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Wyobraź sobie, że możesz stać się 
właścicielem stacji radiowej
Będziesz mógł niewielkim kosztem prowadzić audycję, która dotrze do tysięcy 

ludzi. Nie musisz mieć wielkich zasobów finansowych. Potrzebujesz kompute-

ra, mikrofonu i chęci podzielenia się swoją wiedzą z innymi. Jeśli nie wierzysz, 

że możesz wedrzeć się „w eter”, a właściwie na jakąś radiową falę praktycznie  

za darmo, koniecznie sięgnij po to wydanie Mój Mac Magazyn. Sami z pasją nagry-

wamy MacPodcast, dlatego niniejszy numer jest nam tak bliski, bo wiemy, że ta forma 

komunikacji w internecie ma w sobie cechy, które najbardziej cenię: szczerość 

i wiedzę. W tym numerze przybliżymy Wam zagadnienia podcastu. Od historycz-

nych konotacji po zwyczajny dzień podcastera. Dowiesz się, jakich narzędzi używać 

do najlepszej rejestracji dźwięku. Mam nadzieję, że po lekturze tego numeru przy-

będzie na polskiej scenie wiele ciekawych podcastów. 

Życzę dobrej lektury
Przemysław Marczyński
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MICHAŁ KORALEWSKI

THE WALK OF LIFE
Zdjęcie wykonane wczesną wiosną w północno-wschodniej Wielkopolsce za po-

mocą iPhone’a 5s. Edytowane następnie w całości na smartfonie przy pomocy apli-

kacji Snapseed (poprawa kontrastu, konwersja do czerni i bieli), Mextures (nadanie 

analogowego charakteru poprzez wykorzystanie filtrów i faktur) oraz TouchReto-

uch (usunięcie niepotrzebnych elementów ze zdjęcia).

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości sprzętowe

Samsung Galaxy S8

Najnowsze słuchawki Denona są przeznaczone dla użyt-

kowników iPhone’a. Wyjątkowe wykonanie z aluminium 

oraz wkładki douszne firmy Comply zapewniają komfort 

użytkowania. Nowe słuchawki to również specjalnie zapro-

jektowany przetwornik zapewniający wyjątkowe brzmienie 

marki Denon. Firma zastosowała tu technologię Radial 

Cascade Damper chroniącą brzmienie przed zakłócenia-

mi. Użytkownicy mogą także skorzystać z aplikacji na iOS  

— Denon Audio. 

www.denon.pl

Denon AH-C621R

QNAP TVS-1282T3
Jest to pierwsze urządzenie od QNAP wspierające 

technologię Thunderbolt 3. To rozwiązanie daje nam 

gwarancję wysokich prędkości podczas transferów danych. 

Urządzenie wykorzystuje moc obliczeniową procesora 

Intel Core i5 lub Core i7, co zapewnia doskonałą wydaj-

ność serwera. NAS wyposażono w wyjście HDMI, Ethernet 

10GbE LAN. QNAP TVS-1282T3 może przechowywać  

do 80 TB danych przy zastosowaniu dysków 10 TB.

www.qnap.com

Największy konkurent iPhone’a pokazał swoje 

nowe oblicze. Galaxy S8 został całkowicie prze-

projektowany. Teraz zaoferowano użytkownikom 

telefon, którego przedni panel to niemalże w całości 

powierzchnia dotykowa bez fizycznych przycisków. 

Samsung może pochwalić się aparatem o matrycy  

12 megapikseli i jasnym obiektywie f 1.7. Telefon 

spełnia również wymogi klasy IP68 odpowiedzial-

ne za wodoodporność i pyłoszczelność.

www.samsung.com

https://www.denon.pl/pl/product/headphones/sports/ahc621
https://www.qnap.com/pl-pl/product/model.php?II=268
http://www.samsung.com/pl/smartphones/galaxy-s8/
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Nowe aplikacje
PDFpen 9
Ponad sto nowych funkcji i udogodnień w kolejnej 

odsłonie PDFpen robi wrażenie. Duża część zmian 

dotyczy notatek, jakie możemy wprowadzać w plikach 

PDF. Znacznie łatwiejsze jest zarządzanie naszymi 

zapiskami. Nowa wersja PDFpen to również zmiany 

w sposobach wyszukiwania plików i nawigowania po 

stronach obszernych dokumentów. Tworzenie i edycja 

plików w formacie PDF nigdy nie była przyjemniejsza.

