

— Air. A jeśli więcej dysku? Proste — MacBook, ma podobną wydajność jak mój Air, 

więc w moim przypadku spokojnie mógłby go zastąpić.

Kończąc: bardzo podobną filozofią kieruję się w przypadku iGadżetów, czyli 16 GB 

z dobrą organizacją danych wystarcza do wszystkiego. Zarówno na iPad z Retiną, jak 

i iPhone. Pamiętam, ile razy wspominano, że na tak małej pojemności, szczególnie 

w przypadku iPada, nie da się praktycznie nic zainstalować. Powodem tego stanu 

rzeczy miały być aplikacje retina, zajmujące ponadprzeciętną ilość cennego miejsca.

Na sam koniec… luźny komentarz do całej sytuacji. Może moja pierwsza Amiga 1200 

z dyskiem 60 MB (nie GB) nauczyła mnie gospodarowania zasobami komputera? 

A może jednak to, że bez problemu jestem w stanie złożyć odcinek podcastu na kompu-

terze 1 GHz (G4 Power PC) i 1 GB pamięci RAM, pracującego pod kontrolą AmigaOS?
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OTWARTY SWIFT
— CO TO OZNACZA?
MIŁOSZ STASZEWSKI

http://twitter.com/sofcik
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Apple od dawna stosuje oraz rozwija oprogramowanie open-source. Na otwartych 

licencjach udostępniane są wybrane fragmenty OS X i iOS (z naciskiem na „wybrane”), 

a firma bierze aktywny udział w rozwoju wielu otwartych projektów wykorzystywa-

nych we wspomnianych systemach (żeby wymienić chociażby WebKit czy LLVM).

Najczęściej jednak Cupertino udostępniało jedynie to, co było konieczne — skrzęt-

nie pilnując, by zbyt wiele nie oddać. Wspierano rozwiązania, które były potrzebne 

i nic ponadto. Zdarzało się wręcz, iż — właśnie przez wzgląd na zmianę warunków 

licencjonowania — Apple wycofywało się ze wsparcia oraz wykorzystania jakiegoś 

projektu. (Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego począwszy od OS X 10.8 nie można 

już bezpośrednio udostępniać drukarek komputerom z Windows?)

Czasy się jednak zmieniają
Dziś pozycja i znaczenie Apple są znacznie większe. Obecnie firma nie tylko korzy-

sta z pracy programistów rozwijających oprogramowanie open-source w swoich 

produktach, ale coraz częściej chce wpływać na podejmowane przez nich decyzje 

i „kształtować świat wokół”. To jedno z zadań stawianych przed Swiftem. Jeśli plan 

się powiedzie — korzyści odniesie wiele potencjalnie zainteresowanych stron.

Dla Apple Swift to przede wszystkim „paliwo na następne 20 lat”. Nowy język progra-

mowania ma nie tylko zastąpić anachroniczny w niektórych aspektach Objective-C, 

ale również stworzyć solidny fundament dla dalszego, szeroko rozumianego rozwoju. 

Charakterystyka „jerzyka” (ang. swift) sprawia natomiast, że jest on bardzo wszech-

stronny. Zakłada się, iż będzie wykorzystywany na wszystkich poziomach: od pisania 

prostych skryptów, przez tworzenie typowych aplikacji natywnych — po zastoso-

wanie w rozwoju samych systemów operacyjnych. Apple chce również, aby przy 

pomocy Swifta tworzyć rozwiązania webowe. Stąd m.in. zapewne oficjalne wsparcie 

dla Linuksa. Jeśli bowiem nawet obiegowym żartem jest już „rok, w którym Linux 

zdobędzie nasze biurka”, to nie da się ukryć, że najpopularniejszym i znajdującym 

najszersze zastosowania systemem operacyjnym na świecie jest właśnie popu-

larny „pingwinek”. Napędza wszystko: rozwiązania stricte przemysłowe, windy, 

lodówki, telefony (jako podstawa Androida) oraz — przede wszystkim — globalną 

infrastrukturę teleinformatyczną i znaczącą część serwerów. Szczególnie ta ostat-

nia kwestia jest dla Apple bardzo istotna. Nie jest żadną tajemnicą, że jeżeli coś 

Cupertino „nie wychodzi” i „nie jest częścią ich DNA”, to właśnie rozmaite usługi 

webowe, chmurowe itp. Odkąd Steve Jobs publicznie przepraszał za niewłaściwe 

funkcjonowanie MobileMe, wspomnianą prawidłowość dostrzegają nawet najbar-

dziej przychylni blogerzy i komentatorzy. Niestety, wraz z tym, jak stajemy się 

„coraz bardziej mobilni”, wzrasta znaczenie komponentów serwerowych. Będąc 

„zawsze w ruchu”, potrzebujemy niezawodnego kompana, który będzie przecho-

wywał, synchronizował i udostępniał nam nasze dane. Obecnie Apple opiera swoje 

rozwiązania chmurowe na technologiach oferowanych przez Microsoft i Amazon. 

(Nie korzystają z Xserve’ów ani OS X Server…) Im więcej technologii serwerowych 
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będzie implementowanych w Swifcie lub umożliwi oprogramowanie z jego poziomu  

— tym większy wpływ na wykorzystywane rozwiązania uzyska Cupertino. Połączenie 

(niekontrolowanego wprost przez nikogo) Linuksa i Swifta długookresowo wydaje 

się idealne.

„Jerzyk na serwerach”
ułatwi także znacznie życie programistów przygotowujących oprogramowanie dla 

iOS. Komponenty serwerowe będą mogły wykorzystywać fragmenty kodu przygoto-

wywane dla aplikacji natywnych. Nie będzie wymagana (jak dotychczas) znajomość 

wielu innych języków i technologii, skróci się czas przygotowania całości (wspo-

mniane już ponowne wykorzystanie tych samych fragmentów kodu) oraz ograniczy 

ilość błędów (poprawiamy coś tylko raz, a korzystają wszyscy).

Jeśli Swift rzeczywiście stanie się popularny w innych zastosowaniach (czyt. jego 

użyteczność nie będzie się w praktyce ograniczała prawie wyłącznie do pisania opro-

gramowania dla urządzeń Apple — jak miało to miejsce w przypadku Objective-C), 

osiągnięty zostanie także inny cel: znacznie łatwiej będzie „deweloperom z zewnątrz” 

(koncentrującym się dotychczas na rozwijaniu software’u dla innych platform) 

zacząć pisać na iOS/OS X (oraz watchOS, tvOS i co tam się jeszcze z czasem pojawi...). 

Więcej programistów powinno przełożyć się na więcej aplikacji dla użytkowni-

ków końcowych oraz zwiększoną przewagę platform Apple nad konkurencją.  

Wszyscy korzystają.
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Z punktu widzenia programistów
funkcjonujących poza ekosystemem Apple — bez względu na to, czy są nim potencjal-

nie jakkolwiek zainteresowani, czy też nie — Swift oznacza przede wszystkim nowy, 

bardzo elegancki, łatwy w nauce i uniwersalny język programowania. Udostępnienie 

go (oraz związanych z nim narzędzi) na zasadach open-source stanowi natomiast 

swoistą gwarancję. Jeśli niezależni deweloperzy zainwestują czas i wysiłek w naukę 

oraz wykorzystanie Swift — nawet jeżeli z czasem Apple straci zainteresowanie 

dalszym inwestowaniem w niego lub będzie próbowało pokierować rozwojem 

w sposób nieodpowiadający społeczności — ta ostatnia będzie mogła bez żadnych 

obaw rozwijać dalej równolegle swoją wersję języka.

Dostępność Swifta dla Linuksa
oraz możliwość przygotowania wersji dla kolejnych środowisk i systemów opera-

cyjnych sprawia, iż dużą nadzieję wiążą z „jerzykiem” także kręgi edukacyjne. 

Dość łatwy w nauce język, dla którego dostępne są narzędzia wprost zachęcające 

do zabawy i testowania (słynne Playgrounds lub Swift Sandbox, który IBM przygo-

tował dla przeglądarek internetowych i zaprezentował światu w dniu, kiedy Apple 

udostępniło Swift na licencji open-source) — to wszystko składa się na kolejny czyn-

nik zachęcający do adopcji. I znowu — otwarta natura projektu sprawia, iż wszyscy 

korzystają. Szkoły zyskują język i narzędzia zaprojektowane z myślą o edukacji, 

uczniowie poznają technologię mającą szereg praktycznych zastosowań, a Apple  

— w dłuższej perspektywie — pozyskuje kolejne zastępy deweloperów posiadają-

cych niezbędną wiedzę, by zacząć tworzyć aplikacje dla iPhone’a.
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Jeżeli miałbym określić 
jednym słowem 
apple’owską strategię względem open-source, powiedziałbym: „ewolucja”. Początki 

były dość niewinne. Publikowano przede wszystkim to, czego wymagały licencje 

bezpośrednio wykorzystywanych rozwiązań. Zdarzało się również, że wsparcie 

projektów zewnętrznych było realizowane „nie wprost” (casus MacPorts). Z czasem 

jednak firma powoli zwiększała skalę swego zaangażowania. Pojawiły się WebKit, 

LLVM, Clang, LLDB czy ResearchKit. Swift niewątpliwie stanowi nową jakość i wyraź-

nie rozpoczyna kolejny rozdział w tej historii. Apple nie tylko umożliwia praktycznie 

bieżący wgląd w zakres realizowanych przez siebie prac rozwojowych (Co delikat-

nie mówiąc, nie było dotychczas regułą — często wszystkie zmiany udostępniano 

jednorazowo, po wielu tygodniach. Dla przykładu kod źródłowy otwartych rozwią-

zań wykorzystywanych w OS X El Capitan opublikowano ponad dwa miesiące po 

premierze tej wersji systemu.), ale również — za sprawą listy dyskusyjnej swift-

-evolution — zachęca do proponowania zmian i oferuje wpływ na dalszy rozwój 

projektu. Jakże to inne od znanego powszechnie wyobrażenia „pilnie strzegące-

go swych tajemnic” Apple, prawda? W zakresie dotyczącym Swifta organizowana 

corocznie konferencja WWDC nie będzie już miała zapewne za zadanie odsła-

niać przed zainteresowanymi nowości, które dopiero mają zostać udostępnione,  

ale raczej podsumowywać oraz omawiać realizowane na oczach wszystkich dzia-

łania. Czemu jednak miałoby być inaczej, skoro — jak już zauważyliśmy — wszyscy  

na tym skorzystamy?
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PROJEKT 
SHOT ON IPAD AIR
JAROMIR KOPP
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Rok 2016 jest szczególnym okresem w dziejach Wrocławia. W tym roku Wrocław 

piastuje zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Z tej okazji w stolicy Dolnego 

Śląska, ale i w całym regionie odbędzie się wiele wydarzeń związanych z szeroko 

rozumianą kulturą. Jedno z nich przyciągnęło moją uwagę w szczególny sposób, 

w szczególny, bo związane jest bezpośrednio z moją applowską pasją.

Tym wydarzeniem jest
akcja wymyślona przez Łukasza Banaszaka pt. „Shot on iPad Air 2 Wroclove European 

Capital of Culture 2016”. Jest to kontynuacja wcześniejszego projektu: „Shot on iPho-

ne 6 Wroclove #bezbarier”, tym razem bezpośrednio związana z ESK i prowadzona 

pod jej patronatem.

Pomysłem przewodnim oby akcji jest szeroko pojmowane przekraczanie barier, 

barier różnego rodzaju — od kulturowych, technologicznych, architektonicznych, 

przez ograniczenia ludzkiej fizyczności, w tym niepełnosprawności, po barie-

ry mentalne i ludzkie obawy. Łukasz Banaszak podczas realizacji „Shot on iPad  

Air 2…” ściśle współpracuje z Bartłomiejem Skrzyńskim — Rzecznikiem Wrocławia  

ds. Osób z Niepełnosprawnością.



23OPINIE

Autor i pomysłodawca wydarzenia
uzbrojony w tytułowego iPad Air 2 przez kilka miesięcy penetrował mniej i bardziej 

dostępne, ale zawsze charakterystyczne miejsca Wrocławia, wykonując tysiące 

zdjęć za pomocą tabletu. Obróbka zdjęć również odbyła się w tablecie Apple, a jej 

efekt możecie zobaczyć na kilku fotografiach udostępnionych przez Łukasza.

Zdjęcia były robione między innymi w  Narodowym Forum Muzyki, Muzeum 

Współczesnym Wrocławia, Centrum Technologii Audiowizualnych, Instytucie 

Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW, Teatrze Muzycznym Capitol oraz 

w Centrum Poznawczym Hali Stulecia i Barze „Barbara” — siedzibie biura i wizy-

tówce Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
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Oficjalna premiera kampanii
odbyła się w dniu 6 grudnia na łamach Blogów Wrocławskich. Pierwszy raz technolo-

gia spotkała się tutaj z modą, a partnerem kampanii została Fundacja Ewy Minge: 

Black Butterfly. Modelką — ambasadorką była wspaniała Agata Roczniak.

Łukasz zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy co do dalszych planów: „Wierzę 

w ideę technologii bez barier, dlatego planuję realizuję kolejnych przedsięwzięć 

razem z Bartłomiejem Skrzyńskim — Rzecznikiem Prezydenta Wrocławia ds. Osób 

z Niepełnosprawnością. Nie chciałbym zdradzać szczegółów, ale ta kampania 

była pierwszym takim przedsięwzięciem w Europie. Następny projekt przewiduje 

międzynarodową współpracę geeków i developerów Apple. Od wielu lat zajmuję się 

problematyką wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością. Jestem jednym 

z sześciu przedstawicieli Polski w European Disability Forum w Brukseli. Promuję 

ideę technologii bez barier w przestrzeni publicznej, m.in. współpracując od dwóch 

lat z Bartłomiejem Skrzyńskim — wspaniałym człowiekiem, bardzo zaangażowa-

nym w sprawę”.

O dalszych losach akcji i działaniach na rzecz wyrównywania szans i likwidowa-

nia barier będziemy jeszcze pisać w kolejnych wydaniach magazynu. Zachęcam 

również do śledzenia profilu TT Łukasza Banaszaka.

https://twitter.com/LukaszBanaszak6


Dwupasmowy
Router LTE

Internet LTE 
 w Twoim domu!

W centrum miasta, na obrzeżach, w lesie, w górach i dolinach. Gdziekolwiek mieszkasz, Router 
LTE TP-LINK zapewni Ci najszybszy internet bezprzewodowy. Wystarczy, że włożysz do niego kartę 
SIM od operatora sieci komórkowej i już zawsze będziesz w zasięgu.

Router LTE TP-LINK. Włączasz • Działasz.

w w w.tp -l ink.com.pl 
Czytaj 
w w w.connec tedmagazine.pl

MR200

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-4691_Archer-MR200.html
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 WYWIAD 
Z MARKIEM 
KRAJEWSKIM
ARTUR JOPEK
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Na premiery kryminałów Marka Krajewskiego czekam zawsze z wielką niecier-

pliwością. Nie ma się czemu dziwić — to jeden z najciekawszych autorów tego 

gatunku, laureat wielu nagród literackich, w tym Paszportu „Polityki” i Nagrody 

Wielkiego Kalibru. Długo wypatrywałem „Areny Szczurów”, najnowszej powieści 

Pisarza. Czytając ją, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że „miłość” do iPada wyrażana 

ustami jednego z głównych bohaterów nie jest tylko fikcją literacką, ale faktycznym 

odczuciem Autora. Wiedziałem, że muszę z Panem Markiem Krajewskim na ten 

temat porozmawiać. Gdy tylko nadarzyła się ku temu sposobność, poprosiłem go, 

aby zdradził naszym Czytelnikom, czy wykorzystuje iPada w pracy pisarza, z jakich 

aplikacji korzysta i co sądzi o czytelnictwie elektronicznym.

Artur Jopek: W wielu Pańskich wypowiedziach na temat sposobu, w jaki pracuje 

Pan nad swoimi książkami, pojawiają się wzmianki o nowoczesnych urządzeniach 

elektronicznych. Dla mnie bezpośrednie skojarzenie dla retro kryminału to stara 

maszyna do pisania.

Marek Krajewski: Jestem wielkim zwolennikiem zastosowania nowych technologii 

w pracy pisarskiej i w życiu codziennym. Od dwudziestu lat piszę na kompute-

rze stacjonarnym lub na laptopie, niegdyś — prace naukowe, później — powieści. 

Oczywiście, wykorzystuję też internet, który przeglądam na ekranie tabletu, 

na sześciocalowym ekranie mojego telefonu komórkowego, a nawet... na ekrani-

ku mojego telefonozegarka Samsung Gear S. Pańskie skojarzenie autora ze starą 

maszyną do pisania nie jest czymś dziwnym; wykorzystali je twórcy komputera 
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do pisania, zwanego znamiennie „Hemingwrite”, który rzeczywiście wygląda jak 

stara maszyna do pisania. Nawet się zastanawiam nad jego kupnem. Jak Pan widzi, 

jestem gadżeciarzem.

A.J.: W Pana najnowszej książce pt. „Arena Szczurów” Wacław Remus zachwala 

zalety iPada. Mógłby pan rozwinąć ten wątek?

M.K.: Podobnie jak mój bohater jestem wielkim entuzjastą iPada. Nie tylko dlatego, 

że jeden niewielki przedmiot zastępuje mi ogromną bibliotekę, łączy mnie ze świa-

tem i jest moim narzędziem pracy. Nade wszystko chwalę sobie jego niezawodność. 

Kupiłem jego pierwszą wersję w listopadzie 2010 roku i do dziś mi służy. Jest beza-

waryjny. Żadnym problemów, żadnych wirusów.

A.J.: Jak rozpoczęła się pana przygoda z produktami z nadgryzionym jabłkiem 

i dlaczego wybrał Pan akurat iPada?

M.K.: W roku 1995 z redakcji, w której pracowała moja żona, zastąpiono używa-

ne komputery Macintosh nowymi i stare wyprzedawano za bezcen. I tak stałem 

się szczęśliwym posiadaczem Macintosh Classic. Ten sprzęt budził mój zachwyt. 

Wszystko w jednej obudowie! Wcześniej używałem peceta, którego monitor zawalał 

mi pół biurka i napęd uniemożliwiał swobodne poruszanie nogami. Miałem z moim 

Classikiem pewne problemy techniczne. Nie mogłem znaleźć konwertera zmienia-

jącego pliki tekstowe applowskie na pecetowskie. W końcu pomógł mi kolega, wielki 

entuzjasta firmy z Cupertino.

A.J.: Może pan zdradzić, jakich aplikacji Pan najczęściej używa?

M.K.: Oczywiście. Najważniejsza dla mnie — jako dla pisarza — to dobry edytor 

tekstu. Używam „Pages”. Dobrze mi się na nim pracuje. Pozwala on na przesłanie 

plików do chmury, co zawsze czynię. Czasami, gdy zapisuję luźne myśli i chcę 

dostrzec związki pomiędzy nimi, używam świetnego programu graficznego „Grafio”. 

