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Jest niemal naturalnym rodowiskiem naszego życia. Pozwala na chwilę wypo-

czynku lub jest przestrzenią motywującą do działania. Niewątpliwie firma Apple 

dokonała rewolucji na tym polu, przenosząc cały wiat muzyczny do internetu 

poprzez wprowadzenie sklepu iTunes. O historii muzyki i zmianach, jakie zaszły 

w ciągu kilkunastu lat rozmawiamy z Grzegorzem zachorem  muzykiem, realiza-

torem d więku i producentem. W tym numerze przeczytacie również o formatach 

muzycznych i o tym, jak d więki mogą nam pomóc w pracy. W dziale Kultura poja-

wi się również z tej okazji nowy cykl o odkrywaniu nowych d więków. Przypadnie 

Wam do gustu.

Ten numer jest także wyjątkowy z jednego ważnego dla nas powodu. Mój Mac 

Magazyn obchodzi swoje pierwsze urodziny. ziękujemy, że znajdujecie czas  

na czytanie MMM. Obecnie magazyn ma prawie sze ć tysięcy zarejestrowanych 

czytelników. Te liczby są dla nas ważne, bo u wiadamiają nam, że nasza praca ma 

sens. Nie piszemy tylko do szu ady , ale udało się nam zbudować fantastyczną 

społeczno ć ludzi podzielających naszą pasję do produktów Apple. latego już dzi  

zapraszamy Was do konkursów, jakie organizujemy na stronie magazynu z okazji 

pierwszych urodzin  www.mojmac.pl. Mamy nadzieję, że będziecie się dobrze 

bawić, a Mój Mac Magazyn będzie chwilą odpoczynku w codziennym zabieganiu.

 towarzyszy nam 
na każdym kroku

 
P  
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Nieco abstrakcyjny widok na staromiejskie kamieniczki oraz wieżę amku 

Królewskiego przez zabytkowe okno poznańskiego Ratusza. Okno z sze ciokątnymi 

szybkami znajduje się w Sali Wielkiej zwanej też Wielka Sienią , reprezentacyjnym 

pomieszczeniu renesansowym, zaprojektowanym przez Jana Baptystę di uadro. 

djęcie wykonane iPhone em 5s.

https://twitter.com/m_koralewski
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List Tima Cooka

Podcast Connect

Nowe produkty  
już 21 marca?

Najnowsze informacje przenikające do prasy 

wskazują, że konferencja Apple odbędzie się 

21 marca. Wówczas mamy poznać nowego-

-małego iPhone a 5SE o przekątnej ekranu 

4  z procesorem A  i Touch I . Tego dnia 

poznamy prawdopodobnie nowego iPada Pro 

o przekątnej dotychczasowego iPada Air.

Na fali sporu pomiędzy BI i Apple o ujawnienie danych z iPho-

ne a, którym posługiwał się zamachowiec z San Bernadino, 

Tim ook wystosował list do użytkowników sprzętu Apple. 

Jest w nim poruszony trudny temat prywatno ci i oprogra-

mowania, które mogłoby ledzić posiadaczy iPhone a. Tim ook 

jasno nie godzi się na taki precedens. ały list do przeczytania  

po angielsku na stronie 

Apple wprowadza nową usługę pozwalają-

cą w łatwy sposób zarządzać podcastami 

w iTunes. Na stronie Podcast onnect, logu-

jąc się swoim Apple I , mamy możliwo ć 

publikowania audycji internetowych, 

ręcznego od wieżania zawarto ci, 

skasowania i ukrycia podcastu. Obecnie 

zakres funkcji jest do ć ubogi, ale został 

wykonany pierwszy krok do popula-

ryzacji tej formy publikowania tre ci 

w iTunes.

http://www.apple.com/customer-letter/
https://podcastsconnect.apple.com
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TP-Link Archer MR200

Słuchawki u-JAYS

Nowy router TP-Link pozwala korzystać z  internetu mobilnego 

LTE. Po włożeniu karty SIM możemy udostępniać sieć w  stan-

dardzie Wi i 802.11ac. wie zewnętrzne anteny zapewniają 

transmisję do 150 Mb/s. rządzenie pracuje w dwóch zakre-

sach 2,4 GHz oraz 5 GHz. oferując przesył danych  

do 733 Mb/s. MR200 obok szybkiego standar-

du bezprzewodowego posiada również porty 

Ethernet i Ethernet/WAN. ena: około 600 zł.

Western igital przedstawił kolejną odsłonę serwerów NAS. To, co 

wyróżnia ten model na tle poprzedniej generacji, to szybsze procesory 

oraz nowe aplikacje i rozszerzone funkcje. wurdzeniowy procesor 

1,3 GHz oraz 1GB pamięci RAM mają zapewnić znacznie wydajniejsze 

transfery danych. My loud E 2 ltra obsługuje serwery TP, Web A , 

system monitoringu Plex, aMule, Wordpress czy LNA/ PnP. ostęp 

do zapisanych danych gwarantuje mobilna aplikacja W  My loud. 

eny: od 83 zł do 334  zł za NAS z dyskami W  Red 12 TB.

 

Szwedzka marka JA S po dwóch latach prac nad d więkiem przedstawia swój nowy 

produkt u-JA S. Ten model ma wyróżniać niesamowity komfort słuchania muzyki 

oraz dbało ć o szczegóły wykonania. a d więk odpowiada 40-milimetrowy gło nik 

dynamiczny. arówno kable, jak i elementy nauszne zostały tak skonstruowa-

ne, że mogą być wymieniane. Kontrolę nad odtwarzaną 

muzyką zapewnia trójprzyciskowy pilot dzia-

łający pod kontrolą iOS. ena: 230 euro.

WD My Cloud EX2 Ultra

www.tp-link.com.pl/products/details/cat-4691_Archer-MR200.html
https://www.jays.se/products/u-jays/
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Prism
Jedną z  ciekawszych propozycji growych  

na luty jest _PRISM, który doczekał się swojej 

premiery na urządzenia mobilne Apple. Należy 

ona do gatunku puzzle, jednak świetna opra-

wa audiowizualna skłania do przyjrzenia się 

bliżej temu tytułowi. Niestety krótka, starczy 

zaledwie na kilka godzin, jednak zanotowano 

dość duże replayability ; )

CE  2,  

P   T

Przygodowa gra akcji z  wstawkami rodem 

z RPG-a   przygotowana z my lą o platformie 

Windows, już dostępna. i, którzy zagrywali 

się w  on t Star e  powinni czuć się jak ryby 

w wodzie. la fanów klasycznych RPG-ów także 

gratka  znów będziecie szukać ekwipunku 

i walczyć z kolejnymi hordami wrogów

CE  4,  

P   T

Posiadacze sprzętu Apple już teraz mają okazję 

przekonać się, z czym konsolowcy jedzą serię 

Har est Moon. Jeden z najlepszych symula-

torów rolnika, wciągający jak diabli i niestety 

drogi  dla tak kultowej gry naszym zdaniem 

 jednak warto.

CE  ,  

P   T

CrashLands

P   S

Harvest Moon: Seeds of Memories

13I R C E

https://itunes.apple.com/pl/app/interact-do-more-your-contacts!/id1045605097?mt=8&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/harvest-moon-seeds-memories/id1065599938?l=pl&mt=8
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Airfoil
zięki tej aplikacji możecie streamować 

d więk do dowolnych urządzeń, a  zatem 

budowa systemu multiroom staje się wyjątko-

wo prosta. Program pozwala na jednoczesny 

przesył d więku do wielu urządzeń wraz ze 

sterowaniem gło no cią.  Pozwala na synchro-

nizację odtwarzania, dzięki której odbiorniki 

będą grały bez opó nień względem siebie.

CE  24,  

Wszelkiej ma ci urządzenia mające uczynić nasze domy inte-

ligentnymi rosną jak grzyby po deszczu. Jednym z bardziej 

znanych produktów są stacje pogodowe Netatmo. zięki tej 

aplikacji dostęp do zebranych przez nie danych uzyskacie 

z górnego paska menu systemu OS . Są one prezentowa-

ne w postaci czytelnych wykresów. Pozycja obowiązkowa  

dla posiadaczy produktów Netatmo.

CE  1 ,  

P   S

oskonałe narzędzie służące modyfikacji rozdziel-

czo ci plików graficznych. Przy okazji zapewnia 

możliwo ć generowania miniatur oraz galerii inter-

netowych. Mnogo ć opcji konfiguracji powoduje,  

że Super Resize z  powodzeniem może służyć 

w codziennej pracy. Wszystko to z zachowaniem 

wysokiej jako ci już skonwertowanych obrazów.

CE  ,  

P   S

AtmoBar — A Netatmo client

Super Resize

http://www.rogueamoeba.com/airfoil/mac/
http://apple.co/1UtOutz
http://apple.co/1QmYm6P
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https://twitter.com/pemmax
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Przecierasz zaspane oczy jeszcze raz i wiesz, że ten dzień przyniesie i wiele 

niespodzianek. iężki plecak do wiadczeń, który przy niadaniu zakładasz na plecy,  

da o sobie dopiero znać. Warto jednak podjąć wyzwanie, bo to, co zobaczysz na końcu 

tej drogi, jest najpiękniejszą rzeczą, jaka i się przydarzy. Przecież nie codziennie 

spełniają się Twoje marzenia. Przez ostatni rok budowania Mój Mac Magazyn prze-

chodzili my wiele trudnych chwil. Poniżej znajdziesz najważniejsze wnioski, jakie 

wyciągnąłem z lekcji tworzenia projektu marzeń . I chociaż snu mało i wyzwań 

wiele, nie żałuję żadnego z 366 dni.

 wiedzieć, czego chcesz
Bez precyzyjnego okre lenia najdrobniejszych szczegółów nie będziesz wiedział, 

dokąd idziesz i po jakich cieżkach przyjdzie i stąpać. Realizacja planów i tak 

będzie wielką zagadką i wyzwaniem, jednak próbujesz przynajmniej zminima-

lizować zaskoczenie i trudno ci, które na ciebie czekają. Nie sądzę, że uda i się 

podjąć decyzję w jeden dzień. Mam też nadzieję, że nie będziesz potrzebował tak jak 

ja traumatycznego przeżycia, aby zdać ten egzamin i postawić wszystko na jedną 

kartę. Warto jednak po więcić chwilę, aby się zatrzymać i u wiadomić sobie, co chcę 

w życiu robić i na co chcę po więcić swój cenny czas.

  ideałem
Jest zatem duża szansa, że jeste  lepszy ode mnie w wielu konkurencjach życiowych. 

Może umiesz tworzyć wietne projekty graficzne. Je li robisz wy mienite zdjęcia, 

piszesz z rozmachem czy biegle władasz językiem obcym i jeste  mistrzem marke-

tingu, to już wygrałe . Jednak mocno się zdziwię, je li wszystkie te cechy posiadasz 

równolegle. wyczajnie nie mamy czasu poznać dogłębnie wspomnianych wyżej 
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dziedzin. I chociaż wiedza na ich temat leży tuż przed nami, to nie uda się nam jej 

posią ć. latego będziesz musiał skompletować zespół marzeń. Potrzebujesz ludzi, 

którzy będą się uzupełniać. Osób, które swoimi pomysłami i do wiadczeniem stwo-

rzą doskonale działający mechanizm. Bez zespołu, któremu ufasz, nie będziesz 

w stanie zrealizować swoich planów. Wróć  Waszych planów, bo od tej pory projekt, 

który tworzycie, musi być jak nieuleczalny wirus, który zainfekuje Twoich ludzi. 

Sam nie będziesz w stanie daleko zaj ć.

 mistrzem planowania
aręczam i, że tak się stanie. Gdy rozpoczynali my pracę nad Mój Mac Magazyn, 

urodził mi się syn. Pewnego dnia usiadłem i powiedziałem sobie, nie uda się tego 

połączyć. Przed oczyma stanęła mi projekcja ojca-nieudacznika, który nie będzie 

w stanie pogodzić pracy z wychowaniem berbecia. wierz mi, że je li poczujesz 

natłok obowiązków, zmusisz się do perfekcyjnej organizacji czasu. Rytm, jaki sobie 

narzucisz, stanie się bod cem do działania. Realizacja podjętych zobowiązań będzie 

Twoim punktem honoru. Nie będziesz marudził, że co  przeleciało i przez palce. 

Staniesz się mistrzem zarządzania i łapania chwili.

 wiedzę
o może być trudnego w wydawaniu magazynu    pomy lałem podczas pierw-

szych rozważań o pi mie. Okazuje się, że ilo ć tematów, z jakimi się mierzę, przerasta 

to wszystko co kiedykolwiek pojawiło się nawet w okolicach mojej głowy. iebie 

też zaskoczą aspekty prawne, księgowe czy projektowe Twojego wymarzonego 

tworu. Nie ma się jednak czego obawiać. Po pierwsze masz już zespół ludzi, którzy 

i pomogą, a po drugie musisz traktować napotykane trudno ci jako wyzwanie. 

A przecież naszym zadaniem jest pokonywanie trudno ci. Niesamowite jest to,  

że przy każdym starciu będziesz się uczył nowych rzeczy. Nabierzesz do wiadcze-

nia, które w następnych krokach da i swobodę i pewno ć siebie. Każda forma nauki 

jest dobra, ale najlepiej uczyć się na do wiadczeniach  własnych. I na błędach.

  się czego bać
o może ię powstrzymać od wykonania pierwszego kroku  Powiedzmy, że chcesz 

zaprosić do wywiadu znaną postać medialną lub nakłonić do współpracy firmę, 

która jest z krwi i ko ci korporacją. laczego tego nie zrobisz  Bo natychmiast przed 

oczyma pojawia się wizja odmowy, wy miania i porażki. To jest bzdura  Pytania 

nic ię nie kosztują, a odmowa jeszcze nikogo nie zabiła. Sam przypominam sobie 

pierwsze wyj cie z pro bą o wywiad do Pawła Tkaczyka. To było jak P  młotkiem.  

Na mój szkielet pytań, jakie mógłbym zadać Pawłowi, natychmiast otrzymałem 

odpowiedzi. Bez żadnego tłumaczenia i kręcenia nosem. Potem mieli my przyjem-

no ć go cić w MMM Jarka Ku niara i Marka Krajewskiego. Wszyscy oni bez żadnych 
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problemów zgodzili się na rozmowę z nami, chociaż w pierwszej chwili mieli my 

obawy, że tak znane osoby odmówią nam wywiadu. Mylili my się  na szczę cie. 

Strach nie powinien paraliżować naszych planów. Warto wyj ć przed szereg, bo po 

drugiej stronie też spotkasz ludzi, którzy są pasjonatami i może znajdą dla iebie 

czas. awsze próbuj. To nic nie kosztuje.

 poznasz smak porażki
Miej tego wiadomo ć. Nic, co ma warto ć, nie powstaje bez wysiłku. Twoja praca 

jednak zrekompensuje i wszystko i otworzy drzwi do ludzi, którzy się od iebie 

odwracali. Też to przechodzili my w Mój Mac Magazyn. Jednak z uporem przez 

ostatni rok tworzyli my nasz wspólny magazyn. Krok po kroku dokładali my nowe 

elementy do tego projektu, by z dumą móc oddawać Wam nowy numer. Przez ostat-

nie 366 dni napotykali my ludzi, którzy nie chcieli z nami pracować. Jednak na ich 

miejsce przychodzili inni, którzy widzieli w naszej pracy potencjał. Małymi krocz-

kami dążymy do naszego celu zdobywania wiata . Wiemy, że potrzeba nam czasu 

i determinacji. Jednak patrząc na ostatni rok działania pisma, wiemy już, że warto 

je tworzyć z pasją i dbało cią o każdy szczegół. Je li co  ma utrzymać nasz i Twój 

projekt na powierzchni, to tylko fascynacja tym, co tworzysz. Inaczej nie uda i się 

przekonać i nie będziesz w stanie przyciągnąć ludzi, a to są szeroko otwarte drzwi 

do podboju wiata. Mocno w to wierzymy i mam nadzieję, że Ty również zaczniesz 

realizować swój wymarzony plan, czytając przez kolejne lata Mój Mac Magazyn. 

Powodzenia



http://programistamag.pl
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To już trzecia rozmowa z cyklu polscy programi ci  lub jak kto woli deweloperzy .

   Tym razem mam wyjątkową okazję porozmawiać z Marcinem 

Krzyżanowskim, człowiekiem, który ma 7-letni staż w programowaniu w Swift… 

popraw mnie, jeżeli się mylę ; -)

 ziękuję za zaproszenie. Matematyka jest nieubłagana, je li w dniu premiery 

miałem już 5 lat do wiadczenia, to dzisiaj, po 2 latach mam 7 lat do wiadczenia. 

ostosowałem się do rynku. To oczywi cie żart. W dniu premiery nowego języ-

ka Swift, gdy wszyscy byli oszołomieni tym faktem bo naprawdę nikt się tego  

nie spodziewał  w internecie pojawił się dowcip, jakoby rekruterzy poszukiwali 

już programistów Swift z minimum 5-letnim stażem. Skoro rynek wymaga, trzeba 

się dostosować.

 Programujesz na platformy Apple od bardzo dawna. Jak to się zaczęło? Czy 

tylko na iOS?

 Kupiłem komputer Mac. To był biały iBook, liczny laptop. acząłem pisać pierw-

sze programy do szu ady . Nie byłem już wtedy całkiem wieżakiem, je li chodzi 

o programowanie, od dłuższego czasu byłem już użytkownikiem i pisałem programy 

dla systemu Linux, miałem na koncie np. komunikator Gadu-Gadu dla rodowi-

ska graficznego GNOME. Profesjonalnie natomiast zajmowałem się w tym czasie 

programowaniem systemu klasy ERP firmy Microsoft. Przej cie na kolejną platformę 

miałem niejako przećwiczone, nie miałem żadnych obaw. W systemie OS  znala-

złem też wiele podobieństw czy wręcz identycznych narzędzi, które już znałem. 

o ć szybko opanowałem rodowisko programistyczne code, nauczyłem się języ-

ka programowania Objecti e-  i jako  to poszło. Pierwszym programem był widget. 

Nie wiem, czy te wyrazy mają polskie odpowiedniki, ale wtedy Apple udostępniło 
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funkcję ashboard  i to było dla mnie najprostsze, stworzyłem pierwszą wersję 

HAKORE SMS  małego programu do wysyłania wiadomo ci SMS z komputera.  

I wła ciwie od tego zaczęło się moje programowanie na platformy Apple. Teraz ten 

program nazywa się już SMS Gateway sms.hakore.com  i jest dostępny również 

na platformę iOS  nie rozwijam go jednak zbyt aktywnie. To był bardzo dobry 

format na tamten czas i nadal, po tylu latach, dostaję wiadomo ci e-mail od użyt-

kowników, którzy go używają. iekawa sprawa z wersją iOS. Gdy opublikowałem 

aplikację, trafiła ona bardzo szybko na pierwsze miejsce w polskim AppStore  

 wtedy dowiedziałem się, jak niewielki jest polski AppStore a przynajmniej jak 

niewielki był wówczas . Pó niej kto  ukradł mi mojego iBooka i miałem przerwę. 

o pracy wystarczał mi P ... aż do czasu pojawienia się iPhone a. To był definityw-

ny powrót, kupiłem iMac 24 , który nadal stoi na biurku, choć pełni już raczej rolę 

domowego komputera do oglądania filmów. alej MacBook Pro, a obecnie MacBook 

Air. Od pewnego czasu profesjonalnie zajmuję się programowaniem wyłącznie na 

platformy Apple. Odpowiadając na ostatnią czę ć pytania: nie tylko iOS, na pozostałe 

platformy, czyli OS  czy Apple T  również.

 A jak wyglądało Twoje pierwsze spotkanie ze sprzętem Apple?

 Tak zupełnie pierwsze spotkanie to było, gdy pracowałem jako informatyk . 

Najpierw w  pewnym dzienniku sportowym, a  pó niej w  agencji reklamowej.  

Tam zwyczajnie były komputery Apple i musiałem się nauczyć z nimi obchodzić. 

Moje prywatne pierwsze spotkanie było nie najlepsze, ale miałem wolę przetrwania.  

To był używany Macintosh Performa z uszkodzonym dyskiem i szwankującym 

monitorem  odpowiada to mniej więcej stanowi moich ówczesnych finansów. 

Prawdziwy pierwszy  mac to wspomniany już biały iBook, którego kupiłem w ciasna-

wym salonie na placu Politechniki w Warszawie. To był wietny komputer, nic nie 

szwankowało. Był tak dobry, że kto  mi go ukradł z mieszkania.  całego mieszkania 

zniknęła tylko jedna rzecz  biały jak nieg iBook pozostawiony na stole. Na szczę-

cie był ubezpieczony i odzyskałem znaczną czę ć pieniędzy.

 Wracając to pierwszego pytania. Bardzo wcześnie zacząłeś stosować w projektach 

język Swift. Coś konkretnego Cię w nim urzekło? Czy z chęcią „porzuciłeś” ObjC?

 aktycznie wcze nie, ale nie od pierwszego dnia. Pierwszego dnia byłem zała-

many. Ja tutaj inwestowałem w dziwaczny język Objecti e- , umiałem już całkiem 

sporo, a tu nagle kto  przekre la to wszystko. Takie panowało przekonanie w pierw-

szych dniach, nikt nie wiedział, co dalej, co z całym tym naszym do wiadczeniem. 

Po pierwszym szoku przyszła faza zaprzeczenia, że to jest nowinka i tak się nie 

przyjmie, że nikt na poważnie nie będzie się tym zajmował, w końcu przyszła faza 

akceptacji... teraz w niej trwamy. Ja przeszedłem te fazy wystarczająco szybko, żeby 

zacząć używać nowego języka programowania i w ten sposób rozwijać się jako progra-

mista. Nie porzuciłem Objecti e- . Stosunkowo niedawno mam możliwo ć pracy 

przy projektach, które są pisane wyłącznie albo czę ciowo w Swift. Nadal używam 

Objecti e- , bo wszystkie biblioteki iOS napisane są w   lub Objecti e-  i nie można 

się od tego zwyczajnie odciąć. Natomiast nie mam problemu z używaniem jednego 
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czy drugiego języka programowania. W trakcie swojej kariery programisty nauczy-

łem się kilku języków programowania i nauczyłem się między nimi przełączać.  

la mnie celem nie jest pisanie w  konkretnym języku programowania, tylko 

wykonanie jakiego  zadania. Je li do osiągnięcia tego celu lepiej jest pisać 

w Ja aScript czy Ruby... ok, niech tak będzie. To samo dotyczy Swift. Swift jest 

fajny, jest ciekawy, dużo się dzieje i dzięki swojej budowie skłania mnie do nowe-

go podej cia do rozwiązywanych problemów  i to jest główna warto ć dla mnie.  

użo ciekawych ludzi grzebie przy tym języku, można się niebywale dużo nauczyć. 