CENA: 74,95 €

www.smilesoftware.com

Twórcy stron internetowych nie mogą przejść obojętnie obok tej 

aplikacji. Najpopularniejszy edytor stron internetowych na Maca 

wrócił po długiej nieobecności na rynku. Rozbudowano funk-

cję podglądu tworzonych stron internetowych.Nowy Navigator 

daje przejrzysty wgląd w składnię pisanego kodu. Nowe Espresso  

to kompletne narzędzie przydatne podczas tworzenia od podstaw 

bądź edycji istniejących już witryn internetowych.

CENA: 79,00 $ 

www.espressoapp.com

Zarządzanie finansami może być przyjemne i intu-

icyjne. Piąta odsłona aplikacji wnosi ogromne zmiany 

w interfejsie użytkownika. Przejrzysty układ funkcji 

sprawia, że obsługa programu jest niezwykle przyja-

zna. Dzięki synchronizacji przez iCloud na wszystkich 

komputerach oraz urządzeniach z iOS zawsze będzie-

my mieli aktualne dane finansowe.

CENA: 24,99 €  (promocja)

www.jumsoft.com

Espresso 4

Money 5

https://smilesoftware.com/pdfpen
https://espressoapp.com
http://www.jumsoft.com/money/
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PODCAST CZY PODKAST? 
WG PROFESORA JANA MIODKA
ŁUKASZ BANASZAK

https://twitter.com/lukaszbanaszak6


10WYWIAD 10OPINIE

Podcasty towarzyszą  
wielu z nas codziennie
W drodze do pracy, szkoły i w trakcie weekendowych spacerów. Tak jak na prze-

łomie lat 80. i 90. zeszłego wieku określenie „video”, dziś „podcast” wdziera się do 

naszej codzienności i również sprawia problemy w pisowni.

Czy nadszedł już czas  
na jego spolszczenie, 
tak jak to się stało ze słowem „wideo”, zapytaliśmy profesora Jana Miodka.  

Oto jego opinia:

„Albo podkast, albo podcasting — wtedy nie będzie graficznej hybrydalności”.
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SERO  
— WIĘCEJ NIŻ PODCAST
PIOTR WITEK
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O fenomenie podcastów 
nikogo przekonywać nie trzeba. W ciągu kilku ostatnich lat, podobnie jak audiobooki, 

bardzo mocno zyskały one w Polsce na popularności. Podobieństw jest więcej. Wiele 

osób słucha ich obu w trakcie jazdy rowerem, samochodem czy komunikacją miej-

ską. Odtwarzamy je, sprzątając, ćwicząc, w czasie relaksu i tuż przed zaśnięciem. 

Również podobnie jak audiobooki, podcasty stanowią bardzo chętnie wykorzysty-

wane przez osoby z dysfunkcją wzroku źródło wiedzy. W końcu podstawowym 

nośnikiem informacji w obu tych przypadkach jest sam dźwięk.

Oczywiście osoby niewidome lub słabo widzące, dokładnie tak samo jak ludzie 

nie mający problemów ze wzrokiem, do swej dyspozycji mają tysiące kanałów 

podcastowych, dosłownie z całego świata. Każdy może znaleźć dla siebie audycje 

z dowolnego obszaru zainteresowań. Polityka? Sport? Hodowla psów? A może poli-

gamia? Nie dość że na każde z zagadnień znajdziemy kilka kanałów, to dodatkowo 

będą się one różniły między sobą przekonaniami autorów, co pozwoli nam spojrzeć 

na dany temat z kilku różnych perspektyw. Dziś jednak chciałbym napisać o szcze-

gólnym miejscu, stanowiącym swoisty kolektor wszystkich podcastów i audycji 

przydatnych osobom z dysfunkcją wzroku.