Kiedy tworzę plan powieści, zapisuję poszczególne sceny w postaci kolorowych 

„fiszek”. Pomocny mi jest tu bardzo prosty program „All Stuck Up”. Często sporzą-

dzam notatki w  charakterze zdjęć (dokonuję wtedy zrzutu ekranu), a  potem 

wszystkie oprawiam w jeden plik pdf-owski. Korzystam tu z takich programów jak 

„Photo To PDF”, „Office To PDF” i „Web To PDF”. Archiwizuję materiały w chmurze 

albo w programie „Albums”.

A.J.: Tablet to wystarczające narzędzie dla autora tekstów?

M.K.: Jego jedyną wadą jest mały ekran. Poza tym to zupełnie wystarczające narzę-

dzie. Nie poprzestaję jednak na tablecie, piszę też na komputerze stacjonarnym 

o dużym ekranie. Mojego iPada używam tylko wtedy, gdy piszę na leżąco lub 

na stojąco przy specjalnym pulpicie.

A.J.: Czy używa Pan dodatkowych akcesoriów do tabletu podczas pisania?

M.K.: Tak, przyłączam do mojego iPada klawiaturę, która jest jednocześnie stacją 

dokującą. Sprawuje się bez zarzutu.

A.J.: Posiada Pan bądź planuje zakup komputera ze stajni Apple?
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M.K.: Planuję. Jestem bardzo zadowolony z produktów tej firmy i chciałbym kupić 

sobie w przyszłości i laptopa, i smartfona z nadgryzionym jabłkiem. Na pewno sporo 

nerwów będzie mnie kosztować ich skonfigurowanie. Ale od czego są życzliwi ludzie?

A.J.: Co sądzi Pan o czytaniu książek na iPadzie i innych czytnikach elektronicznych? 

Czy jest to zjawisko pozytywne z punktu widzenia autora?

M.K.: Sam czytam wiele na iPadzie. Ściągnąłem sobie mnóstwo darmowej literatu-

ry anglojęzycznej i szlifuję mój angielski. Do czytania używam aplikacji iBooks 

i  — przede wszystkim — aplikacji Woblink. Czytanie książek elektronicznych 

uważam za pozytywne zjawisko — nawet jeśli czytelnicy „piratują”. Jestem pewien, 

że zjawisko „piratowania” jest nieuniknione i jednocześnie przejściowe — tak jak 

choroba dziecięca.

A.J.: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ze swojej strony zachęcam do poszerzenia 

posiadanej gamy urządzeń spod znaku nadgryzionego jabłka. Zapewniam także, 

że ich konfiguracja jest zazwyczaj bezstresowa, a Redakcja Mój Mac Magazynu 

zawsze służy radą i pomocą.
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JAK ZOSTAĆ AUTOREM 
CYFROWYCH KSIĄŻEK
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

https://twitter.com/pemmax
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Rozumiem, że masz już pomysł na powieść, która rzuci czytelników na kolana. 

Dopieszczasz fabułę, budujesz charaktery postaci, gmatwasz w  głowie wątki,  

by wybić pochłaniających Twoją powieść z utartych ścieżek rozwikłania zagadki. 

Wiesz już niemal wszystko. Rozkoszujesz się milionami sprzedanych egzemplarzy 

własnego bestsellera i wypatrujesz nagród literackich. Gratuluję, bo jak nigdy masz 

szansę dotrzeć do naprawdę ogromnej liczby czytelników. Wystarczy Mac i konto 

w iTunes. Proste? Powiem więcej… banalne dzięki iBooks Store.

Apple obok sklepu z multimediami: muzyka i filmy posiada swój iBook Store. Możesz 

kupować tutaj cyfrowe książki, które będzie można czytać na iOS i OS X. Praktycznie 

bez żadnych opłat możesz wejść na salony cyfrowej księgarni. Warto zatem spró-

bować swojej ścieżki pisarskiej właśnie tutaj. Podpowiem Ci, jak możesz za darmo 

publikować swoje książki. Wielcy autorzy zaczynali od darmowych opowiadań, my 

też spróbujmy rozpocząć drogę na szczyt, oferując własnoręcznie opowiedziane 

historie za darmo.

Sprawy formalne
Jak każdy towar (wybacz, że tak piszę o Twoim dziele) musi być dokładnie opisany 

i skatalogowany. Dlatego pierwsze kroki powinieneś zwrócić ku Bibliotece Narodowej. 

Otrzymasz tutaj specjalny numer ISBN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer 

Książki — International Standard Book Number). Będzie on zawierał wszystkie 

najważniejsze informacje o wydawcy, autorze i samej książce. W serwisie e-ISBN.

pl otrzymasz za darmo pakiet 10 numerów, które dowolnie będziesz mógł przypi-

sywać swoim książkom. Numer ten będzie potrzebny, aby umieścić nasze dzieło 

w iBooks Store.

https://e-isbn.pl
https://e-isbn.pl
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Zostań wydawcą
Chcesz publikować swoje książki w iBooks? Wystarczy posiadać swoje konto Apple 

ID, to samo, z którego robisz zakupy w App Store i w iTunes. Na stronie iTunes 
Connect — logujemy się do serwisu danymi Apple ID i podpisujemy umowę (to kilka 

kliknięć i potwierdzenie e-maila) w sekcji My Books (Moje książki). Wybierając 

opcję darmowych książek podczas wiązania się umową sprzedawcy natychmiast 

będziemy mogli publikować nasze utwory. W iTunes Connect pobieramy jeszcze 

narzędzie iTunes Producer (Resources and Help). Znajdziemy je w sekcji narzędzi 

(Tools), przewijając na sam koniec strony. iTunes Producer będzie nam potrzebny 

do przesłania książki już bezpośrednio do iBooks.

Twórz...
To już prawie wszystko. Ostatnim krokiem, ale niestety nie najłatwiejszym, jest prze-

lanie naszego pomysłu na cyfrowe kartki. Uczynimy to dzięki darmowej aplikacji 

iBooks Author — Jeśli pracowaliśmy kiedyś z edytorem tekstu, to nie powinniśmy 

mieć kłopotów z jego obsługą. Zwrócić uwagę należy jedynie na sekcję układu stron 

— Rozdziały, Sekcje i Strony. Odpowiednie ich ułożenie ma wpływ na to, jak będzie 

https://itunesconnect.apple.com
https://itunesconnect.apple.com
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ona czytana w iBooks. Opanowanie tej techniki zajmie nam dosłownie chwilę, gdyż 

aplikacja jest w języku polskim, a dodatkowo możemy skorzystać z funkcji Podgląd, 

która pozwala obejrzeć naszą publikację zarówno pod iOS, jak w iBooks na OS X. 

Teraz wystarczy wcisnąć przycisk Publikuj.

Raz, dwa, trzy… iBooks
Już prawie jesteś w księgarni Apple. Po wybraniu przycisku Publikuj przejdziesz 

w ręce programu iTunes Producer. To ostatnia prosta na drodze do zdobycia grona 

wiernych czytelników. To tutaj ostatecznie podajesz tytuł, ustalasz kategorię powie-

ści, podajesz datę publikacji, autora i numer ISBN. Wybierasz również okładki 

książek, aby następnie jednym kliknięciem w prawy górny przycisk Submit zgłosić 

swoje dzieło do Apple. Teraz należy uzbroić się w cierpliwość. Proces weryfikacyjny 

może potrwać od kilku do nawet kilkunastu dni.

Pozostaje mi życzyć powodzenia i determinacji w zdobywaniu świata. Nie będzie 

to prosta droga. Musisz jednak wiedzieć, że ci przed Tobą mieli jeszcze trudniej, 

próbując drukować książki i dystrybuować je w księgarniach. Dziś możesz zrobić 

dokładnie to samo, nie ruszając się z fotela. Zatem do dzieła. Pisz i zdobądź świat. 
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http://twitter.com/toszcze
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Masz w głowę pełną pomysłów na teksty, ale nie chcesz pisać „do szuflady”? A może 

ta „szuflada” pęka już w szwach od gotowych i czekających na publikację treści? 

Najwyższa pora na znalezienie w Sieci miejsca, w którym swoją twórczość zapre-

zentujesz szerszej publiczności. A miejsc takich jest całkiem sporo.

Najbardziej uniwersalnym i dającym najwięcej możliwości rozwiązaniem jest oczy-

wiście własna domena (adres internetowy) oraz własny serwer z zainstalowanym 

na nim CMS-em, czyli systemem zarządzania treścią, pozwalającym na prowadze-

nie własnej strony (takim jak na przykład WordPress). Jest to jednak rozwiązanie 

wymagające nie tylko wydania co najmniej kilkudziesięciu złotych, ale również 

pewnych umiejętności technicznych, związanych chociażby z instalacją i konfigu-

racją CMS-a, a następnie z utrzymaniem całości w należytym stanie. Dlatego też 

wiele osób rozpoczynających swoją przygodę z pisaniem w Sieci decyduje się na 

skorzystanie z jednej z platform blogowych, które za darmo lub za niewielką opłatą 

oferują gotowe narzędzia, dzięki którym możemy skupić się na tworzeniu treści i nie 

zawracać sobie głowy konfiguracją, zabezpieczaniem czy aktualizacjami CMS-a.

Narzędzia takie mają wiele zalet, ale nie są, niestety, pozbawione wad. Mimo to warto 

się z nimi zapoznać i samodzielnie dokonać rachunku zysków i strat, tak aby móc 

świadomie wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie.

WordPress.com
Zacznijmy od narzędzia, które zdominowało rynek CMS-ów i którego popularność 

cały czas rośnie — czyli od WordPressa. Jest to oprogramowanie otwarte, które 

każdy może pobrać ze strony WordPress.org, zainstalować na własnym serwerze 

i korzystać z niego zupełnie za darmo bez żadnych ograniczeń. Jego niewielkie 

wymagania sprawiają, że można go używać nawet na najtańszych, kosztujących 
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już od kilkunastu złotych rocznie, serwerach współdzielonych. Przebogata oferta 

bezpłatnych i płatnych motywów oraz wtyczek pozwala na stworzenie nie tylko 

bloga, ale również zaawansowanej strony firmowej czy nawet sklepu internetowego.

WordPress.com to istniejąca od 2005 roku platforma oparta na WordPressie, gdzie 

za darmo możemy stworzyć własnego bloga bez zawracania sobie głowy hostin-

giem, bezpieczeństwem czy aktualizacjami CMS-a. Zaraz po rejestracji otrzymujemy 

dostęp do prostego w obsłudze panelu administracyjnego, w którym możemy mody-

fikować (w ograniczonym zakresie) wygląd naszej strony oraz publikować na niej 

wpisy. Do dyspozycji mamy również nieco ponad 50 widgetów, które możemy doda-

wać do naszego bloga.

Teoretycznie istnieje polska wersja językowa usługi, ale ja bym nazwał ją raczej 

„polskawą”, bo tłumaczenia w wielu miejscach są niekompletne. Dokumentacja 

(dość bogata) i wsparcie są natomiast dostępne tylko w języku angielskim.

Nasze blogi (bo w ramach jednego konta można założyć ich więcej) mają adre-

sy w domenie wordpress.com, czyli na przykład moj-nowy-blog.wordpress.com. 

W darmowej wersji usługi nie ma możliwości podłączenia własnej domeny.

Skoro już jesteśmy przy ograniczeniach usługi WordPress.com, to warto przyj-

rzeć się im bliżej i zdecydować, czy nie zahamują one rozwoju naszego bloga i nie 

sprawią nam problemów w przyszłości. Przede wszystkim do wyboru mamy tylko 

motywy znajdujące się w katalogu themes.wordpress.com. Część z nich jest płatna 

(ceny zaczynają się od 20 dolarów), ale znajdziemy tam również sporo motywów 

darmowych. Nie można również instalować własnych wtyczek.
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Korzystając z darmowej wersji usługi WordPress.com musimy liczyć się z brakiem 

możliwości dostosowania wyglądu strony do własnych potrzeb (poza opcjami 

oferowanymi przez motyw, np. prostą zmianą kolorystyki). Nie możemy również 

umieszczać na blogu żadnych reklam — wyjątkami są linki do programów part-

nerskich oraz wpisy sponsorowane (tylko dlatego, że administratorzy usługi nie są 

w stanie skutecznie ich wykrywać). Jesteśmy za to zmuszeni do tolerowania wyświe-

tlanych na naszym blogu reklam, z których dochód zasila konto firmy Automattic 

(właściciela WordPress.com) — taka jest niestety cena darmowego bloga. Kolejnym 

ograniczeniem jest miejsce na serwerze — za darmo dostajemy 3 GB przestrzeni  

na nasze multimedia.

Za niewygórowaną kwotę 99 dolarów rocznie możemy wykupić pakiet Premium, 

w ramach którego otrzymujemy kilka udogodnień. Przede wszystkim na naszej 

stronie nie będą wyświetlane żadne reklamy — wciąż jednak nie będziemy mogli 

umieszczać własnych. Będziemy mogli podłączyć do bloga własną domenę (koszt 

domeny nie jest zawarty w cenie pakietu), dodawać własny kod CSS (dzięki czemu 

zmodyfikujemy wygląd strony), otrzymamy dodatkowe 10 GB miejsca na zdjęcia 

i inne materiały multimedialne, a także będziemy mogli korzystać bez ograniczeń 

z usługi VideoPress, czyli dedykowanego hostingu materiałów wideo.

O ile większość bonusów otrzymywanych przy zakupie pakietu Premium nie jest 

niezbędna do prowadzenia bloga, o tyle możliwość podłączenia własnej domeny 

jest przydatna, a moim zdaniem wręcz niezbędna jeśli o naszym nowym miejscu 

w Sieci myślimy bardziej przyszłościowo.
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Warto dodać, że WordPress.com oferuje narzędzia mające na celu ułatwienie dotarcia 

z naszymi tekstami do potencjalnych czytelników. Poza standardowymi przyciska-

mi pozwalającymi na udostępnianie materiałów w serwisach społecznościowych 

czytelnicy mogą dodać naszego bloga do obserwowanych, dzięki czemu wpisy z niego 

będą się pojawiać w Czytniku WordPress.com. Warto również odpowiednio tagować 

wpisy, dzięki czemu trafią one na listy polecanych tagów w Czytniku.

Zalety:

 > prosty i przyjemny w obsłudze panel administracyjny i edytor wpisów

 > dostęp do standardowego (ale nieco ograniczonego) panelu WordPressa

 > szybka, stabilna infrastruktura

 > wbudowane statystyki oglądalności

Wady:

 > brak możliwości instalacji własnych motywów i wtyczek

 > bardzo małe możliwości personalizacji bloga w darmowej wersji usługi

 > brak możliwości podłączenia własnej domeny w darmowej wersji usługi

 > niekompletne tłumaczenie na język polski (dotyczy zarówno interfejsu,  

jak i samej strony)

 > brak możliwości umieszczania reklam

 > wyświetlanie reklam w przypadku korzystania z darmowej wersji usługi
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Blogger
Blogger to jedna z najstarszych usług tego typu. Została uruchomiona w 1999 roku 

przez firmę Pyra Labs, a cztery lata później trafiła pod skrzydła firmy Google, która 

rozwija ją do dzisiaj.

Blogger jest zintegrowany z kontami Google, co oznacza, że aby korzystać z usługi, 

trzeba utworzyć konto Google lub użyć już posiadanego. W ramach jednego konta 

można stworzyć wiele blogów. Nowo utworzony blog posiada adres URL w domenie 

blogspot.com (na przykład moj-nowy-blog.blogspot.com), ale możemy podpiąć do 

niego własną domenę.

Liczba dostępnych do wyboru motywów nie jest zbyt duża, ale możliwości ich 

personalizacji są ogromne. Możemy zacząć od dostosowania kolorystyki praktycz-

nie każdego elementu strony, a skończyć na własnoręcznych modyfikacjach kodu 

HTML szablonu. Możemy dodawać nawet własny kod JavaScript, dzięki czemu bez 

problemu zamieścimy różne widgety firm trzecich czy kod wyświetlający reklamy. 
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Dodatkowo do panelu bocznego (sidebar) strony możemy dodawać Gadżety, czyli 

elementy, które mogą wyświetlać różne treści (na przykład listę najnowszych wpisów 

czy komentarzy) lub realizować bardziej zaawansowane funkcje ( jak chociażby 

udostępniać odwiedzającym ankiety do wypełnienia). Podstawowych gadżetów jest 

trzydzieści, ale dzięki temu, że firmy zewnętrzne mogą dodawać własne gadżety, 

ich pełna kolekcja liczy ponad 900 elementów (z czego większość jest kompletnie 

bezużyteczna). Co ciekawe, można również tworzyć własne gadżety i dodawać je do 

bloga — wystarczy do tego znajomość HTML i JavaScript, przyda się też umiejętność 

korzystania z dostarczonej przez Google dokumentacji.

Z racji tego, że Blogger pozwala na modyfikację kodu HTML szablonów, możliwe jest 

również zainstalowanie własnego szablonu. W Sieci można znaleźć wiele serwisów, 

które oferują zarówno darmowe, jak i płatne szablony dla Bloggera, w tym również 

takie, które pozwalają na stworzenie czegoś więcej niż tylko prostego bloga.

Interfejs usługi jest dostępny w języku polskim, a jakość i kompletność tłumaczenia 

nie pozostawia wiele do życzenia. Dostępna jest dokumentacja w języku polskim, 

która porusza większość tematów związanych z prowadzeniem bloga w serwisie 

Blogger. Wsparcie użytkowników jest prowadzone na anglojęzycznym forum.

Ponieważ Blogger należy do Google, to naturalnie pozwala na łatwą integrację blogów 

z usługami tej firmy. Jednym kliknięciem możemy połączyć naszego bloga z kontem 

w serwisie Google+, a także zamieścić na nim reklamy AdSense. Równie łatwo umie-

ścimy reklamę własnego bloga w sieci AdWords.

W wielu miejscach w Sieci można znaleźć informacje, jakoby blogi na platformie 

Blogger były traktowane lepiej przez wyszukiwarkę Google. Nikt jednak nigdy oficjal-

nie tego nie potwierdził, nie są również dostępne żadne wiarygodne badania, które 

potwierdzałyby tę teorię.

Zalety:

 > szybki proces rejestracji za pomocą konta Google

 > możliwość podłączenia własnej domeny

 > duże możliwości modyfikacji wyglądu bloga

 > dużo dostępnych Gadżetów

 > możliwość umieszczania reklam i innych widgetów firm trzecich

 > możliwość korzystania z własnych szablonów

 > wbudowane proste statystyki oglądalności

 > brak dodatkowo płatnych opcji

Wady:

 > brak możliwości rejestracji bez posiadania konta Google

 > mało szablonów do wyboru

 > mało atrakcyjne wizualnie szablony bloga

 > interfejs administracyjny nie powala wyglądem
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Tumblr
Tumblr powstał w 2007 roku i dość szybko zdobył dużą popularność. W odróżnieniu 

od poprzednich dwóch serwisów, Tumblr służy do tworzenia tak zwanych mikro-

blogów, czyli blogów składających się z krótkich notatek, często zawierających tylko 

cytat z linkiem, zdjęcie, animowanego GIF-a czy krótki film.