Je li natomiast chodzi o jedną rzecz, która mnie urzekła, to jest to podej cie do typów. 

W Swift każda zmienna ma swój typ i kompilator sprawdza, czy programista nie robi  

za dużych głupot. To jest odmienne podej cie od tego, które jest w Objecti e- , gdzie 

typ zmiennej to w zasadzie sprawa umowna i bardzo łatwo się pomylić, użyć zmien-

nej w niewła ciwy sposób np. potraktować tekst jak liczbę , w efekcie w najlepszym 

przypadku doprowadzić do przerwania działania programu, w najgorszym przypad-

ku do prezentowania nieprawidłowych wyników działań. To bardzo niebezpieczne. 

Je li miałbym wskazać tę jedną rzecz, to byłoby wła nie to.

 Twój blog  stał się źródłem wiedzy dla wielu początku-

jących ( jak ja), ale i zaawansowanych programistów. Opisujesz w nim również 

różne „dziwnostki” języka Swift. To są problemy, jakie napotykasz przy swoich 

projektach? Czy jest coś, co Cię irytuje w tym języku najbardziej

http://blog.krzyzanowskim.com


24WYWIAD

 Nie ma reguły. Naturalnie, bardzo często opisuję jakie  zagadnienie, na które 

natrafiłem, albo wydało mi się ciekawe. Traktuję ten blog jak formę notatek dla 

samego siebie. aktycznie sporo jest tam dziwnostek, ale to dlatego, że dziwnostki 

są ciekawsze niż wszystko inne. Jest bardzo dużo blogów na temat języka progra-

mowania Swift. Bardzo dużo. Jest książka od firmy Apple, która opisuje ten język 

bardzo dokładnie. Powstało wiele publikacji. Można odnie ć wrażenie, że wszystko 

już zostało napisane, bo ile można wałkować składnię  Ile razy można czytać o  nie 

znam polskiego odpowiednika  typie Optional czy na temat losures domknięcia  

Sam zadaję sobie to pytanie i pewnie dlatego tak rzadko publikuję wpisy. A jednak 

czasami wpadamy na ciekawe podej cie do tematu, wykorzystanie jakie  cechy 

Swift do rozwiązania problemu w nowy sposób, który nie był wcze niej możliwy 

w Objecti e- , i to jest ciekawe, to są małe rzeczy, które nas ubogacają. I ja próbuje 

takie rzeczy opisywać. Je li czytelnicy mojego bloga znajdą jaką  warto ć w tych 

moich opisywanych eksperymentach, to bardzo dobrze. Ja do ć dużo eksperymen-

tuję i może dzięki temu rodzą się te wpisy, jako wynik jakiego  szerszego działania. 

Irytuje mnie wła ciwie jedna rzecz nad pozostałymi mogę przej ć obojętnie . 

zas kompilacji kodu Swift jest bardzo długi. W porównaniu do kompilacji kodu 

Objecti e-  to wła ciwie nie ma porównania. W jednym projekcie, który był napisany 

wyłącznie w Swift, kompilacja zajmowała ok. 10 minut. To jest szok dla progra-

misty, który wcze niej potrzebował dosłownie kilku sekund, żeby skompilować 

program w Objecti e- . Kompilator Swift robi dużo optymalizacji, czasami lepiej, 

czasami gorzej, ale wykonuje te wszystkie operacje i one muszą trwać. Podam 

przykład. Niedawno udało się przyspieszyć czas kompilacji biblioteki ryptoSwift 

o ok 60 , zmieniając sposób, w jaki można zapisać pewne działania matematyczne.  

To nie uczyniło kodu czytelniejszym, ale miało taki wpływ na czas kompilacji.  

Więc to mnie irytuje najbardziej.

 Niedawno nastąpiło „uwolnienie” Swift. Widać też ponadprzeciętne zaangażo-

wanie IBM w ten język. Jak myślisz, jakie mogą być tego powody? Czy Swift może 

być dobrym wyborem przy programowaniu w środowiskach „chmurowych”?

 My lę, że takie są ambicje Apple, żeby Swift zago cił nie tylko na telefonach,  

ale też na serwerach, a przez cisłą współpracę z IBM, również w rozwiązaniach 

enterprise. Nie sądzę, żeby w najbliższym czasie mogło to zagrozić pozycji Ja y 

czy , ale z czasem możliwy jest scenariusz, gdy Swift przejmie pewną czę ć 

tego obszaru. Na razie jednak jest zbyt wcze nie, żeby o tym przesądzać, poczekaj-

my, aż IBM zaprezentuje serwer, który będzie w stanie uruchamiać kod napisany 

w Swift... i to będzie już co , na czym można budować dalszą ekspansję. My lę,  

że Apple bardzo chętnie samo przeszłoby z Ja y do Swift w swoich rozwiązaniach 

takich jak i loud... na taki ruch jest dzisiaj jeszcze za wcze nie. ały temat Swift 

na serwerach  jest wysoce eksperymentalny  to dobrze, bo w końcu co  z tego się 

urodzi. Wej cie na platformę Linux jest jasną sugestią, że Swift w chmurze to jest 

to, o czym Apple my li w dłuższej perspektywie.
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 Sporo Twoich udostępnionych projektów dotyczy szyfrowania i bezpiecznej 

komunikacji (temat teraz wyjątkowo aktualny). To jakieś Twoje hobby czy powsta-

ły jako części większych projektów?

 aktycznie, mam trzy projekty dotyczące w jaki  sposób szyfrowania. ryptoSwift, 

gdzie zaimplementowałem kilka szyfrów w języku Swift.  P , w której 

zaprezentowałem zupełnie nowe podej cie do tematu szyfrowania wiadomo ci przy 

pomocy bardzo starego, i bardzo dobrego rozwiązania, jakim jest PGP Pretty Good 

Pri acy . Ostatnim z tej trójki jest Objecti ePGP, czyli implementacja PGP dla iOS. 

Tak się jako  złożyło. To jest w głównej mierze wynik tego, że lubię eksperymento-

wać tak jak w przypadku Swift  i stawiać sobie wyzwania, a przy okazji uczyć się 

nowych rzeczy. Przy tych projektach zgłębiłem, przynajmniej trochę, zagadnienia 

szyfrowania i to jest fascynująca podróż. Odpowiadając na pytanie, nie jest to czę ć 

większych projektów. Lubię czasami zagłębić się w jaki  temat i to jest wynik takie-

go działania. Nad implementacją protokołu PGP spędziłem w sumie kilka miesięcy 

bardzo żmudnej pracy, na okrągło czytałem dokumentację i starałem się ją jak najle-

piej zrozumieć  a wiele pojęć było dla mnie nowych.

gadza się, że temat bezpiecznej komunikacji jest wyjątkowo aktualny w obliczu 

politycznych decyzji, głównie w  SA, ale również w Europie. Ten temat doczekał 

się tez kilku bardzo dobrych rozwiązań, z czego na czele peletonu w prywatno ci 

w sieci jest firma Apple. Bardzo temu kibicuję. Mam nadzieję, że wielka polityka nie 

wygra, ale o tym możemy się nigdy nie dowiedzieć.

 Czy jako programista bardzo dobrze znający system iOS „od podszewki” masz 

jakieś przemyślenia co do jego bezpieczeństwa?

https://privacyapp.io
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 Bezpieczeństwo w rozumieniu prywatno ci  tak, ten system został zapro-

jektowany, żeby być bezpieczny. Oczywi cie nie zawsze się to udaje, widać jednak 

bardzo wyra nie, że aspekt prywatno ci i bezpieczeństwa naszych danych przewija 

się na każdym etapie projektowania nowych rozwiązań. latego mamy bezpiecz-

ny prywatny komunikator, dlatego nasze dane są przechowywane w prywatnej  

chmurze itd.

 Jak obecnie wygląda Twoje stanowisko pracy, czyli jakiego sprzętu używasz?

 Pracuję głównie w co-workingu, gdzie wynajmuję miejsce do pracy, lub w domu. 

o programowania używam MacBook Air 13 cali, model 2015  z procesorem i7  

i 8 GB RAM, Monitor LG 2  LE  2 M65-P  szeroki monitor, zewnętrza klawia-

tura, trackpad  przesiadłem się na trackpad kilka lat temu i nie wracam do myszki. 

iPhone 6 i iPad mini 1gen.

 Możesz napisać, w jakich projektach brałeś udział? Wydajesz też jakieś aplika-

cje na podstawie własnych pomysłów?

 Obecnie to są głównie aplikacje mobilne, w przeszło ci, tak jak wspomniałem, 

już robiłem różne rzeczy dla większych i mniejszych firm z obszaru zarządzania 

zasobami firmy. Je li chodzi o te mobilne, to praktycznie zamknięty już projekt 

pocztowka.mobi  próba stworzenia rozwiązania, które pozwala wysyłać pocz-

tówki z wakacji, za pomocą telefonu. ały czas dostępny jest i w tym miesiącu 

powinna być aktualizacja  aplikacja SMS Gateway do wysyłania wiadomo ci SMS. 

Stosunkowo wieżym tematem jest aplikacja Pri acy  jest to aplikacja służąca do 

szyfrowania wiadomo ci przy pomocy protokołu PGP Pretty Good Pri acy   to jeden 

z tych protokołów, z którymi nie radzi sobie amerykańska agencja NSA. Na potrze-

by tego projektu napisałem bibliotekę do obsługi PGP. To jest jedyna implementacja 

w Objecti e-  i jedyna w miarę rozwijana do dzisiaj implementacja dostępna bez 

problemu na platformę iOS. Oprócz tego wspomniany już projekt ryptoSwift  to 

zbiór implementacji algorytmów i szyfrów do ogólnego użytku. ało ć jest napisana 

w języku Swift, a sam projekt spotkał się z ciepłym przyjęciem w ród programistów 

Swift. Jaki  czas temu rozpocząłem też projekt Natalie   to narzędzie generują-

ce brakujący element w układance pomiędzy Storyboardami a kodem napisanym 

w Swift. Ponadto wła nie kończę współpracę przy projekcie aplikacji it Men ook 

 która jest wielkim sukcesem w Stanach jednoczonych i została wyróżniona 

jako jedna z najlepszych aplikacji 2015 roku. Ponadto miałem swój udział w kilku 

ciekawych, jednak już nieobecnych projektach takich jak Mailcloud próba stworze-

nia klienta pocztowego połączonego z innymi funkcjami do współpracy w grupie   

czy Adapti ePress rozwiązanie do publikacji czasopism dla iPad . Te kilka mogę 

i warto wspomnieć.

 Bardzo dziękuję za poświęcony czas!

 ziękuję i życzę wszystkim czytelnikom udanej lektury tego numeru MMM. 

Je li kto  chciałby się ze mną skontaktować w związku z czymkolwiek, to na mojej 

stronie  znajdują się wszystkie informacje.

http://krzyzanowskim.com
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   Witaj Grzegorzu! Nie będę ukrywał, że znamy się od dawna i kilka 

razy nasze drogi zetknęły się właśnie przy tematach komputerowo—muzycznych 

i tego głównie będzie dotyczyła nasza rozmowa. Najpierw chciałbym zadać pyta-

nie o czasy „analogowe”. Z tego, co pamiętam, pracowałeś z dźwiękiem jeszcze  

za czasów, gdy do montażu używało się magnetofonów wielościeżkowych.  

Czy możesz w kilku zdaniach napisać, jak odbywało się wtedy nagrywanie, mikso-

wanie i montowanie dźwięku?

 C  C  Bardzo mi miło, że wyróżniłe  mnie tym wywiadem. Poznali my 

się w czasach, kiedy to we Wrocławiu było o miu użytkowników Apple i wszyscy 

się dobrze znali.

Rozpoczynałem swoją przygodę studyjną od o mio ladu analogowego i od tego, 

co teraz nazywa się starą szkołą. apis musiał się odbywać w  cisłej współpracy 

z muzykami, a z powodu ograniczeń ilo ci cieżek od strony muzyków, nagrania 

bardziej przypominały wspólne granie. Osobno nagrywało się najczę ciej wokale 

i jakie  dodatki do podstawy, którą wcze niej nagrał cały zespół. Miksowanie odby-

wało się na każdym etapie pracy realizatora. Np. na lady 1-2 wgrywałem perkusję, 

która musiała być już zmiksowana. Teraz nagrywa się setkę ladów i miksuje dopiero 

na końcu, bez zagrożenia popełnienia błędu. W tym czasie w najbogatszych studiach 

radiowych były już 16- lady, a w niektórych nawet dwa magnetofony pracujące 

synchronicznie. To było co  niewyobrażalnego wtedy dla mnie. Pamiętam w studiu 

radiowym, jak pan Jurek ciął ta mę i wygładzał miejsce cięcia ołówkiem. Grafit 

chyba działał jako antidotum na dropy. ały montaż odbywał się do ć prymitywnie 

i muzyka musiała być zagrana ręką muzyka.
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iametralnie zmienił się zapis i możliwo ci miksowania. Liczba cieżek stała się 

nieograniczona, a zamiast ta my analogowej pojawiły się dane komputerowe.  

o ciekawe, sposoby nagrań, mikrofony, pomieszczenia nic się nie zmieniły.

 Poza szeroko pojętą pracą jako realizator dźwięku grasz na instrumentach. 

Jakich? Czy rozrywkowo, czy również zawodowo?

C  Moja przygoda z realizacją to był pomysł, co zrobić z życiem po rozpadzie 

mojego zespołu. Wymy liłem, że je li chcę być w  rodku wydarzeń muzycznych,  

to najpro ciej zostać realizatorem. Świetny muzyk, jak będzie miał szczę cie, genial-

ny materiał muzyczny, wspaniałych i utalentowanych przyjaciół z zespołu, to ma 

szansę na swoje 5 minut. Średni realizator przy minimum szczę cia będzie miał 

swoje półtorej godziny... 

Skończyłem szkołę muzyczną w klasie fortepianu, ale miałem nadzieję zostać gwiazdą 

gitary :  Swojego czasu byłem zmuszony grać na różnych instrumentach w orkie-

strze wojskowej. To jest historia  jak to muzyk trafia do stacji naprowadzania rakiet 

jako operator współrzędnych kątowych. A w sercu jest muzyka, a nie strzelanie do 

samolotów rosyjską rakietą typu ziemia  powietrze. Tak czy inaczej, trochę czasu 

w życiu spędziłem nad instrumentami i teraz staram się pomagać tym, których 

nagrywam. Ostatni własny projekt muzyczny zrobiłem ponad 10 lat temu. Big ish 

to był zespół, który zrealizowałem, gdy mieszkałem w Londynie. Bycie muzykiem 

to systematyczna praca przez całe życie  z pewno cią nie zaliczam się teraz do 

tej grupy. Pomagam w aranżu, sporadycznie co  skomponuję, ustawiam brzmienia 

nagrywanych gitar, sam przygotowuję perkusję do nagrań. awsze mam pod ręką 

jakie  instrumenty, a w swoim studiu mam nawet fortepian.

 Bardzo wcześnie przeszliście na montaż i obróbkę cyfrową, bo już w 1993 roku 

(popraw mnie, jeżeli się mylę), ale kiedy według Twojej oceny komputer jako głów-

ne centrum obróbki i montażu dźwięku zagościł w studiach?

C  awno temu chciałem zostać realizatorem w którym  z wielkich studiów radio-

wych. Wtedy to były najlepsze studia nagrań. Niestety, nie miałem odpowiedniego 

wykształcenia i ta praca była nie do zdobycia bez odpowiednich papierów. Na szczę-

cie po 1 8  roku można było pój ć drogą kapitalizmu. Okazało się, że dla mnie 

łatwiejszą drogą będzie założenie swojego studia. Wła nie w tym punkcie życia 

spotkałem geniusza biznesu Janusza Krasnopolskiego, ale też zapalonego muzyka, 

z którym przez następne kilkana cie lat założyli my kilka studiów nagrań. Wła nie 

on był mózgiem nie tylko biznesu, ale też czę ci technicznej i cały czas my lał 

o rozwoju. W 1 3 roku byli my wieżo po wymianie wspomnianego analogu na 

magnetofon cyfrowy. Jednak Janusz cały czas szukał następnego ruchu, aby być 

o krok przed całym wiatem  przyszedł którego  dnia do studia i powiedział, że Pro 

Tools jest niezły i chyba trzeba go kupić. Nikt wtedy w Polsce nie używał systemów 

komputerowych jako serca studia. Nie było też dużego systemu, na którym mogło-

by się w cało ci oprzeć duże studio nagrań. Jak rozmawiałem z kolegami z branży 

o naszych planach, to się u miechali i mówili: nikt nie nagrywa na komputerach. 

Komputery zapisywały komunikaty Midi, czasem służyły do przycięcia jednego 
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ladu audio. Wtedy sam nawet nie wiedziałem, czy potrzebuję komputera w studiu, 

czy nie. zięki inicjatywie Janusza T BA stała się pierwszym i jedynym studiem 

opartym w cało ci na systemie komputerowym. Te systemy stały się standardem 

dopiero po 5-7 latach.

 Przypominam sobie, jak u Was w studio głównym komputerem był PowerMac 

7100. Było coś wcześniej? Jak przebiegało przejście z montażu liniowego na cyfrowy?

C  Obecnie PT jest na Mac/P . Wtedy tylko na Mac, a obecno ć Apple w studiu nie 

była wyborem, tylko wymogiem. 7100 był nie tylko pierwszym komputerem w moim 

studiu, ale też w życiu. Na szczę cie od zawsze te komputery były przyjazne użyt-

kownikom, więc szybko nauczyłem się obsługi programu i zaczęli my nagrywać  

na komputerze. Wła ciwie jak tylko dowiedziałem się jak włączyć Record, to już 

zaczęły się nagrania. W miarę realizowania kolejnych zleceń zdałem sobie sprawę, że 

nie ma prostego powrotu do starego porządku wiata. Na początku byłem zdziwiony,  

że nie ma przesłuchów pomiędzy ladami. Ta ma analogowa zawsze przenosi drob-

ny przesłuch pomiędzy sąsiednimi ladami. Skończyło się przewijanie  To był szok. 

Na ta mie co  kasujemy, aby nagrać co  nowego. W komputerze nie ma takiego 

problemu. Odkryłem, co może dać muzyce edycja. My l, że wszystko można dać 

wszędzie, otworzyła drzwi do wszech wiata. To była piękna przygoda zakochanego 

w muzyce człowieka.

 Zdecydowaliście się na platformę ProTools. Czy była wtedy jakaś alternatywa 

dla niej?

C  Pamiętam, że było kilka firm, które próbowały zastąpić systemem kompute-

rowym klasyczną technikę studyjną. Nie tylko igidesign, ale też amaha, Sonic 

i inne. Rzecz była raczej w tym, komu się uda to skutecznie zrobić. To tak jak z oczy-

wistymi wynalazkami, które muszą poczekać, aż w końcu kto  da radę. Wiadomo,  

że silnik elektryczny jest najsprawniejszy, ale dopóki ludzko ć nie wymy li dobrego 

sposobu na magazynowanie energii, nie ma szans na długodystansowe auta elek-

tryczne. Wła nie igidesign przełamał podobną barierę i pokazał, że można zrobić 

wystarczająco wydajny system komputerowy do studia.  ciekawostek równo-

legle rozwijało się konkurencyjne oprogramowanie muzyczne. Wszystko z tego,  

co było na Mac jako  przeszło przez moje ręce. Podstawowym kłopotem konku-

rencji PT była filozofia powstania i założeń twórców. Wszystko, co widziałem poza 

PT, to były na początku sekwensery Logic, ubase, Performer itp. . Pochodzące 

ze wiata midi i co  okropnie topornego, nieintuicyjnego dla realizatora d więku  

no i użytkownika Maca . PT natomiast był odpowiedzią na założenie: zobaczmy, jak 

wygląda studio nagrań i zamknijmy je w systemie komputerowym. igidesign sami 

zrobili procesory d więku, kontrolery dysków, przetworniki d więku i wszystko to, 

co było potrzebne, aby tamtejsze jeszcze nierozwinięte komputery mogły normalnie 

pracować. Konkurencyjne firmy nie my lały z takim rozmachem. PT był wydajny, 

bo 7100 tylko obserwował i zarządzał działaniem dedykowanych zewnętrznych 

urządzeń. aden inny system tego nie potrafił, bo niedopracowany software próbo-

wał działać tylko z niewydajnymi wtedy komputerami.
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 Z tego, co wiem, nadal używasz ProToolsa. Gdybyś teraz zaczynał, to doko-

nałbyś takiego samego wyboru? Co sądzisz o innych rozwiązaniach? Nad jakimi 

warto się zastanowić?

C  Po latach cieszę się, że byli my pierwszym wielkoformatowym studiem w Polsce 

opartym w cało ci na PT. żywam dalej PT, bo okazało się, że stał się językiem 

profesjonalnego wiata. Wystarczy zerknąć na strony najpoważniejszych miejsc 

produkujących d więk i to sprawdzić. Mnie się akurat udało, bo wiat akurat poszedł 

w stronę PT i nie musiałem się przerzucać na inne rozwiązania. Oczywi cie znajdą 

się ludzie, którzy będą chwalić co  innego. Jednak z perspektywy człowieka, który 

zbudował 5 studiów nagrań, mogę powiedzieć, że wszelkie próby wyj cia poza PT 

kończą się porażką. Podstawową wadą PT jest cena. To jest tajemnica złych opinii 

o tych systemach. Potrafię pracować w Logic i mam go od wersji 2. Jednak zawsze 

będzie zabawką i tylko sprytnym programem przy PT. Pomocniczo włączam inne 

programy, ale tylko dla pojedynczych udogodnień. Mogę też powiedzieć, że wielu 

moich kolegów, którzy zaczynali od innych systemów, dzisiaj pracuje w PT. Gdy się 

zaczęła u nich poważna praca, to wrzucili zabawki P  z  ubase do mietnika i kupili 

PT. Trochę to radykalne, ale pozwól mi mieć swoje zdanie :

 Utkwiło mi w pamięci, że ProTools to nie było tylko oprogramowanie, ale i sporo 

gratów sprzętowych… te czarne skrzynki w Racku. Czy przy obecnych komputerach 

nadal poza odpowiednimi wej./wyj. trzeba obstawiać się dodatkowym sprzętem?