Sero to multiplatformowa aplikacja, którą możemy zainstalować na naszym mobil-

nym iUrządzeniu, Apple TV 4G oraz komputerze z systemem macOS. Jest również 

wersja dostępna na mobilne urządzenia z Androidem oraz dla Windows. Niektórzy 

użytkownicy iOS mogą jeszcze pamiętać wcześniejszą wersję tego programu funk-

cjonującą tylko w mobilnej formie pod nazwą iBlinkRadio. Nową nazwę, wygląd 

i nowe życie aplikacji już kilka lat temu zapewniła amerykańska korporacja Serotek.
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Dlaczego warto zainstalować Sero 
na naszym urządzeniu? Przede wszystkim dlatego, że dzięki temu będziemy mieli 

dostęp do ponad sześćdziesięciu kanałów podcastowych z całego świata poświęco-

nych tematyce osób z dysfunkcją wzroku. Obok występujących w największej ilości 

kanałów poświęconych (jakżeby inaczej) Apple, znajdziemy audycje poruszające 

tematykę szeroko rozumianej rehabilitacji, technologii asystujących, sportu osób 

z dysfunkcjami wzroku, gotowaniu, a nawet modzie.

Sero to jednak nie tylko typowa aplikacja podcastowa. Obok klasycznych kanałów 

można w niej znaleźć audycje radiowe o osobach z dysfunkcją wzroku, audiorelacje 

z różnych międzynarodowych konferencji i wydarzeń poświęconych problematyce 

wad wzroku oraz ich rehabilitacji, posłuchać audycji specjalnie tworzonych dla osób 

niewidomych, a nawet wysłuchać wiadomości radiowych w formie podcastów.

Oczywiście aplikacja Sero jest w pełni dostępna dla programów odczytu ekranu na 

wszystkich platformach systemowych, na których działa, a założenie konta w progra-

mie sprawia, że odsłuchiwane przez nas programy są synchronizowane, dzięki 

czemu odtwarzanie przerwane na naszym jednym urządzeniu, możemy wznowić 

od tego samego miejsca na drugim. I tak naprawdę, z punktu widzenia polskiego 

użytkownika z dysfunkcją wzroku, aplikacja Sero posiada tylko jedną, za to dość 

istotną wadę. Zdecydowana większość publikowanych w niej audycji prowadzona 

jest w języku angielskim. Ukłon w stronę polskich użytkowników stanowi możli-

wość odsłuchiwania polskojęzycznego kanału Tyflopodcast.

Informacyjnie muszę dodać, że pierwszy polski podcast dla niewidomych 

„Tyflopodcast” w  roku 2012 uhonorowa-

ny został nagrodą European Podcast Award 

w  kategorii polskie podcasty non profit.  

Od roku 2008 działa nieprzerwanie i obecnie, 

po dokładnie dziewięciu latach funkcjo-

nowania, na jego kanale można odsłuchać 

prawie 1100 audycji poświęconych najróż-

niejszej tematyce. Oczywiście poza aplikacją 

Sero Tyflopodcastu można słuchać również 

poprzez inne programy podcastowe, a nawet 

z poziomu internetowej strony kanału www.

tyflopodcast.net. Z  kolei samą aplikację 

Sero możecie bez trudu odnaleźć i pobrać 

bezpłatnie z AppStore oraz w Google Play.  

Na Windows trzeba program pobrać w pakie-

cie kilku innych instalacji firmy Serotek 

Corporation.
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KOMU POTRZEBNY JEST 
IPHONE X? 
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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W tym roku 
wypadła dziesiąta rocznica
zaprezentowania pierwszego iPhone’a, więc niektórzy oczekują, że Apple poka-

że z tej okazji specjalny model telefonu. Coś na podobieństwo 20th Anniversary 

Macintosh. Nadzieje te są karmione plotkami, że Apple zamierza zaprezentować 

na jesieni 2017 roku trzy nowe modele telefonów. Czy iPhone X to prawdopodobny 

produkt, czy raczej życzeniowe myślenie fanów?