Edytor wpisów został dostosowany właśnie do tego typu treści — jest bardzo prosty, 

wręcz minimalistyczny, zbudowany w taki sposób, aby przygotowanie i publikacja 

wpisu zajmowały jak najmniej czasu. Nie oznacza to oczywiście, że na Tumblrze nie 

można publikować dłuższych treści, ale uproszczony do granic możliwości edytor 

oraz dostosowane do krótkich wpisów szablony nie ułatwiają tego zadania.

Jeśli już jesteśmy przy szablonach, to ich katalog jest przeogromny i  zawiera 

zarówno szablony darmowe, jak i płatne. Możliwości dostosowania kolorystyki czy 

układu do własnych potrzeb zależą od konkretnego szablonu. Tumblr daje jednak 

możliwość samodzielnej modyfikacji kodu szablonów, tak więc posiadając podsta-

wową znajomość HTML i CSS można zrobić z nimi praktycznie wszystko (włącznie  

ze stworzeniem własnego).

Ciekawą funkcją Tumblra jest reblogowanie, czyli umieszczanie na swoim blogu 

wpisów z innych blogów. Działa to praktycznie tak samo, jak retweety na Twitterze 

— reblogowany wpis pokazuje się na naszym blogu, ale jego źródło jest wyraźnie 

oznaczone.

Tumblr nie oferuje funkcji komentarzy, ale można oczywiście skorzystać z zewnętrz-

nego systemu, takiego jak na przykład Disqus (którego obsługa jest oferowana przez 

znaczną część szablonów). Zamiast tego Tumblr posiada system notek, które tak 
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naprawdę są listą reblogów i polubień danego wpisu. Liczba notek jest wyświetlana 

pod każdym wpisem i wyraża jego popularność, która później jest brana pod uwagę 

na przykład przy tworzeniu listy popularnych wpisów.

Inną wartą wspomnienia funkcją jest automatyczne rozkładanie publikacji wpisów 

w czasie. Wystarczy określić ile wpisów dziennie chcemy opublikować i w jakich 

godzinach mają być one publikowane (na przykład pomiędzy godziną 8 a 16), a Tumblr 

sam rozplanuje znajdujące się w szkicach wpisy. Funkcja ta może przydać się osobom, 

które chcą publikować w ciągu dnia większą liczbę przygotowanych wcześniej wpisów.

Zalety:

 > olbrzymi wybór szablonów

 > możliwość samodzielnej modyfikacji kodu szablonów oraz dodawania własnych

 > łatwość zdobycia czytelników (o ile tworzymy wpisy na popularne tematy)

 > możliwość podpięcia własnej domeny

 > funkcje angażujące społeczność, takie jak zadawanie pytań autorowi, propono-

wanie wpisów czy czat i wiadomości prywatne

 > możliwość umieszczania reklam i innych widgetów firm trzecich

 > brak dodatkowo płatnych opcji

Wady:

 > Tumblr został stworzony z myślą o krótkich formach
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Medium
Stosunkowo młoda platforma Medium została uruchomiona w 2012. Jej twórcą jest 

Evan Williams, współtwórca Twittera, przez co często jest kojarzona z tym serwisem, 

mimo że nie jest z nim w żaden sposób powiązana.

Medium powstało z myślą o dłuższych treściach, dlatego też strona wpisu zosta-

ła zaprojektowany tak, aby czytanie było jak najwygodniejsze. Nie znajdziemy tam 

żadnych zbędnych z punktu widzenia czytelnika elementów, które mogłyby go 

rozpraszać albo odwracać jego uwagę od treści. Z tego też powodu nie ma możliwo-

ści jakiejkolwiek ingerencji w wygląd strony.

Prosty układ graficzny nie oznacza jednak braku ciekawych funkcji. Jedną z nich 

jest możliwość oznaczania fragmentów tekstu. Taki fragment możemy skomento-

wać (tak, na Medium komentuje się wybrane części wpisu, a nie całość), udostępnić 

na Twitterze lub wysłać swoje przemyślenia autorowi w prywatnej wiadomości. 

Możemy też nie robić nic, a jedynie wskazać w ten sposób innym czytelnikom zasłu-

gujący na szczególną uwagę fragment tekstu.

Edytor oferowany przez Medium jest tak minimalistyczny, jak to tylko możliwe. 

Tworząc treść wpisu, widzimy go w dokładnie takiej formie, w jakiej pojawi się on 

po publikacji. Formatowanie jest ograniczone do pogrubienia, kursywy, list oraz 

nagłówków H1 i H2. Można też oczywiście wstawiać obrazki, filmy, linki oraz cytaty. 

To niezbędne minimum i nic poza tym — ale taka jest idea Medium.
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Ciekawą funkcją Medium są publikacje. To dość nietypowe twory grupujące wpisy 

o wybranej przez twórcę publikacji tematyce, ale nie tylko — na przykład publikacja 

Medium po polsku gromadzi warte polecenia teksty w języku polskim. Jeden wpis 

może zostać dodany tylko do jednej publikacji, zgłaszać wpisy do publikacji mogą 

tylko zatwierdzeni przez administratora publikacji autorzy, a zgłoszenia są mode-

rowane. Wszystkie te ograniczenia mają na celu zapewnienie odpowiedniej jakości 

treści w publikacjach.

Medium nie oferuje żadnych opcji personalizacji czy modyfikacji wyglądu bloga. 

Pozwala za to na podłączenie własnej domeny, ale tylko do wybranej publikacji, a nie 

do profilu autora, przez co wszystkie wpisy muszą być dodawane do tej publikacji.

Z Medium warto korzystać, gdy chcemy napisać coś raz na jakiś czas i nie mamy 

w planach tworzenia i rozwijania własnego bloga. W przeciwnym wypadku lepiej 

wybrać inną platformę.

Zalety:

 > prosty i czytelny układ graficzny

 > minimalistyczny edytor

 > publikacje

 > prosta w obsłudze funkcja importu wpisów

Wady:

 > brak możliwości modyfikacji wyglądu bloga

 > anglojęzyczny interfejs
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Ghost
Ghost to platforma działająca na otwartym oprogramowaniu o tej samej nazwie, które 

każdy może pobrać i zainstalować na własnym serwerze.

Historia powstania Ghosta jest dość ciekawa. Jej pomysłodawca i twórca, John 

O’Nolan, był niezadowolony z faktu, że WordPress staje się coraz bardziej rozbudo-

wany i przestaje być narzędziem przyjaznym blogerom, a zamiast tego dąży do bycia 

pełnoprawnym CMS-em, zdolnym do napędzania dużych i rozbudowanych serwi-

sów. Obmyślił więc koncepcję narzędzia służącego wyłącznie do prowadzenia bloga. 

Narzędzie to miało być proste, łatwe w obsłudze i pozbawione zbędnych funkcji. 

Jednocześnie jako specjalista od interfejsów użytkownika John zwrócił szczególną 

uwagę na ten właśnie aspekt. Na koncepcyjnych zrzutach ekranu widać nowocze-

sny i atrakcyjny wizualnie kokpit oraz przejrzysty i wygodny edytor oraz interfejs 

zarządzania wpisami. Pomysł spotkał się z bardzo dużym i pozytywnym odzewem, 

a najczęściej komentowanym elementem projektu był właśnie wspomniany kokpit.

John postanowił spróbować wcielić swój pomysł w życie. Nadał swojemu projek-

towi nazwę Ghost i w kwietniu 2013 uruchomił kampanię w serwisie Kickstarter, 

której celem było zebranie 25 tysięcy funtów na pokrycie kosztów realizacji projek-

tu. Jednocześnie przedstawił plan stworzenia platformy blogowej, z której zyski 
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miałyby pokrywać dalsze koszty jego rozwoju. Kampania okazała się sporym sukce-

sem. Zamiast oczekiwanych 25 tysięcy udało się zebrać ponad 196 tysięcy funtów.

Pół roku później została wydana pierwsza publiczna wersja Ghosta. Niestety, dla 

znacznej części osób, które wsparły projekt, okazała się ona wielkim rozczarowaniem. 

Mimo że autor od samego początku otwarcie mówił, że Ghost będzie zbudowany 

w oparciu o Node.js, wielu użytkowników próbowało (rzecz jasna, bez powodzenia) 

zainstalować go na „zwykłym” serwerze z obsługą PHP. Co więcej, atrakcyjny wizu-

alnie kokpit, którym tak się zachwycano, nie powstał do dzisiaj.

Platforma Ghost pozwala na prowadzenie bloga w oparciu o wspomniane oprogra-

mowanie bez konieczności martwienia się o serwer. Nie jest to, niestety, rozwiązanie 

darmowe — najtańszy pakiet, w skład którego wchodzi jeden blog i 25 tysięcy odsłon, 

kosztuje 10 dolarów miesięcznie. Jeśli jednak nasz blog się rozrośnie, to kolejny 

pakiet (3 blogi i 100 tysięcy odsłon) będzie nas kosztował już 30 dolarów miesięcznie. 

A to na tle konkurencji nie jest mało. Na szczęście dostępny jest 2-tygodniowy okres 

próbny, w trakcie którego możemy za darmo wypróbować Ghosta.

Katalog gotowych szablonów jest dość bogaty i zawiera zarówno szablony darmowe, 

jak i płatne. Można instalować również własne motywy.

Ghost jest tak prosty, że nie posiada nawet własnego systemu komentarzy — dlate-

go też chcąc dodać tę funkcję do naszego bloga, musimy skorzystać z zewnętrznego 

narzędzia (takiego jak na przykład Disqus). Ponieważ możemy instalować własne 

szablony, z instalacją takiego dodatku nie powinno być większych problemów.

Równie prosty jest sam edytor wpisów. Obsługuje on znaczniki Markdown, które są 

jedyną dostępną metodą formatowania tekstu (zapomnijcie o edytorze wizualnym). 

Do wpisu możemy dodać obrazek główny (wyświetlany najczęściej w nagłówku), 

oznaczyć go tagami oraz ustalić datę publikacji i autora. I to właściwie wszystko  

— uproszczone do granic możliwości.

Zalety:

 > przyjemny dla oka interfejs administracyjny

 > prostota, dzięki której możemy skupić się na pisaniu

 > możliwość instalacji własnych motywów

 > możliwość podłączenia własnej domeny

Wady:

 > zbyt duża prostota rozwiązania i brak przydatnych funkcji (np. kategorii)

 > Markdown jako jedyna dostępna metoda formatowania tekstu

 > rozbity na dwie części panel administracyjny (tworzenie wpisów i ustawienia 

ogólne bloga)

 > interfejs dostępny tylko w języku angielskim

 > stosunkowo wysoka cena
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Inne platformy
Oczywiście wymienione wyżej platformy nie są jedynymi miejscami, gdzie można 

prowadzić własnego bloga. Istnieje wiele innych tego typu usług (zarówno darmo-

wych, jak i płatnych), ale większość z nich jest stosunkowo mało popularna, przez co 

istnieje ryzyko, że pewnego dnia zostaną one po prostu zamknięte (tak jak to miało 

miejsce na przykład w przypadku serwisu Scriptogr.am).

Warto jednak wspomnieć o paru ciekawych z różnych względów platformach.

Postach 
Platforma pozwalająca na prowadzenie bloga za pomocą notatek zapisanych 

w Evernote.

TinyPress 
Narzędzie ułatwiające prowadzenie bloga w darmowym GitHub Pages.

Facebook Notes 
Największy serwis społecznościowy pracuje nad nową formą notatek, które w zało-

żeniu mają pozwolić użytkownikom na prowadzenie czegoś na kształt bloga, 

z dłuższymi tekstami i czytelnym układem graficznym.

Blog.pl 
Jedna z najstarszych (powstała w 2001 roku) polskich platform blogowych, od 2006 

roku należąca do portalu Onet. Cztery lata temu zrezygnowali z autorskiego oprogra-

mowania na rzecz WordPressa. Mimo archaicznej strony same blogi wyglądają dość 

przyzwoicie — poza tym, że są wypchane reklamami.

Co wybrać?
Na to pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi, bo wszystko zależy od indy-

widualnych potrzeb. Ważne jest również to, czy platforma odpowiada nam wizualnie 

— musimy przecież lubić narzędzie, z którego mamy zamiar w miarę regularnie 

korzystać. Dlatego warto wypróbować wszystkie platformy i samodzielnie wybrać 

tę, która wydaje nam się najwygodniejsza i najlepiej odpowiada naszym potrzebom.

Gdybym jednak, kierując się własnymi upodobaniami, miał polecić którąś z opisa-

nych tu platform, to wybrałbym WordPress.com. Przede wszystkim dlatego,  

że działa w oparciu o WordPressa, którego bardzo lubię i dość dobrze znam. Nie bez 

znaczenia jest jednak tempo i kierunek rozwoju usługi, które gwarantują, że w ciągu 

najbliższych lat nie obudzimy się przywiązani do przestarzałej i porzuconej przez  

twórców platformy.
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DARMOWE 
EDYTORY TEKSTU
JAROMIR KOPP / SEBASTIAN SZWARC
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Edytory tekstu na swój prywatny użytek dzielę na trzy kategorie. Pierwszą z nich 

są edytory czystego tekstu, czyli np. edytory dla programistów, którzy chcą mieć do 

czynienia z tekstem niesformatowanym typograficznie. Druga kategoria to edyto-

ry, gdzie można nadawać tekstom atrybuty, jak wytłuszczenie, kursywa, wielkość 

i rodzaj czcionki oraz wprowadzać elementy graficzne, tabelki itp. Trzecia to edytory 

specjalnego przeznaczenia np. do pisania scenariuszy, prac grupowych czy tworze-

nia tekstów naukowych.

Do pierwszej kategorii zalicza się darmowy i bardzo przeze mnie lubiany TextWrangler. 

To „mniejszy” brat słynnego BBEdit firmy Barebones. Potrafi on otwierać praktycznie 

wszystkie typy dokumentów tekstowych w różnych systemach kodowania znaków. 

Radzi sobie z pakietami, otwierając z nich wszystkie elementy, jakie jest w stanie obsłu-

żyć. Radzi sobie z różnymi oznaczeniami końca linii (LF, CRLF, CR). Do tego potrafi 

rozróżniać i kolorować składnię bardzo wielu języków programowania, HTML i CSS.

Pracę bardzo ułatwia bezpośrednia obsługa serwerów ftp, sftp. Hex Dump i wielu 

innych funkcji przydatnych programistom. Oczywiście nie tylko programiści mogą 

mieć z niego pożytek. Dzięki wspomnianej obsłudze wielu formatów nadaje się 

do konwersji tekstów. Ma też rozbudowane funkcje wyszukiwania tekstów oraz 

ich zamiany, w tym również na wielu plikach jednocześnie. Do dyspozycji są też 

różne opcje zamiany wielkości liter, wyszukiwania duplikatów, zmian w początkach 

i końcach linii oraz całe mnóstwo mniej i bardziej zaawansowanych funkcji teksto-

wych. Dużą zaletą jest otwieranie plików ukrytych i systemowych.

www.barebones.com

TextWrangler

 http://www.barebones.com/products/textwrangler/


50TEMAT MIESIĄCA 50TEMAT MIESIĄCA

Do drugiej kategorii należy mój kolejny darmowy ulubieniec, czyli TextEdit. 

Jeżeli nazwa wydaje się Wam znajoma, to dobrze się Wam wydaje. To jest 

program od lat dodawany przez Apple do systemu.

Używam go do tworzenia większości pism biurowych, faksów (już bardzo 

rzadko), podań, wycen i innej korespondencji biurowej i domowej mniej lub 

bardziej oficjalnej. Ten systemowy edytor pozwala na wygodne formatowa-

nie tekstu, dodawanie tabelek i grafiki i w zasadzie na wszystko, co w drobnej 

biurotyce jest potrzebne. Do tego potrafi otwierać i zapisywać proste 

dokumenty w formacie DOC, a jego podstawowym formatem zapisu 

dokumentów tekstowych jest wymyślony przez Microsoft rtf. Radzi 

sobie również z html, otwierając dokumenty w tym formacie w postaci 

kodu źródłowego lub sformatowanego.

Bardzo zachęcam Was do zapoznania się z tym programem, bo mam wrażenie, że jest 

mocno niedoceniany. Z ciekawostek: jest on dostępny również w postaci kodu źródło-

wego i projektu Xcode.

Tak mniej więcej pomiędzy drugą a trzecią kategorią plasuje się darmowy dla zdecy-

dowanej większości z nas Pages z pakietu iWork. Ten dostępny na OS X, iOS oraz 

przez WWW edytor potrafi naprawdę wiele. Od napisania prostego tekstu (choć 

osobiście do takich zastosowań preferuję TextEdit) przez redakcję np. pracy magi-

sterskiej po złożenie ulotki, folderu, zaproszeń czy wizytówek. W dokumentach 

możemy łączyć bloki tekstowe, zdjęcia, grafikę, wykresy płaskie i 3D tworzone 

z danych Numbers lub Excela.

Pages ma też pewne wsparcie dla pracy zbiorowej i wersję działającą w przeglądarce 

dostępną na praktycznie wszystkie platformy. Tak… dobrze przeczytaliście, w prze-

glądarce! Wszystkie wersje mają bardzo podobną funkcjonalność i pełną zgodność 

na poziomie plików. Możemy zacząć pracę na komputerze, na iPhonie lub iPadzie 

kontynuować w podróży, a u klienta na jego PeCecie w Windowsem w przeglądarce 

nanieść jego uwagi.

Pracę ułatwia bardzo bogaty zestaw gotowych układów startowych z wszelkich 

dziedzin. Kolejną zaletą jest możliwość otwierania zdecydowanej większości doku-

mentów M$ Worda i zapis w tym formacie. Poza formatem Pages i doc możemy też 

zapisywać w ePub i pdf

www.itunes.apple.com / Wersja WWW  www.icloud.com

TextEdit

Pages

https://itunes.apple.com/pl/app/pages/id409201541?l=pl&mt=12
https://www.icloud.com/#page
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Jeśli mowa o darmowych edytorach, to nie sposób 

pominąć VIM. Pierwsze wersje tego programiku 

powstały jeszcze w latach 70. pod nazwą vi. VIM to 

rozszerzona wersja utrzymywana przez społeczność 

i dystrybuowana na zasadzie open source. Warto 

zainstalować go poprzez macports lub homebrew, 

dzięki czemu będziemy na bieżąco z poprawkami. 

Edytor ten działa w terminalu, ale istnieje też wersja 

okienkowa. Ogromną zaletą jest niesamowita 

wprost ilość rozszerzeń i wtyczek. Za ich pomo-

cą da się z prostego programu zrobić całkiem 

rozbudowane IDE. Wada jest tylko jedna — niety-

powy sposób obsługi z klawiatury, stąd żarty typu „używam VIMa już dwa lata,  

bo nie wiem,  jak z niego wyjść”:)

www.vim.org

No dobra, lekko naciągnąłem fakty, bo ten świetny edytor nie jest właściwie darmowy. 