C  Po latach w poważnych systemach studyjnych w dalszym ciągu jest ta sama 

architektura. W rackach są przetworniki d więku oraz dedykowane karty z proce-

sorami SP, zajmujące się przeliczaniem procesów d więkowych. Różnica jest tylko 

taka, że powstały rozwiązania tzw. natywne, które bazują na mocy przeliczenio-

wej komputerów. Najpro ciej mówiąc, to PT bez skrzynek. zięki temu jest tańszy 

i od strony komputera widzimy te same okna oraz program. Obecne komputery 

naprawdę potrafią wiele i mogą wziąć na siebie ogromną ilo ć procesów. o wielu 

zadań systemy natywne z powodzeniem się stosuje i sam mam ze 3 licencje takich 

natywnych PT. Jednak wszystko zależy od tego, co trzeba zrobić w studiu nagrań.  

Nie wszystkie zadania są proste. Kiedy już do studia trafia ogromny wielo lad z jakie-

go  dużego koncertu, to nie tylko przytłacza ogromna ilo ć ladów, ale też wideo. 

Podczas pracy nad takim materiałem równolegle na tym samym komputerze trzeba 

jeszcze wykonywać inne działania i wtedy niestety przychodzi to ukłucie w sercu  

komputer zaczyna przekazywać komunikaty i prosi o czas. Wtedy trzeba podjąć 

decyzje, czy się żartuje, czy to na poważnie. To jest tajemnica, dlaczego z ciężkim 

sercem oraz drżącą ręką ludzie kupują te systemy. Pó niej jest tylko lepiej, PT pięk-

nie działa i nie zatrzymuje się niczym znany redakcji T34.

 Czy mógłbyś podsumować jakie zmiany zaszły przez te ponad 20 lat. Czy można 

wskazać jakieś „kamienie milowe”? Jakie technologie pojawiły się, a jakie wymarły?

C   pewno cią rewolucyjny jest montaż i możliwo ć połączenia i przemieszczenia 

wszystkiego, o czym zamarzy muzyk. Edycja komputerowa pomaga grać, piewać, 

komponować i tworzyć nowe formy, których wiat wcze niej nie widział. Stąd się 
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wziął hip-hop, techno i nowe gatunki muzyki. Połączenie systemów d więkowych 

z netem to nieprawdopodobna rewolucja. Wcze niej były zespoły kilkuosobowe, 

a teraz jest jeden zespół, w którym gra cały wiat. Może to za daleka my l, ale muzy-

cy teraz spotykają się wewnątrz programu do obróbki d więku i razem pracują nad 

projektem. Jednocze nie kilka osób może nagrywać swoje partie, kto  inny jeszcze 

miksować. Możliwo ci przestały mieć granice.

 drugiej strony cały czas chwalimy komputery, ale trzeba oddać też honor całe-

mu wiatu analogowemu, który trochę odszedł w cień. Komputery to możliwo ci, 

prędko ć, mobilno ć. Jednak cały wiat analogowy, który został zastąpiony kompu-

terami, jest jak instrument. Wszystkie urządzenia klasycznej techniki studyjnej 

dzisiaj na nowo są produkowane wła nie dla swojej barwy d więku i ich duszy. 

zisiaj mam własną pracownię muzyczną i mógłbym wykonywać swoją pracę tylko 

na komputerach, a mimo to kupiłem klasyczną konsoletę analogową, aby miksować 

analogowo d więk. Mikser analogowy ma swoją barwę i pomimo możliwo ci użycia 

miksera wirtualnego lwia czę ć wielkiej wiatowej produkcji muzycznej to cały 

czas miks analogowy. Więc nie można powiedzieć, że komputery w cało ci wypar-

ły szkołę klasyczną. My lę, że w zapomnienie odeszła długa praca nad projektami. 

Komputery i internet sprawiły, że wszystko jest wykonywane szybciej. Ma to też swoje 

minusy artystyczne, bo przestały się pojawiać zaskakujące kompozycje muzyczne.  

hyba najrzadziej spotyka się w pracy magnetofony analogowe.

 Obecnie znów modne jest „analogowe” odtwarzanie dźwięku czy w studiach 

daje się jakoś zauważyć tę tendencję?

C  Producenci klasycznych konsolet przeżywają renesans analogu.  powodu 

rozdrobnienia rynku i możliwo ci domowych studiów nagrań postanowili sprze-

dać poszczególne moduły z wielkoformatowych konsolet. Pojawił się ogromny 

rynek pojedynczych procesorów jakby wyjętych z konsolet. Każdy realizator ma 

w domu jakie  urządzenia, które są z zeszłej epoki nagrań. A to kompresor, a to 

preamp, korektor i wszystko, co tylko można wymy lić. Są nawet moduły, gdzie jest 

głowica magnetofonu i układ magnetyczny do uzyskania efektu naturalnej satu-

racji ta mowej. okładnie tak, jak to się odbywało w magnetofonie analogowym.  

Świat jest piękny z powodu różnorodno ci, więc niech każdy buduje tak swoje studio, 

aby był szczę liwy. Wydaje się, że złotym rodkiem jest hybryda komputerowo-

-analogowa.  jednej strony jest w niej możliwo ć genialnej edycji, nieograniczonego 

zapisu, a z drugiej barwienie aparatami analogowymi wybranych torów  czy tak 

jak w moim przypadku, wszystkich torów.

 Na Twojej stronie  można znaleźć ogromną listę realizacji i zadań, 

jakich się z sukcesem podjąłeś, ale jakbyś miał wymienić kilka swoich najważniej-

szych dzieł czy realizacji, z których jesteś najbardziej zadowolony, to co to by było?

C  Przez 25 lat pracy zrealizowałem ponad tysiąc sesji nagraniowych, z czego 

powstało sporo albumów. Wszystkie marzenia chłopca o pracy ze znanymi arty-

stami udało mi się spełnić. Równolegle prowadzę pracę nad d więkiem do filmu. 

Trudno w  to uwierzyć, ale w  tym roku jest szansa na przekroczenie granicy  

http://czachor.biz
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2000 filmów, do których zrealizowałem d więk. Przykładowo, klasyczny realizator 

serialowy przygotowuje ich może 3-4 miesięcznie.

budowałem 6 studiów nagrań, z których jestem bardzo dumny. T BA Studio  

we współpracy z Polskim Radiem była wiele lat największym studiem we Wrocławiu. 

dało mi się nawet założyć własne studio nagrań w stolicy wiatowych nagrań 

Londynie. enię sobie współpracę z lud mi muzykalnymi, którzy wszędzie słyszą 

muzykę.  takimi zawsze się dogaduję i wspaniale nam się pracuje.

Stronę www zrobiłem sam i do tego wiele lat temu. Obecnie mam sporo pracy zawo-

dowej, więc przestałem się zajmować autoreklamą. Na stronie można poczytać, kogo 

to nagrałem. Jest to długa lista znanych muzyków, orkiestr, zespołów oraz filmów. 

iekawą pracą była możliwo ć realizacji cieżek d więkowych do pokolorowanych 

wersji kultowych komedii: Sami Swoi  i  Jak rozpętałem II wojnę wiatową .

a swój sukces uważam to, że cały czas robię to, co kocham. Nie muszę wychodzić 

z domu, aby znale ć się w studiu swoich marzeń. Każdego dnia albo miksuję muzy-

kę, albo przygotowuję jaki  film do telewizji. Studio to nie tylko technika, ale też 

atmosfera i rado ć nagrań. o tej pory ludzie pamiętają T BA Studio i wspominają 

starsze nagrania. Pierwszy raz w życiu nie nagrywam wszystkich, tylko tych, którzy 

sobie życzą pracować akurat ze mną. W studiu na dorobku nagrywa się wszystkich. 

Mam nadzieję, że już tak będzie zawsze, a obecny stan to moje największe dzieło. 

Gdybym miał co  poradzić ludziom na początku drogi muzycznej, to powiedział-

bym, że warto mieć w sobie wiarę w możliwo ć spełnienia marzeń.

 Dziękuję za rozmowę!
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 Świetna rzecz
Można ją słyszeć, czuć. Stymuluje emocje, wpływa na nasz nastrój. Pobudza lub 

uspokaja. Jednoczy lub dzieli. Pomaga znale ć pokrewne dusze. Albo wrogów. 

Obnaża naszą osobowo ć, odzwierciedla wrażliwo ć lub zdradza niewybredne 

gusta. Jednak niezależnie od preferowanego gatunku istotnym jej elementem jest 

jako ć. ynamika, ilo ć słyszalnych detali, spektrum d więków, smaczki, niuan-

se, przestrzeń otaczającej nas sceny  to wszystko ma kolosalne znaczenie.  

Od czego tak naprawdę zależy ta jako ć  Na pewno od sprzętu, który wykorzystujemy  

do odsłuchu. Nie od dzi  wiadomo, że tor reprodukcji d więku jest tak dobry, jak 

jego najsłabsze ogniwo. latego nawet prosta modyfikacja, np. zmiana dołączanych 

do iPhone a, iPoda lub innego grajka słuchawek, potrafi przynie ć zaskakujący efekt 

i pozytywną zmianę. Nie każdego stać na inwestycję w sprzęt naprawdę wysokiej 

klasy, dlatego warto zastanowić się nad innymi sposobami poprawy odbioru ulubio-

nych utworów.

P   nadgryzionym jabłuszkiem 
nie mają powodu do wstydu 

astosowane układy kart d więkowych, przetworniki cyfrowo-analogowe i inne 

komponenty zdecydowanie nie reprezentują najniższej półki. Ale elementem,  

na który my  użytkownicy mamy wpływ, jest jako ć materiału d więkowego. Nasze 

odbiorniki  uszy  to skomplikowany aparat absorbujący fale d więkowe w posta-

ci analogowej, przekształcający je w drgania mechaniczne, a następnie w impulsy 

nerwowe. Analogowa natura d więku to gwarancja maksymalnej wierno ci i szcze-

gółowo ci informacji. Jednak obecnie konsumujemy muzykę w postaci cyfrowej, 

prostej do przechowywania, przetwarzania i odtwarzania przez komputery oraz 

inne urządzenia elektroniczne. Nie do ć, że taka zdigitalizowana informacja zajmu-

je mniej miejsca, to jeszcze łatwo zachować jej powtarzalno ć przy kopiowaniu. 

ystansując się do realizmu przekazu. Na szczę cie a może i nie   słuch, podobnie 

jak i pozostałe nasze zmysły, łatwo oszukać. o tego wła nie sprowadza się często 

cyfrowa obróbka d więku.

P   CD (CD-DA), 
wynalazek opracowany przez koncerny Philips oraz Sony, ma już prawie trzy i pół 

dekady. Muzyka przechowywana na takiej płycie, jest poddana konwersji z posta-

ci analogowej na cyfrową, z wykorzystaniem tzw. kodowania P M Pulse ode 

Modulation  o częstotliwo ci próbkowania 44,1 kHz, z rozdzielczo cią 16 bitów  

na próbkę. Warto wyja nić skąd takie warto ci, prawda  Badania naukowe wyka-

zały, że pasmo słyszalnych przez człowieka częstotliwo ci mie ci się w zakresie  
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od 16 Hz do 20 000 Hz. W czasie, gdy okre lano specyfikację standardu -Audio, 

częstotliwo ć 44,1 kHz stosowano do cyfrowego zapisu cieżek audio na ta mach wideo.  

Gdy podzielimy ją przez dwa, otrzymamy 22,05 kHz  jest to tzw. częstotliwo ć 

Ny uista spełniająca warunek odtworzenia sygnału bez zniekształceń. A skąd  

16 bitów  Taka rozdzielczo ć oznacza, że każda próbka d więku o czasie trwania 

równym 1/44100 czę ci sekundy, może przybrać jedną z ponad sze ćdziesięciu 

pięciu i pół tysiąca warto ci w przedziale od -32 768 do +32 767. To również gwarancja 

uzyskania stosunku sygnału do szumu SNR  Signal-to-Noise Ratio  na pozio-

mie 6,33 dB. Pomimo faktu, że dla ludzkiego ucha parametr ten może osiągnąć 

nawet 130 dB, warto ć stosowana w  -Audio sprawdza się u znakomitej więk-

szo ci populacji słuchaczy. atem biorąc pod uwagę niedoskonało ci ludzkiego 

narządu słuchu, możemy przyjąć, że zapis cyfrowy z powyższymi parametra-

mi zapewnia jako ć audio, którą mało kto będzie w stanie odróżnić od oryginału.  

Gdy pomnożymy częstotliwo ć próbkowania 44 100 Hz przez rozdzielczo ć 16 bitów/

próbkę oraz dwa kanały d więk stereo , otrzymamy warto ć 1 411,2 kbit/s 1,4 Mbps   

 okre lającą parametr zwany przepływno cią. o tego parametru, będącego miarą 

chwilowego natężenia strumienia danych, wrócimy dalej.

 wadą płyt audio CD
 jest ich stosunkowo niewielka pojemno ć. Jeden krążek jest w stanie pomie-

cić maksymalnie około 80 minut muzyki. Ponadto na takim no niku znajdziemy 

najczę ciej pojedynczy album ulubionego artysty, trwający krócej... A przecież 

chcieliby my mieć całą swoją muzykę przy sobie, zawsze. Gotową, by zabrzmieć 

po naci nięciu klawisza Play. hęć upakowania większej ilo ci materiału na płycie, 

dysku lub w pamięci odtwarzacza doprowadziła do opracowania wielu różnych 

formatów kompresji d więku. ormaty te możemy podzielić na stratne i bezstratne. 

Podstawową i najważniejszą różnicą między kompresją stratną a bezstratną jest to, 

że stosując tę ostatnią możemy powrócić do pierwotnej wersji danych, bez utraty 

jakiejkolwiek informacji.

P  pierwszego typu
jest najpopularniejszy format, a dokładniej algorytm kompresji d więku  MP3 

w zasadzie powinni my używać okre lenia MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3 . W przy-

padku tego formatu stosuje się przepływno ć o warto ci do 320 kbit/s. Jak widać, 

nawet przy wybraniu najłagodniejszych i najmniej rygorystycznych parametrów 

kompresji, plik wynikowy audio będzie około 4,4 raza mniejszy niż odpowiednik  

na kompakcie. I to bez zastosowanej dodatkowej kompresji bezstratnej, której podda-

wane są skompresowane dane przeanalizowanych pasm częstotliwo ciowych. 

Brzmi tajemniczo, więc dla analogii wyobra cie sobie np. 10 zdjęć w formacie RAW, 

które poddajemy konwersji do JPEG, a następnie pakujemy je archiwizerem, np. 

IP. Po rozpakowaniu otrzymamy dokładnie te same 10 plików, ale żadnego z nich 
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nie da się przywrócić do pierwotnej postaci RAW . W praktyce często stosuje się 

niższy bitrate oraz mechanizm BR  przepływno ci zmiennej. W rezultacie utwór 

skompresowany algorytmem MP3 może być znacząco mniejszy nawet kilkunasto-

krotnie , przy zachowaniu akceptowalnej nie dla wszystkich, rzecz jasna  jako ci.

 przykładem 
formatu bezstratnego jest ALA  Apple Lossless Audio odec . zięki jego zastoso-

waniu zyskujemy mniej więcej od 40 do 60  oszczędno ci miejsca przy zachowaniu 

pełnej jako ci ródłowych danych oraz możliwo ci rekonstrukcji pierwotnej postaci. 

Przepływno ć w formacie Apple Lossless jest odpowiednio niższa od tej, którą oferuje 

zapis na płycie -Audio, co jednak nie ma wpływu na jako ć. mniejszenie wielko-

ci pliku następuje dzięki algorytmowi analizującemu nadmiarowo ć informacji oraz 

m.in. użyciu mniejszej ilo ci bitów dla często występujących danych. Poniżej przed-

stawiam porównanie wielko ci tego samego albumu Mike Oldfield  Amarok  

w wersji nie skompresowanej, poddanego kompresji bezstratnej oraz stratnej.

Widać, że godzinny materiał to nieco ponad 600 MB bez kompresji. Konwersja  

do skompresowanego formatu bezstratnego ALA  pozwoliła oszczędzić 45 , dla 

formatu AA + zysk wyniósł już 80 , dla MP3 przy najlepszych parametrach  77 , 

a dla swego czasu najbardziej popularnego ustawienia  prawie 1 .
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Powyższy, mało naukowy i obarczony sporymi uproszczeniami wywód za co proszę 

o wybaczenie znawców tematu , ma za zadanie pomóc zytelnikom w dobraniu 

wła ciwego formatu audio do konkretnych zastosowań. Na potrzeby strony WWW 

zastosujemy grafiki w gorszej jako ci i niższej rozdzielczo ci, czego nie zrobimy 

w przypadku opracowywania materiału do druku lub prezentacji na wielkofor-

matowym billboardzie. Podobnie możemy pozwolić sobie na pewne kompromisy, 

słuchając muzyki w terenie, podczas treningu, jazdy pociągiem. Możliwo ci przeno-

nych odtwarzaczy, okoliczno ci odsłuchu, nasze skupienie, czy raczej rozproszenie, 

i inne aspekty skutecznie tuszują niedoskonało ci skompresowanego materiału. 

Przeciwnie gdy delektujemy się ulubionym dziełem muzycznym w domowym zaci-

szu, korzystając z zaawansowanego sprzętu Hi i, wszelkie braki zostaną bezlito nie 

uwypuklone i będą drażnić zmysł słuchu.

I  wiele formatów
stratnej kompresji d więku. Różnią się od siebie między innymi zastosowanym 

modelem psychoakustycznym, zakresem częstotliwo ci próbkowania, obsługiwaną 

liczbą kanałów, wydajno cią  zarówno w kwestii wielko ci pliku wynikowe-

go, jak i potrzeb sprzętowych do realizacji dekompresji, oraz przeznaczeniem. 

zęstotliwo ci sygnału ludzkiej mowy zawierają się w zakresie od 300 Hz do 8 kHz, 

nie ma więc sensu zajmować się warto ciami poza tym pasmem. Można tu zastoso-

wać dużo bardziej agresywną kompresję i otrzymać dane o stosunkowo niewielkim 

rozmiarze. Ale już w przypadku muzyki sprawa się komplikuje i rosną wymagania 

odno nie do zastosowanego algorytmu. o więcej, znaczenie ma również gatunek 

muzyczny: utwory rockowe, metal, jazz czy muzykę klasyczną trudniej skompre-

sować bez utraty dynamiki, szczegółów czy powietrza . użo mniej kapry ne  

są takie gatunki jak: pop, rap, hip-hop, disco, house i podobne. Należy o tym pamię-

tać, wybierając wyj ciowy format audio i parametry kompresji.

 przyjrzeć się,
 jakie formaty wspierane są na platformie Apple. W przypadku komputerów nie ma 

to specjalnie znaczenia, bo dla systemu OS  znajdziemy programy zdolne odtwo-

rzyć nawet najbardziej egzotyczne formaty. omy lnym grajkiem  na Maczkach 

jest iTunes  program lubiany przez jednych i  nienawidzony przez drugich.  

Bez dodatkowych zabiegów potrafi odtworzyć, zapisywać i konwertować pliki audio 

w następujących formatach:

a  Stratne:

 > MP3,

 > AA ,

b  Bezstratne:

 > AI
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 > WA

 > ALA

Je li to za mało, zawsze można wykorzystać systemowy uickTime Player, 

uzbrojony na dokładkę w poszerzające możliwo ci wtyczki plug-ins , jak np.: 

Telestream , pozwalający na odtwarzanie plików w formacie WMA Windows  

Media Audio .

 polecam 
odtwarzacz pod nazwą , który zagra pliki także w formatach, z którymi nawet 

nie miałem do czynienia: MP3, WA , LA , AA , M4A, MP1, MP2, MP4, APE, MP , 

S 2, AI , AI , OGG, SP , TTA, SN , IT, M, A , GBS, G M, KSS, SAP, GM.

Większy problem dotyczy pozostałych produktów Apple, takich jak iPhone, iPad, iPod 

czy Apple T . właszcza, gdy zapragniemy odtworzyć pliki d więkowe natywnie, 

z użyciem systemowych programów i usług. Wspólne dla tych urządzeń i  koszerne , 

są następujące formaty audio: AA  16 320 kbps , Protected AA  pliki ze sklepu 

iTunes Store zabezpieczone RM , HE-AA  1   AA +, MP3 16 320 kbps , MP3 

ariable Bit Rate, Audible formaty 2, 3, 4 , Apple Lossless, AI  i WA .

C   począć,
 gdy w nasze ręce trafi materiał skompresowany z użyciem kodeka, którego jabłuszka 

nie lubią  Skorzystać z konwertera. W Mac App Store jest wiele wietnych progra-

mów spełniających to zadanie. armowych i płatnych.