Rocznicowy 
20th Anniversary Macintosh
był urządzeniem niezwykłym. Płaski ekran, gładzik zintegrowany z klawiaturą, 

głośniki i subwoofer Bose — to wszystko miało wzbudzać podziw i było okraszone 

usługą dostarczenia komputera do domu przez dedykowanego konsjerża. Pomimo 

że biznesowo model ten okazał się totalną klapą, przeszedł do historii jako pokaz 

technologicznej awangardy Apple i buduje legendę marki.

Dziś Apple przestało już zaskakiwać spektakularnymi prezentacjami przełomo-

wych produktów. Marka bardziej niż z przełomowymi technologiami kojarzy się 

z ładnymi gadżetami dla mas. Teoretycznie flagowy komputer nie był poważnie 

aktualizowany od prawie czterech lat, a każdy kolejny iPhone coraz bardziej zaczy-

na przypominać swojego poprzednika. Apple zamiast wyznaczać trendy zaczęło 

podążać z nurtem. Czy to coś złego?
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Zależy dla kogo. Dla akcjonariuszy absolutnie nie. Zysk netto Apple za 2016 rok 

wyniósł 9 miliardów dolarów. Porównując to z rokiem 2008, kiedy zysk wyniósł 

1,14 miliarda, jest się z czego cieszyć. Dla statystycznych klientów również nie,  

bo kupują iPhone’y i Maki na potęgę. Produkty Apple rozchodzą się jak świeże 

bułeczki i nikomu nie przeszkadza, że nie są już tak innowacyjne jak kiedyś.

To znaczy nikomu 
poza grupą zapaleńców i fanów,
którzy kiedyś byli w awangardzie, bo w czasach królowania siermiężnych laptopów 

z Windows oni mieli białego iBooka. To właśnie oni razem z nostalgikami najgło-

śniej krzyczą, że Apple się skończyło i że firma utraciła ducha innowacyjności.  

Ich głos tonie jednak w morzu masy pragnącej nowego, tańszego iPhone’a, który 

robi lepsze zdjęcia i ma nowy kolor.

Rynek telefonów komórkowych dotarł do takiego momentu, że naprawdę trudno 

jest już o kolejny przełom. Można tak jak Samsung pakować do urządzenia setki 

nikomu niepotrzebnych funkcji, można zwiększać możliwości aparatu albo ulep-

szać ekran. Nie rozumiem tylko, czemu nikt nie wpadnie na to, żeby zwiększyć 

w telefonach baterie, ale to widocznie już mój osobisty problem. Coraz mniejsze 

zmiany z generacji na generację to nie tylko domena Apple.

Można oczywiście eksperymentować, ale jak pokazuje przykład LG, łatwo się na 

takim nadmiarze ekstrawagancji sparzyć. Rynkowa klapa modułowego G5 w 2016 

r. to przestroga dla innych. A w miarę jak tort rośnie, do stracenia jest coraz więcej. 

Dlatego największymi innowacjami ostatnich lat są nowe kolory telefonów i kolejne 

piksele wyświetlaczy.

Apple ma jednak w swoim DNA
tę innowacyjność. Piracka flaga gdzieś tam jeszcze powiewa w świadomości pracow-

ników i zarządu. Co jakiś czas nadal pojawiają się ciekawe nowości. TouchBar 

w MacBookach Pro to jest coś innowacyjnego i mimo wszelkich możliwych obiek-

cji i głosów krytycznych trzeba przyznać, że ma potencjał i jest po prostu świeże.  

No a jeśli komuś się nie podoba, to może kupić wersję z tradycyjnymi przyciska-

mi. To wbrew pozorom inteligentny zabieg ze strony Apple. Po jakimś czasie firma 

będzie dysponowała statystykami sprzedaży i oceni, czy rewolucje się opłacają, czy 

lepiej działać zachowawczo.