Posiada jednak nieograniczony czasowo trial. Podczas trwania darmowego okre-

su próbnego co jakiś czas będzie nam upierdliwie przypominał, że warto zakupić 

licencję. Dostępny jest poza OS X także na Linuxa i Windows. Jego cechą charaktery-

styczną jest to, iż konfiguracja odbywa się poprzez wpisanie odpowiednich komend 

w plikach tekstowych, co może odstraszać początkujących użytkowników. I niech 

Was nie zwiedzie spartański wygląd — Sublime może wyglądać naprawdę ładnie 

przy odpowiedniej dozie konfiguracji. Mnóstwo dostępnych pakietów, tworzonych 

przez społeczność, wsparcie składniowe dla prawie każdego języka programowania, 

no i co najważniejsze — jest lekki i piekielnie szybki, nawet gdy pliki liczą kilkana-

ście tysięcy linijek.

www.sublimetext.com

VIM

Sublime Text

http://www.vim.org
http://www.sublimetext.com
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CZYM JEST 
MARKDOWN
KUBA BARAN

http://twitter.com/smartkidpl
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Nie wyobrażam sobie dziś pisania artykułów oraz wpisów na blog bez użycia składni, 

jaką oferuje Markdown. Prawdopodobnie nie wiesz, o czym mówię, podejrzewam 

jednak, że to słowo obiło Ci się o uszy, o ile interesujesz się technologiami. Postaram 

się wyjaśnić, czym właściwie jest ten projekt i dlaczego warto się nim zainteresować.

Markdown powstał w roku 2004 w wyniku współpracy Johna Grubera oraz tragicz-

nie zmarłego w roku 2013 Aarona Shwartza. Postanowili oni stworzyć składnię, która 

umożliwi pisanie w takiej formie, aby treść była możliwie łatwa w odbiorze zarów-

no w trakcie powstawania, jak i jej czytania. Dodatkowo umożliwi szybką konwersję 

bezpośrednio do języka HTML. Rzecz ta udała się obu Panom doskonale. Za pomo-

cą prostych znaczników i najprostszego edytora tekstu autor jest w stanie tworzyć 

dokumenty, które mimo prostej formy zapewniają pełną informację o zastosowanym 

formatowaniu tekstu.

Ta metoda pisania stała się niezwykle popularna, zwłaszcza w prostych edytorach 

tekstu, które mają za zadanie odciągnąć uwagę autora od edycji i umożliwić jedy-

nie pisanie bez dodatkowych rozproszeń. Właśnie w takim środowisku Markdown 

pokazuje swój potencjał. Proste znaczniki pozwalają na pogrubienie czy kursywę 

słów oraz nadanie im pozostałych cech formatowania zdefiniowanych w HTML. 

Jednocześnie przejrzystość pozostaje na wysokim poziomie, co pozwala na szybką 

edycję oraz wizualną weryfikację efektu końcowego.

Uniwersalność składni Markdown powoduje, że dzięki jej wykorzystaniu posiadamy 

tekst w postaci źródła, które zawiera uniwersalne informacje dotyczące formatowa-

nia. Wcześniej pisałem jedynie o HTML, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki 

dokument zaimportować do pliku programu Word czy dowolnego innego procesora 

tekstu. W internecie możecie znaleźć masę służących do tego narzędzi.

Pozwoliłem sobie przygotować przykład, który pozwoli Wam lepiej zrozumieć formę 

zapisu w formacie Markdown, efekt jego konwersji do czystego HTML oraz wyniku 

w postaci strony wyświetlonej w przeglądarce. Oczywiście jest to jedynie mały frag-

ment możliwości tej składni. Znajdziecie go na stronie obok.



54TEMAT MIESIĄCA

MARKDOWN
# Nagłówek 1

## Nagłówek 2

### Nagłówek 3

Każdy paragraf jest rozdzielony pustą linią.

Słowa można *pochylić*, **pogrubić**, i ~~przekreślić~~.

Tak tworzy się [link] (http://google.com).

Przykładowa lista:

* pierwsza

* druga

* trzecia

Lista numerowana:

1. pierwsza

2. druga

3. trzecia

HTML
<h1>Nagłówek 1</h1>

<h2>Nagłówek 2</h2>

<h3>Nagłówek 3</h3>

<p>Każdy paragraf jest rozdzielony pustą linią.</p>

<p>Słowa można <em>pochylić</em>, <strong>pogrubić</strong>, i <del>przekreślić</del>.</p>

<p>Tak tworzy się <a href=” http://google.com” >link</a>.</p>

<p>Przykładowa lista: </p>

<ul>

<li>pierwsza</li>

<li>druga</li>

<li>trzecia</li>

</ul>

<p>Lista numerowana: </p>

<ol>

<li>pierwsza</li>

<li>druga</li>

<li>trzecia</li>

</ol>
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ROZMOWA 
Z PROGRAMISTĄ: 
ADAM RÓŻYŃSKI
JAROMIR KOPP
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Z początkiem roku rozpoczynamy nowy cykl. Będą w nim zamieszczane rozmo-

wy z polskimi programistami tworzącymi dla systemów Apple. Najczęściej będą to 

osoby działające w pojedynkę lub w małych zespołach i wydające swoje dzieła pod 

własną marką.

Na początek zapraszam do przeczytania zapisu rozmowy z Adamem Różyńskim.

Jaromir K. Kopp: Wiem, że pracujesz jako programista, ale i programujesz domo-

wo—hobbystycznie. Twoje kontakty z komputerem nie zaczęły się chyba jednak od 

programowania? Jakie były początki?

Adam Różyński: Uff, komputer pojawił się u mnie w domu dość późno. I nie był prze-

znaczony dla mnie, ale dla mojej siostry. Nie był to także Mac, a PC (sic). Więc wolę 

odpowiedzieć, kiedy przeszedłem na „jasną” stronę mocy.

W 2004 roku pojawił się Power Mac G5 z dwoma procesorami, a ja wtedy intere-

sowałem się grafiką komputerową i zdarzyło mi się kupić Computer Arts. W nim 

znajdowała się recenzja tego komputera i w ciągu jednej chwili się w nim zakocha-

łem. O Macach wiedziałem wcześniej jedynie tyle, że są. Nie muszę chyba mówić, 

że cena (~35k złotych) tego komputera odbiegała od moich możliwości finansowych.

Jednocześnie byłem typowym geekiem komputerowym, który uważał Windows za 

zło wcielone, więc testowałem różne systemy operacyjne i przypadł mi do gustu jeden 

z nich — FreeBSD. Wymarzyłem sobie system operacyjny, który byłby elegancki jak 

Windows (nie że uważam Windows za szczyt elegancji, ale w porównaniu do dystry-

bucji Linuksowych czy FreeBSD z początku XXI wieku był wygodny w obsłudze), 

a jednocześnie byłby potężny i bezpieczny — jak FreeBSD. Wtedy nie wiedziałem, że 

coś takiego istnieje pod nazwą Mac OS X, bo byłem zakochany w hardware Apple, 

a o software nie miałem zielonego pojęcia. W 2005 roku Apple pokazało Mac OS X 

Tiger, który obrócił mój punkt widzenia o 180 stopni — „Apple to firma software’owa, 

która robi swój hardware” i w sumie postrzegam ją tak do dzisiaj ( jednakże coraz 

mniej). A niewiele później kupiłem swojego pierwszego iMaka — do… tworzenia 

muzyki. Ponieważ jestem także muzykiem, tzn. byłem, bo już aktualnie nie gram 

i nie mam swojego instrumentu. Wtedy GarageBand był idealnym narzędziem na 

początek.

JKK: Czy wybór platformy Apple był związany z  wyborem „drogi życiowej” 

programisty?

AR: Kiedy podjąłem decyzję, że mogę w przyszłości utrzymywać się z programowania, 

to już cały byłem w świecie Apple. Apple, które parę miesięcy wcześniej wypuściło 

pierwszy model iPada. W tym czasie i długo później pracowałem jako sprzedawca 

jabłuszka w iSpot. Tak że nie rozważałem niczego innego i na razie nie zamierzam. 

Nie ukrywam, że rosnący świat apek i AppStore pomógł mi w tej decyzji.

JKK: Czy przed Apple programowałeś? Na jakie platformy?

AR: Próbowałem coś napisać, jak miałem ~12 lat (czasy PC) i uczyłem się języka C++, 

ale szybko porzuciłem temat. Za programowanie „na poważnie” i bez przerw zabra-

łem się późno, bo w wieku 25 lat (1,5 roku temu). Wcześniej nawet studiowałem dwa 
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lata informatykę po to, by się zmusić do nauki i pracy — wszystko na nic. Pewnego 

dnia stwierdziłem — dobra, czas zabrać się za siebie. Motywowały mnie historie 

ludzi, którzy mieli wystarczająco dużo woli, by zmienić branżę i swoje życie. A że 

wciąż jestem geekiem, to przychodzi mi to z dużą łatwością (przychodzi, a nie 

przychodziło, bo jak sam dobrze wiesz, to jest proces — ciągle jest coś nowego do 

odkrycia) i co najważniejsze — daje mi satysfakcję i przyjemność. I nauczyłem się 

wszystkiego sam.

JKK: Czym zajmujesz się w firmie?

AR: Pracuję dla innowacyjnej firmy, która produkuje i projektuje wymienniki ciepła. 

W firmie jestem programistą (a jakże) iOS i tworzę programy na nasze wewnętrzne 

potrzeby, by usprawnić produkcję.

JKK: Brzmi bardzo interesująco. Aplikacje użytku wewnętrznego na iOS? Możesz 

powiedzieć coś więcej czy to tajemnica?

AR: Wyobraź sobie zautomatyzowaną linię produkcyjną, na której znajduje się pełno 

iPadów — do każdego możesz podejść, zalogować się i chociażby podejrzeć aktual-

ny stan całej linii produkcyjnej w czasie rzeczywistym. Strona zespołu, w którym 

pracuję to: http://www.robo3dvision.com

JKK: Twój najnowszy „domowy” projekt to „The Cosmonauts”. Czy jego wersja powsta-

ła najpierw na Apple TV, czy na iOS?

http://www.robo3dvision.com
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AR: Powstała najpierw na nowe Apple TV, chociaż teraz pracuje głównie na iOS, 

a później przenoszę zmiany na wersję na tvOS. Chodzi po prostu o wygodę. Łatwiej 

mi jest podłączyć telefon do komputera niż siedzieć przed telewizorem z Apple TV, 

gdzie dość mocno ograniczają mnie kable, przez co muszę siedzieć po turecku na 

podłodze.

JKK: Jeżeli na Apple TV, to czy przyczyniło się do tego „rozdawnictwo” deweloper-

skich egzemplarzy ATV przez Apple?

AR: Zdecydowanie. Nowa platforma, nowe możliwości zdobycia rynku. No i była to 

moja pierwsza gra.

JKK: Na stronie piszesz, że jest to pierwsza z planowanej serii gier. Możesz napisać 

coś więcej o planach czy ma to być niespodzianka?

AR: Planuję napisać strzelankę 2D (też w kosmosie). Można to sobie wyobrazić jako 

serię — w „The Cosmonauts: Beginning” musisz ćwiczyć refleks i unikać barier. 

W następnej grze te umiejętności się przydadzą — bo będziesz musiał unikać  

ognia przeciwnika.

JKK: Tworząc „domowe” projekty, masz nadzieję na jakiś zauważalny zarobek?  

Jak planujesz „zmonetyzować” „The Cosmonauts?

AR: „The Cosmonauts” jest takim pierwszym przypadkiem. Wersja iOS będzie 

wspierana przez reklamy oraz In-App Purchase, by je wyłączyć (chociaż można 

je wyłączyć w jeszcze inny sposób — poprzez zdobycie 150 punktów, co nie jest 

http://micropixels.pl/cosmonauts/
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czymś niemożliwym do wykonania). Wersja na tvOS jest i  będzie całkowicie  

za darmo. Resztę projektów udostępniam za darmo. Niektóre są nawet open source, 

jak NepTunes. Na początku grudnia dołączyłem także do zespołu pracującego nad Plug  

— odtwarzaczem Hype Machine na Maca.

JKK: Podobnie jak ja narzekałeś na jakość tvOS. Co Cię jeszcze w Apple irytuje?

AR: W zeszłym roku biadoliłem na OS X i Safari. Obeznanym na temat jakości tego 

oprogramowania chyba nie trzeba nic tłumaczyć. Poza tym dostępność usług także 

tych systemowych. Od pojawienia się Siri z każdym upgrade’em lista rzeczy, których 

nie mogę zrobić po polsku, rośnie. Martwi mnie to. Natomiast jestem bardzo zado-

wolony z El Capitan.

JKK: Czego używasz do pracy? Jakiego sprzętu od Apple i nie tylko?

AR: Używam tylko sprzętu Apple — telefon, tablet, komputer osobisty. W tej chwili 

mam w domu 13” MacBooka Pro z Retiną. W pracy używam (chyba legendarnego 

już) Maca mini z czterordzeniowym i7 + dyskiem SSD i jestem z niego bardzo zado-

wolony. Tablet to iPad Air, a telefon to iPhone 6.

JKK: Gdzie można poczytać o Twoich programach?

AR: Na mojej stronie! Zawsze można też do mnie napisać na twitterze:@rurza

JKK: Dziękuję za rozmowę!

https://itunes.apple.com/pl/app/neptunes-minimalistic-last.fm/id1006739057?mt=12
http://www.plugformac.com
http://micropixels.pl
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PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Kto kojarzy gry karciane tylko z pokerem czy mocno wysłużoną już wojną ten musi 

wiedzieć, że ominęła go rewolucja, jaką rozpętały gry planszowe. Dziś popular-

na „karcianka” to rozgrywka pełna strategii, emocji i niesamowitej „miodności”. 

Doskonałym przykładem jest Splendor, który pojawił się także w wersji na iOS.

W Splendorze wcielamy się 
w rolę kupca Nasz cel jest jeden, zdobyć majątek który przyćmi fortuny naszych 

oponentów. Musimy uzyskać piętnaście punktów prestiżu, które widnieją na wybra-

nych kartach w lewym górnym rogu. Im karta posiada więcej punktów, tym jej 

zdobycie jest bardziej karkołomne. Karty nabywamy za żetony symbolizujące 

kosztowne kamienie: szmaragdy, diamenty, rubiny czy złoto. Wydać by się mogło,  

że rozgrywka ta jest banalna. Fakt, zasady nie nastręczą nam kłopotu, jednak to, 

nad jakimi czynnikami rozgrywki musimy panować, aby zwyciężyć, sprawia,  

że „łamanie głowy” nad każdym ruchem jest niesamowitym doświadczeniem.  

Czy i jaką kartę powinniśmy kupić? A może lepszym rozwiązaniem jest odkładanie 

klejnotów i nabycie cenniejszych kart? Jednak ktoś wcześniej może nam je podku-

pić i zepsuć nasz misterny plan. Jaka inna karta do nabycia pojawi się na stole?  

Jest wiele niewiadomych w tej rozgrywce, co sprawia, że gra się fanatycznie.

Nie mniej ciekawie rozgrywa się partie w wersji na iPhonie i iPadzie. Czuć tu praw-

dziwy klimat „planszy”. Każdy szczegół graficzny został równie pieczołowicie 
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wykonany. Mechanizm rozgrywki opanujemy z łatwością, ponieważ aplikacja podpo-

wiada wszystkie możliwe do wykonania ruchy. Dla fanów Splendora dodatkowym 

atutem gry cyfrowej będą Wyzwania (Challenges). Tutaj nasze zadania będzą odbie-

gać od tych, które znamy w tradycyjnej rozgrywce, a wymuszą na nas logiczne 

łamigłówki polegające na zdobyciu odpowiednich kart.

I wszystko byłoby wręcz doskonałe, gdyby nie jeden niuans. Nie można rozegrać 

wybornej partii Splendora w sieci. Z żywym człowiekiem. I to jest ogromny minus, 

który rzuca cień na całą ocenę gry. Autorzy jednak zapewniają, że po Nowym Roku 

opcja gry sieciowej pojawi się w darmowej aktualizacji. Trzymam za słowo, bo tylko 

tej funkcji brakuje, aby Splendor na iOS otarł się o ideał.

Prawdziwą sztuką jest przeniesienie gry planszowej do postaci cyfrowej. Udaje się 

to niewielu. Za Splendorem stoi wydawnictwo Days of Wonder, które zna doskonale 

zna tą sztukę. To oni stworzyli takie gry jak Wsiąść do pociągu (Ticket to Ride) czy 

Small World. Splendor dorównuje tym tytułom i będzie doskonałym antidotum na 

brak możliwości rozegrania pasjonującej rozgrywki w planszową wersję Splendora. 

WITRYNA

CE
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YSplendor

6,99 €

www.itunes.com

 + Gra świetnie przeniesiona na iOS
 + Piękna grafika
 + Różne scenariusze gry
 + Podpowiedzi reguł rozgrywki

 − Brak rozgrywki w sieci NAZWA
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https://itunes.apple.com/pl/app/splendor/id971215921?l=pl&mt=8
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Pisanie. Hm, 
definicja tej czynności w języku polskim wydaje się mało precyzyjna. Piszemy długo-

pisem (pismo odręczne), ale i na komputerze, a coraz częściej i więcej na tablecie/

smartfonie (pismo maszynowe). W przyszłości wcale już nie aż tak odległej zapew-

ne nie będziemy zajmować się pisaniem jako takim wcale. Proces skupi się w 99% 

na wymyślaniu treści, ręce pójdą w odstawkę, a my będziemy dyktować wszystko 

cyfrowemu asystentowi, który zrobi za nas resztę. Być może nawet mowa okaże się 

zbędna, nasze myśli zostaną przelane wprost na wirtualny papier.

W dobie podcastów audio i wideo tekst zdaje się nieco przestarzałym medium.  

Ale gdyby nie tekst, nie byłoby przecież Mój Mac Magazynu (przynajmniej w obecnej 

formie). Rzekomo obraz jest wart więcej niż tysiąc słów, jednak zwykle to książka 

wzbudza u nas więcej emocji niż film zrealizowany na jej podstawie... Ja wciąż wolę 

przeczytać recenzję niż obejrzeć jej odpowiednik wideo na YouTube.

Wróćmy do pisania
Klawiatura jako urządzenie pozwalające na wprowadzanie znaków alfanumerycz-

nych to efekt ewolucji pomysłu, na który w XVI wieku wpadł Włoch Francesco 

Rampazetto. Po co w ogóle pisać na klawiaturze, skoro bardziej naturalnym sposo-

bem jest właśnie pismo odręczne? Przede wszystkim po to, by osiągnąć wysoką 

czytelność dokumentu. Nie każdy ma ładny charakter pisma, kaligrafia od ponad 

pół wieku nie jest przedmiotem nauczania (w polskiej szkole), a mało kto dysponuje 

mnisią cierpliwością by cyzelować każdą literę.

Trochę na ironię zakrawa fakt, że najpopularniejszy układ klawiszy czyli QWERTY ma 

już ponad 130 lat! Mimo że trudno uznać go za optymalny, gwarantujący najszybsze 

i bezbłędne pisanie, to do dziś go stosujemy. Hipoteza głosi, że takie rozmieszcze-

nie znaków miało na celu spowolnienie procesu wprowadzania danych, z uwagi  

na wysoką podatność ówczesnych maszyn do pisania na zacinanie się.