Osobi cie od wielu lat korzystam z rewelacyjnego   . Nawet bez zainsta-

lowania dodatkowej biblioteki Libsndfile potrafi rozprawić się z m.in. następującymi 

formatami:

 > Ogg  LA  . ac/.oga

 > Monkey s Audio .ape

 > Wa pack .w

 > TTA .tta

 > Shorten .shn  tylko SHN 3

 > AI , WA , itp.

  wyjściowych
jest równie obfita. Obsługa programu jest stosunkowo prosta, mimo że L  udostęp-

nia wiele zaawansowanych opcji, pozwalających na manipulowanie parametrami 

konwersji i kontrolę nad tym procesem.

http://www.telestream.net/flip4mac/overview.htm
http://coppertino.com/vox/mac
http://tmkk.undo.jp/xld/index_e.html
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R  

je li chcemy zapewnić sobie relatywnie najlepsze doznania słuchowe, a przy tym 

możliwie najlepiej wykorzystać pamięć dyskową w mobilnych grajkach, warto 

przygotować swoją fonotekę w różnych formatach, adekwatnie do  nazwijmy to  

 miejsca, czasu oraz sposobu ich konsumpcji. Pewnym punktem odniesienia 

mogą być formaty i parametry audio w sklepach z muzyką online np.: iTunes Store 

czy Google Music  oraz w serwisach streamingowych, np.: Spotify, Tidal, eezer 

czy Apple Music. Ten ostatni serwis stosuje kodek AA + zwany również HE-AA , 

High E ciency Ad anced Audio odec , ze zmiennym bitrate em do 256 kbps.  

ważam jednak, że i tak najlepiej samemu przygotować testowy materiał, uwzględ-

niający nasze muzyczne gusta i wykonać tzw. blind test  ocenić własnymi uszami, 

w jakim formacie i przy jakich ustawieniach utwory przestają brzmieć naturalnie.

Pamiętajmy, by nie popa ć w skrajno ci. Priorytetem jest przyjemno ć słucha-

nia, a na to większy wpływ ma odpowiedni repertuar, nie kilka herców czy bitów 

więcej. Audiofile i tak będą nami gardzić. Ostentacyjnie wydadzą absurdalnie duże 

pieniądze na metr kabla wygrzewanego w  wietle księżyca, zarzekając się przy tym,  

że oni słyszą ogromną różnicę .
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Od ponad pół roku cieszymy się z dostępu do muzyki za po rednictwem usłu-

gi Apple Music. Te miesiące pokazują, że implementacje tej usługi na urządzenia 

macierzyste firmy Apple nie przebiegają zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, 

a co dopiero na urządzenia innych producentów. Wsparcia nie otrzymało choć-

by Apple T  3G, które posiada akceptowane przez mnie cyfrowe złącze optyczne. 

Wsparcia nie otrzymał także mój streamer. Mimo że w pełni obsługuje on Spotify 

i Tidala, postanowiłem korzystać z Apple Music. Przestałem się łudzić, że co  się 

w tej materii zmieni w najbliższym czasie i postanowiłem wykorzystać Maca jako 

cyfrowe ródło d więku w moim systemie. Oczywi cie nie tylko na potrzeby słucha-

nia utworów z Apple Music, ale także całej cyfrowej biblioteki muzycznej.

S
Postanowiłem posłużyć się swoim Macbookiem, jednak ze względów praktycz-

nych polecam poszukać Maca Mini najlepiej ze sprawnym napędem optycznym,  

bo a nuż się jaka  płyta trafi , na którym będzie można odpalić iTunes w wersji 12  

by korzystać z Apple Music . Tak aby można go było postawić w jednym miejscu 

bez potrzeby stałego podłączania/rozłączania. Aby z naszych kolumn popłynął 

piękny d więk komputer dobrze jest podłączyć do zewnętrznego przetwornika 

cyfrowo-analogowego A . Takie rozwiązanie pozwoli osiągnąć zdecydowanie 

lepsze brzmienie. Na rynku są dostępne także urządzenia wzmacniacze zintegro-

wane, amplitunery, odtwarzacze / /BR , które posiadają wej cie cyfrowe  na 

wbudowane przetworniki. Wtedy można je do tego celu wykorzystać. Oczywi cie 

można też użyć przetwornika komputera i  wyj ć  z sygnałem analogowym z wyj cia 

słuchawkowego bezpo rednio na wzmacniacz zintegrowany lub amplituner. Jednak 

to ostatnie rozwiązanie zdecydowanie odradzam.
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Je li my licie poważnie o wykorzystaniu komputera jako serca systemu muzycznego 

i rozważacie zakup zewnętrznego A -a  szukajcie przetwornika z wbudowanym 

przedwzmacniaczem bąd  regulacją wyj cia. aje to możliwo ć rozbudowy syste-

mu poprzez np. podpięcia tylko wzmacniacza mocy zwanego potocznie  
, co jest rozwiązaniem efektywniejszym i tańszym w mojej ocenie. o połącze-

nia naszego Maca z przetwornikiem najlepiej wykorzystywać zamiast optycznego 

złącze SB. W większo ci przypadków będzie to rozwiązanie bezkonkurencyjne. 

Pieniądze zawsze należy wydawać rozsądnie, a za wydanymi pieniędzmi winna 

i ć konkretna poprawa jako ci. obrze jest więc urządzenie wypożyczyć do odsłu-

chów do domu wiele sklepów, także internetowych, pozwala na to nieodpłatnie  

lub po więcić trochę czasu i przetestować sprzęt w sklepie. 

 programowy
Teraz najwyższa pora na konfigurację naszego komputera. Maki od zawsze znane 

są z tego, że nie degradoują d więku tak jak systemy z Redmond. Musimy tylko 

zadbać o poprawne ustawienie wyj cia sygnału w ustawieniach Preferencje syste-

mowe/Dźwięk/Wyjście, aby było zgodne z urządzeniem wykorzystywanym w torze 

audio. Warto także rozejrzeć się za dodatkowym odtwarzaczem programowym,  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzmacniacz_mocy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzmacniacz_mocy
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gdyż iTunes mimo wielu zalet nie zawsze jest najlepszym wyborem. O kilku progra-

mach poczytacie w tym numerze Mój Mac Magazynu. Warto więc pobrać wersje 

testowe, porównać i zsynchronizować ze swoją biblioteką muzyczną

P
Na koniec warto zaopatrzyć się w wygodny pilot do zdalnego sterowania naszym 

zestawem. Może to być pilot, klawiatura bluetooth lub aplikacja na iOS. Osobi cie 

korzystam z aplikacji R , To bardzo uniwersalna apka, która doskonale sprawdzi 

się nie tylko w przypadku obsługi odtwarzacza plików audio, ale także w sterowaniu 

wieloma funkcjami komputera.

P
W ten sposób można uwić sobie bardzo fajne muzyczne gniazdo  z Makiem w głów-

nej roli. Pragnę przeprosić za do ć ogólnikowe potraktowanie tematu. Jednak aby 

wej ć w szczegóły, trzeba by zająć lwią  czę ć naszego magazynu. Pamiętajcie,  

że najważniejsza w tej całej zabawie jest muzyka. Im lepiej brzmi, tym więcej daje 

rado ci. la każdego to pojęcie znaczy co  innego. awsze można lepiej, zawsze 

można inaczej. Nie można wpadać w paranoję i w wy cig zbrojeń. ieszmy się 

zatem muzyką, zasiąd my wygodnie w fotelu i słuchajmy, słuchajmy...

https://itunes.apple.com/en/app/rowmote-pro-remote-control/id315316036?mt=8
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W przypadku d więku to możliwo ć odsłuchania tej samej tre ci w wielu pomiesz-

czeniach naraz. Trochę tak jak w markecie podczas przed wiątecznych zakupów, 

kiedy przechodzimy przez kolejne działy AG , butik z ciuchami , a wszędzie, nawet 

w toalecie, brzmi ta sama kolęda. We własnym domu również możemy osiągnąć 

to, że przemieszczając się między kuchnią, salonem i sypialnią, będziemy słyszeć  

tę samą nutę.

Najłatwiejszym, ale i najdroższym rozwiązaniem jest inwestycja w rozwiązanie 

specjalnie opracowanego dla naszej przestrzeni. By uniknąć problemów z monta-

żem, najlepiej, by było bezprzewodowe. Niestety, naprawdę fajne i dobre jako ciowo, 

np. Sonos o B O nie wspomnę nawet  kosztują sporo. Nic jednak nie stoi na prze-

szkodzie, by wykorzystać posiadany park maszynowy , a nawet tchnąć drugie życie 

w starsze urządzenia, które z odtwarzaniem muzyki poradzą sobie doskonale.

Dużo w tej materii ułatwia własno ciowa technologia Apple  AirPlay. To jedna 

z moich ulubionych rzeczy, które magicy w  upertino wprowadzili do swoich 

produktów. zi  wykorzystujemy ją do streamingu wideo, audio, klonowania ekra-

nu, a nawet do grania, sprowadzając iPhone a lub iPada do roli gamepada. Wszystko 

zaczęło się w 2004 roku, od d więku i AirTunes. Sze ć lat pó niej możliwo ci tech-

nologii znacznie zwiększono i przechrzczono na AirPlay.

 odtworzyć muzykę,
potrzeba dwóch elementów: nadajnika oraz odbiornika. zęsto jedno urządzenie 

wykonuje obie funkcje, o ile wyposażone jest w gło niki lub słuchawki. Sprawa się 

komplikuje, gdy d więk zechcemy przesłać bezprzewodowo. Komplikuje jeszcze 

bardziej przy kilku odbiornikach, mających zabrzmieć jednocze nie. Problemy 

stanowią m.in. wsparcie dla standardu przesyłu danych, pożądana jako ć d wię-

ku, wydajno ć nadajnika i odbiornika, zasięg oraz przepustowo ć sieci. Je li już 
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zdobędziemy urządzenia potrafiące się dogadać, to słabe ogniwo może wprowadzić 

opó nienia, błędy synchronizacji oraz przerwy związane z buforowaniem...

P  wszystkie nowe
oraz wiele starszych, np. iMac z 2008 roku  komputery Apple mają możliwo ć prze-

kierowywania strumienia audio na bezprzewodowy gło nik AirPlay. Tym ostatnim 

może być AirPort Express Base Station z podłączonymi np. kolumnami aktywny-

mi, Apple T  podpięte do telewizora lub amplitunera  oraz dowolny certyfikowany 

odbiornik AirPlay. Wyboru wyj cia dokonuje się w Preferencjach d więku można 

dokonać tego szybciej, klikając ikonę gło nika w belce menu indera, przy jedno-

czesnym wci nięciu klawisza Option Alt  .

 są tu dwa:
 > można wskazać tylko jeden odbiornik,

 > przekierowywane są wszystkie d więki generowane przez komputer, w tym 

alerty systemowe.

Pierwsze z powyższych łatwo wyeliminować, stosując odtwarzacz programowy, 

który potrafi wysłać muzykę do wielu odbiorników, np. iTunes. ruga kwestia jest 

dużo trudniejsza do osiągnięcia, toteż wrócę do niej w dalszej czę ci artykułu.
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iTunes. Ten program ma zapewne nie mniej przeciwników co sympatyków...  

Nie wspiera jednak wszystkich formatów. Ponadto idealnie byłoby móc odtwarzać 

audio z innych programów, witryn www, serwisów np. ouTube  itp.

Wła nie do takich celów Boy an Amstel/ anger o e stworzył wietną i niedrogą 

aplikację P .

P  wymaga
instalacji darmowego sterownika Sound ower. Program oferuje kontroler ułatwiający 

wybór odbiorników za pomocą skrótów klawiszy i komunikuje się z użytkownikiem 

m.in. w naszym rodzimym języku. la każdego odbiornika można selektywnie okre-

lać poziom gło no ci d więku. A dzięki instalacji Sound ower jako komponentu 

Porthole zwiększymy naszą prywatno ć, podczas używania Shazam do identyfikacji 

utworów  normalnie program ten nasłuchuje wszystkich d więków rejestrowa-

nych przez mikrofon komputera.

 dodać,
że Porthole można również zdalnie sterować. Nie ma co prawda dedykowanej aplika-

cji, ale zacnie sprawdza się   do recenzowanego przeze mnie w poprzednim 

numerze Mój Mac Magazynu  nified Remote.

https://www.dangercove.com/porthole/
https://www.unifiedremote.com/
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 a pecety?
Windows sam w sobie odbiorników AirPlay nie wspiera. Na szczę cie istnieje 

odpowiednik Porthole, aplikacja T , której autorem jest Saurabh Bhateja/

BreakfreeAudio.

Program oferuje sporo, np. dopasowanie opó nień, automatyczne podłączanie  

do wykrytych odbiorników AirPlay czy trójzakresową korekcję d więku.

dalne sterowanie TuneBlade zapewnia apka dla iOS w wersji min. 7.1  pod nazwą 

R   T , dostępna od pewnego czasu kompletnie za darmo In-app 

purchase pozwala na bezpłatne odblokowanie kontroli poziomu gło no ci .

   
jako nadajniki dźwięku
mamy załatwione. Warto jednak wiedzieć, czy i jak można wykorzystać komputer 

jako odbiornik AirPlay. Oczywi cie, że można  Na obie platformy znajdziemy sporo 

różnych aplikacji pełniących funkcję serwera AirPlay.

Osobi cie polecam S  , który w ród wielu zalet oferuje możliwo ć utwo-

rzenia na komputerze bezstratnego odbiornika AirPlay audio normalnie d więk  

np. z iPhone a jest przesyłany po uprzedniej kompresji do formatu AA .

http://tuneblade.com/
https://itunes.apple.com/pl/app/remote-for-tuneblade/id910930210?mt=8
http://www.airserver.com/


51TE T IESI C

la systemu Windows ciekawą alternatywą jest również program T ,  

od  ponownie  BreakfreeAudio.

Odpowiednio skonfigurowane TuneAero wraz z TuneBlade opcja irtual e ice 

Loopback  pozwala na obsługę wielu strumieni AirPlay Multi one AirPlay Audio .

Podobnie jak w przypadku OS   iPhone, iPad lub iPod touch mogą przesyłać 

bezprzewodowo audio na odbiornik AirPlay  ale tylko jeden w tym samym czasie. 

Apple nie pozwala na publikowanie w App Store apek umożliwiających odbiór stru-

mienia AirPlay nadawanego przez inny odbiornik. Technicznie jest to możliwe, czego 

dowodem są apki typu Air loat, dostępne poza oficjalnym sklepem Apple. Niestety 

instalacja takowych wymaga poddania urządzenia procesowi zwanemu Jailbreak 

bąd  zastosowania innego sposobu umożliwiającego tzw. sideloading. Mimo to jest 

kilka rozwiązań, które pozwolą odtworzyć ten sam utwór na wielu i rządzeniach. 

Moim zdaniem najlepiej sprawdza się w tym zadaniu S , od dewelopera ukry-

wającego się pod nazwą supertask.

Seedio wymaga iOS w wersji 6.0 lub nowszej choć i na starszą wersję iOS można 

pobrać apkę  mnie się udało zrobić na iPadzie 1G z systemem w wersji 5.1.1 , 

wspiera iPhone, iPad oraz iPod touch oraz występuje w dwóch wersjach:   

 działającej zarówno w trybie nadajnika, jak i odbiornika, oraz   tylko 

odbiornik.

Wersja płatna wspiera zasoby d więkowe pochodzące z następujących ródeł: biblio-

teka utworów w urządzeniu, serwis ouTube, serwis Sound loud, łącze osobiste  

ustom stream RLs . Aktywacja dwóch ostatnich ródeł wymaga dokonania opłaty 

http://tuneaero.com/
http://seedio-app.com
https://itunes.apple.com/pl/app/seedio/id546283234?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/seedio-free/id550878366?mt=8
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wewnątrz aplikacji. Przy większej ilo ci odbiorników czasem występują nieznacz-

ne opó nienia w odtwarzaniu. ajną rzeczą jest to, że Seedio zadziała, nawet gdy 

nie mamy żadnego punktu dostępowego Wi i. W tym wypadku wystarczy stację 

nadawczą  skonfigurować jako hotspot osobisty i podłączyć się doń odbiornikami. 

Impreza gotowa.

 ciekawym rozwiązaniem 
jest darmowy , za którym stoi Amp Me inc. Apka działa na iPhonie, iPadzie 

i iPodzie touch z systemem iOS w wersji minimum 8.0 i   co ciekawe  również 

na urządzeniach z Androidem 4.1 lub nowszym. Tu możemy odtworzyć audio tylko 

z pamięci urządzenia oraz serwisu Sound loud.

P  zainstalowaniu 
 na kilku urządzeniach z iOS okre lamy, które będzie nadawać i które będą 

odbierać. W porównaniu z Seedio, AmpMe wypada odrobinę gorzej pod wzglę-

dem jako ci d więku. Problem stanowić może również synchronizacja urządzeń  

 w tym celu apka wykorzystuje mikrofon swoją drogą, to do ć oryginalny pomysł .

W obrębie tej samej platformy, realizacja multiroom audio nie jest  jak widać 

 skomplikowanym w realizacji, ani też specjalnie rujnującym budżet przedsięwzię-

ciem. Można z powodzeniem zaprząc do pracy starsze komputery, oraz urządzenia 

mobilne, które z różnych względów popadły w niełaskę.

http://www.ampme.com/
https://itunes.apple.com/pl/app/ampme/id986905979?mt=8
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Sprawa wygląda inaczej w przypadku rodowiska heterogenicznego. la osiągnię-

cia d więkowej symbiozy między OS , iOS oraz Windows, a także możliwo ci 

transmisji audio z komputera do kilku odbiorników AirPlay, należy nabyć genial-

ne oprogramowanie firmy Rogue Amoeba  . Ten program, dostępny jako 

nadajnik  zarówno na Maki jak i P , potrafi ponadto sprytnie przekierować audio 

z konkretnej aplikacji  czego nie potrafią ani Porthole, ani TuneBlade. zięki temu 

możliwe jest np.: odtwarzanie cieżki d więkowego filmu na ouTube, zasobów 

Apple Music oraz innych serwisów streamingowych.

Lista odbiorników Airfoil jest , a co najważniejsze, dzięki apce  S   

praktycznie każde mobilne urządzenie z systemem iOS 7.0 lub nowszym będzie 

mogło odbierać strumień audio  Starsze urządzenia z iOS 4/5 i 6  odnajdą się w tej roli 

po zainstalowaniu  S  T . o więcej, Airfoil Speakers potrafią zamienić 

w odbiornik również urządzenia z Androidem 2.3+ , a także komputery pracujące 

pod różnymi dystrybucjami systemu Linux.

Program Rogue Amoeba cechują jak zresztą wszystkie ich produkty : duże możliwo-

ci, wysoka jako ć, estetyka oraz... cena. Instalacja programu bez klucza rejestracji 

pozwala na dziesięciominutowy test transmisji. Po upływie tego czasu sygnał audio 

zostaje zniekształcony przez irytujący szum. a to rezultaty pracy Airfoil wyso-

ka jako ć, brak opó nień, wygoda obsługi , są naprawdę imponujące i całkowicie 

uzasadniają koszt zakupu tego oprogramowania. Byłem pozytywnie zaskoczony, 

gdy czterna cie  odbiorników zagrało równocze nie w moim mieszkaniu. robna 

uwaga: warto pamiętać o zasilaniu mobilnych urządzeń, bateria w iPhone ach oraz 

iPadach szybko traci swój ładunek.

https://www.rogueamoeba.com/airfoil/
https://www.rogueamoeba.com/airfoil/speakers.php
https://itunes.apple.com/pl/app/airfoil-satellite/id1015554329?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/airfoil-speakers-touch/id311357351?mt=8
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W  App Store znajdziemy też pilota obsługującego zdalnie Airfoil na Maku  

lub pececie  R   . Apka jest  i wymaga iOS 4.3 lub nowszego  

oraz zainstalowania dodatkowego programu na komputerach.

  stronę, 
tzn. z odtwarzaniem audio z iOS na wielu odbiornikach pracujących pod iOS/OS /

Windows, jest słabo. Rozwiązaniem o niewykorzystanym według mnie potencjale, 

które zwróciło moją uwagę, jest E  R  P   od Logit Ltd.

Wymagania: S   lub Android 4.1+. Niestety, aplikacja już na starcie jest droga, 

a więcej niż 4 odbiorniki i wsparcie dodatkowych ródeł d więku to konieczno ć uisz-

czenia dodatkowych opłat. Nie polubiłem się z tym rozwiązaniem, choć absolutnie 

go nie dyskwalifikuję. Można zapoznać się z    apka wykonana 

jest estetycznie, a na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie intuicyjnej i przemy la-

nej, jednak ograniczenia nie pozwalają na zweryfikowanie pełni możliwo ci.

 opisane w tym tekście
 remedia działają bez zarzutu w lokalnej sieci Wi i. Nie posiadam gło ników z inter-

fejsem Bluetooth, więc nie zaryzykuję utraty któregokolwiek organu, gwarantując, 

że wykorzystanie tego typu połączenia będzie równie bezproblemowe.

Pomimo stosunkowo szerokiej oferty oprogramowania osobi cie z wielkim zado-

woleniem przyjąłbym implementację multiroom audio, zrealizowaną przez Apple  

na poziomie usług systemowych. Tymczasem zachęcam zytelników do własnousz-

nego  przekonania się, jak zebrane wyżej rozwiązania sprawują się w konkretnym 

rodowisku. Naprawdę warto. A muzyka już zawsze i wszędzie będzie z Wami.

https://itunes.apple.com/pl/app/remoteless-for-airfoil-airfoil/id638385439?mt=8
http://www.remoteless.no/airfoil/index.html
http://www.whaale.com/
https://itunes.apple.com/pl/app/multiroom-music-radio-player/id663776918?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/whaale-music-radio-disco-player/id625829705?mt=8
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Tło dla pracy jest wyjątkowo ważnym elementem, który ma bezpo rednie prze-

łożenie na jej efekt. zę ć osób preferuje kompletną ciszę, inni lubią szum i gwar 

kawiarnianych wnętrz, są też i tacy, którzy maksymalną produktywno ć osiąga-

ją przy d więkach natury. Ja należę do innej grupy, celowo pominiętej wcze niej, 

a jednak wydaje mi się, że najliczniejszej. Tej, dla której nieodłącznym elementem 

pracy jest dobiegająca z gło ników muzyka.

  miejscu 
zastanawia mnie szczególnie jedna kwestia: czy wybieracie repertuar, który Wam 

towarzyszy, czy oddajecie się przypadkowo ci radia lub playlist serwowanych 

z automatu przez usługi streamingowe. Ja od pewnego czasu przykładam coraz 

większą wagę do tego, jaka muzyka wspomaga moją pracę. Wcze niej były to oczy-

wi cie albumy, które posiadam w mojej kolekcji i każda z tych płyt wydawała mi się 

odpowiednia. Ostatecznie zawarto ć mojego zbioru nie była dziełem przypadku.  