Rocznicowy Macintosh okazał się klapą finansową, ale na lata ugruntował pozy-

cję Apple jako firmy ciągnącej lubiącą kostnieć branżę komputerową do przodu.  

Od dawna już nie widzieliśmy podobnego produktu na rynku telefonów i być może 

dlatego oczekiwania ciągle rosną, choć coraz trudniej im sprostać. Tylko czy warto?
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Klienci od przełomów 
wolą niższe ceny i nowe kolory
Steve Jobs wielokrotnie ignorował oczekiwania klientów, ale obecni włodarze Apple 

zdają się jednak mniej asertywni. Ryzyko wpadki przy tak ważnym produkcie, jakim 

jest iPhone, jest zbyt duże, żeby pozwolić sobie na ekstrawagancję. Z drugiej stro-

ny nie można też całkiem porzucić tożsamości Apple, którą budują przełomowe 

produkty.

Plotki o trzech różnych modelach iPhone’a brzmią dla mnie jak rozwiązanie tej 

trudnej sytuacji. Masy dostaną iPhone 7s, a zapaleńcy przełomowego iPhone’a X. 

Jeśli X okaże się klapą, to nie nadwyręży zbytnio sprzedaży całej linii. Jeśli będzie 

sukcesem, pociągnie w górę wyniki finansowe firmy.

Apple potrzebuje iPhone’a X,
żeby zachować wierność swojemu DNA i nie rozwścieczyć inwestorów. Potrzebują 

go także fani marki, żeby potwierdzić słuszność swego oddania właśnie tej firmie. 

By znowu móc się emocjonować jakimś produktem. Potrzebujemy go również my, 

dziennikarze. Żeby nie musieć po raz kolejny pisać tylko o większej rozdzielczo-

ści czy dokładniejszym czymś tam. My też lubimy się emocjonować tym, o czym 

piszemy, w końcu to nasza pasja. Obawiam się tylko, że mityczny iPhone X okaże 

się wersją z większym ekranem albo czymś równie banalnym.

ZDJĘCIA:
str. 15 © raneko
str.  14 oraz 17  
unsplash.com

https://www.anthonyboyd.graphics


http://mojmac.pl/podcast/
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CZYM  
JEST PODCAST
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Pod koniec zeszłego roku, jak mogliście się dowiedzieć z artykułów i wpisów  

na blogu, wraz z Łukaszem Banaszakiem prowadziłem szkolenia „ogólnokompu-

terowe” dla Seniorów. Podczas kursu „socjal-mediów” wprowadziliśmy dodatkowe 

zajęcia z podcastów. Moje duże zdziwienie wywołał całkowity brak wiedzy o tym 

sposobie wypowiedzi i przekazu informacji. Kolejnym zaskoczeniem był ogromny 

entuzjazm, z jakim podcasty zostały przyjęte przez Seniorów. To był prawdziwy 

hit zajęć! Może i wśród Was znajdą się osoby, którym pojęcie podcastu należałoby 

przybliżyć.

Ze słowem „podcast” zetknąłem się ponad 10 lat temu za sprawą prezentacji nowej 

wersji iTunesa i bardzo długo nic z tą wiedzą nie zrobiłem. Sytuacja zmieniła się, gdy 

prawie pięć lat temu zostałem zaproszony przez Sebastiana Szwarca i Pawła Józefiaka 

do wzięcia udziału w nagraniu ich podcastu „Jabłecznik”… Spodobało mi się.

Czym jest podcast?
Przyjęta definicja zgodna z praktyką brzmi: podcast to forma internetowej publikacji 

dźwiękowej lub filmowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków, z zastoso-

waniem technologii RSS (lub innych powiadomień). Prostszymi słowami: podcast 

jest „audycją” radiową lub wideo publikowaną cyklicznie i dostępną w internecie.