Obecne innowacje sprzętowe polegają na zmianie wielkości klawiszy, ich skoku 

i odstępów, natomiast w klawiaturach na ekranach dotykowych na rozwijaniu technik 

wprowadzania tekstu (jak np. Swype Cliffa Kushlera), słownikach (np. T9), autokorekcie 

bądź skrótach. Sytuacja zaczyna się zmieniać, bo systemy optycznego rozpoznawa-

nia pisma (OCR) również ewoluują i coraz lepiej radzą sobie z pismem odręcznym. 

Co więcej, taka czynność (pisania, nie rozpoznawania) jest zdecydowanie bardziej 

wskazana dla naszych mięśni rąk oraz mózgu. Badania naukowe dowodzą, że pisząc 

te same teksty odręcznie i na komputerze, w pierwszym wypadku ćwiczymy pamięć, 

zarówno krótko - jak i długotrwałą. Lepiej pamiętamy treści i kojarzymy fakty zapew-

niając szarym komórkom pożądany trening. Ponadto pisząc na komputerze, zwykle 

jesteśmy rozpraszani przez różnego rodzaju „przeszkadzajki”, natomiast robiąc  

to klasycznie, w większym zakresie skupiamy się na tej czynności.
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Po tym przydługim wstępie czas na bohatera artykułu — program MyScript Memo. 

To darmowa aplikacja dla systemu iOS pozwalająca na tworzenie ręcznie pisanych 

(palcem lub rysikiem) notatek. Następnie notatki te można skonwertować do tekstu 

„drukowanego”. Program wspiera ponad sześćdziesiąt języków, w tym oczywiście 

j. polski. Po wpisaniu tekstu zakreślamy lassem obszar zawierający interesującą 

nas treść, którą po zaznaczeniu możemy wyciąć, usunąć, powielić (Kopiuj-Wklej), 

wyeksportować jako obrazek oraz — co najważniejsze — jako cyfrowy ciąg znaków. 

Taki przetworzony tekst możemy zapisać jako notatkę w iTunes (plik.txt widoczny 

w iTunes w sekcji Programy -> Udostępnianie plików -> Memo, po wybraniu ikony 

iPhone/iPada na belce programu — urządzenie musi być podłączone kablem USB 

lub skonfigurowane tak, by możliwa była bezprzewodowa synchronizacja z kompu-

terem), wysłać mailem, jako wiadomość iMessage/SMS oraz skopiować do schowka 

po to, by użyć w innej aplikacji. Oczywiście odręcznie utworzone notatki zapisu-

ją się automatycznie w samym MyScript Memo, ale da się je również wysłać jako 

załączniki do innych programów. Poza tekstem, jak to zwykle w notatkach bywa, 

narysujemy tu szkice, wykresy i wstawimy zdjęcia z biblioteki lub bezpośrednio 

z aparatu. Zaletą jest to, że każdy z tych obiektów (wliczając w to odręcznie naba-

zgrany tekst) można zaznaczyć, przesuwać i skalować.

Najważniejsze narzędzie
Długopis ma regulowaną grubość w  zakresie 0,5—2,5 mm oraz różne kolory 

atramentu. Zdefiniowanych jest domyślnie szesnaście kolorów, ale nic nie stoi  
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na przeszkodzie, by paletę wzbogacić o własną barwę. Apka oferuje przyciski Cofnij/

Przywróć, różne tapety tła, słownik osobisty (dzięki któremu w pewnym sensie 

nauczymy program rozpoznawania charakteru naszego pisma) oraz opcję zachowa-

nia łamania tekstu. Pisząc rysikiem na tablecie, często fragment dłoni przykładamy 

do ekranu — by uniknąć błędnego rozpoznawania gestów, MyScript Memo posia-

da tzw. Writing Guard — wysuwaną z dołu ekranu przeźroczystą warstwę, która 

pozwala zignorować „zły dotyk”.

MyScript Memo
 jest bardzo prostą aplikacją o całkiem sporych możliwościach. Przede wszystkim  

na uwagę i pochwałę zasługuje sprawność, z jaką rozpoznawane jest pismo odręcz-

ne. Aplikacja naprawdę radzi sobie nieźle i  przetworzony tekst zawiera mało 

błędów. Lub wcale, jeśli nie piszemy jak kura pazurem. To, czego mi brakuje w apce,  

to opcji automatycznej zmiany odręcznie wprowadzanego tekstu na drukowany, 

tzn. gdy kończymy wyraz, mógłby on automagicznie zmieniać postać w cyfrową, 

tak jak odbywało się to już ponad dwie dekady temu na wyprzedzającym swoje 

czasy osobistym asystencie — Newton Message Pad. Tak na marginesie: to ostatnie 

ograniczenie można rozwiązać dość prosto — wykorzystać systemową apkę Notatki  
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oraz zainstalować na urządzeniu z systemem iOS w wersji 8.x lub nowszej dodatko-

wą klawiaturę MyScript Stylus Handwriting Keyboard (względnie MyScript Stack, 

choć moim zdaniem pierwsza działa zdecydowanie lepiej).

Jeśli spodobał się Wam program MyScript Memo, to zachęcam to zapoznania się 

również z innymi ciekawymi produktami sygnowanymi etykietą MyScript. Bardziej 

wymagającym pisarzom deweloperzy oferują alternatywę w postaci MyScript Smart 

Note (wersja tylko dla iPada), pozwalającą m.in. na tzw. Streamline Writing — czyli 

edycję pisanego odręcznie tekstu na bieżąco oraz wsparcie dla rysików komuni-

kujących się z tabletem via Bluetooth. Matematycy (i nie tylko) docenią MyScript 

MathPad pozwalający na odręcznie pisanie równań i automatyczną ich zamianę na 

postać zrozumiałą np. dla edytorów LaTeX lub jako kod języka MathML! Dla uczniów 

i studentów w każdym przedziale wiekowym świetną pomocą będzie MyScript 

Calculator, obliczający wyniki odręcznie wpisywanych działań.

Jestem pod wielkim wrażeniem dokonań programistów MyScript. Zakres ich dzia-

łań nie jest ograniczony wyłącznie do platformy iOS, zaglądając na stronę domową, 

znajdziecie również rozwiązania dla systemów OS X, Windows, Linux i Android. 

Poza rozpoznawaniem pisma odręcznego oraz formuł matematycznych rozwijane 

są technologie rozpoznawania kształtów oraz... nut. Polecam zabawę z demonstra-

cjami dostępnymi online — na pewno się nie rozczarujecie.

http://www.myscript.com
http://webdemo.myscript.com
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Przez długi czas poszukiwałem tego jednego, jedynego miejsca, w którym mogą 

powstawać moje artykuły. Ostatecznie najbardziej przypadły mi do gustu minima-

listyczne edytory tekstu, które wspierają składnię markdown. Wśród dostępnych 

produktów mój wybór padł na aplikację iA Writer. W  głównej mierze dzięki 

niezwykle udanej premierze trzeciej wersji. Przyznaję jednak, że rozważałem prze-

siadkę na konkurencyjnego Ulyssesa. Pozwólcie więc, że przybliżę Wam mój  

ostateczny wybór.

Po uruchomieniu aplikacji
użytkownik otrzymuje czystą białą stronę, która będąc tłem dla migającej karet-

ki, od pierwszej chwili zachęca do pisania. Sam za każdym razem uruchamiam 

iA Writer w trybie pełnoekranowym, co pozwala mi całkowicie skupić się na 

powstającym tekście. Jednym z moich ulubionych elementów tej aplikacji jest 

możliwość uruchomienia widoku, który wspomaga skupienie. Powoduje on,  

że całość tekstu pozostaje wyszarzona, a  jedynie aktualnie powstające zdanie 

pozostaje w pełni widoczne. Dodatkowo powstający w danej chwili wiersz zawsze 

znajduje się w centrum ekranu, co kojarzy się z pracą przy użyciu klasycznej 

maszyny do pisania.
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Oczywiście iA Writer pozwala na wykorzystywanie znaczników markdown, które 

można dodawać do tekstu przy użyciu skrótów klawiaturowych. Powoduje to,  

że widzimy zarówno zastosowaną składnię, jak i efekty jej działania, takie jak 

pogrubienie czy kursywa. Dodatkowo najechanie kursorem myszki na dolną 

krawędź interfejsu pozwala na podejrzenie podstawowych statystyk, takich jak 

liczba użytych znaków, słów czy szacunkowa ilość czasu potrzebna na przeczy-

tanie powstałego tekstu.

Nowa wersja  
programu
przyniosła również użyteczne gesty, które ułatwiają dostęp do kolejnych dwóch 

istotnych elementów interfejsu. Przesunięcie dwoma palcami w  lewą stro-

nę powoduje pokazanie podglądu tekstu w sformatowanej postaci. Korzystam 

z tej funkcji na ostatnim etapie pisania, kiedy to redaguję treść i wprowadzam 

niezbędne korekty. Podgląd ten można uruchomić również, poświęcając mu 

część ekranu — co ułatwia edycję w obszarze przeznaczonym do edycji — oraz  

w trybie pełnoekranowym.

Z kolei gest w stronę prawą uruchamia menu nawigacji po zebranych plikach. 

Dzięki temu rozwiązaniu autor ma możliwość nawigowania po stworzonych 

dokumentach bez potrzeby opuszczania aplikacji. Obszar ten pozwala na podsta-

wowe operacje, takie jak przenoszenie pomiędzy katalogami czy zmiana nazwy 

plików. Z mojej perspektywy to bardzo użyteczny dodatek. Kiedy nie muszę opusz-

czać aplikacji, aby zarządzać biblioteką, znacząco odsuwa się niebezpieczeństwo,  

że natrafię na coś, co mnie rozproszy.

Niestety, w naszym  
rodzimym języku
nie działa jedna z  ciekawszych opcji, jaką jest kontrola składni. Funkcja  

ta w obsługiwanych językach weryfikuje wykorzystane słowa oraz złożoność zdań 

i sugeruje ewentualne zmiany mające na celu poprawę jakości i czytelności tekstu.  

Mam szczerą nadzieję, że w przyszłości doczekam się działania tego mechani-

zmu dla języka polskiego, jednak jego brak w żaden sposób nie zmniejsza w mojej 

opinii wartości aplikacji jako takiej.

Niezwykle istotna
w przypadku iA Writer jest niezależność w odniesieniu do platformy. Twórcy stwo-

rzyli wersje dla wszystkich urządzeń z systemem iOS. Mamy też możliwość pracy 

i synchronizacji w chmurze iCloud. Bardzo często zdarza mi się pisać artykuł  
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na MacBooku, po czym etap edycji i korekty przeprowadzać na iPadzie lub rzadziej 

iPhonie. Dodatkowo szkice tekstów, na które pomysły pojawiają się w najmniej 

spodziewanych momentach, mogę tworzyć przy użyciu telefonu, mając świa-

domość, że kiedy usiądę do komputera, będącego moją podstawową maszyną  

do pisania, wszystko będzie zsynchronizowane i gotowe do dalszej pracy.

Mimo chwilowych romansów z konkurencją, nie zdarzyło mi się nie wrócić do iA 

Writera. Tym, co utwierdziło mnie w dotychczasowym wyborze, była premiera 

wersji trzeciej aplikacji i kierunek rozwoju aktualnej iteracji. To wszystko powodu-

je, że wciąż jest to dla mnie edytor tekstu numer jeden i Wam również serdecznie 

go polecam.

Link iOS

Link OS X
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YIA Writer

iOS 4,99€ / OS X 19,99€

www.ia.net

 + Świetny prosty Interfejs
 + Obsługa składni Markdown
 + Tryb Dzień/Noc
 + Biblioteka dokumentów
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https://itunes.apple.com/pl/app/ia-writer/id775737590?l=pl&mt=12ct=1l3vwY4&ct=MojMacMagazyn
https://ia.net/writer


72TESTY 72

 
SPAMSIEVE
PAWEŁ RATAJCZAK
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Niejednokrotnie zastanawiam się, otrzymując niechcianą pocztę elektroniczną, czy 

twórcy e-maila przewidzieli, w jaki sposób ich „produkt” w przyszłości zostanie 

wykorzystany. Za każdym razem odpowiedź jest taka sama. Nie! Powstanie spamu, 

którego nazwa pochodzi od konserwy zawierającej mielonkę, to znak naszych 

czasów ściśle powiązany z agresywnym marketingiem, z reklamą. I tak samo jak 

sterty ulotek wrzucane codziennie do naszych tradycyjnych skrzynek pocztowych, 

tak i spam elektroniczny jest elementem kultury przekazu.

Trochę historii
Na ironię nazwę spam, przez analogię, uważam za trafnie dopasowaną. Wszak 

mielonka jako produkt to… nie w sumie nie chcę wiedzieć, co się tam znajduje.  

Tak samo jak w pocztowym spamie. Można by zastanawiać się, jak ktoś tak traf-

nie powiązał te dwa różne elementy? Jedna z teorii głosi, że wiąże się to z Monty 

Pythonem i  jego skeczem, w  którym klient zamawiający w  restauracji danie 

dowiaduje się z karty, że do każdej potrawy dodane jest trochę spamu (mielonki). 

W momencie próby zamówienia czegoś bez niechcianego dodatku grupa wikingów (?) 

zaczyna skandować „SPAM, SPAM, lovely SPAM, wonderful SPAM”, zagłuszając 

normalną rozmowę…

Cokolwiek jednak byłoby powodem nazwania niechcianej poczty elektronicznej 

spamem, nie ulega wątpliwości, że jest to dla obecnego użytkownika spory problem. 

Problem którego geneza sięga końca lat siedemdziesiątych. Pierwszy odnotowa-

ny w historii sieci spam został wysłany przez Einara Stefferuda 1 maja 1978 roku. 
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Wysłał on, korzystając z dostępu do kompletnego zbioru adresów mailowych w sieci 

ARPANET, ok. 1000 maili z zaproszeniem na swoje urodziny, co uruchomiło serię 

złośliwych i zabawnych odpowiedzi, które zablokowały twarde dyski na serwerze 

pierwszego spamera (źródło: Wikipedia).

Poranne przeglądanie poczty 
zaczynam od usuwania spamu Tak z grubsza wygląda mój początek roboczego dnia. 

Dzień w dzień otrzymuję kilkanaście niechcianych maili. Od próby sprzedania mi 

najlepszego kremu do twarzy przez propozycje kredytowe, aż po próbę wyłudzenia 

danych. Niestety, korzystając z domyślnej aplikacji mailowej Mail.app w systemie 

OSX, mimo zaimplementowanych w niej funkcji antyspamowych nie byłem w stanie 

zlikwidować niechcianej poczty. Było to bardzo irytujące. Dlatego też zwróciłem 

uwagę na coś tak oczywistego, że bardziej się nie da, czyli na aplikację stworzoną 

z myślą tylko o jednym. O usuwaniu niechcianego spamu — SpamSieve.

SpamSieve, można by rzec, jest tak stare jak OSX. Jest to jedna z tych aplikacji narzę-

dziowych, które ewoluowały z systemem operacyjnym. Dzięki temu jest skrojona na 

miarę. Instalacja aplikacji jest standardowa, ale wymaga od nas kilku ruchów pozwa-

lających zintegrować ją z klientem pocztowym. Tu warto zaznaczyć, że SpamSieve 
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współpracuje z bardzo dużą liczbą programów: Apple Mail (Mail.app), Airmail, 

Entourage, MailMate, Mailsmith, Outlook, Postbox i PowerMail. A to nie wszystko. 

Cała lista wspieranych programów dostępna jest na stronie producenta.

Konfiguracja aplikacji w przypadku Mail.app wymaga od nas wyłączenia zaim-

plementowanego w  programie filtra antyspamowego, założenia specjalnego 

folderu o identycznej nazwie co SpamSieve oraz utworzenia reguły kierującej pocz-

tę niechcianą do tegoż folderu.

Od tego momentu możemy cieszyć się spokojem. STOP. To nie wszystko… Moduł 

SpamSieve musimy nauczyć filtrować odpowiednio pocztę przychodzącą. W związ-

ku z tym w menu Mail.app w zakładce Wiadomość pojawiają się trzy nowe funkcje, 

z czego dwie są kluczowe: SpamSieve — Train as Good oraz SpamSieve — Train as 

Spam. Z każdym dniem „nauki” SpamSieve działa coraz lepiej i pozostawia w naszej 

skrzynce pocztowej słodką ciszę.

Osoby lubiące szperać w aplikacji znajdą w niej bardzo ciekawy moduł statystyk, 

z którego jasno wynika, jak bardzo tego typu programy są potrzebne, możliwość 

ręcznej konfiguracji modułów blocklist i whitelist oraz kilka ciekawych parame-

trów w preferencjach programu. Np. ustawienia poziomu agresywności kwalifikacji 

poczty jako chcianej bądź niechcianej.

Zastanawiacie się, a co jeśli SpamSieve się pomyli? Z mojego doświadczenia wynika, 

że nie powinno się to zdarzyć. Może w czasie uczenia się, ale później program działa 

bez zarzutu. Jednakże wszystkie spamerskie wiadomości umieszczane są w stwo-

rzonym folderze, o którym wspominałem powyżej. SpamSieve blokuje w takiej 

informacji praktycznie wszystko poza zwykłym tekstem tak aby nawet przeglądając 

taką wiadomość przez przypadek nie narazić się na problemy, np. z powodu zawi-

rusowania wiadomości etc.

Podsumowanie
Niezależnie od tego, czy powstanie spamu było elementem przypadku czy zamie-

rzonym działaniem, dziś jest to problem, z którym wciąż toczymy niełatwą walkę. 

Nie pomaga ani wypisywanie się z niechcianych list, ani hashowanie adresu e-mail 

na stronach www, forach etc. Ani nawet zmiana adresu, na który po pewnym czasie 

zaczynają przychodzić z powrotem śmieciowe informacje. Zdaje się, że jedynym 

sposobem walki ze spamem jest… nieposiadanie skrzynki pocztowej, ale to utopia, 

więc polecam narzędzia typu SpamSieve.
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30,00 $
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 + W miarę intuicyjny interfejs
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CLEANMYDRIVE 2
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Praca z dyskami zewnętrznymi w OS X nie jest niczym trudnym. Trzeba pamię-

tać tylko o jednej regule — po zakończeniu pracy wysuwamy napęd z systemu. 

Możemy to zrobić, przeciągając ikonę nośnika na Kosz. Można jednak zrobić to 

bardziej elegancko, a przy okazji zaopatrzyć się w kilka funkcji, które przydadzą się 

w codziennej pracy.

CleanMyDrive 2
autorstwa MacPaw jest darmową aplikacją, która obok wspomnianego „bezpiecz-

nego” kończenia pracy z nośnikami zewnętrznymi potrafi dokonać kilku sztuczek. 