Teraz jednak mocno ograniczam repertuar, a nawet miało mogę powiedzieć,  

że okroiłem go do absolutnego minimum.

P  że wyjaśnię
Wam to na przykładzie pisania, które zajmuje sporą czę ć mojego czasu i stanowi 

codzienny punkt w ród obowiązków. Jest to czynno ć, która wymaga pewnego 

nastroju i stanu umysłu, pozwalającego bez większych przeszkód i blokad prze-

lewać słowa na ekran monitora. odatkowo nie jest wskazane, aby dochodziło  

do rozproszeń. Nie chodzi mi tutaj o to, co dzieje się dookoła, a raczej stan wyciszenia 
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umysłu. Tutaj ważne jest aby muzyka nie niszczyła Waszego skupienia, nie ma ona 

sprawiać w tym momencie, że chce Wam się piewać ulubiony refren czy podska-

kiwać w jej rytmie. Ma stać się dla Was tłem, katalizatorem bod ców i impulsem do 

uzewnętrznienia kreatywno ci.

  względu jedyne,
co towarzyszy mi w pisaniu, a także w trakcie innych zadań, które wymagają mojego 

pełnego skupienia, to muzyka zbliżona do ambientu. Playlista jest bardzo skrupu-

latnie uzupełniana. Stałym jej punktem jest cieżka d więkowa z gry Monument 

alley. Jest to synonim muzyki tła, minimalistycznego brzmienia, które nie ataku-

je, a wypływa z gło ników, tworząc dookoła strefę ciszy i  relaksu. okładając  

do tego pracę w słuchawkach, która całkowicie izoluje mnie od wiata zewnętrzne-

go, stanowi to zestaw doskonały.

 u siebie
przechodzenie w tryb pisania . Moja wiadomo ć na tyle przyzwyczaiła się do tych 

wybranych utworów, że kiedy zaczynają dobiegać one do moich uszu, automatycz-

nie wzmaga się we mnie ta redaktorska natura i skupiam swoje my li wokół tego, 

co planuję w danej chwili napisać. Nie od dzi  wiadomo, jak olbrzymi wpływ na 

produktywno ć ma odpowiedni nawyk. Wła nie dzięki dobrze dobranej muzyce, 

która naturalnie aktywuje mnie do tej specyficznej pracy, nawyk ten nabiera siły, 

a samo wykonanie czynno ci staje się naturalne.

 jest, 
aby wybrana przez Was muzyka była Wam doskonale znana, nie uzupełniajcie takiej 

listy ze zbyt dużą częstotliwo cią. Nie może być nużąca i musi stanowić dobre tło. 

Wła nie dlatego doskonale nadają się tutaj utwory z gatunku ambient. O ile możecie 

jej nie trawić w normalnych warunkach, o tyle siadając do pracy warto spróbować 

jej posłuchać. Pozwólcie, by była dla Was tylko i wyłącznie tłem. Jeżeli nie wiecie, 

od czego zacząć, to polecam wspomniany wcze niej O.S.T. z gry Monument alley 

lub album oid ance projektu 36.

  wyobrazić sobie 
produktywnie spędzony dzień z pominięciem odpowiedniego tła w postaci muzy-

ki. Prawdopodobnie lata pracy w towarzystwie ulubionych utworów wytworzyły 

we mnie ten nawyk. Wiem jednak, że staranne dobranie repertuaru potrafi jeszcze 

bardziej wspomóc realizację codziennych zadań. Spróbujcie, zdecydowanie warto.
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zy w ród czytelników są jeszcze osoby nie korzystające z usług streamingu audio  

My lę, że tak. A nawet je li opłacają serwisy pokroju Spotify, Tidal, eezer czy Apple 

Music, to zapewne uzupełniają braki w zasobach muzycznych, dodając unikato-

we i wzbudzające sentyment krążki do fonoteki iTunes bąd  innego ulubionego 

odtwarzacza.

P   dwóch latach 
od debiutu na polskim rynku przestałem wspierać finansowo usługę Spotify. Konto 

Premium oferuje dużo i  jak na nasze warunki jest bardzo przystępne cenowo,  

ale kilka powodów wpłynęło na moją decyzję, mianowicie między innymi:

 > brak opcji strumieniowania w formacie bezstratnym,

 > niepełna i niestabilna oferta albumów dzieł wielu wykonawców brak w bazie 

utworów  niektóre albumy są przez jaki  czas, a  pó niej znikają  wiem,  

że to nie wina Spotify, tylko autorów/producentów/dystrybutorów, ale mnie jako 

klienta nie powinno to obchodzić ,

 > uzależnienie od skądinąd wietnej funkcji Odkryj, która z jednej strony pozwoliła 

na zapoznanie się z kompletnie obcą mi twórczo cią, a z drugiej spowodowała, 

że praktycznie przestałem słuchać swoich faworytów i ich dorobku.
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Podczas korzystania ze Spotify zdążyłem poznać alternatywy: Tidal Premium oraz 

Hi i wcze niej WiMP , korzystałem przez rok z iTunes Match, a od chwili gdy 

w Polsce stało się dostępne  prawie kompletnie przerzuciłem się na Apple Music. 

laczego prawie  O tym niżej.

  zastrzeżeń
 co do jako ci muzyki serwowanej w Apple Music, jednak mimo poka nego katalogu 

albumów rzekomo ponad 43 miliony utworów  często trafiam na braki w reper-

tuarze, który znam, który sobie cenię i który chciałbym widzieć w cało ci. Taylor 

Swift, One irection czy Justin Bieber to zdecydowanie nie moja bajka.

Przez lata dorobiłem się sporej kolekcji audio . Nie pamiętam, kiedy ostatni raz 

włożyłem płytę do odtwarzacza. Pewnie dlatego, że napęd optyczny ostał się już 

tylko w pececie... Przezornie zripowałem wcze niej całą muzykę do różnych forma-

tów. rzucone z opalizujących krążków dane zajmowały sporo miejsca na dyskach, 

dlatego korzystając z szybszego łącza do Internetu oraz atrakcyjnych promocji  

na przestrzeń w chmurze, umie ciłem tam najcenniejsze zbiory. Gwoli cisło ci 

wykorzystałem do tego celu ropboksa, Google ri e, Box, oraz w największym 

chyba stopniu  One ri e.

Po co ta zabawa, skoro problem wietnie powinna rozwiązać usługa iTunes Match  

Między innymi po to, by obniżyć koszty, dodatkowe 25  rocznie można skonsumować  
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inaczej. Kolejna rzecz to wspierane formaty. iTunes Match radzi sobie z MP3, AI , 

WA , MPEG-4, AA  oraz Apple Lossless ALA . Niestety, brakuje wsparcia dla formatu 

LA . Tak się składa, że sporą czę ć albumów posiadam wła nie w tym bezstratnym 

formacie. Owszem, mógłbym zaprząc do pracy L  lub inny konwerter. Postanowiłem 

jednak poszukać rozwiązania, które od tego dodatkowego zajęcia mnie uwolni.  

Po dłuższych poszukiwaniach i testach wybrałem apkę C  P   Music Player 

and ownloader for ropbox, One ri e and Google ri e.

 wyjaśnienie: 
muzykę odtwarzam głównie na iPhonie. W terenie uszy zatykam słuchawkami 

dokanałowymi, względnie podłączam telefon do systemu audio w samochodzie. 

W domu odgrywane d więki przekierowuję z pomocą AirPlay na gło niki Edifier 

R2600, podpięte do AirPort Express.  tego powodu moje potrzeby praktycznie 

całkowicie rozwiązuje aplikacja na platformę iOS.

Program występuje w dwóch wersjach: płatnej  Pro, oraz darmowej. Ograniczenia 

wersji bezpłatnej:

 > limit utworów w folderach oraz playlistach,

 > nie pozwala na pobieranie muzyki na urządzenie,

 > nie umożliwia tworzenia globalnej fonoteki,

 > niedostępny scrobbling Last.fm.

Pełna wersja to koszt 3,  . o wyróżnia produkt  S   na tle 

konkurencji  Przede wszystkim wsparcie dla LA . Rozmawiając z  autorem,  

https://itunes.apple.com/pl/app/cloudbeats-pro-music-player/id573192227?l=pl&mt=8
http://www.cloudbeatsapp.com
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dowiedziałem się, że audio w takim formacie jest dekodowane w locie do WA .  

Po drodze nie odbywa się żadna kompresja, która mogłaby mieć negatywny wpływ na 

jako ć d więku co ma miejsce np. w usłudze StreamNation, gdzie audio w formatach 

bezstratnych jest przesyłane strumieniowo po obniżeniu bitrate do maksymalnie 

320 kbps .

C  P  oferuje:
 > Sleep Timer  dzięki któremu można wyłączyć odgrywanie po ustawionym 

czasie,

 > obsługa formatów MP3, AA , M4A ALA , AI ,

 > pobieranie utworów do pamięci i rządzenia, gdy wybieramy się w rejony  

bez sensownego zasięgu lub wyczerpali my limit transferu danych O ine ,

 > tworzenie list bazujących na zasobach muzycznych rozproszonych po różnych 

usługach sieciowych Playlists ,

 > wsparcie dla dysków sieciowych w chmurze: ropbox, Box, Google ri e, 

One ri e, Mediafire,

 > wsparcie dla own loud ta interesująca opcja pozwala na streaming wyłącznie 

w formatach MP3 oraz M4A  oraz innych rozwiązań wykorzystujących technolo-

gię web A   jak np. NAS-y Network Attached Storage  znanych producentów: 

Synology, NAP czy Western igital wybrane modele ,
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 > wykorzystanie systemowej funkcji AirPlay oraz obsługa odbiorników Bluetooth,

 > odtwarzanie w pętli Repeat all/one  oraz losowo Shu e ,

 > zmianę szybko ci odtwarzania, dodawanie znaczników Bookmarks  oraz prze-

skakiwanie o 10 i 30 sekund do tyłu i przodu  użyteczna sprawa przy podcastach 

i audiobookach,

 > przeszukiwanie zasobów muzycznych wg artysty, albumu lub gatunku, wyszu-

kiwanie Spotlight w iOS ,

 > wy wietlanie okładki albumu/utworu,

 > zróżnicowanie wykorzystania transmisji komórkowej oraz Wi i,

 > odtwarzanie w tle oraz przyciski sterowania na zblokowanym ekranie,

 > odtwarzanie bez przerw między utworami idealne przy nagraniach 

koncertowych ,

 > możliwo ć zapamiętania miejsca, w którym przerwano odsłuch,

 > osobiste Radio, bazujące na fonotekach w chmurze,

 > scrobbling danych utworów w serwisie Last.fm,

 > obsługa plików i folderów udostępnionych  możemy słuchać utworów innej osoby,

 > automatyczne skanowanie dysków w chmurze i dodawanie znalezionych utwo-

rów do fonoteki My Library ,

 > obsługa gestami Odtwórz, Pauza, Następny, Poprzedni ,

 > ulubione foldery, by przyspieszyć dostęp do muzyki najczę ciej i najchętniej 

odgrywanej,

 > aplikacja uniwersalna, na małe i duże urządzenia z iOS na pokładzie.
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C    CloudBeats Pro?
 > nie wspiera serwisu Google Music,

 > nie można zarządzać plikami bezpo rednio w apce/na urządzeniu kopiowanie, 

przenoszenie, zmiana nazwy ,

 > nie odtwarza utworów zakupionych w sklepie iTunes, posiadających zabezpie-

czenie RM.

ałkiem poka ne możliwo ci, prawda  Mnie brakuje w zasadzie tylko wsparcia  

dla streamingu z udziałów A P Apple iling Protocol , czyli np. plików zmagazyno-

wanych na dysku Time apsule. Przydałaby się jeszcze obsługa arkuszy .cue  bez 

tego nie da się niestety selektywnie odtwarzać utworów z albumów zripowanych 

do pojedynczego pliku LA .

Liczę, że autor będzie nadal swoją apkę udoskonalać i prędzej czy pó niej wyżej 

wymienione opcje pojawią się w  loudBeats Pro, z którego użytkowania jestem 

bardzo zadowolony. Program działa szybko, stabilnie, posiada intuicyjny i estetycz-

ny interfejs. Jako ci odtwarzania muzyki  bez zarzutu. To wietne uzupełnienie 

Apple Music. Alternatywa w połączeniu z popularnymi usługami dysków siecio-

wych  dla iTunes Match i tani sposób na odzyskanie przestrzeni dysków twardych. 

o więcej, zdalnie składowanej muzyki może słuchać jednocze nie wiele osób,  

na różnych odbiornikach i według własnego słyszymisię . Bez pakietu rodzinnego.

Aktualizacja. Już po napisania tego tekstu pojawiło się uaktualnienie loudBeats 

Pro. Teraz apkę wzbogacono o  synchronizację playlist między urządzeniami.  

Gdy muzykę odtwarzamy tylko na jednym, nowa funkcja sprawdzi się jako mecha-

nizm kopii zapasowej. Ponadto od teraz w  programie da się pobierać foldery 

z muzyką, które zawierają podfoldery. Ostatnia nowo ć: older Radio Mix  losowe 

odtwarzanie muzyki z folderów i podfolderów.
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adnym odkryciem nie jest fakt, iż nasze maczki doskonale sprawdzają się w roli 

ródła odtwarzania d więku. Podłączamy do nich słuchawki, wzmacniacze, ampli-

tunery, zestawy gło nikowe, przetworniki... Możliwo ci są bardzo szerokie.

o odtwarzania owych d więków najczę ciej wykorzystujemy iTunes, gdyż jest 

to podstawowy i  dostarczany z  systemem operacyjnym odtwarzacz. Jednak 

iTunes traktowany jako odtwarzacz audio nie jest idealny. Posiada ograniczenia 

związane z brakiem obsługi popularnych formatów plików audio, przeładowa-

ny interfejs, a przede wszystkim mankamenty brzmieniowe. Jednak na iTunes 

wiat się nie kończy i dlatego postanowiłem przedstawić Wam Audir anę Plus.  

Odtwarzacz, który wiele zmienia w sposobie słuchania muzyki.

 w jednym
 programu możemy korzystać na dwa sposoby. Pierwszym, w trybie integracji 

z iTunes. To sposób, który pozwala wykorzystywać zalety organizacji plików aplika-

cji Apple bez znaczącego zmieniania przyzwyczajeń użytkownika. Audir ana Plus 

przyjmuje wtedy postać dodatkowego eleganckiego odtwarzacza stacjonarnego, 

który cieszy oko na pulpicie.

rugi tryb to firmowy  interfejs programu, który jest prosty i przejrzysty. aje nam 

możliwo ć podłączenia i organizacji swojej biblioteki muzycznej, wraz z tworze-

niem playlist i zarządzaniem nimi. Audir ana Plus obsługuje praktycznie wszystkie 

popularne formaty audio z  S  włącznie. o sterowania biblioteką można wykorzy-

stać dedykowaną   S , lecz niestety dodatkowo płatną i drogą ,  euro .
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C   wewnątrz
Producenci oprogramowania wykorzystali wiele technologii, aby zapewnić jak 

najlepszą jako ć d więku. Jest to możliwo ć ominięcia niskopoziomowego interfej-

su oreAudio, by skrócić drogę sygnału w trybie irect, lub z pominięciem miksera 

audio w trybie Integer. Audir ana Plus ma także możliwo ć wyłączenia wszelkich 

usług systemowych pracujących w tle, które mogą wpłynąć negatywnie na d więk, 

a w trybie Exclusi e zapobiega uruchamianiu jakichkolwiek d więków pochodzą-

cych z innych aplikacji. odatkowo utwory ładowane są bezpo rednio do pamięci 

RAM komputera. Nie le, ale jak to wygląda w rzeczywisto ci  O tym za chwilę.

Muzyka prezentowana w Audir anie Plus robi doskonałe wrażenie. Pełna deta-

li, szeroka scena muzyczna z dobrą separacją instrumentów i  wietnym basem  

to pierwsze, co rzuca się w uszy  po przesiadce z iTunes. Nie trzeba wielu lepych 

testów i szczegółowych porównań, aby się upewnić, czy różnice w brzmieniu 

faktycznie istnieją i nie jest to tylko efekt autosugestii. zuć, że Audir ana Plus je 

porządkuje. Równowaga tonalna jest wręcz namacalna  i żadne pasmo nie jest 
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specjalnie faworyzowane. Średni zakres spaja czyste i d więczne wysokie tony oraz 

szybki i sprężysty bas. Audir ana w mojej ocenie nie jest odtwarzaczem do końca 

neutralnym, gdyż barwa d więku jest delikatnie ocieplona, ale nie jest to typowo 

analogowy charakter brzmienia.

Na stronie   dostępna jest 15-dniowa w pełni funkcjonal-

na wersja testowa aplikacji. Warto ją pobrać, choćby po to, aby poznać możliwo ci 

odtwarzacza i przetestować go z własną biblioteką muzyczną.

P
Audir ana Plus to bardzo dobry odtwarzacz muzyczny dla OS . Wyróżnia go 

doskonałe brzmienie, prostota obsługi oraz szerokie możliwo ci konfiguracji.  

zego chcieć więcej  Jednak jest co , czego mi bardzo brakuje. To brak dobrego 

wsparcia dla streamingu. Odtwarzacz w dniu pisania tej recenzji występujący 

w wersji 2.3  obsługuje jedynie platformę , niestety nie działającą jeszcze 

w Polsce. Brak w niej integracji z Apple Music, Spotify czy Tidal. Wierzę, że sytu-

acja się niebawem zmieni, gdyż dodanie takiej funkcjonalno ci byłoby dla mnie 

bezwzględnym argumentem zakupowym. Tym bardziej że Audir ana Plus do tanich 

nie należy i kosztuje 5  euro. zy warto zatem wydać taką kwotę na odtwarzacz do 

komputera  Na to pytanie należy sobie odpowiedzieć po zakończeniu okresu testo-

wego i po powrocie do iTunes. Jestem przekonany, że czytelnicy, którzy zasmakują 

w doskonałym brzmieniu, oferowanym przez Audir anę Plus poważnie się zastano-

wią. Natomiast wszyscy i, którzy nie poczują różnicy będą mieli czyste sumienie : .

ITR

CE
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Audir ana Plus

5  

www.audir ana.com

 + Wysoka jako ć prezentowanego d więku
 + Obsługa wielu formatów
 + Tryb integracji z iTunes

 Brak integracji  
z Apple Music

 osyć wysoka cena

CE

CE

http://www.audirvana.com
http://www.qobuz.com/fr-fr/discover
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Ostatnimi czasy dzieją się dziwne rzeczy. a każdym razem gdy wymy lę sobie jaki  

problem, nagle pojawia się zupełnie nowe oprogramowanie, które go rozwiązuje. 

Tak wła nie było również z Loopback od Rogue Amoeba.

  początku 
muszę napisać, że program Loopback przyda się wyjątkowo skromnej liczbie odbior-

ców. Wykonuje pewne ci le okre lone działania, robi to bardzo dobrze i z uwagi 

na to wszystko jest do ć drogi. edykowany software musi kosztować, bo liczba 

osób, które być może go kupią, jest niska. W tym przypadku mówimy o kwocie . 

Przejd my jednak do konkretów.

Loopback to malutki program, który łączy kilka ródeł d więku w jedno. Wej ciem 

d więku może być zarówno aplikacja, jak i urządzenie podpięte do komputera. I na 

tym kończą się możliwo ci tego programiku. Jego możliwo ci można porównać do 

miksera audio, dzięki któremu możemy sterować, w którą stronę i na jaką cież-

kę kierujemy nasz sygnał audio. Poniżej staram się przedstawić kilka możliwo ci 

wykorzystania tej aplikacji.

Najpierw opiszę jaki efekt chciałem osiągnąć w moim przypadku. Gdy nagrywam 

podcast, to, co mówię do mikrofonu, jest zapisywane do pliku audio. To, co mówi mój 

go ć, jest zapisywane do osobnego pliku audio. Rozmawiam przez Skype, słyszymy 

się nawzajem  standard, nie ma w tym żadnej magii. o nagrywania korzystam 

z Audio Hijack od firmy  Rogue Amoeba. :  Moją konfigurację do nagrywania podca-

stu możesz zobaczyć na poniższym zrzucie ekranu.
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  nagrań 
chciałem włączyć jedną dodatkową składową  program do odtwarzania jingli. 

Oczywi cie mogłem dodawać je pó niej w postprodukcji, ale nie taka była idea. 

hciałem, by te jingle, na żywo, słyszał mój rozmówca. Był to pomysł na urozma-

icenie audycji. Oprócz jingli oczywi cie można byłoby puszczać inne, wcze niej 

przygotowane pliki audio. Generalnie chciałem dać sobie możliwo ć tworzenia 

amatorskiego nagrania radiowego.

Rozwiązaniem tego problemu był odpowiedni mikser, dzięki któremu stworzyłbym 

tzw. mix minus. Wiązałoby się to z zakupem miksera, kilku kabli, przej ciówki/

rozgałęziacza oraz ewentualnie rekordera zewnętrznego. Budżet takiej operacji to 

ponad 1000 zł oraz mnóstwo miejsca zajętego na biurku. Ani jedno, ani drugie mi 

się nie u miechało. Oczywi cie mikser i rekorder dałyby kolejne, fajne możliwo ci 

ale na nich mi nie zależało. Loopback rozwiązał mój problem w 100 .

 całego setupu 
zajęła mi około 2 minut, wliczając czas na przemy lenie, czy chcę odpalić manual 

programu, czy jednak poradzę sobie samemu. Jak widać na powyższym zrzucie, 

wystarczyło stworzyć nowe wirtualne urządzenie audio, a pó niej podpiąć pod 

niego wybrane ródła  w moim przypadku mikrofon oraz aplikację do szybkiego 

odpalania jingli. aznaczenie opcji mute audio sources  powoduje, że do naszych 

słuchawek nie trafią d więki z danego wirtualnego urządzenia. odatkowo może-

my zaznaczyć monitorowanie d więku wypuszczanego przez wirtualne urządzenie 
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audio na wybranym sprzęcie. Na koniec wystarczyło tylko przetestować, czy wszyst-

ko działa. Pierwszy test był udany  operacja zakończyła się pomy lnie. Należało 

tylko pamiętać, żeby w Skype ustawić odpowiednie urządzenie wej ciowe. Aby nasz 

słuchacz słyszał, co do niego mówimy, trzeba mu wysłać zarówno d więk z naszego 

mikrofonu, jak i ten generowany przez program do jingli. W związku z tym w usta-

wieniach Skype wybrałem mikrofon Loopback Audio .