Dla mnie najciekawszą funkcją jest automatyczne usuwanie plików tymczaso-

wych. Podczas wysuwania napędów możemy kasować takie dane jak .DS_Store 

czy .TemporaryItems. Chociaż nie zajmują one dużo miejsca na dysku, to jednak 

podczas przeglądania ich zawartości na innych komputerach są uciążliwe. Drugą 

funkcją, jaka może nam się przydać podczas użytkowania komputera, jest kopio-

wanie metodą „przeciągnij i upuść”. Wystarczy unieść pliki na ikonę programu 

CleanMyDrive 2 na belce systemowej, aby skopiować dane na jeden z podpiętych 

dysków do komputera. Możemy również wykorzystać ikonę aplikacji do szybkiego 

przejścia na wybraną przez nas pamięć z rozwijalnego menu. Aplikacja ta spełnia 

dodatkowo rolę monitora zajętości dysku. W rozwijalnym menu obok ikon dysków 

mamy dostęp do informacji, ile wolnego miejsca zostało, a kolorowy graf ujawnia, 

co pochłania naszą wolną pamięć — zdjęcia, pliki audio czy filmy.
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Nowy CleanMyDrive 2 doskonale wpisuje się w nurt małych i przydatnych aplikacji 

rezydujących obok zegarka w OS X. Kolejnym atutem jest polska wersja językowa 

i oczywiście cena — zero złotych. Mam nieodparte wrażenie, że MacPaw, wyda-

jąc CleanMyDrive 2, oddaje nie tylko przyjemne narzędzie, które przyda się nam 

w codziennych zmaganiach z dyskami. Głównym zamysłem jest pokazanie światu 

„Halo! Robimy świetne narzędzia. Zobacz, co jeszcze mamy w ofercie”. I ten zabieg 

udał im się doskonale, bo MacPaw produkuje jeden z najpopularniejszych progra-

mów do utrzymania porządku na dysku — CleanMyMac. I niewątpliwie kiedyś 

klikniesz w link kierujący Cię na stronę tego produktu, bo CleanMyDrive 2 ma 

wszystko, co lubią użytkownicy, oprócz mocno ograniczonych możliwości „sprzą-

tania” systemu. Mimo pewnych ograniczeń warto zaopatrzyć się w tę aplikację.  

Nic nie tracimy, instalując ją na dysku, a  będziemy mieli chociaż pewność,  

że zewnętrzne dyski zawsze będziemy mieli w należytym porządku. 
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 SIRIMOTE
— SIRI REMOTE 
W SŁUŻBIE MACA
MAREK TELECKI



80RECENZJE | OS X

Nastał styczeń, więc mogę chyba założyć — z dużym prawdopodobieństwem, jak 

sądzę — że pod wieloma choinkami z okazji Gwiazdki znalazło się nowe Apple TV. 

I że możliwości nowej przystawki, zwłaszcza w zakresie gamingowej rozrywki, 

zostały z pewnością przez szczęśliwych nabywców skrupulatnie zweryfikowane.

Dla odmiany chciałbym przedstawić Wam, drodzy Czytelnicy całkiem nowe, a przy 

tym kompletnie darmowe rozwiązanie, pozwalające wykorzystać dołączony do 

zestawu Siri Remote jako sprzętowy pilot do komputerów Apple.

Autorem tegoż rozwiązania jest nieoceniony Matthias Gansrigler, austriacki progra-

mista działający pod szyldem Eternal Storms Software, autor wielu zacnych programów: 

Yoink, Glimpses, ScreenFloat, Transloader oraz flickery.

SiriMote — bo tak nazwał swój produkt deweloper — to aplikacja, którą instaluje się 

na komputerze Apple pracującym pod systemem OS X w wersji 10.11 (El Capitan) 

oraz wyposażonym w interfejs Bluetooth v. 4.0 (wymagany do operacji parowania).

Konieczność „rozparowania” pilota z Apple TV i połączenia z komputerem (oraz 

dokonanie tego w odwrotnej kolejności, jeśli zechcemy znów sterować telejabł-

kiem), to najtrudniejsza i najbardziej pracochłonna — o ile można tak w ogóle to 

ująć — czynność, jaką należy wykonać, by skonfigurować SiriMote. Operacja ta jest 

rzecz jasna opisana w oknie aplikacji, wraz z objaśnieniem, jak obsługiwać pilot. 

Dodatkowo w preferencjach możemy zażyczyć sobie, by program uruchamiał się 

automatycznie po zalogowaniu użytkownika oraz wybrać, czy ma on działać w tle 

(bez ikony w Doku), czy pierwszoplanowo. To wszystko.

http://eternalstorms.at
http://bit.ly/sirimotezip
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Siri Remote można sparować z komputerem oczywiście bez zainstalowania wspo-

mnianego oprogramowania, ale wtedy pilot przyda się wyłącznie programistom 

testującym swoje aplikacje w symulatorze Xcode. SiriMote zajmuje się tłumacze-

niem wciśnięcia klawiszy na zdarzenia standardowo wykonywane z poziomu 

klawiatury (klawisze funkcyjne). Dzięki niemu działają operacje takie jak: Odtwórz 

(Play)/Pauza (Pause), Zwiększ/Zmniejsz głośność (Volume Up/Down), Następny/

Poprzedni utwór (Next/Previous Track) oraz Szybkie przewijanie w przód/w tył  

(Fast Forward/Rewind).

Do czego przyda się taki pilot? Na przykład do obsługi iTunes, odtwarzacza QuickTime, 

sterowania prezentacją w programie Keynote, kontroli odtwarzaniem filmu w VLC 

oraz regulowania poziomu głośności dźwięków systemowych.

Niestety, na razie nie można wykorzystać gładzika w Siri Remote jako touchpa-

da, nie działa również obsługa komend głosowych. Myślę jednak, że autor będzie 

sukcesywnie rozszerzać możliwości SiriMote, jednocześnie zwiększając bazę współ-

pracujących aplikacji. Chyba że samo Apple zaimplementuje wcześniej w systemie  

OS X pełne wsparcie dla swojego pilota, co na pewno wielu użytkowników by ucieszyło.



http://faqt.pl/mmm10/
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3D ARC 
FOLIA NA IPHONE’A
KUBA BARAN
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Jestem wielkim fanem wyglądu i jakości wykonania każdego z kolejnych modeli 

iPhone’a. Sytuacje, kiedy byłem zmuszony dla bezpieczeństwa swojego telefonu 

umieścić go w futerale, nie należały do moich ulubionych. Tym razem postanowiłem 

jednak spróbować czegoś innego. Zainteresowała mnie folia polskiego producen-

ta, firmy 3MK. Produkt o nazwie Arc 3D został tak przygotowany, aby można było 

za jego pomocą zabezpieczyć całą powierzchnię urządzenia wraz z wszystkimi 

zaokrągleniami oraz ekranem.

W zestawie
znajdują się dwa komplety folii. Jedna zabezpiecza tył oraz boki telefonu, druga 

przeznaczona jest dla wyświetlacza. Moją uwagę zwróciło przemyślane i atrakcyj-

ne opakowanie, pełen zestaw akcesoriów oraz jakość poszczególnych elementów 

tego zestawu. Wszystko na najwyższym poziomie, co zrobiło na mnie bardzo  

dobre wrażenie.

Po założeniu folii
— ważne, aby najpierw zapoznać się z instrukcją — przyszedł czas na ocenę. Pierwszą 

pozytywną cechą jest pewniejszy chwyt telefonu. Aluminium potrafi być w tej kwestii 

zdradliwe i uczucie „przyklejania się” folii do dłoni powoduje pozytywny wzrost 

poczucia bezpieczeństwa. Widać tutaj również, że producent położył nacisk na 

dokładne odwzorowanie kształtu telefonu. Powoduje to, że folia nie przykrywa 

żadnych istotnych elementów obudowy. Dodatkowo idealnie przylega do zaokrą-

glonych narożników, które są szczególnie narażone na uszkodzenia.
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ZDJĘCIA: 
Tomek 

Jarmuszkiewicz

Zwróciłem 

również uwagę  

na istotny z mojej perspek-

tywy detal. Grubość folii.  Po jej 

naklejeniu  powierzchnia jest wyrównana 

z przyciskami głośności oraz usypiania telefonu. 

Niweluje to dodatkowe uskoki w trakcie korzystania z urzą-

dzenia, które mogłyby powodować kiepskie wrażenie. Ciekaw jestem,  

czy był to celowy zabieg, czy raczej zbieg okoliczności.

Nie umiem dokładnie określić, 
jak duży wpływ na rzeczywistą ochronę telefonu ma folia 3MK. Na pewno zabezpie-

czy urządzenie przed otarciami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Należy 

jednak pamiętać, że w razie gwałtownego zderzenia z rzeczywistością w postaci 

chodnika lub twardej podłogi nie osiągnie się takiego efektu jak w przypadku solid-

nych futerałów czy obudów.

Ja mam w zwyczaju dbać o swojego iPhone’a. Jednak nie ustrzegę się przed kładze-

niem go w różnych miejscach. Często różnego rodzaju drobiny — na przykład 

piasku — lub sama powierzchnia, na której leży, mogą zarysować obudowę telefo-

nu. W takich przypadkach folia 3D Arc na pewno spełni swoje zadanie. Tymczasem 

pozostaje ona naklejona na moim 6S, zaczynam jednak powoli tęsknić za dotykiem 

aluminium. Trudno mi jednak nie polecić tego produktu, jeżeli nie chcecie opakować 

swojego telefonu w futerał, a jednocześnie macie ochotę zabezpieczyć go w podsta-

wowym zakresie, to folia od firmy 3MK wydaje się być ciekawą propozycją.
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POLAR LOOP 2 
SMART EWOLUCJA
MARCIN HINZ

https://twitter.com/marcinhinz/
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Jako ambitny sportowiec nie rozumiem fenomenu opasek fitnesowych. Czy Polar 

Loop 2 to zmieni? Ktoś te produkty kupuje, więc muszą pełnić jakąś funkcję.

W tym artykule wyrażam swój pogląd na tego typu produkt z dwóch zupełnie odmien-

nych stron. Najpierw opiszę, jak widzę taką opaskę oczami posiadacza zegarka 

sportowego z GPS-em. Będę starał się namawiać was raczej na zakup pełnopraw-

nego zegarka. Jednak na końcu artykułu pochylę się nad osobami, dla których ten 

produkt został stworzony, i pokażę, że opaska w niektórych sytuacjach ma jednak 

sens. Wszak każdy z nas jest inny.

Wyjmujemy z pudełka  
i zakładamy na rękę
Po wyjęciu opaski z pudełka i naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pokazuje się 

napis z adresem www, na który należy wejść, by dowiedzieć się jak zacząć działać 

z opaską. Jest to bardzo fajny zabieg, jednak już od pierwszego zetknięcia można 

zauważyć, że tekst przewijany na małym ekranie jest mało czytelny. Przewija się 

dość szybko i zmusza do skupienia się, by nie przeoczyć tego, jaką informację chce 

nam przekazać opaska.

Sam proces instalacji jest całkiem przyjemny i nie trwa zbyt długo. Po konfiguracji 

software’owej przystępujemy do dopasowania produktu do własnego nadgarstka. 
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W Loop 2 zastosowano ten sam mechanizm z paskiem co w pierwszym modelu. 

Właściwie to jest ta sama opaska z dodanymi funkcjami smart. Mamy zatem bardzo 

ładnie wyglądające zapięcie. Jest ono bardzo wygodne w szybkim zapinaniu i otwie-

raniu jedną ręką, a przy tym wygląda bardzo elegancko.

Istnieją dwie główne wady tego rozwiązania. Pierwszą jest sposób, w jaki dopasowu-

jemy opaskę do własnych potrzeb. Otóż należy odczepić metalową część od paska 

i obciąć odpowiednią ilość paska z obu jego końców. Jeśli źle zmierzymy i obetniemy 

za dużo, opaska będzie niewygodna już do końca jej użytkowania. Jeśli po miesią-

cu Loop 2 nam znudzi się i będziemy chcieli ją sprzedać, będziemy ograniczeni 

do klientów o obwodzie nadgarstka mniejszym od naszego. Drugą wadą widoczną 

na zdjęciu jest sposób, w jaki opaska prezentuje się po zapięciu. Sam mechanizm 

klamry działa wzorowo, ale minusem takiego rozwiązania jest to, że przy nadgarst-

ku znajdują się odstające od paska części mechanizmu. Gdy nie chcemy, by opaska 

nam latała, tylko by była dopasowana do ręki, owe elementy będą nieprzyjemnie 

uciskać nasz nadgarstek.

Polar Loop 2 na co dzień
W tym przypadku niewiele się zmieniło od czasów poprzednika. Produkt bardzo 

fajnie rozpoznaje w ciągu dnia, czy stoimy, idziemy lub biegniemy. Przycisk działa 

fantastycznie, wyświetlacz działa pięknie i niestety jest równie nieczytelny przy 

świetle dziennym. Natomiast w pomieszczeniach, w nocy czy na imprezie informa-

cje wyświetlane na opasce wyglądają fajnie. Właśnie z tego powodu w mojej głowie 

rodzi się pytanie — dla kogo właściwie jest to produkt? Moim zdaniem jest to ładnie 

wyglądający gadżet, który ma stanowić element ubioru lub biżuterii. Jeśli produkt 

jest lokowany w ten sposób, to nie mam do niego wielu zastrzeżeń.



Głównym daniem w  drugiej wersji Polar Loop są funkcje smart. Połączenie 

opaski z iPhone’em odbyło się w moim przypadku bez jakichkolwiek problemów.  

Na opasce możemy podejrzeć dwa rodzaje powiadomień: połączenia przychodzą-

cego oraz wiadomości tekstowej. Do tej pory byłem przyzwyczajony, że spoglądam 

na wibrujące urządzenie na nadgarstku i czytam informacje. W przypadku małego 

ekranu Loopa informacja ta jest przewijana (w dodatku dość szybko, jak już wcze-

śniej pisałem). Gdy użytkowałem tenprodukt, ani razu nie udało mi się zdążyć 

spojrzeć na nadgarstek, by odczytać całą informację. Być może producent uznał, 

że produkt jest tak ładny (w tym aspekcie nie mam zastrzeżeń), że użytkownicy 

będą się na niego patrzeć cały czas, wyczekując nadchodzących powiadomień.  

Dla zdrowia psychicznego klientów postulowałbym jednak, żeby Polar opóźnił 

o sekundę czas od wibracji do rozpoczęcia pokazywania tekstu, by poprawić użytecz-

ność funkcji smart.

Oprócz pomiaru naszej aktywności w ciągu dnia opaska mierzy również nasz sen. 

Moje postrzeganie na tego typu produktów również mocno ewoluowało. Sen snowi 

nie równy. Warto zadbać, by jakość naszego snu faktycznie była na wysokim pozio-

mie. Z zegarkiem czy opaską na ręku utrudniamy sobie to zadanie. Wykresy co 

prawda są bardzo fajne, ale jeśli już chcemy mierzyć sen, to skupmy się na czymś, 

co nie będzie nam przy okazji uprzykrzać tej czynności, np. macie kładzionej  

pod prześcieradłem.
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Polar Flow na iOS
Po zainstalowaniu aplikacji na iPhonie przywitał mnie ekran logowania. Pamiętając 

tylko pozytywne wrażenia z testowania pierwszej wersji Polar Loop, miałem nadzie-

ję na logowanie do app poprzez 1Password. Nie było tego, ale to drobiazg. Gdy jednak 

chciałem wpisać adres email do logowania, z dołu ekranu wyłoniła się klawiatura… 

dość duża. Okazuje się, że w czasach iPhone 6s Polar wciąż nie uaktualnił Polar Flow 

Mobile do ekranów większych niż 4". W tym czasie Garmin poszedł bardzo do przo-

du, choć jeszcze rok temu niemiłosiernie odstawał w temacie aplikacji mobilnej.

Być może nieco przesadzam, ale pierwsze wrażenie jest tylko jedno. Po przejściu 

przez etap konfiguracji ukazała się stara, wciąż dobra aplikacja do przeglądania 

danych. Muszę jednak podtrzymać zdanie z poprzedniego akapitu. Garmin Mobile 

jest bardziej użytecznym software’em niż Polar Flow Mobile. Aplikacja Polara jest 

cały czas aktualizowana, więc mam nadzieję, że doczeka się również nieco poważ-

niejszych zmian, bo na chwilę obecną jest słabo. Flow zatrzymał się w miejscu, 

podczas gdy konkurencja zrobiła kilka kroków do przodu. Szkoda.

Podsumowanie
Zdaję sobie sprawę, że ostro oceniłem ten produkt oraz uwypukliłem jego wady. 

Kluczowe pytanie już zadałem w tym tekście: kto jest targetem tego urządzenia? 

Jeśli są to osoby, dla których Loop 2 ma być ładnie wyglądającym gadżetem, który 

czasami zaświeci się i pokaże nam godzinę, to klienci Polara będą zadowoleni.  

Na mój gust urządzenie wygląda bardzo ładnie. Zapięcie od strony praktycznej 

również jest ok. Dla osób, które nie dbają o to, ile przebiegły kilometrów, nie prze-

szkadzają im wspomniane powyżej wady urządzenia, natomiast chcą czegoś,  

co ładnie wygląda — Polar Loop 2 będzie odpowiedni. Osobom o minimalnie więk-

szych wymaganiach proponuję rozejrzenie się za pełnoprawnymi zegarkami 

sportowymi, niezależnie od firmy, którą wybierzecie.
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Lubimy mieć wszystko pod kontrolą. Chyba dlatego kamery stają się tak bardzo 

popularnymi urządzeniami, które zapraszamy do naszych domów. Do niedawna, 

myśląc o kamerze do monitoringu, myślało się o urządzeniu drogim, które „straszy”, 

przytwierdzonym do sufitu. Dziś możliwość nabycia tego typu sprzętu nie musi 

rujnować budżetu domowego. Tak jest na pewno z NC220 firmy TP-Link.

Dziecinnie prosty start
Do stworzenia domowego monitoringu wszystkie potrzebne akcesoria znajdziemy 

w pudełku. Kamera, przewody zasilające oraz sieciowy i instrukcje w języku polskim 

bez problemu przeprowadzą nas przez meandry konfiguracji. Nie zabrakło również 

taśmy samoprzylepnej 3M pozwalającej przymocować kamerę na ścianie lub suficie.

Sama konfiguracja kamery to tylko kilka kroków. Na stronie wsparcia techniczne-

go pobierzemy program zarówno do systemu OS X, jak i iOS (świetnie tutaj spisuje 

się kod QR widoczny na pudełku). Po podłączeniu kamery do routera wystarczy 

uruchomić progam aby sam znalazł urządzenie na liście dostępnych. Jedyny wymóg 

to obecność w tej samej sieci Wi-Fi dla komunikacji bezprzewodowej. To wszystko.

Delikatna konstrukcja
Kamera NC220 jest bardzo lekka. Powiem nawet, że zbyt lekka. Przekłada się to 

na jej stabilność usadowienia na biurku. Chociaż konstrukcja pozwala na swobod-

ne obracanie optyką, to nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to przewód sieciowy 

decyduje, gdzie będziemy „patrzeć”. Kabel ethernetowy jest sztywny i nie pozwali 

nam manewrować głową kamery. Problem ten rozwiązałoby ulokowanie portów 

sieciowego i zasilającego w podstawie urządzenia. Warto również użyć dostarczo-

nej taśmy aby kamera stabilnie stała w miejscu, które dla niej przeznaczyliśmy.
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Świetne proporcje  
możliwości do ceny
Ta kamera kosztuje zaledwie 220,00 zł, a zaskoczyła mnie swoimi możliwościami. 

Program tpCamera za darmo możemy pobrać z iTunes. Pozwala on na podgląd tego, 

co widzi kamera. Co ciekawe, nie musimy być lokalnie spięci z kamerą. Na dobrą 

sprawę możemy być wszędzie, jeśli tylko zarejestrujemy urządzenie w serwisie 

www.tplinkcloud.com. W aplikacji obok wideo możemy nasłuchiwać tego, co dzieje się 

w zasięgu kamery. Do tego zapiszemy w jakości 640x480 obraz wideo i zrobimy 

zdjęcia, jeśli będzie taka potrzeba. Model NC220 posiada moduł pracy w podczer-

wieni i działa on nadzwyczaj dobrze. W całkowitej ciemności jesteśmy w stanie 

dostrzec elementy nawet na odległości 5 metrów. Jakość optyki jak na cenę urzą-

dzenia sprawuje się w takich warunkach doskonale.

TP-Link NC220 naprawdę miło mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się, że za takie 

pieniądze otrzymamy tak „sprytne” urządzenie. Sama jakość konstrukcji może 

nie spełniać wygórowanych oczekiwań, jednak możliwości skutecznie nadrabiają 

wszelkie inne niedociągnięcia. W poszukiwaniu prostej i taniej kamery pozwalają-

cej monitorować w czasie rzeczywistym mieszkanie lub biuro warto zastanowić się 

nad jej kupnem. Co więcej, aplikacja tpCamera pozwoli nam podłączyć kilka kamer 

i mieć podgląd na różne miejsca z iPhone’a. Na początek przygody z monitoringiem 

TP-Link NC220 to ciekawy produkt, zwłaszcza patrząc przez pryzmat kosztów, jakie 

mamy ponieść.

WITRYNA

CE
CH

YTP-Link NC220 

220,00 PLN

www.tp-link.com.pl

 + Niska cena
 + Bezproblemowa konfiguracja
 + Tryb pracy w nocy 

 − Brak stabilności
 − Niska rozdzielczość 
wideo 

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.tplinkcloud.com.
http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-19_NC220.html 
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Myślę, że spora część czytelników Mój Mac Magazynu, podzieli moje zdanie  

na temat umiarkowanej jakości słuchawek dostarczanych w standardzie z wszelkie-

go rodzaju grajkami lub smartfonami. Nie inaczej jest też w przypadku iPhone’ów. 

Należy uczciwie przyznać, że choć obecnie dołączane Apple EarPods brzmią lepiej 

niż wcześniejsze „białaski” (Earbuds), to nadal nie jest to według mnie poziom 

gwarantujący optymalną przyjemność ze słuchania ulubionej muzyki.

Można się zżymać,
że iPhone to nie sprzęt dla audiofila, lub że gdy się słucha muzyki w ruchu, detale 

nie mają aż takiego znaczenia. Ale prawdą jest też to, że za jakość całego toru audio 

odpowiada jego najsłabszy element i zmiana słuchawek w większości przypadków 

gwarantuje pełniejsze i głębsze doznania słuchowe. Często też wywołuje zaskocze-

nie, że nasz sprzęt potrafi tak ładnie odtwarzać muzykę!

Wspomniane EarPods posiadają jednak zupełnie inną wadę, przez którą rozgląda-

łem się za alternatywą. Należą one do słuchawek dousznych i przynajmniej w moich 

małżowinach po prostu nie leżą — przeciwnie — wypadają nawet przy niewielkim 

ruchu głową. Ma to oczywiście wpływ na słyszalne spektrum dźwięków oraz powo-

duje spory dyskomfort i jeszcze większą irytację.
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Od wielu lat należę do zwolenników
słuchawek dokanałowych zwanych również IEM-ami (In-Ear Monitors). Zalet tego 

typu słuchawek jest wiele, od możliwości dopasowania wielkości tipsów (siliko-

nowych lub piankowych końcówek/nakładek), tak by pewnie leżały w uszach,  

do świetnej izolacji od dźwięków otoczenia. To ostatnie pozwala nie tylko usły-

szeć więcej szczegółów, ale i obniżyć poziom głośności muzyki, która nie musi 

siłować się z hałasem. Czemu nie słuchawki nauszne? Ano temu, że w domu wolę 

delektować się muzyką sączącą z głośników, natomiast w terenie preferuję dyskre-

cję. Niezależnie od tego, jakie logo znajdowałoby się na obudowie muszli takich 

słuchawek, w ogromnych nausznikach z pałąkiem czułbym się co najmniej dziwnie.  

Choć przyznaję — zimą takie ocieplenie może być praktyczne.

Kilka tygodni temu w moje ręce (i uszy) trafiły słuchawki dokanałowe Brainwavz Delta. 

Byłem ciekaw, co potrafią (w przeszłości miałem już pozytywne doświadczenia z tą 

firmą z siedzibą w Hongkongu), ale nie oczekiwałem wiele, wychodząc z założenia,  

że taki produkt implikuje niską jakość i duży kompromis. Model wyposażony w mikro-

fon to wydatek zaledwie 75 zł. Gdy otworzyłem przesyłkę, moim oczom ukazało się 

półprzezroczyste pudełko z mlecznego plastiku z kolorowym nadrukiem prezentu-

jącym podobiznę słuchawek. Opakowanie z niższej półki, ale zdecydowanie lepsze 

niż jednorazowy blister. W środku znalazłem czarne sztywne etui zapinane na zamek 

błyskawiczny w czerwonym kolorze — co nawiązuje do kolorystyki samych słuchawek: 

czerń z czerwonymi akcentami. Miło. W etui poza samymi słuchawkami znalazłem  

3 komplety silikonowych tipsów (S — małe, M — średnie oraz L — duże),  

http://brainwavz.eu/brainwavz-delta
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jeden komplet pianek Comply Sport S-400 w rozmiarze Medium, klips pozwalają-

cy przypiąć kabel słuchawek do ubrania oraz opaskę z rzepem do zabezpieczenia 

zwiniętego kabla słuchawek. Nie jest źle, jak na taką cenę, prawda?

Brainwavz Delta to słuchawki dynamiczne, tzn. elementem odpowiedzialnym  

za generowanie dźwięku są przetworniki z ruchomą membraną. Średnica tych 

przetworników wynosi zaledwie 8 mm, a zgodnie z opisem producenta gwarantują 

reprodukcję dźwięków w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 20 000 Hz przy skutecz-

ności 100 dB. Impedancja słuchawek to tylko 16 omów, więc praktycznie każde źródło 

dźwięku powinno sobie z nimi poradzić. Warto dodać, że obudowy przetworników 

są wykonane z metalu, co korzystnie je odróżnia od plastikowej konkurencji.

Pierwsze  
wrażenia?
Mieszane. Z jednej strony świadomość, że mam do czynienia z tanim produktem, 

a z drugiej szukanie czegoś, do czego można by się przyczepić, co skrytykować? 

Wiedziałem, że przecież to nie poziom markowych dokanałowców. Byłoby dziwne 

po pierwszych chwilach obdarzyć Delty miłością i zaufaniem. Jak oszacować żywot-

ność i wytrzymałość takich słuchawek zaledwie po kilku tygodniach użytkowania? 

Zgadując, czy po roku będą nadal sprawnie działać? Czy i jak wytrzymają trudy 

słuchania w ruchu?Mój stosunek do Brainwavz Delta zmienił się diametralnie, gdy 

zainstalowałem je w uszach i podłączyłem do iPhone’a (5s). Nie spodziewałem się, 

że tak czysto i dynamicznie będą grać! Nie są to słuchawki neutralne, a niskie tony 

wyraźnie zaznaczają swoją obecność. Ale nie robią tego nachalnie, nie przysłania-

ją pozostałych pasm w natrętny sposób. Zaskakują przede wszystkim: wyjątkowo 

dobra — jak na słuchawki w podobnym zakresie cenowym — separacja instrumentów  

oraz szeroka scena. Zwykle tanie słuchawki grają wąsko, a tu i słychać, i czuć 
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przestrzeń. Muzyka wręcz oddycha, a nasz organ słuchu ma wrażenie, że otrzymuje 

pokaźną ilość detali. Daleko im do laboratoryjnej analityczności, ale słychać napraw-

dę dużo, a przy tym odsłuch stoi na więcej niż przyzwoitym poziomie. A wszystko 

to gwarantuje — co przecież często najważniejsze — niewymuszoną przyjemność.

Dla porównania wpiąłem wtyk Delt do MacBooka Pro — wrażenia podobne. Nawet 

szybkie riffy czy intensywny łomot bębnów nie gubią się jakoś mocno. Wokale są 

czyste, wyraźne i naturalne. Talerze wybrzmiewają ładnie, mimo że brak im studyj-

nej szczegółowości.

Gwoli ścisłości,
testy przeprowadzałem, korzystając z zasobów Apple Music (program iTunes na  

OS X i aplikacja Muzyka dla iOS) oraz albumów w formacie FLAC/ALAC (odtwa-

rzacz Vox na OS X oraz CloudBeats dla iOS). Materiał testowy stanowiły albumy: Hell 

Freezes Over — Eagles, The Fall — Shaped Signs, Black album — Metallica, Master 

of Puppets — Metallica, Coma of Souls — Kreator, Seasons in the Abyss — Slayer, 

Arise — Sepultura, Come Away with Me — Norah Jones, Tubular Bells II — Mike 

Oldfield oraz kilka innych płyt. Jak widać, nie ma tu hip-hopu, disco, rapu i wielu 

innych gatunków, których amatorem nie jestem. Dlatego nie dam sobie ani głowy, 

ani żadnej innej części ciała uciąć, gwarantując, że Brainwavz Delta poradzą sobie 

z każdą muzyką.

Brainwavz Delta nie są produktem pozbawionym wad. Jednak większość z nich 

dotyczy ogólnie tego rodzaju słuchawek. Np. tzw. efekt mikrofonowy, tj. dźwięk kabla 

ocierającego się np. o nasze ubranie. W przypadku Delt jest on wyraźny, ale gdy 

skupimy się na muzyce, dość szybko można o nim zapomnieć. Inny problem to 

kształt obudów przetworników. Nie są duże, ale nie spodziewajcie się wygody podczas 

słuchania na leżąco, z głową na poduszce — no, chyba że będziecie patrzeć w sufit.

Testowany przeze mnie model słuchawek wyposażony jest w mikrofon. To ważna 

sprawa, gdy muzyki słuchamy ze smartfona, bo pozwala szybko reagować na 

przychodzącą rozmowę oraz pozwala na kontrolę odtwarzania. Jakość rozmów 

jest więcej niż zadowalająca, choć słuchawki nieco przytłumiają głos rozmówcy  

(za co po części odpowiedzialna jest izolacja od „głosów natury”). Mikrofon zbiera 

naszą mowę poprawnie, a osoba po drugiej stronie nie musi zgadywać ani wytężać 

słuchu, by zrozumieć, co mówimy. Przyciskami na mikrofonie możemy wykonywać 

standardowe operacje, takie jak: ściszanie lub pogłaśnianie muzyki, pauza, przesko-

czenie do następnego lub powrót do wcześniejszego utworu. Nic dodać, nic ująć.

W słuchawkach zastosowano kabel dobrej jakości (o długości 130 cm), który się 

nadmiernie i złośliwie nie plącze, choć daleko mu np. do kabla EPIC firmy Westone. 

Na przewodach idących od rozgałęźnika do przetworników znajduje się przesuwa-

na obejma pozwalająca na ich ściągnięcie pod brodą. No prawie, bo na przeszkodzie 

stoi mikrofon. Wtyk mini-jack 3,5 mm powinien wytrzymać sporo, kabel wychodzi 

z niego pod kątem, a nie prosto (nie jest to też typowa L-ka).
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Wielogodzinne słuchanie muzyki w Deltach nie powoduje zauważalnego zmęcze-

nia ani dyskomfortu. Dołączone w zestawie pianki Comply pozwalają na jeszcze 

lepszą izolację od otaczającego zgiełku, ale zmieniają istotnie sygnaturę słucha-

wek. Mnie słuchało się lepiej, gdy na dyszach przetworników znajdowały się  

silikonowe nakładki.

Miałem się nie rozpisywać na temat tak tanich słuchawek, ale muszę przyznać,  

że Brainwavz odwalił kawał dobrej roboty, projektując i produkując Delty. Do tej pory 

posiadałem kilkanaście różnych, a testowałem jeszcze więcej różnych par słucha-

wek i bez trudu wskazałbym droższe IEM-y konkurencji, które grają zdecydowanie 

gorzej. Jeśli macie ograniczony budżet, a jednak zależy Wam również na naprawdę 

dobrej jakości dźwięku (znacznie lepszej od tego, co oferują stockowe słuchawki), 

szczerze zachęcam do sprawdzenia opisanego tu modelu.

http://www.brainwavzaudio.com
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*KONKURS >>> 
Jeżeli termin „USB Type-C” nie jest Ci obcy 
i masz lub będziesz miał urządzenie z takim złączem, 
na pewno przyda Ci się adapter USB-C—USB 3.0  
dodatkowo z kablem MagiCable Duo!
Do wygrania
MAGICABLE USB TYPE-C TO USB 3.0 
oraz MAGICABLE DUO WITH LIGHTNING CONNECTOR
Pytanie konkursowe:
wymień urządzenia Apple, które już są 
wyposażone w gniazdo USB Type-C

Zakończenie konkursu: 30.01.2016
Odpowiedzi prosimy kierować na adres 

konkurs@mojmac.pl.
Regulamin konkursu >>> 
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http://mobidick.pl/sklep/magicable-usb-type-c-to-usb-3-0-adapter/
http://mobidick.pl/sklep/magicable-usb-type-c-to-usb-3-0-adapter/
mailto:konkurs%40mojmac.pl?subject=Konkurs%20HBO%20Go
http://mojmac.pl/regulamin-konkursow/
www.mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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5 RZECZY 
O PROGRAMIE 
MAIL W IOS
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

https://twitter.com/pemmax
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Inteligentne skrzynki1

2

W łatwy sposób możemy organizować czytanie kore-

spondencji w programie Mail. Dzięki „Inteligentnym 

skrzynkom” będziemy w stanie dotrzeć do nieczyta-

nych wiadomości, poczty z załącznikami lub informacji, 

które dziś do nas dotarły. Wejdź do podglądu listy skrzy-

nek — lewy górny róg — Skrzynki. Następnie wybierz 

przycisk Edycja z  prawego górnego rogu ekranu. 

W tym momencie mamy dostęp do wszystkich skrzy-

nek pocztowych, w tym również do zdefiniowanych 

kont oferujących podgląd różnych grup wiadomości. 

W iOS mamy wbudowaną funkcję „Cofnij”, 

która pozwala nam anulować ostatnio 

wykonaną czynność. Dotyczy to zarów-

no skasowania wiadomości, jak i pisania 

tekstu. Aby wywołać opcję wycofania się 

z  ostatnio podjętego działania wystar-

czy wstrząsnąć energicznie telefonem.  

Na ekranie pojawi się komunikat z pyta-

niem czy faktycznie chcemy dokonać 

zmiany ostatnio wykonanego polecenia. 

Na pytanie, do czego służy mi iPhone, w pierwszej kolejności odpowiedziałbym,  

że do odpowiadania na e-maile. Dopiero drugą rzeczą, jaką najczęściej wykonuję 

za pomocą smartfona, są rozmowy telefoniczne. Nie roztrząsając zbyt długo, w jaki 

sposób używamy naszych inteligentnych telefonów, zgodzimy się, że klient pocz-

ty e-mail jest zapewne jednym z ważniejszych programów, jakim się posługujemy. 

Warto poznać kilka sztuczek, które pomogą nam w codziennej pracy z e-mailami. 

Cofnij
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Dodaj załącznik

Drafts

4

3

5

Czy da się wysłać wiadomość e-mail z załącznikiem 

wprost z iOS? Tak, i jest to banalnie proste. Jedynym 

wymogiem jest umieszczeni pliku w chmurze Apple 

— iCloud. Zrobimy to bardzo łatwo z OS X, przeciąga-

jąc dowolne dane do folderu iCloud lub zapisując pliki 

prosto z aplikacji na serwery Apple. Następnie, pisząc 

e-maila, przytrzymujemy dłużej kciuk w obszarze pisa-

nia tekstu, do chwili pojawienia się podręcznego menu. 

Wskazujemy strzałkę po prawej stronie do momentu 

pojawienia się funkcji „Dodaj załącznik”. Po jej wybraniu 

będziemy mogli wybrać dowolny plik z iCloud i wysłać 

go do naszego odbiorcy. 

Chcąc odnieść się w korespondencji do 

słów naszego rozmówcy, chcielibyśmy 

mieć możliwość podejrzenia wiadomości,  

na którą odpowiadamy. A  może chce-

my sprawdzić, jaki temat był poruszany 

w innym e-mailu i na tej podstawie zbudo-

wać naszą odpowiedź? Nie ma problemu. 

Aby podczas pisania „ukryć okno” nowej 

wiadomości i przeglądać e-maile wystarczy 

złapać belkę z napisem „Nowa wiadomość” 

i  przeciągnąć ją w  dół. Wówczas okno 

zminimalizuje się na dole ekranu i pozwoli 

nam na swobodne używanie programu. 

Pokaż konwersację

Jak często zdarzyło się Wam pisać wiadomość „w biegu”? iPhone systematycznie 

skłania mnie do takich działań. Jednak z drugiej strony często muszę przerwać 

tworzenie e-maila, bo akurat coś „na drodze” się wydarzyło. Zapisuję wówczas 

wiadomość do szkiców — wersji Roboczych. Dzięki temu mogę dostać się do listy 

niedokończonych wiadomości. Wystarczy przytrzymać dłużej kciuk na ikonie 

tworzenia Nowej wiadomości, aby wyświetliła się lista Roboczych e-maili. 
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NAS W ŚRODOWISKU  
APPLE  
CZYLI O SERWERACH 
QNAP CZ. III
JAROMIR KOPP
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Już w poprzednich odcinkach pisałem, że „dyski sieciowe” QNAP radzą sobie 

idealnie w środowisku Apple. Używam ich z urządzeniami Apple od 2009 roku.  

Teraz przyszedł czas na garść szczegółów zwłaszcza dla nieobeznanych w środo-

wiskach sieciowych. Zabrzmiało to poważnie, ale bez obaw! Zaraz wyjaśnię szybko, 

przechodząc do szczegółów.

W poprzednim artykule z tej serii pisałem, aby podczas konfiguracji nowego QNAP włączyć 

usługi sieciowe AFP. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to zachęcam, ponieważ, 

choć OS X potrafi dogadać się z serwerami pracującymi w protokołach „windowso-

wych”, to w natywnym pracuje najszybciej i najsprawniej. Jeżeli mamy wyłączoną 

tę usługę, możemy ją włączyć w „Panel sterowania: Usługi sieciowe: Win/Mac/NFS”. 

W „Sieć Apple” zaznaczamy: „Włącz usługę Apple Talk […] ” oraz „Obsługa […] DHX2”.  