P  to tylko jedna z gałęzi, 
w  której aplikacja od Rogue Amoeba ma rację  bytu. Najlepsze w  nim jest to,  

że rozpoznaje każde ródło d więku. Niezależnie od tego, czy jest to jaka  apli-

kacja czy fizyczny sprzęt. W dodatku można łączyć je w zupełnie dowolne pary  

ale nie tylko, ponieważ pod jedno wirtualne audio można podpiąć dowolną liczbę 

ródeł d więku. o możemy zrobić dzięki takiemu połączeniu  Na przykład może-

my nadawać audycję radiową na żywo. W takim przypadku potrzebujemy przecież 

jednej, finalnej cieżki wychodzącej z naszego komputera. iekawym zastosowa-

niem jest również nagrywanie gameplayów z komentarzem naszym  lub wielu 

osób. Możliwo ci są szerokie., ponieważ możemy dowolnie przekazywać d więk 

z aplikacji do aplikacji. odatkowo interfejs jest bardzo prosty w obsłudze, dzięki 

czemu każdy amator poradzi sobie z rozwiązaniem własnego problemu związanego 

z kierowaniem sygnału audio w odpowiednie miejsce.
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la większo ci użytkowników systemów iOS i OS  synonimem słowa dziennik 

jest aplikacja ay One. Od kilku tygodni możemy cieszyć się jej najnowszą odsło-

ną, która została oznaczona numerem dwa. W pierwszej chwili zastanawiałem się, 

co można poprawić w apce, która od kilku lat spełniała swoje zadanie w doskona-

ły sposób. o prawda miałem kilka zastrzeżeń natury użytkowej, jednak w żaden 

sposób nie umniejszały one jej warto ci. o zatem się zmieniło i jak wpłynęło to  

na mój odbiór tego elektronicznego dziennika  apraszam do lektury.

  najłatwiejsze  
do uchwycenia
są zmiany wizualne. W tym przypadku nie możemy mówić o rewolucji, a raczej 

o ewolucji, która wynika z wprowadzonych dodatków i zmian. Ekran startowy 

skupia się wokół dodawania nowych tre ci. wa duże przyciski pozwalają wpro-

wadzić nowy wpis lub nowe zdjęcia. Poza tym jest tu dostępny podgląd statystyk 

oraz timeline. ało ć sprawia wietne wrażenie i zawiera wszystkie elementy, które 

pozwalają na szybkie i wygodne używanie aplikacji.

Na dolnym pasku ekranu głównego istnieje możliwo ć przełączania widoku do trybu 

zdjęć, gdzie wy wietlają się one w postaci kafelków, przez co możemy prze ledzić 

historię przy pomocy dodawanych grafik. odatkowo istnieje widok kalendarza, 

który pozwala cofnąć się do wybranej daty oraz mój ulubiony w postaci mapy. 

Widok mapy pokazuje miejsca, gdzie powstawały wpisy i automatycznie zbliża się 

do naszej aktualnej pozycji. wielbiam tę możliwo ć. Świetnie jest móc sprawdzić, 

co w danym miejscu miało miejsce lub przypomnieć sobie datę, kiedy przebywało 
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się w danej lokalizacji. Oczywi cie widok mapy można dowolnie przybliżać i odda-

lać, a dzięki temu w prosty sposób można wizualizować liczbę miejsc, które udało 

nam się odwiedzić. To zdecydowanie motywuje do jeszcze częstszego uzupełniania 

dziennika, zwłaszcza w trakcie podróży.

  modyfikacji  
mechanizmów działania
 samej aplikacji ay One 2 wprowadza możliwo ć utworzenia wielu różnych dzien-

ników. Można się zastanawiać, po co taka opcja, skoro kategoryzowanie przy pomocy 

tagów potrafi odpowiednio porządkować zbiór i wspomóc wyszukiwanie. W mojej 

opinii jest to rewelacyjny dodatek. Sam stworzyłem dodatkowe dzienniki takie 

jak Bieganie czy ilm, w których odpowiednio dodaję związane z tematyką wpisy. 

Pozwala mi to w szybki sposób przeglądać interesującą mnie dziedzinę w postaci 

timeline oraz wyeliminować potrzebę filtrowania wpisów przy użyciu wyszuki-

warki. Oczywi cie istnieje również widok, który łączy ze sobą wszystkie dzienniki.  

aje to pogląd na całą zawarto ć, która trafia do mojego elektronicznego dziennika.

uży nacisk został również położony na możliwo ć dodawania zdjęć do wpisów. 

Poprzednia wersja pozwalała na dodawanie jednego zdjęcia do wpisu, a teraz można 

dodać ich maksymalnie dziesięć. My lę, że ucieszy to masę użytkowników, którzy 

prowadzą choćby dzienniki podróży. Mnie samemu rzadko zdarza się załączać 
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więcej niż jedno wybrane zdjęcie do wpisów, wiem jednak, że na pewno zdarzą się 

sytuacje, kiedy wykorzystam tę możliwo ć.

C  
 najnowsza wersja ay One została wyposażona tylko w jeden mechanizm synchro-

nizacji danych. Natywne rozwiązanie przygotowane przez dewelopera nie opiera 

się tak jak w  większo ci aplikacji na ropbox czy i loud. Twórcy udostępnia-

ją jedynie swoją autorską platformę. Mimo początkowych obaw jestem w  pełni  

zadowolony z jej działania. Synchronizacja przebiega niezwykle szybko i sprawnie.  

o prawda, złapała lekką czkawkę w dniu premiery, jednak liczba użytkowników, 

która w danym dniu migrowała swoje dane, tłumaczy ten chwilowy spadek formy. 

Moje testy pokazują, że jest to wietnie funkcjonujące rozwiązanie i  możecie  

mu zaufać.

Oczywi cie ay One 2 zapewnia wszystkie doskonałe rozwiązania znane ze swojej 

poprzedniej wersji. Eksport dziennika do pliku P , zabezpieczenie w postaci 

kodu bezpieczeństwa oraz TouchI , przypomnienia o utworzeniu wpisu, wsparcie  

dla składni Markdown czy inne elementy, na które zabrakło tutaj miejsca, uzupełniają 

obraz idealnego dziennika cyfrowego. Wciąż brakuje mi jedynie trybu nocnego, który 

zmieni paletę barw programu po zapadnięciu zmierzchu. Na szczę cie jest wiado-

me, że funkcja zostanie wprowadzona wraz z kolejnymi aktualizacjami. Tymczasem 

NightShift w iOS i f.lux w OS  po czę ci zastępują mi tę wyczekiwaną funkcję.



77RECE E | S 

ITR

CE
C

ay One 2

OS  3 ,   iOS ,  

Link OS   Link iOS

 + Możliwo ć utworzenia kilku dzienników
 + Wiele zdjęć w jednym wpisie 
 + Widoki dla wpisów oto, Mapa
 + Wsparcie Markdown
 + Interfejs żytkownikaCE

CE

zas na najważniejsze pytanie, czy warto kupić nową wersję, jeżeli jest się posia-

daczem klasycznego ay One. W gruncie rzeczy odpowied  jest niezwykle prosta, 

jednak tylko Wy sami możecie ją znale ć. Tutaj bardzo mocno zależy to od Waszych 

potrzeb. Po przeczytaniu tej recenzji jeste cie już wiadomi nowo ci i dodatków 

w stosunku do poprzedniej wersji. Jeżeli dotychczas brakowało Wam której  z nich, 

to wła nie sobie odpowiedzieli cie. Aplikacja nie należy do najtańszych, więc warto 

się nad tym zastanowić. Ja osobi cie kupiłem ją natychmiast po premierze.

   odbiera  
swojemu poprzednikowi
 pierwsze miejsce w kategorii cyfrowy dziennik. Autorzy wyciągnęli odpowiednie 

wnioski, przygotowali nowo ci, które nie przytłaczają, ale rozsądnie rozwijają apli-

kację. Przyznaję, że kiedy usłyszałem o nowej wersji, obawiałem się, że deweloperzy 

przedobrzą i zniszczą swoisty ideał. Tak się nie stało i  miało można powiedzieć: 

marł król, niech żyje król  .

http://apple.co/1XpniuS
http://apple.co/1XcUEO9
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C  zapominamy, 
że bezpieczeństwo naszych danych powinno być priorytetem. Tworzenie kopii 

zapasowych, je li nie weszło nam jeszcze w nawyk, to pewnego dnia na pewno 

przypomni o  sobie. Niestety będzie to zapewne jedna z  tych lekcji, którą na 

długo zapamiętamy. latego tak ważne jest stosowanie mechanizmów zabezpie-

czających nasze dane. Time Machine to jedno z  najpopularniejszych narzędzi.  

Jest wbudowane w system operacyjny OS  i jest proste w konfiguracji. Ma jednak 

do ć znaczący minus, który w  wielu przypadkach może dyskwalifikować jego 

użytkowanie  niewielkie możliwo ci konfiguracji. W  poszukiwaniu bardziej 

elastycznych narzędzi archiwizacji warto sprawdzić najnowszy produkt firmy 

Belight Software  Get Backup Pro 3.

S  tej aplikacji 
opiera się na czterech funkcjach: tworzenie archiwum, kopie zapasowe, klonowa-

nie i synchronizacja danych. Każda z nich w łatwy sposób może stać się naszym 

sprzymierzeńcem w ochronie plików. Szybko i bez żadnego problemu skopiujemy 

wybrane przez nas dane na dowolny no nik. Będziemy mogli również wykonać kopię 

naszego dysku na inny no nik zewnętrzny który pozwoli nam w chwili krytycz-

nej być naszym dyskiem startowym. Bez problemu też poddamy synchronizacji 

zawarto ć dwóch różnych folderów. Aplikacja pozwala nam tworzyć wiele profili, 

w których sami zdefiniujemy, co powinno być archiwizowane lub synchronizowane. 

Szkoda jedynie, że nie przewidziano lepszej kontroli nad stworzoną tak grupą akcji.  

Przy dużej ilo ci przygotowanych szablonów działań klikanie w każdy z osobna 

może być irytujące. Get Backup Pro 3 dzięki tym funkcjom staje się niemal komplet-

nym centrum archiwizacji, a przy tym oferuje ciekawe możliwo ci.

P  

określ potrzeby
Belight Software oddaje nam aplikację, która dzięki dodatkowym funkcjom pozwoli 

nam wygodnie pracować, zachować wolną przestrzeń na dysku oraz da pewno ć, 

że do naszych danych nikt z zewnątrz nie będzie miał dostępu. To, co jest szczegól-

nie pomocne w moich do wiadczeniach z tworzeniem archiwum, to planowanie 

czasu wykonania kopii zapasowej Schedule . Kopiowania danych możemy reali-

zować w wybranych przez nas godzinach, gdy na przykład nie pracujemy już przy 

komputerze. Mała, aczkolwiek warta wykorzystania funkcja, to kompresja danych. 

zięki niej więcej informacji zmie ci się na dysku. Warto w tym miejscu wspomnieć,  

że Get Backup Pro 3 oferuje możliwo ć tworzenia kopii przyrostowych podmieniając 

jedynie te pliki, które zostały zmienione. Możemy także użyć metody pełnego archi-

wum i tworzenia zabezpieczeń wszystkich wersji danych.  pewno cią docenimy 
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funkcję pomijania plików. Wydaje się zbędne tworzenie zachowywanie skrótów 

do aplikacji czy plików tymczasowych. zięki opcji wykluczania wskazane typy 

danych nie zostaną dodane do budowanego archiwum.

 niż Time Machine
Get Backup Pro 3 dające nam większą ingerencję w to, co OS  robi pod maską , 

wykonując kopię zapasową. To wła nie wyróżnia ten program na tle Time Machine. 

Podpięcie dysku zewnętrznego do komputera lub nakaz kopiowania newralgicz-

nych danych do folderu ropboxa lub innej chmury dadzą nam względny spokój 

i pewno ć, że to, co dla nas najważniejsze, będzie bezpieczne nawet w chwili 

usterki komputera. Je li wymagacie więcej od aplikacji tworzącej kopie zapasowe,  

to Get Back Pro powinien spełnić Wasze oczekiwania.
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Get Backup Pro 3

1 ,  

www.belightsoft.com

 + prostota tworzenia kopii zapasowych
 + szyfrowanie danych
 + profile obsługujące tworzenie kopii 

zapasowychCE

CE

http://www.belightsoft.com/products/getbackup/


http://amiga.net.pl/index.php?kwt=4021&lng=pl
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Kiedy rozstawałem się na dobre z moim pecetem, nie my lałem, że jego podzespoły 

jeszcze kiedykolwiek wykorzystam. Tym bardziej jako rozszerzenie mojego Maka. 

Gdybym się wtedy z kim  o to założył, dzi  przyszłoby mi płacić. Na szczę cie prze-

zorny zawsze ubezpieczony . To hasło nabiera nowego znaczenia w kontek cie 

recenzji urządzenia, o którym wła nie czytacie.

 na chwilę 
do mojego wysłużonego peceta, którego niektóre czę ci posłużyły do modernizacji 

komputera mojej córki. Wszak była to maszyna skrojona na miarę. łożona przeze 

mnie od a do z.  tych czę ci pozostały mi dwa dyski twarde, które zalegały dno 

jednej z szu ad z nikłą nadzieją na ponowne użycie w bliżej nieokre lonej przy-

szło ci. Niestety ich tradycyjna budowa, wygląd oraz generowany hałas odstraszały 

mnie od ich użycia. Można się niby zaopatrzyć w obudowy, dzięki którym stworzy-

my zewnętrzny dysk twardy lub nawet macierz dyskową, ale my l o tak archaicznej 

konstrukcji skutecznie odwodziła mnie od wykorzystania starych, poczciwych 

dysków twardych z zamierzchłej epoki. oskonale zdaję sobie jednak sprawę z faktu, 

że magnetyczne dyski twarde są nadal obecne w wielu polskich domach i raczej 

nie zanosi się, aby nagle przestały z dnia na dzień funkcjonować. Jest to potęż-

ny argument wiadczący o tym, że klasyczny H  to konstrukcja, mimo swojego 

zaawansowanego wieku, bardzo udana.
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o w takim razie stało się takiego, że sięgnąłem do szu ady po dwa dyski marki 

Western igital  W moje ręce trafiła stacja dokująca pozwalająca podłączyć je do 

Maka bez zbytniego wysiłku. Tą stacją jest nitek -3026. rządzenie swoim wyglą-

dem przywodzące na my l Maca Mini. o prawda mniejsze i wyższe, ale dzięki 

czę ciowo aluminiowej obudowie bardzo do niego podobne. I co ważniejsze, ideal-

nie pasujące to designu panującego na moim biurku.

 stacji dokującej 
nie trzeba nikomu wyja niać. Jest to po rednik między podłączanymi urządzenia-

mi a komputerem. W przypadku dysków twardych pozwala na bezproblemowe 

podłączenie w locie  tych urządzeń do komputera na zasadzie włóż i zapomnij.  

Nie musimy nic konfigurować, instalować sterowników, wkładać dysku do obudo-

wy czy ustawiać zworek na jego panelu. Wystarczy tylko podłączyć stację do ródła 

prądu oraz przewodem SB do Maka i wetknąć w slot dysk twardy, aby po chwili 

cieszyć się dodatkowym miejscem do wykorzystania.
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jak już wspomniałem,
pod względem estetycznym idealnie pasuje do nowoczesnych produktów Apple. 

Natomiast pod względem funkcjonalnym jest doskonałym narzędziem zdolnym 

do współpracy z różnymi modelami dysków twardych i dającym im drugie życie. 

nitek posiada dwie zatoki i wspiera dyski o rozmiarach 2,5  oraz 3,5 , skonstru-

owane w technologii SATA I   III oraz SS . zięki szybkiej transmisji danych SB 

3.0 urządzenie potrafi osiągać prędko ci: Super Speed do 5 Gbps  /high-speed  

do 480 Mbps  /oraz full-speed do 12 Mbps . Jedną z ciekawszych funkcji jest możli-

wo ć klonowania dysków w trybie o ine, czyli bez podłączenia do komputera. 

ziała to na zasadzie instalacji w slotach dwóch różnych dysków oraz wci nięciu 

przycisku znajdującego się na przednim panelu urządzenia. Klonowanie odbywa 

się z prędko cią do 485 MB/s, a producent chwali się, że dysk SS  o pojemno ci 

128GB kopiowany jest w zaledwie 4 minuty. W przypadku moich dysków, które 

zostały wykonane w technologii SATA II, kopiowanie kilkudziesięciu GB zajęło kilka 

minut, natomiast wykonanie pełnej kopii Time Machine to czas około 1 godziny  

i 20 minut. Warto jeszcze dodać, że nitek -3026 pozwala wykonywać operacje 

odczytu i zapisu danych na obu dyskach jednocze nie oraz został wyposażony 

w funkcję H  Sleep, czyli wyłączenie po 30 min od braku aktywno ci na dyskach, 

co pozwoli oszczędzić zużycie prądu oraz nie będzie narażać użytkowników  

na słuchanie szumu pracujących dysków.

zięki nitek -3026 sięgnąłem po stare, ale w pełni sprawne, klasyczne dyski twar-

de. Połączenie ich archaicznego wyglądu z nowoczesnym designem stacji dokującej 

sprawia, że zestaw taki wygląda na biurku jak nowoczesna rze ba. Nie przeszka-

dza mi nawet ich szum. Samo urządzenie natomiast to bardzo dobra alternatywa 

dla systemów typu NAS. Prosto i skutecznie, a co najważniejsze, także bezpiecznie.  

Bo przecież przezorny zawsze ubezpieczony , a dodatkowy TB w moim fachu jest 

jak deszcz podczas suszy  potrzebny bezsprzecznie.
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nitek -3026

170zł

www.fen.pl

 + Prosta i szybka instalacja
 + Pezproblemowa obsługa
 + Obsługa różnych typów dysków
 + Wysoka jako ć wykonania
 + Tryby: O ine lone oraz H  Sleep CE

CE

http://www.fen.pl
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żytkowanie Apple Watch szybko uzależnia, zakładasz go rano na nadgarstek i zdej-

mujesz dopiero przed położeniem się do łóżka. Następnego dnia musi być w pełni 

gotowy na towarzyszenie i w kolejnych wyzwaniach i dzielnie zliczać Twoją aktyw-

no ć. Tu pojawia się podstawowa potrzeba tych osób, których nie cieszy lu ny kabel 

ładowania na stoliku nocnym.  pomocą przychodzi firma Nomad, która oferuje 

wietny Stand. Tak, wła nie tak nazywa się ten produkt i oddaje to minimalizm tego 

rozwiązania.

P , 
co rzuca się w oczy po rozpakowaniu tego produktu, to jego piękna forma. elikatnie 

zakrzywiony kawałek aluminium dzięki swojej krzywi nie i pochyleniu sprawia 

wrażenie lekko ci i jednocze nie solidno ci, na co wpływa odpowiednia grubo ć 

ramienia. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych, Space Grey 

oraz Sil er, co powinno zapewnić odpowiedni dobór w stosunku do najpopularniej-

szych kolorów kopert w ród dostępnych Apple Watch.

 pod uwagę 
naturalną lekko ć aluminium, można mieć obawy w  kwestii stabilno ci tego 

produktu. Problem ten w pełni niweluje kawałek miedzi, który dociąża konstrukcję.  

Poza tym dodatkowy kawałek gumy na spodzie zapobiega lizganiu się po powierzch-

ni, na której zostanie on umieszczony.
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Oczywi cie podobne rozwiązanie nie miałoby sensu, gdyby nie możliwo ć ładowa-

nia zegarka. Nomad rozwiązał to doskonale. Kabel umieszcza się po wewnętrznej 

stronie produktu, co powoduje, że pozostaje on niewidoczny i jednocze nie stabilnie 

umiejscowiony. Końcówkę ładującą, która jednocze nie odpowiada za utrzymanie 

zegarka na Standzie, umieszcza się w odpowiednim otworze. Niestety, biała plasti-

kowa końcówka psuje wietny wygląd tego stojaka, kiedy zegarek znajduje się  

na nadgarstku. Szkoda, że nie ma aktualnie możliwo ci zakupu kabla, który miałby 

końcówkę w kolorze nawiązującym do koperty Apple Watch. Różnica kolorystyczna 

nie byłaby wtedy tak rażąca.

P
Nomad Stand to wietny produkt. Solidno ć wykonania i genialny design powo-

dują, że staje się on ozdobą niezależnie od umiejscowienia. Jeżeli poszukujecie 

odpowiedniej przystani dla swojego zegarka, to wła nie ją znale li cie. Sam nie 

znalazłem jeszcze godnego konkurenta dla tego produktu.
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Nomad Stand

22  PLN

www.mobilo.pl

 + Świetny wygląd
 + Jako ć wykonania
 + Stabilno ć
 + Integracja z oryginalnym przewodem 

ładowaniaCE

CE

http://mobilo.pl/produkt/nomad-stand-for-apple-watch/
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Odkąd używam telefonów komórkowych 1 5 rok , rozmowa w wietrzne dni zawsze 

należała do kłopotliwych czynno ci. Wymagała sporej gimnastyki, aby rozmówca 

słyszał nas, a nie wiatr. Równie trudno jest być słyszalnym podczas jazdy rowerem 

czy innym odkrytym  pojazdem. Oczywi cie nie polecam prowadzenia jedno ladu 

jedną ręką  Sam zawsze zakładam słuchawki od iPhone a z mikrofonem w  pilocie .

R
Windblocker od dirz.pl to dwa drobiazgi będące lekarstwem na wietrzny  problem. 

Jeden z nich wygląda jak kulka z wbudowanym klipsem. akłada się go na smartfo-

na tak, aby objąć mikrofon. Po założeniu dobrze się trzyma, a dołączony karabińczyk 

pozwala nosić go jak breloczek, gdy nie jest używany. rugi to specjalna gąbka, 

pokryta z jednej strony przepuszczalną powłoką i zakończona rzepem. Owija się 

nią mikrofon pilota  słuchawkowego.