To drugie jest ważne dla nowszych systemów OS X.

Następną czynnością, jaka ułatwi używanie NAS QNAP w naszej sieci, jest włączenie 

wykrywania usług. Jeżeli nadaliśmy naszemu serwerowi stały numer IP w sieci lokal-

nej, nie jest to konieczne, ale zawsze może ułatwić i przyśpieszyć dostęp do zasobów. 

W „Panelu sterowania” znów wchodzimy w „Usługi sieciowe” i dalej w „Wykrywanie 

usług”. Potem w zakładkę „Bonjour” gdzie włączamy usługi, które chcemy uwidocz-

nić. Należy pamiętać, że włączenie oznacza widoczność naszego serwera i tych 

usług we wszystkich urządzeniach obsługujących Bonjour w naszej sieci lokalnej.

http://mojmac.pl/2015/12/10/9-podsumowanie-roku/
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Łączymy się
Po włączeniu usług możemy zacząć używać naszego QNAP-a jako serwera plików. 

Aby się dostać do „Udziałów”, czyli udostępnionych teczek, należy się zalogować. 

Możemy zrobić to na dwa sposoby. W oknach Findera po lewej stronie (pasek boczny) 

powinniśmy widzieć „Udostępnione: Wszystko”. Jeżeli nie widzimy, to w preferen-

cjach Findera (�+,) włączamy „Udostępnione: Podłączone serwery”. Po wybraniu 

„Udostępnionych” pojawią nam się w oknie dostępne serwery. Po kliknięciu w nasz 

serwer wybieramy „zasób”, jaki chcemy zamontować, podajemy login i hasło,  

po czym pojawia się on w Finderze i możemy z niego korzystać w zasadzie jak 

z normalnego dysku. Jedynie kasowanie plików jest natychmiastowe (nie ma prze-

noszenia do śmietnika), choć i na to jest sposób w QNAP: „Wirtualny kosz sieciowy”.

Druga metoda to klasyczne wybranie w menu Findera „Idź: Połącz z serwerem”, 

czyli �+K. W oknie, jakie się pojawi, wpisujemy adres serwera (numer IP jego w sieci 

lokalnej). Możemy go poprzedzić nazwą protokołu, w jakim chcemy się połączyć np. 

„afp://192.168.1.13”, ale „afp://” nie jest obowiązkowe. Dalej podajemy login i hasło po 

podaniu, których wyświetli nam się lista dostępnych dla danego użytkownika zasobów.

Jedną w wygodniejszych metod, aby nie męczyć się podawaniem za każdym razem 

loginu i hasła jest stworzenie skrótu do danego dysku sieciowego—zasobu (�+L 

w Finderze). Jest to skuteczne, jeżeli przy podawaniu hasła zaznaczyliśmy „Pamiętaj 
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to hasło w moim pęku kluczy”. Po takich zabiegach za każdym razem jak klikniemy 

skrót do dysku sieciowego, zamontuje się on automatycznie. Można też dodać taki 

dysk do rzeczy startowych, ale gdy będziemy poza zasięgiem naszej sieci, może to 

spowolnić uruchamianie systemu. Będą komunikaty o braku możliwości połączenia.

Time Machine
O zaletach Time Machine napiszę tylko tyle, że trzy razy uratowała mnie przed utra-

tą całej zawartości dysku (awarie), a kilka razy pozwoliła na znaczną oszczędność 

czasu dzięki możliwości powrotu do wcześniejszych wersji projektów. Z tego powo-

du cieszy mnie możliwość bezprzewodowego, po WiFi robienia co godzinę kopii 

Time Machine na NAS QNAP.

Aby skorzystać z  tego dobrodziejstwa, należy włączyć tę usługę. Wchodzimy 

w „Manager kopii zapasowych” dalej w „Time machine”, nadajemy hasło i określa-

my maksymalną objętość, jaką jesteśmy skłonni przyznać na kopie. Ograniczenie 

jest istotne, ponieważ kopie przyrostowe mogą rozrastać się w nieskończoność. 

Następnie przechodzimy do ustawień Time Machine w Preferencjach systemowych. 

Jeżeli włączyliśmy Bonjour, to nasz „dysk” TM odnajdziemy bez problemu pod 

nazwą TMBackup. Gdy zostaniemy zapytani o login i hasło, podajemy zawsze nazwę 

użytkownika: „TimeMachine” i takie hasło, jakie ustawiliśmy przy konfiguracji tej 

usługi. Jeżeli dysk się nie pojawia, należy w Finderze wybrać połączenie z serwerem 

„afp://192.168.1.13/TMBackup” (wcześniej odmontowując wszystkie zasoby z naszego 

QNAP, rozłączając się z serwerem) również podając „TimeMachine” i nasze hasło. 

Po tych zabiegach system będzie już automatycznie co godzinę wykonywał kopię, 

jeżeli będziemy mieć dostęp do QNAP w sieci lokalnej.
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iOS
O ile w OS X obsługa serwerów plików jest wbudowana w system, to iOS dla wygodne-

go dostępu wymaga dedykowanej aplikacji. QNAP zrobił ich dla iPhone’ów i iPadów 

całą kolekcję przeznaczoną do różnych zadań. Najbardziej uniwersalną i służącą  

do zarządzania plikami jest Qfile.

Aby zacząć z niej korzystać, należy dodać serwer. Najwygodniej jest to zrobić w sieci 

lokalnej, ponieważ nasz serwer (serwery) zostanie wyszukany automatycznie. Potem 

wystarczy podać login i hasło użytkownika, z którego zasobów chcemy korzystać. 

Tu ważna uwaga. Qfile pozwala na bardzo łatwy dostęp do naszego NAS z dowol-

nego miejsca, przez internet. Wystarczy mieć odpowiednio skonfigurowany router, 

w czym pomaga funkcja myQNAPcloud. Nie musimy mieć nawet stałego IP.

Po dodaniu serwera możemy przeglądać pliki i dokonywać na nich przeróżnych 

manipulacji, jak kopiowanie, przenoszenie, otwieranie (w Qfile lub aplikacjach 

zewnętrznych), kompresowanie i dekompresowanie. Jest wiele możliwości udostęp-

niania plików zależnych od ich rodzajów. Na przykład filmy i zdjęcia możemy od razy 

prezentować za pomocą AirPlay lub DLNA czy udostępniać na portalach społecz-

nościowych. Ale moją ulubioną opcją dzielenia się plikami jest „Udostępnij link 

pobierania”. Generuje ona adres URL do konkretnego pliku lub folderu, za pomocą 

którego z sieci lokalnej lub całego internetu (jeżeli nasz QNAP jest udostępniony poza 

siecią lokalną) możemy dane pobrać. Wystarczy link wysłać komuś lub udostępnić 

w inny sposób. Co ważniejsze link może być zabezpieczony hasłem i mieć określony 

czas ważności. Przy udostępnianiu poza siecią lokalną należy liczyć się z prędkością 

danych wychodzących w naszym połączeniu do internetu.
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Kolejną moją ulubioną funkcją jest automatyczne wysyłanie zdjęć i filmów z rolki 

aparatu. Po aktywowaniu tej funkcji zawartość albumu „Wszystkie zdjęcia” po każdym 

uruchomieniu Qfile, ale i podczas jego pracy w tle jest wysyłana do wybranej tecz-

ki w naszym serwerze QNAP. To jest naprawdę szybka i wygodna alternatywa dla 

„Biblioteki zdjęć iCloud” lub jej uzupełnienie. Dla innych plików mamy również 

podobną funkcję. Wszystkie pliki dodane do „Folderu pobierania” w Qfile również 

automatycznie lądują w wybranym zasobie naszego QNAP. Dodatkowym ułatwie-

niem jest rozszerzenie pozwalające na wysyłanie plików bezpośrednio z innych 

aplikacji na NAS za pośrednictwem Qfile.

O innych programach QNAP dla iOS napiszę w kolejnych odcinkach serii, a jest ich 

jeszcze wiele. Sam używam około sześciu w tym najczęściej Qmanager (zarządza-

nie całym NAS, usługi sieciowe, użytkownicy, przywileje, parametry pracy itp.)  

oraz innych o znaczących nazwach jak: Qphoto, Qmusic, Qvideo, Qremote.

Aby nie przegapić kolejnych odcinków, zapraszam do zapisania się w Newsletterze 

i pobrania naszej aplikacji Mój Mac Magazyn na iOS.

ZDJĘCIA: 
QNAP

Autor

http://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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NARZĘDZIA 
PROGRAMISTY 
— PAW
SEBASTIAN SZWARC
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Dwa miesiące temu przeczytaliście jak testować zapytania do API poprzez 

CocoaRestClient. Kontynuuję tę problematykę lecz tym razem przedstawiam narzę-

dzie, które jest znacznie doskonalsze czyli Paw firmy Lucky Marmot.

Tym, którzy pominęli poprzedni artykuł z cyklu przypomnę, że API to zestaw zapy-

tań udostępnianych programistom przez firmy po to by w łatwy sposób móc dostać 

się do danych oferowanych przez takie serwisy. Zapytanie ma formę odpowiednio 

sformatowanego adresu URL po wywołaniu którego dostajemy odpowiedź z serwe-

ra sformatowaną najczęściej jako obiekt JSON. Problemy zaczynają się gdy we 

własnej aplikacji chcemy skorzystać z danych kilku firm albo także wysyłac nasze 

dane do nich (np wysłać tweeta czy opublikować słitfocię na Instagram) — ciągłe 

wklejanie adresów w pasek przeglądarki wykończyłoby nawet najbardziej cierpli-

wego programistę i właśnie dlatego wymyślono PAW.

Interfejs
Program posiada dość czytelne okno pogrupowane w cztery panele. Podstawową 

jednostką pracy jest dokument czyli pojedyńcze okno. W ramach dokumentu 

możemy tworzyć niezależne środowiska pracy (environment). Przydaje się to, 

bo np. z innego serwera korzystamy w środowisku testowym a innego w produkcyj-

nym — typowym przykładem są serwery Apple odpowiadające za powiadomienia 

Push. Każde utworzone zapytanie to jeden wiersz tabeli w lewym panelu, zapytania 

można umieszczać w grupach i wielokrotnie je zagnieżdżać.A po co — aby testo-

wać wiele zapytań naraz. Prawy panel podaje nam wszystkie niezbędne informacje 



112PORADY

dotyczące odpowiedzi. Znajdziemy zarówno 

czas, datę wykonania zapytania, status odpo-

wiedzi, informację o nagłówku i zwrócony 

obiekt, który możemy sformatować jako 

XML, JSON lub url-encoded. Największą 

zaletą jest środkowy panel, w  którym 

odbywa się 

tworzenie  
zapytań
Program obsługuje wszytkie rodzaje 

metod, z  których najczęściej używamy 

GET i  POST. Jeżeli w  ramach jednego 

środowiska utworzymy zmienne, może-

my się do nich w wygodny sposób 

odwołać — wystarczy że w pasku 

adresu wpiszemy „{” a  program 

proponuje dopełnienia zdefiniowa-

nych nazw. Oszczędzamy w  ten sposób 

pisania a jeśli się okaże, iż nagle zmienił się docelowy format API wystarczy popra-

wić zmienną. Program pilnuje też byśmy nie popełniali podstawowych błędów 

— jeśli np. zaczniemy ręcznie wpisywać adres w postaci URL-encoded wysyłając 

metodą POST dostaniemy grzeczne powiadomienie, iż wypada uzupełnić nagłówek. 

Ale to jeszcze nie wszystko, bo zrobić kiedy jakiś parametr musi być generowany 

dynamicznie? Typowym przykładem jest podupadający już nieco serwis Last.FM, 

korzystanie z którego może przysporzyć programistę o ból głowy. Wiele odtwarza-

czy muzycznych wspiera opcję scrobblingu czyli wysyłania informacji o właśnie 

słuchanej piosence do Last.FM. Prosta z pozoru opcja wymaga jednak sporo zacho-

du — należy wysłać metodą POST funkcję track.scrobble, w której parametry 

muszą być nie tylko ułożone alfabetycznie ale też należy dostarczyć podpis api_sig.  

Jest to ciąg znaków powstały po dodaniu artysty, utworu i czasu trwania (w forma-

cie UNIX) potraktowany dodatkowo hashującą funkcją md5. Jak sobie pomyślę,  

iż w tym celu napisałem specjalnie skrypt w Ruby tracąc mnóstwo czasu na debu-

gowanie go… a w Paw wystarczy jedna linijka i gotowe!

Wtyczki i autoryzacja
Jeśli myślicie że Last.FM ma skomplikowane API to spójrzcie na Twitter — JSON 

zwracany przez ten serwis to dopiero chaos. A w dodatku nie da się tworzyć 

zapytań tak po prostu bez autoryzacji. I tutaj dla początkujących progamistów poja-

wia się znów problem gdy trzeba zrozumieć autoryzację OAuth2. Na szczęście 
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PAW znów potrafi nas poratować bowiem aplikacja wspiera także zwykły HTTP 

Auth, OAuth1 a także Amazonowy S3 Signature. Żeby było nam łatwiej PAW dysp-

nują własną biblioteką HTTP, ale możliwe jest także skorzystanie z  wtyczek,  

które generują nam gotowy kod — ja zainstalowałem PHP+cURL oraz jak przysta-

ło na OSX Swift+NSURLSession:) Kolejnym bonusem jest możliwość skorzystania 

z gotowych szablonów API — aplikacja integruje się z serwisem Mashap jednak 

w moim przypadku ta opcja nie chciała zadziałać poprawnie.

Podsumowanie
Ten z konieczności krótki opis to tylko dość pobieżna charakterystyka programu. 

Na stronie producenta znajdziecie przystępną dokumentację łącznie z filmikami 

na YouTube demonstrującymi najważniejsze funkcje. PAW jest przykładem bardzo 

wyrafinowanej aplikacji służącej do testowania API. Mając ją zupełnie zapomnia-

łem o CocoaRestClient, którego bez żalu wyrzuciłem do kosza. Paw potrafi znacznie 

znacznie więcej za cenę, która jest bardzo atrakcyjna bo oszczędność czasu jaką 

uzyskamy jest więcej warta niż koszt zakupu programu.

WITRYNA

CE
CH

YPAW

29,99 $

www.luckymarmot.com

 + Łatwe generowanie nawet złożonych 
zapytań 

 + Możliwość testowania grupowego 
 + Wsparcie dla różnych języków 

programowania

 − Niezbyt działająca inte-
gracja z MashapNAZWA

CENA

OCENA

http://www.luckymarmot.com/paw
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Historie monumentalne. Powtarzane od setek lat, wciąż przetwarzane na nowo. 

Mity zakorzenione w naszej kulturze tak trwale, że i bez pełnej znajomości ich treści 

wiemy, czego możemy się spodziewać, gdy znów je zagrają. Opowieści starożytne, 

biblijne, legendy, baśnie Grimmów, sztuki Szekspira... Brawurowe bitwy, złowiesz-

cze czarne charaktery, burzliwa polityka, boskie igraszki z ludzkim losem i dawno 

wygasłe prawa autorskie. Hamlet chodzi z czaszką, Makbet ocieka krwią. „Makbet” 

Justina Kurzela okryty jest krwią, błotem, kurzem i łzami.

Tron we mgle
Być może pokłosie widowiskowych ekranizacji tych wielkich historii sprawiło,  

iż „Makbeta” promowały materiały sugerujące, że w kinie czekają nas głównie 

epickie sceny batalistyczne. Filmowi Kurzela bliżej jednak do teatru telewizji niż 

produkcji Petera Jacksona. Więcej niż na ubitej ziemi rozgrywa się w ciszy i spoj-

rzeniach. Oraz w gęstej mgle i zapachu stęchlizny. Eteryczne plenery i oszczędnie 

zagospodarowane wnętrza — wszystko wilgotne, mroźne i eksponujące jedynie to, 

co niezbędne w budowaniu dramaturgii.

Śmierć otwiera, przenika i zamyka opowieść. Jak to u Szekspira. Choć sceny otwie-

rającej film — pogrzebu potomka Makbetów — nie ma w literackim pierwowzorze, 

wpasowuje się w  konstrukcję tragedii. W  zataczającej koło historii uwypukla 

znaczenie dzieci. Niepokojące młode twarze pojawiają się na tych ekranowych 

wrzosowiskach często... Akcja toczy się i szybko, i powolnie. Czas wydaje się zagi-

nać, ustępując miejsca emocjom.

Mordy, mordy, ohydne mordy
Michael Fassbender, któremu powierzono tytułową rolę, przywołał niemal już zapo-

mniane w kinie (lecz wciąż właściwe aktorstwu teatralnemu) środki ekspresji. 

Choć on i wszyscy inni bohaterowie posługują się oryginalnym Szekspirowskim 

tekstem (w polskiej dystrybucji niestety nieco okaleczonym przez przekład Piotra 

Kamińskiego), to najwięcej o  stanie ducha uzurpatora tronu mówią oczy i  te 
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niewypowiedziane słowa (słowa, słowa...). Makbet nie jest jednolicie łaknącym 

kolejnych trupów i tytułów narwańcem. Widzimy, jak przewija się w nim cała pale-

ta emocji, jaką ewolucję przechodzi jego system wartości. Tymczasem, w miarę 

rozpalających się żądz Makbeta, te same płomienie gasną w spojrzeniu jego żony 

(Marion Cotillard) — w ich miejscu zjawia się narastające przerażenie.

Należy oddać obsadzie produkcji głębokie zespolenie z postaciami. Ich zaangażowa-

nie umożliwiło roziskrzenie romansu współczesnego kina z elżbietańskim teatrem.

Równie udany okazuje się wspomniany dobór lokalizacji i scenografii. Tajemnicze 

szkockie wrzosowiska umieszczone w gradiencie pomiędzy posępną, zgniłą szaro-

ścią a agresywną, krwistą czerwienią determinują aurę dramatu. Spowite są gęstym 

mętnym powietrzem, które zatruwa umysły morderczej pary głównych bohate-

rów. Łyżkę dziegciu stanowi jednak sama warstwa techniczna. Sposób filmowania 

i montażu (szczególnie montażu) uwiera przez cały seans niczym kamyk w bucie.

Wieczór trzech widzów
Justin Kurzel, nie posiadający jeszcze, bądź co bądź, pokaźnej filmografii na koncie, 

zaprezentował produkcję ryzykowną, choć niewątpliwie godną uwagi. Tylko tak 

naprawdę czyjej? Techniczne wady na tle opisywanych wyżej walorów milkną 

na tyle, by nie odbierać filmowi silnego ponadczasowego wydźwięku na miarę 

pierwowzoru. Jednak prawdopodobnie niefortunna reklama skupiona na scenach 

bitewnych chyba zdezorientowała potencjalnych odbiorców. Podczas seansu  

na kulturalnej prowincji zabłąkani widzowie na i tak świecącej pustkami sali skapitu-

lowali szybciej niż Lady Makbet. Niesłusznie. Mrok średniowiecza, choćby i w wizji 

pozbawionej tempa „Gry o Tron” jest wciąż bliski mrokowi współczesnych serc. 

ZDJĘCIA: 
IMDb
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