T  praktyczny 
wykonałem na rowerze, zjeżdżając po do ć stromej ulicy osiągając prędko ć  

28-32 km/h. W przypadku kulki  zakładanej na iPhone a różnica w nagraniach 

wykonanych podczas zjazdu była niewielka, choć zauważalna, a to dlatego, że iPho-

ne y mają wyjątkowo dobrze działające wyciszanie otoczenia w tym wiatru . Jednak  

po jako ci d więku rozmów, które mam czasem okazję przeprowadzać z użytkowni-

kami innych smartfonów, wiem, że kulki  Windblocker mogą się im bardzo przydać.
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Windbloker
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www.dirz.pl

 + Wersja słuchawkowa bardzo dobrze 
eliminuje szum wiatru

 elikatno ć wersja 
słuchawkowa

CE

CE

R  
w przypadku nakładki na mikrofon słuchawkowy podczas testów rowerowych 

ogromnie mnie zaskoczyła.  nakładką mowa była bardzo dobrze słyszalna, a odgło-

sy wiatru minimalne i nieprzeszkadzające. Bez Windblockera chwilami nie dawało 

się rozróżnić słów. Nakładka nie blokuje możliwo ci używania przycisków w pilo-

cie, jedynie czasem trudniej jest je zlokalizować. Jej wadą jest delikatno ć, należy 

po prostu ostrożnie obchodzić się z rzepem.

T  już wiem,
że na wyjazdy rowerowe zawsze będę na pilota w moich EarPodsach zakładał 

Windblockera i będę słyszalny nawet gdy rozpędzę moją amkę  do 30 km/h.

http://dirz.pl/windblocker/


http://faqt.pl/mmm10/
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We wcze niejszych artykułach tej serii już dowiedli my wszechstronno ci dysków 

sieciowych  NAP. hoć ich głównym przeznaczeniem jest bezpieczne prze-

chowywanie i udostępnianie dużych ilo ci danych, to przyjęły również funkcję 

multimedialnych centrów rozrywki. Teraz wracamy do poważniejszych  zastosowań.

  sytuacjach, 
i to nie tylko w firmach, potrzebujemy serwera WWW i innych usług, jak np. php, 

bazy danych S L, ftp, RA I S, Syslog itp. Na takim zestawie można oprzeć wiele 

przydatnych rozwiązań. Mogą to być systemy zarządzania tre cią, obiegiem doku-

mentów, zasobami cyfrowymi, wiedzą, a nawet sklepy internetowe. To wszystko 

może zapewnić nam praktycznie każdy NAP, którego wydajno ć dobierzemy 

odpowiednio do planowanego obciążenia.

 cechą NAS
 w roli uniwersalnego serwera są wbudowane  funkcje bezpieczeństwa RAI , 

systemy archiwizacji danych i bardzo wydajny, skalowalny dostęp do dużych prze-

strzeni dyskowych. Nie bez znaczenia jest łatwo ć zarządzania, niskie zużycie 

prądu, niewielkie rozmiary oraz bardzo dobry współczynnik ceny do możliwo ci.
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S
Gdy dysponujemy odpowiednio szybkim i niezawodnym łączem internetowym  

ze stałym adresem, NAP-a możemy użyć jako pełnoprawnego serwera WWW 

z obsługą wielu domen. Na takim serwerze możemy również oprzeć wiele usług 

wewnętrznych potrzebnych w firmie, jak wspomniane wyżej zarządzanie dokumen-

tami czy ogólniej MS. Web deweloperzy często wolą testować tworzone rozwiązania 

lokalnie na niezależnych serwerach niż na odległych. o dyspozycji mamy gotowe 

pakiety WordPress, Joomla czy MediaWiki, ale zaawansowani użytkownicy mogą 

dokonać instalacji samodzielnie tych lub praktycznie dowolnych innych rozwiązań.

Jak na serwer przystało, można na nim zainstalować obsługę poczty elektronicznej 

zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Tu też możemy skorzystać z gotowych 

rozwiązań dostępnych w App enter jak mail czy eams.

S
Ten system bazodanowy przyda się nie tylko w połączeniu z serwerem WWW i usłu-

gami na nim bazującymi. zęsto systemy księgowe i im podobne, które są używane 

w firmach, wymagają centralnej bazy danych. W większo ci wypadków może to być 

baza zgodna z S L, czyli wła nie taka, jaką mamy zaimplementowaną w NAP lub 

PostgreS L, którą możemy doinstalować z App enter. 
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zięki temu nie musimy mieć stale pracującego komputera, a dane są bezpieczne 

jeżeli odpowiednio skonfigurowali my NAP-a .

S  i klient VPN
PN służy najczę ciej do tworzenia szyfrowanych połączeń pomiędzy komputerem 

użytkownikiem  a siecią lokalną lub do łączenia dwóch odległych sieci lokalnych 

przez internet. Takie połączenie zapewnia poufno ć danych oraz pozwala zdalnie 

pracować w  rodowisku lokalnym sieci, do jakiej połączenie nawiązujemy. NAP 

ma wbudowany serwer i klienta PN, wspiera też Open PN. Pozwala to na zesta-

wianie szyfrowanych tuneli i bezpieczny dostęp do zasobów przez Internet.

I  usługi serwerowe
o mniej popularnych funkcji, z których jednak osobi cie często korzystam, nale-

ży serwer Syslog. Wiele urządzeń sieciowych, jak routery, punkty dostępowe czy 

switche, potrafi wysyłać na bieżąco raporty o zdarzeniach. Mogą to być logowa-

nia do Wi i, próby ataków czy informacje o nawiązywaniu połączeń z internetem. 

obrze jest je rejestrować, a czasem wręcz mamy taki obowiązek np. jako lokalny 

dostawca internetu. NAP w tej roli spisuje się znakomicie. o dyspozycji mamy 

również serwer RA I S, czyli automatyczny system uwierzytelniania logowania  
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często stosowany w urządzeniach sieciowych. W wielu przypadkach, aby zapew-

nić dostęp i możliwo ć łatwego dostarczania plików, przyda się serwer ftp ftps  

z opcją anonimowego dostępu bez konieczno ci posiadania konta na serwerze . 

W celu przy pieszenia dostępu do sieci i zmniejszenia ilo ci pobieranych danych, 

na NAP można skonfigurować serwer proxy. W uproszczeniu buforuje on najczę-

ciej ładowane z internetu dane statyczne np. obrazki , dzięki czemu raz pobrane 

z internetu następnym razem mogą być dostarczane już lokalnie z  NAP.

 Center
Nie wolno zapomnieć o bogactwie rozwiązań już przygotowanych w App enter 

i przydatnych w firmie. Poza wyżej wymienionymi mamy kilka gotowych sklepów 

internetowych , kilkana cie różnych systemów MS, co  dla edukacji systemy 

zarządzania kursami  i wiele innych usług.
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 kategorią 
są aplikacje i usługi dla deweloperów. Na NAP możemy zainstalować serwer 

Git zarządzanie wersjami , ale równie ważne jest stworzenie rodowiska testo-

wego. W  App enter znajdziemy wersje różnych języków programowania  

od Pythona przez Railsy , po Ja a, Perl czy Node. Na serwerze tak uzbrojonym 

możemy testować tworzone aplikacje webowe lub uruchomić produkcyjne usługi.

Temu tematowi w cało ci będzie po więcony jeden z kolejnych odcinków cyklu. 

Teraz tylko wzmiankuję jego zastosowanie w funkcjach serwerowych.

NAP pozwala dzięki irtulisation Station tworzyć i uruchamiać maszyny wirtu-

alne z różnymi systemami operacyjnymi. Na modelach z procesorami zgodnymi 

z x86 mogą to być systemy Windows. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na takiej 

maszynie wirtualnej uruchomić programy oferujące usługi sieciowe. W moim przy-

padku jest to system bazodanowy ileMaker. zięki temu, aby zdalnie używać baz 

danych ileMakera i testować je, nie muszę mieć stale włączonego komputera.  

A to tylko jeden z przykładów. eweloperzy mogą mieć kilka różnie skonfiguro-

wanych maszyn wirtualnych i testować swoje aplikacje w różnych rodowiskach,  

Wnie obciążając własnego komputera.

Podsumowując: NAP jako serwer WWW i innych zaawansowanych usług może 

z powodzeniem zastąpić Pe eta , przejąć wiele jego funkcji, dodatkowo oferu-

jąc szybki dostęp do dużych zasobów danych i ich bezpieczne przechowywanie, 

a wszystko to przy niskim zużyciu prądu i małych gabarytach.

CI  

NAP

Autor

I I RS    
6 KLASYCZNYCH WINDSTOPERÓW 

Michał. R., Arkadiusz R., Dariusz M., Sławomir Ł., 
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4 ZESTAWY DO OCHRONY SŁUCHAWEK 
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Reguły kompozycji obrazu to ten aspekt fotografii, który jest wspólny dla wszyst-

kich aparatów, niezależnie od tego, czy mamy na my li profesjonalne lustrzanki, 

kompakty czy aparaty wbudowane w smartfony. najomo ć tych zasad sprawia,  

że w prosty sposób możemy uzyskać zdjęcia bardziej harmonijne i estetyczne, 

o silniejszym przekazie. Po prostu ciekawsze. Reguły kompozycji odgrywają szcze-

gólną rolę w fotografii mobilnej, ponieważ oprócz poprawienia estetyki zdjęcia 

pozwalają zredukować negatywne efekty ograniczeń aparatów wbudowanych 

w telefony komórkowe, takich jak np. brak kontroli nad głębią obrazu. apraszam 

do lektury drugiej czę ci Poradnika otografa Mobilnego, w której przedstawię Wam 

kilka najbardziej podstawowych, stosowanych przez mnie zasad kompozycji. Warto 

je poznać i stosować

 trójpodziału
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że najważniejsze elementy zdjęcia powinny znajdo-

wać się na jego rodku. Jednak w rzeczywisto ci taki sposób kadrowania sprawdzi 

się w nielicznych przypadkach. djęcie będzie wyglądać na lepiej skomponowane 

i będzie posiadało silniejszy wyraz, gdy najważniejsze elementy kadru zostaną odsu-

nięte od rodka i umieszczone na przecięciu linii siatki, dzielącej kadr na dziewięć 

jednakowej wielko ci czę ci. Tyle w teorii. Jak to jednak wykorzystać w praktyce  

acznijcie od włączenia trybu siatki w aplikacji fotograficznej, za pomocą której 

będziecie robili zdjęcia. Podczas codziennego fotografowania korzystam głównie 

z dwóch aplikacji Pro amera od ocologics  oraz standardowej aplikacji Aparat. 

W tej pierwszej tryb siatki można włączyć bezpo rednio z poziomu aplikacji, klikając 
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odpowiednią ikonę w ustawieniach. Trochę inaczej wygląda to w przypadku apli-

kacji Aparat, gdzie opcję wy wietlania linii siatki usunięto z aplikacji i przeniesiono 

do stawień pełna cieżka wygląda tak: stawienia  djęcia i Aparat  Siatka . 

Przy włączonym trybie siatki obraz na ekranie jest podzielony czterema liniami 

na dziewięć jednakowych czę ci. Punkty przecięcia tych linii tzw. mocne punkty 

obrazu  wskazują miejsca, w których warto umieszczać najważniejsze elementy 

kadru człowiek, drzewo itp. , aby uzyskać harmonijny i przyciągający uwagę kadr. 

Jednocze nie warto też wykorzystać pozostałe linie siatki, umieszczając wzdłuż 

jednej z nich linię horyzontu, krawęd  ciany, zarys postaci itp.  czyli to, co jest 

na zdjęciu ważne i co powinno przyciągać uwagę.
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 wiodące
Aparat fotograficzny  czy to lustrzanka, czy kompakt, czy też aparat wbudowany 

w smartfona, widzi  wiat płasko, w dwóch wymiarach. Problem ten szczególnie 

doskwiera w przypadku fotografii mobilnej  smartfony rejestrują obraz z bardzo 

dużą głębią ostro ci, co oznacza, że zarówno pierwszy plan, jak i to, co znajduje 

się daleko za fotografowanym obiektem, będzie na zdjęciu tak samo wyra ne. O ile 

przy fotografowaniu pejzaży sprawdza się to do ć dobrze, o tyle już w warunkach 

miejskich duża głębia ostro ci potrafi być sporym wyzwaniem dla fotografa. Trudno 

zbudować dobry kadr z wyra nie zaznaczonym pierwszym planem, dalszymi 

planami i jednocze nie zniwelować negatywny efekt bałaganu w tle, gdy wszystko  

na zdjęciu jest tak samo wyra ne. latego też  szczególnie w przypadku fotografo-

wania smartfonami  warto pamiętać o tzw. liniach wiodących. Są to naturalne lub 

wytworzone w wyniku działalno ci człowieka  elementy kadru, które mają postać 

linii i które pozwalają prowadzić nasz wzrok przez zdjęcie, wywołując efekt głębi. 

Brzmi skomplikowanie, ale w rzeczywisto ci jest to jedna z najprostszych zasad 
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kompozycji, które warto stosować w fotografii mobilnej. Krawężniki, pasy na jezdni, 

cieżki le ne, poręcze mostów, układ szyn tramwajowych, elementy architektury 

itp. to najbardziej oczywiste przykłady linii wiodących. Spójrzcie na dołączone foto-

grafie  zaznaczyłem na nich linie wiodące, które prowadzą wzrok poprzez zdjęcie 

i budują poczucie głębi. A to tylko kilka najprostszych przykładów. Linie wiodące 

wcale nie muszą być tak wyra ne i dosłowne: to przecież mogą być niewidoczne 

linie poprowadzone w kierunku, w którym patrzy sfotografowana postać, układ jej 

ciała, rąk itp. Nauczcie się je odnajdywać wokół siebie i wykorzystywać w fotografii, 

a gwarantuję, że Wasze zdjęcia przestaną być płaskie, nabiorą interesującej głębi 

i przykują uwagę na dłużej.

 obramowanie
Wykorzystanie naturalnego obramowania w fotografii jest jedną z podstawowych 

zasad budowania mocnej kompozycji. Polega na takim sfotografowaniu obiektu, 

aby znalazł się w ramie stworzonej przez bramę, wiatło okna, gałęzie drzew, dziu-

rę w płocie itp. zięki temu zdjęcie nabiera estetyki, a ramka ułatwia stworzenie 

relacji między obiektem a odbiorcą, dodaje zdjęciu kontekstu i pomaga odbiorcy 

skupić się na najważniejszym uwiecznionym obiekcie. Takie obramowanie pomaga 

także w stworzeniu wrażenia głębi. W przypadku fotografii mobilnej zastosowanie 

naturalnego obramowania ma jeszcze jedną korzy ć  upraszcza kadr i zmniejsza 

ilo ć elementów, które mogłyby rozpraszać przy obiorze zdjęcia. Obramowanie jest 

do ć trudną do opanowania i wykorzystania techniką kompozycji, ale warto o niej 

pamiętać i wyćwiczyć umiejętno ć jej stosowania.
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S  i asymetria
Symetria tworzy na zdjęciu poczucie harmonii, równowagi i estetyki, dzięki którym 

odbiór takiego obrazu jest przyjemniejszy. djęcia z kompozycją symetryczną 

przyciągają uwagę i wzbudzają zainteresowanie, a  jednocze nie są do ć łatwe 

do uzyskania, co zapewnia im dużą popularno ć w ród fotografów mobilnych.  

Jak i gdzie jednak znale ć symetryczny obraz  Wbrew pozorom wcale nie jest to 

takie trudne: począwszy od elementów architektury łuki, układ kolumn, bramy, 

tunele , poprzez naturalną symetrię otaczającego nas wiata budowa li cia, korony 

drzewa , aż po kreatywne poszukiwanie odbić w kałużach, w szybach sklepowych  

i wykorzystanie wiatła cień jako symetryczne odbicie  fotografowanego obiektu . 

e stosowaniem symetrii trzeba jednak zachować umiar. Pomimo wspomnianych 

wcze niej zalet tego rodzaju kompozycji trzeba pamiętać, że symetria odbiera foto-

grafii dynamikę i sprawia, że odbieramy obraz jako bardziej statyczny, co nie zawsze 

jest efektem pożądanym. iekawym zabiegiem może być umiejscowienie w zdję-

ciu symetrycznym elementu asymetrycznego. aburzenie kompozycji obrazu, je li 

jest przeprowadzone celowo i  wiadomie, może podnie ć jego walory artystycz-

ne i sprawić, że takie zdjęcie będzie po prostu ciekawsze a przy okazji, zgodnie  

ze wspomnianą wcze niej zasadą trójpodziału, odsuwamy główny element zdjęcia 

od rodka . 
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 na ciemnym, ciemne na jasnym
Wspomniana wcze niej duża głębia ostro ci, charakterystyczna dla aparatu wbudo-

wanego w iPhone a, może być przyczyną kompozycyjnego bałaganu na zdjęciu, 

gdzie w efekcie uzyskamy fotografię, na której postać na pierwszym planie zlewa 

się z samochodami stojącymi w tle, na to wszystko nakładają się linie wysokiego 

napięcia, fragmenty budynków, wszystko dodatkowo upstrzone różnymi kolora-

mi i fakturami. Brak możliwo ci wpływu na głębię ostro ci może być poważnym 

problemem, z którym przyjdzie się zmierzyć fotografowi mobilnemu, szczegól-

nie w miejscach, gdzie nagromadzenie różnorodnych elementów rozpraszających 

uwagę jest bardzo duże np. miejskie ulice . zy to oznacza, że smartfony nie nada-

ją się do fotografii ulicznej  Wprost przeciwnie  iPhone sprawdza się znakomicie 

podczas fotografowania miejskiego życia, choćby z tego względu, że dzięki niewiel-

kim rozmiarom jest praktycznie niedostrzegalny i pozwala na dyskretne robienie 

zdjęć. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby komponować zdjęcia w taki sposób, aby 

zredukować ograniczenia tego sprzętu. Bardzo pomocne jest wyszukiwanie kontra-

stów i fotografowanie jasnych obiektów na ciemnym tle i odwrotnie  ciemnych 

na jasnym tle. W ten sposób można wzmocnić przekaz obrazu i skupić wzrok  

na tym elemencie zdjęcia, który jest najważniejszy. asada fotografowania kontrastów 

wietnie wpisuje się w regułę minimalizmu. Im mniej elementów rozpraszających 

uwagę, tym lepszy odbiór zdjęcia. zasem wystarczy po prostu podej ć kilka kroków 

do fotografowanego obiektu albo zmienić perspektywę, aby znacząco poprawić kadr.
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 zasady!
otografia to nie matematyka. Tu nie ma stałych, z góry okre lonych wzorów wskazu-

jących, jak należy fotografować, żeby uzyskać wietny kadr. Nie da się skomponować 

zdjęcia z linijką w ręku i głową pełną zasad rób tak , tak nie rób  . asady kompo-

zycji warto znać i warto je sobie przećwiczyć i rozumieć, ale czasami najpiękniejsze 

zdjęcia powstają poprzez łamanie reguł, eksperymentowanie ze wiatłem, nieco-

dzienną kompozycją i zmienionym punktem widzenia. Warto od czasu do czasu 

zrobić sobie przerwę w stosowaniu się do zasad kompozycji, żeby ze wieżym 

spojrzeniem podej ć do fotografowania. am zasady, albo  jak to się ładnie mówi  

po angielsku  think outside the box
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Przypuszczam, że podobnie jak ja lubisz mieć porządek. 

Moja baza kontaktów to ponad tysiąc sze ćset wpisów. 

latego aby zachować porządek, układam wszystkie 

informacje w grupy. Klucz tego, jak rozmie cimy naszych 

znajomych w Grupach, każdy z nas ustali według swoich 

potrzeb. Może to być firma , rodzina  lub przyjaciele . 

zięki temu łatwiej odszukamy osoby na długiej li cie 

Kontaktów. Będziemy mogli również wykonać wiele 

innych czynno ci jak chociażby wysłać do wszystkich 

osób z Grupy tę samą wiadomo ć e-mail. Grupy tworzy-

my, wybierając z menu Plik opcję Nowa grupa.

Je li korzystasz jeszcze z poczty tradycyjnej,  

to musisz wiedzieć, że w łatwy sposób wydru-

kujesz adres osoby wskazanej w  programie 

Kontakty. Wystarczy z  menu Plik wybrać 

rukuj, aby móc skorzystać drukowania adresu  

na kopercie. Ta sama funkcja działa również, 

je li zaznaczmy kilka lub więcej adresów,  

co umożliwia druk całych zestawów korespon-

dencji seryjnej.

Wszystkie informacje o naszych znajomych lub kontrahentach przechowywane  

są w aplikacji Kontakty. Niezależnie od tego, czy dodasz nową osobę do listy kontak-

tów w iPhonie, czy zrobisz to na komputerze, wszystkie dane powędrują do Twojej 

chmury w i loud pamiętaj, żeby być zalogowanym do jednego konta i loud zarów-

no w telefonie, iPadzie, jak i komputerze . To wła nie ta aplikacja pozwala łatwo 

zarządzać danymi osób, wysyłać e-maile lub SMS-y. Program posiada jeszcze kilka 

przydatnych rozwiązań...
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5

Porządek w naszej bazie adresowej jest równie ważny 

jak posegregowane dane w folderach na dysku. Obecnie 

program pocztowy Mail potrafi w bardzo łatwo doda-

wać nowe kontakty. Może to spowodować dramatyczny 

wzrost liczby zapisanych adresów i  to, że mogą się 

one powtarzać. Na szczę cie równie łatwo będziemy 

mogli posprzątać i  usunąć powtarzające się osoby.  

Aby oczy cić Kontakty, należy wybrać z menu Wizytówka 

komendę Szukaj powielonych.

więk przychodzącego SMS-a  może 

nas poinformować, kto jest jego nadawcą. 

Podobnie jest z dzwonkiem. Każdy nasz 

kontakt może otrzymać swój własny sygnał 

d więkowy Możemy to ustalić z poziomu 

książki adresowej, wybierając przycisk 

Edycja na karcie kontaktu. Następnie 

w sekcji dzwonek  i  SMS/MMS  wybie-

ramy z rozwijalnego menu odpowiedni 

d więk, który będziemy mogli skojarzyć 

z daną osobą.

 

Nasza książka adresowa może współpracować z  różnymi usługami. ane adre-

sowe mogą być aktualizowane z takich miejsc jak acebok, LinkedIn czy Google.  

Je li działamy aktywnie na jednym z  tych serwisów, wówczas wszystkie osoby, 

z  którymi mamy kontakt, pojawią się automatycznie w  naszej bazie łącznie ze 

wszystkimi danymi teleadresowymi. zięki temu aplikacja Kontakty zgromadzi 

wszystkich znajomych z sieci w jedno miejsce. Je li będziemy chcieli dodać serwi-

sy do naszej książki, powinni my z menu Kontakty wybrać funkcję Dodaj konto...



http://dobryslownik.pl
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And the Oscar doesn’t go to...
Sezon najpopularniejszych gal filmowych za nami. Globy i Oscary za rok 2015 rozda-

ne. Statuetki zdobią plakaty i napędzają oglądalno ć. Listy nominowanych tytułów 

wyznaczają, które produkcje z ubiegłego roku są wręcz obowiązkowe. Nie dajmy 

jednak zamydlić sobie oczu wiecidełkami i ograniczyć filmowych emocji do speku-

lacji, na jaką nagrodę zasłużył Leonardo i aprio.

Oto subiektywna lista kinowych pozycji z 2015 roku, które zasługują na uwagę pomi-

mo nieobecno ci na najgorętszych czerwonych dywanach. Subiektywna i barwna 

 w sam raz na nadchodzącą wiosnę

„C  P   ” 
— dla koneserów klasycznej grozy
Reżyser Guillermo del Toro tworzy od lat kino niezwykle plastyczne i romantyczne, 

nawet je li na tapetę bierze pojedynek wielkich robotów z potworami wyłaniającymi 

się z oceanu. Nic więc dziwnego, że rimson Peak  czaruje wyszukaną estetyką. 

Historia miło ci owiana mrocznymi i krwawymi sekretami, szeptami z innego wia-

ta i złowieszczym gwizdem wiatru atmosferą nie ustępuje opowiadaniom Edgara 

Allana Poe. Podejrzewam też, że gdyby Poe kręcił dzisiaj filmy, chętnie obsadzałby 

Mię Wasikowską i Toma Hiddlestona  obojgu niezwykle służy tajemniczy i archa-

iczny klimat. Nie tylko u  el Toro. Je li te wszystkie nazwiska nie wystarczają 

jako rekomendacja, to może sam obraz pełen zjawiskowej scenografii i kostiumów 

zachęci do sięgnięcia po rimson Peak .
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„C ” — dla przepowiadających 
bunt maszyn
Neill Blomkamp zdążył już zaznaczyć swój styl, wykorzystujący konwencję scien-

ce fiction, reżyserując ystrykt  i  Elizjum . W  happim  ponownie poddaje 

próbie ludzkie instynkty, tym razem bez międzyplanetarnych podróży, lecz w obli-

czu rozwoju ziemskiej techniki. Temat robotyki i sztucznej inteligencji jest coraz 

istotniejszy i coraz mniej fiction  w naszej kulturze przewinął się przez listę osca-

rową w również godnej uwagi Ex-machinie . Lecz obraz Blomkampa nie wypada 

wtórnie. Jest brudny, choć roziskrzony neonowymi kolorami, co odpowiada zresz-

tą stylowi muzycznej grupy ie Antwoord, której członkowie grają tu znaczące 

role. Tytułowy happie jest jednym z robo-policjantów, skonstruowany nie po to,  

by na ladować człowieka, lecz by, będąc pozbawionym tych najgłębiej ludzkich 

cech, pilnować ładu publicznego. Okazuje się jednak, że nawet mechaniczny byt 

może rozwinąć w sobie emocje.

Tło i tempo akcji nadaje gangsterski wiat Południowej Afryki i czarny charakter 

grany przez Hugh Jackmana. ało ć wpisuje się w stylistykę, której nazwę słychać 

w drugiej sylabie nazwiska reżysera.
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„  P ”— dla narzekających na 
nadmiar szarości w polskim kinie
Jest taki gatunek muzyki, który jednocze nie łączy i dzieli wszystkich Polaków. 

Koncerty gromadzą rekordową publiczno ć, ale osobie chcącej wyj ć na melomana 

wypada wypowiadać się o nich pogardliwie. Wydaje się więc, że jest tylko prymityw-

ne uwielbienie dla tanecznych melodyjek i bufonowate odmawianie im prawa do 

istnienia. Nic po rodku. A jednak. Reżyser Maciej Bochniak udowadnia, że muzyka 

disco polo może być osią dla no nej, pełnej zwrotów akcji, humoru i nietuzinko-

wych postaci, fabuły. hoć kształcił się w kierunku jazzowym.

isco Polo  to wysmakowana mieszanka kulturowych cytatów, zabawa filmowymi 

konwencjami, obsada równie barwna co zdjęcia i wciągające aranżacje muzyczne. 

I choć opowiada o  polskim amerykańskim nie , nie ma w nim hollywoodzkiego 

kompleksu. czy dystansu.

„  ”— dla niedowiarków
Ekranizacje książek i komiksów, niczym mężowie często wyjeżdżający w delegacje, 

zawsze będą musiały stawiać czoło zarzutom niewierno ci. Sposób, w jaki scena-

rzy ci Irena Brignull i Bob Persichetti  oraz reżyser Mark Osborne  zabrali się do 

adaptacji klasyki dziecięcej literatury, może u niektórych widzów budzić wątpli-

wo ci. W końcu scen z samego Małego Księcia  jest zaledwie kilka procent ale 

w urokliwym stylu animacyjnym  . Okazuje się jednak, że tyle wystarczy, by oddać 

jego ducha i przypomnieć, że to wła ciwie wcale nie taka dziecięca  pozycja...

Seans może być dla dorosłych bolesny. Bolesny, lecz piękny. I oczyszczający.
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„   ” 
— dla podróżników  
nie tylko po mapie świata
Egzotyczna mieszanka. Węgierski film o dziewczynie przyja niącej się z japońskim 

duchem, której życiu przygląda się miło nik muzyki fińskiej. Liza pragnie znale ć 

miło ć swego życia, lecz prze ladują ją a wła ciwie jej absztyfikantów  makabryczne 

wypadki. Scenariusz mógłby zostać zrealizowany w formie sztampowego horroru, 

którego bohaterka z traumatyczną przeszło cią mierzy się z mroczną tera niejszo-

cią. Ale to nie taki film. Reżyser K roly jj M sz ros stworzył kino pełne czarnego 

humoru w wydaniu europejskim, z mistyczną tajemnicą, nawiązaniami do azjatyc-

kiego folkloru, galerią nietuzinkowych postaci i  wietną oprawą artystyczną.

„S   ” 
— dla tych, którzy wolą dokumenty
W ostatnim wydaniu magazynu Mój Mac  znalazł się artykuł dotyczący fabular-

nych ekranizacji życiorysu Ste a Jobsa. W ubiegłym roku powstało jednak również 

jego dokumentalne ujęcie. Nie jest to jedyny reportaż o twórcy Apple, za to prawdo-

podobnie najbardziej wyczerpujący, obfity w liczne archiwalne materiały. Pozycja 

w charakterystycznym amerykańskim stylu gadających głów . Szczególnie pole-

cana czytelnikom naszego pisma

CI  

IM b
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  sezonach anime 
coraz trudniej znale ć co  ciekawego dla przeciętnego odbiorcy. Na konwentach 

mówi się otwarcie, że następne serie produkowane są docelowo pod japońskich 

otaku i poziom prezentowany przez nie jest raczej niski. aktem jest natomiast,  

iż w każdym sezonie trafiają się minimum 2, 3 pozycje, które warto obejrzeć.  

Jedną z nich jest wakacyjna perełka sprzed dwóch lat, moim zdaniem zresztą niedo-

ceniona przez większo ć  mowa tutaj o przesłodkiej, szkolnej komedii Non Non 

Biyori . laczego akurat ona  No wła nie

Non Non Biyori  to jeden z tych tytułów, które przywołają u miech na twarz każde-

go, niezależnie od wieku, płci czy pory roku. Akcja rozgrywa się w wiosce Ashigaoka, 

gdzie przeprowadza się Hotaru Ichijo, dotychczas mieszkająca w Tokio. ziewczynka 

zapisuje się do miejscowej szkoły i poznaje nieliczną grupkę uczęszczających  

do niej dzieciaków. Rodzeństwo Koshigaya i mała Renge szybko się zaprzyja niają 

z Hotaru, pokazują jej wszystkie sekrety wioski i spędzają razem czas.

 zaletą tej produkcji 
jest niewymuszony humor, towarzyszący widzowi przez cały seans. Głównym 

obiektem żartów są zachowania małej Renge, która jak przystało na siedmiolatkę,  

jest pełna energii, bystra i spostrzegawcza, komentująca wszystko dookoła. lubionym 

powitaniem Renge jest Nyanpasu  albo, w  angielskiej wersji Meowning ,  

znajdujące się już na wielu memach internetowych tworzonych przez fanów. Każda 

z postaci ma jednak swoje małe obsesje. Hotaru uwielbia szyć pluszowe maskot-

ki przedstawiające jej starszą koleżankę z klasy i ukrywanie się z tym wychodzi  
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jej raczej kiepsko, Komari ma obsesję na punkcie dorosło ci i usiłuje wyglądać 

i zachowywać się jak dorosła. Mistrzostwem jest kreacja postaci starszego brata 

sióstr Koshigaya  Suguru. Przez całe dwa sezony nie wymawia on ani słowa, 

jednak również on bywa w centrum zabawnych scenek sytuacyjnych.

S  prowadzenia fabuły 
można nazwać nietypowym, ponieważ odcinki były emitowane w dosyć losowej 

kolejno ci. I tak pierwszy sezon przeplata się z drugim, chronologicznie jeden 

z pierwszych odcinków zostaje ostatnim. Nie przeszkadza to jednak w oglądaniu, 

bo spokojne życie na wsi raczej nie niesie za sobą zbyt wielu niespodzianek  

Klimat, w jakim utrzymano tę animację, jest bardzo pogodny, co sprawia, że nadaje 

się ono dla widza w każdym wieku. Niektórzy mogą wręcz narzekać na nudę, jednak 

my lę, że po absorbującym kryminale bąd  serii fantasy z przyjemno cią sięgnie się 

po Non Non Biyori . Spokojna muzyka, przepięknie namalowane krajobrazy wiet-

nie dopełniają cało ci  w efekcie mamy do czynienia z tytułem kojącym nerwy 

po ciężkim dniu. Polecam wszystkim, którzy chcą poczuć ciepły podmuch wiatru 

w samym rodku zimy

CI  

zerohan
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W tym miesiącu kącik Retro chciałbym po więcić jednemu z tych starych seriali, 

który od samego początku mnie uwiódł i zaciekawił. Lecz zdarzyło się to nie obec-

nie, lecz już ćwierć wieku temu. anim zacznę rozpaczać, że się starzeję i jak szybko 

ten czas leci, od razu przejdę do sedna, czyli AS . A  ci lej do podróży w czasie, 

tematu do ć mocno wyeksploatowanego co najmniej od kultowej adaptacji powie ci 

H.G. Wellsa Wehikuł czasu 1 60 , podanego jednak w inny i całkiem przewrotny 

sposób w serialu „Quantum Leap”1

 (nie tak bardzo)  
szalonego naukowca
Rok 1 , gdzie  na amerykańskich pustkowiach mknie szosą samochód.  

Jego kierowca admirał Albert ala icci ean Stockwell  otrzymuje wiadomo ć,  

iż zdarzył się wypadek, którego ofiarą padł jego przyjaciel dr Samuel Beckett Scott 

Bakula , geniusz, posiadacz tytułów doktorskich z sze ciu różnych dziedzin. Okazuje 

się, iż obaj od wielu lat wspólnie pracowali nad projektem umożliwiającym podróże 

w czasie. Po co  Beckett to idealista, gotowy zaryzykować, by uczynić wiat lepszym, 

pomagając ludziom naprawić to, co zepsuli w przeszło ci. Rząd ma zapewne inny 

cel i dlatego inwestuje poka ne rodki w projekt, ale niestety badania nie idą zbyt 

dobrze i władze chcą cofnąć fundusze. W akcie desperacji, aby udowodnić, że urzą-

dzenie działa, dr Beckett wchodzi do akceleratora i znika, odnajdując się w 1 56 roku 

w stanie czę ciowej amnezji. I jak tu wrócić do domu

1
 oczywiście polski 

tłumacz poszedł  
po linii najmniejszego 
oporu i mamy  
“Zagubiony w czasie” 
za to Niemcy  
z właściwą sobie  
subtelnością zmienili 
na “Zurück in  
die Vergangenheit”
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  z boskim planem… 
chyba że masz przyjaciela
Wątek podróży w czasie często wiąże się z rozważaniami o istocie natury przyczy-

nowo-skutkowej, paradoksie dziadka itp. W  uantum Leap  postawiono to nieco 

na głowie, gdyż dochodzi nam czynnik mistyczny  w eksperyment ingeruje tajem-

nicza siła, która nie pozwala Samowi wrócić do domu czyżby Bóg  Wobec takiego 

dictum ekipa projektu uantum jest bezradna, może jednak namierzyć swojego 

szefa w przeszło ci, a dzięki technologii, której zasad działania nie znamy, admirał 

ala icci jest w stanie komunikować się z doktorem Beckettem, będąc widziany 

przez niego jako hologram. Pomoc będzie nieodzowna, bo tajemnicza siła po wyko-

naniu zadania  rzuca Sama po różnych momentach w czasie, nakazując naprawiać 

to, co ludzie kiedy  popsuli. Al staje się jego jedynym powiernikiem, mentorem 

będącym nie tylko łącznikiem z  tera niejszo cią , lecz także dostarczycielem 

informacji wywiadowczych mających pomóc Samowi wykonać zadanie i skoczyć.  

I to wła nie te skoki stanowią esencję serialu. Nie mamy do czynienia ze zwykłą podróżą  

 słowo tra el w tym kontek cie pada rzadko, zamiast tego jest wła nie leap. Sugeruje 

to pewien chaos, ale pozwala na uatrakcyjnienie przekazu, ponieważ widz razem 

z bohaterem czeka i jest zaskakiwany dokąd i KIE  rzuci go los. Taka konstrukcja 

fabuły była dużym wyzwaniem dla scenarzystów, którzy chcąc ułatwić sobie pracę, 

wymy lili iż Sam podróżować będzie tylko po SA  niby proste, ale jednak włożono 

mnóstwo pracy w to, by scenariusze nie wydawały się banalne. Stany jednoczone 

w okresie powojennym to miejsce wielu przemian politycznych i społecznych, 

a oglądanie tego niejako od wewnątrz oczyma przybysza z zewnątrz  daje unikal-

ną i ciekawą perspektywę. I na tym wła ciwie można by zakończyć i pomarudzić 

sobie, że to jaka  tania obyczajówka, która co odcinek powiela schemat. aręczam 

wam jednak, że nie jest to prawda. Pamiętacie kontrowersyjny thriller polityczny 

J K  1 1  Oli era Stone a  Kilka miesięcy po premierze powstał dwugodzinny 

odcinek, w którym Sam wciela się w rolę Lee Har eya Oswalda. zy ma za zada-

nie uratować prezydenta Kennedy ego czy też wręcz przeciwnie  Mamy także 

sympatyczne odcinki jak podszyty autoironią uture Boy , który jednak zdradza, 

że doborem miejsc skoku rządzi co  więcej niż przypadek. Są też momenty wzru-

szające, jak np. w odcinku omming Home  w którym Sam wciela się w samego 

siebie, by ocalić ojca przed miercią. Scena, w której dr Beckett, chcąc udowodnić 

młodszej siostrze, że naprawdę przybył z przyszło ci piewa jej nie istniejący jesz-

cze Imagine  Lennona, do dzisiaj tkwi mi w pamięci. Rzecz jasna, nie ma róży bez 

kolców i taki sposób potraktowania podróży w czasie wzbudził wiele kontrowersji. 

Krytycy wskazywali na nielogiczno ci w podej ciu do zasady przyczyny i skutku. 

Al, doradzając Samowi, zawsze wie co się stało  i co powinno się stać , mimo 

iż jego akcje w przeszło ci powinny mieć natychmiastowy wpływ na czasy obec-

ne i raz nawet tak się staje. o intrygujące, admirał ala icci wie także czasami,  
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jak potoczyła się alternatywna linia czasu. zyżby baza we wnętrzu góry otoczona 

była jakim  polem temporalnym  apewne odpowied  na te pytania mogłaby znać 

tylko pewna tajemnicza barmanka na SS Enterprise  

P
W  uantum Leap  zawsze cieszy mnie aktorstwo, chyba odrobinę niedocenia-

ne. Scott Bakula, traktowany z niechęcią przez trekkerów za rolę kpt. Archera 

w  Enterprise  tu rozwija skrzydła i znakomicie się wciela w różne postacie, nieza-

leżnie od tego, czy trzeba piewać, tańczyć czy też chodzić w szpilkach   a rolę 

w 4. sezonie otrzymał zresztą łotego Globa podobnie jak ean Stockwell, aktor-

ski weteran, który stworzył tu swoją najbardziej znaczącą kreację telewizyjną2. 

Obaj panowie tworzą tu wyjątkowo zgrany duet i wypada żałować, iż nie doszło do 

powstania obiecywanej kontynuacji filmowej na pocieszenie mamy za to komiks 

i kilka książek . daję sobie sprawę, że z dzisiejszej perspektywy uantum Leap  

może się zytelnikom wydać nieco staro wiecki. Pamiętajcie jednak, iż piszę o nim, 

bazując na swoich wspomnieniach i przywołując w my lach emocje, jakie towarzy-

szyły mi w 1 1 roku. Mulder i Scully nie rozpoczęli jeszcze współpracy, a Michael 

J. Straczynski dopiero za 3 lata miał stworzyć wyprzedzający swoje czasy Babylon 

5 . hoć serial dostępny jest na H L  i w Net ixie, wciąż zbieram się, by do niego 

powrócić. Na pewno na to zasługuje, a kto wie, czy nie odczytam go na nowo

2
 tak, tak, wiem 

o  ylonie nr 1,  

ale nadal oceniam 

tę rolę niżej
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  udało się,
Redaktor Naczelny podał termin i nie było wyj cia. Mierzyłem się z tym tematem już 

od roku. Pomy lałem, że może warto podzielić się emocjami, jakie tworzą się wokół 

muzyki, której słucham i którą lubię. Może kto  z Was kliknie w link i otworzy co , 

co do tej pory było tylko zwykłą nazwą wykonawcy, tytułem albumu itp. Bezmiar 

katalogów, jakie możemy teraz przeglądać w różnych serwisach muzycznych, jest 

nie do ogarnięcia. Może więc warto pój ć wybraną cieżką, którą sam już przesze-

dłem i przeżyłem przygodę muzyczną. 

Kluczem do moich poszukiwań będzie nić  łącząca wykonawców, albumy, kompo-

zytorów, koncerty, miejsca, ale także podobne emocje, jakie pojawiają się podczas 

słuchania muzyki. Ok, to był wstęp, bo musiał być, a teraz do dzieła.

aczniemy nietypowo  od filmu Austin to Boston , który możecie obejrzeć  
lub na platformie Net ix. 

P  na film i trasę koncertową
powstał podczas  kilka lat temu. Otóż grupa kilku wykonawców postana-

wia wybrać się w niesamowitą trasę koncertową 5 starymi anami W. Startując 

z Austin, a kończąc w Bostonie. Po drodze mieli dać wiele wspaniałych kameralnych 

koncertów oraz przeżyć mnóstwo cudownych przygód. Śledzimy ich życie w  anie, 

za kulisami, podczas koncertów. Słuchamy ich rozmów o życiu, muzyce 

To w tym filmie po raz pierwszy usłyszałem anielskie głosy sióstr z zespołu The 

Sta es  z Anglii. awno nie słyszałem tak pięknych wokali folkowych, cudownych 

harmonii i naprawdę kilku superkompozycji, szczególnie z pierwszego . 

Polecam szczególnie: Tongue Behind My Teeth  oraz Eagle Song . 

https://itunes.apple.com/pl/movie/austin-to-boston/id1002440977?l=pl
https://itunes.apple.com/pl/album/dead-born-grown/id574887636?l=pl
http://www.sxsw.com
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Drugi  dostał kopa w postaci lepszej produkcji , chociaż mnie odpowiada 

folkowa prostota na pierwszym albumie. Polecam na rozgrzewkę utwory Steady , 

The Shining , a szczególnie Teeth White . 

 bohaterem 
tej koncertowej trasy jest Anglik  Ben Howard, który faktycznie ze swoim zespołem 

potrafił rozgrzać publikę. Jego leworęczne nerwowe  granie na gitarze akustycznej 

czy też elektrycznej jest nietypowe  folk/indie/rock. Ben nagrał dwa duże albumy. 

P  naprawdę jest bardzo oryginalny i wietnie się go słucha. Jego piew jest 

bardzo emocjonalny, rozedrgany. Słychać to szczególnie w utworach: Only Lo e , 

The ear . ruga płyta jest trochę zamy lona , może smutna, ale dalej pokazuje 

emocje . 

P  artystów 
z tej trasy możecie znale ć w każdym serwisie muzycznym, a na pewno w Apple Music: 

 R     . Trochę było folkowo, ale nie zawsze tak będzie.

Może za miesiąc trochę opowiem o The a e Matthews Band, zwłaszcza o wykonawcach 

wytwórni a e a Matthewsa  ATO RE OR S. o następnego. Jak RE NA  pozwoli.

https://itunes.apple.com/pl/album/if-i-was/id934440372?l=pl
https://itunes.apple.com/pl/album/every-kingdom/id453454953?l=pl
https://itunes.apple.com/pl/album/i-forget-where-we-were/id911839995?l=pl.
https://itunes.apple.com/pl/artist/nathaniel-rateliff/id362131302?l=pl
https://itunes.apple.com/pl/artist/bears-den/id507573956?l=pl
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