Historia podcastingu sięga 2000 roku, kiedy to powstała idea publikowania treści 

audio i wideo za pomocą RSS. Prawdziwy boom na podcasty przyszedł jednak 
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dopiero na przełomie 2004 i 2005 roku. Oczywiście Apple miało w tym swój znacz-

ny udział. Zdecydowana większość źródeł podaje, że nazwa „podcast” powstała 

z połączenia „pod”, czyli pozbawionego literki „i” iPoda z „cast”, czyli „broadcast” 

— nadawanie, publikacja.

Nie tylko w nazwie Apple ma swój udział. Właśnie w 2005 roku ukazała się pierwsza 

wersja iTunes z wbudowanym systemem wyszukiwania, subskrybowania i słucha-

nia podcastów. Dotąd uważa się, że iTunes i związane z nim aplikacje są największym 

i najlepszym źródłem podcastów.

Co daje nam podcast?
Przede wszystkim wygodę. Podcastów możemy słuchać, kiedy chcemy i jak chce-

my. Wystarczy komputer, iPhone, iPad lub inny odtwarzacz muzyczny i dostęp do 

Internetu (podczas pobierania podcastu). Ponieważ praktycznie wszystkie aplika-

cje do słuchania podcastów mają system powiadomień, to jesteśmy informowani 

o pojawieniu się nowych odcinków „internetowych audycji”, które subskrybuje-

my. Nawet gdy do słuchania podcastów używamy przeglądarek WWW, to możemy 

skorzystać z systemu RSS wbudowanego w większość z nich, aby być „na bieżąco” 

z podcastami, które nas interesują.
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Czego możemy posłuchać?
Ponieważ podcasty mogą być publikowane w zasadzie przez każdego (nie wyma-

ga to wielkiej wiedzy informatyczno-technicznej ani bardzo drogiego sprzętu),  

to zakres tematów jest ogromny. Oczywiście wydawcami podcastów nie są wyłącz-

nie amatorzy. Wiele podcastów, również tych niezależnych, jest tworzonych z pełną 

dbałością o jakość merytoryczną oraz dźwiękową, a wśród „nadawców” są najwięk-

sze rozgłośnie radiowe, znani publicyści i autorzy oraz agencje prasowe. To wszystko 

po polsku i w innych językach.

Jak zacząć?
Najprościej wpisać w przeszukiwarkę internetową temat, dodając słowo „podcast”. 

Prawdopodobieństwo znalezienia podcastu o  interesującej nas tematyce jest 

ogromne, nieważne, czy chcemy posłuchać o triathlonie, kolarstwie, technologii, 

oszczędzaniu, muzyce, nauczyć się języka czy zaplanować podróż, coś dla siebie 

wybierzemy.

Bardzo dobrym sposobem wyszukania podcastów jest przejrzenie „top listy” w iTunes 

(dział podcastów) lub w aplikacji Podcasty na iOS. Te programy są również dobre  

(na początek) do ich odtwarzania, a z innych artykułów tego wydania Mój Mac 

Magazynu dowiecie się o alternatywnych aplikacjach często wygodniejszych niż syste-

mowe. Znajdziecie w magazynie 

również listę propozycji na dobry 

początek przygody z podcastami.

Miłego słuchania!
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NAGRYWAM  
PODCASTY BO...
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Dlaczego  
nagrywać podcast? 
Skoro mamy szerokie spektrum możliwości działania w internecie, czemu właśnie 

audycja dźwiękowa jest tą wyjątkową formą przekazu? Zapytaliśmy o to interneto-

wych radiowców, którzy opowiadają na proste pytanie – Dlaczego nagrywam podcast…

Mój blog by nie powstał, gdyby nie świet-

ny podcast SPI Podcast nagrywany przez 

amerykańskiego blogera Pata Flynna. 

Słuchając jego podcastów, nie tylko zdoby-

wałem wiedzę, ale także przygotowywałem 

się do najważniejszego maratonu w moim 

życiu. Ukończenie maratonu było obiet-

nicą, którą złożyłem kilka lat wcześniej 

sam sobie — tuż po złamaniu dwóch nóg, 

gdy lekarze nie chcieli zadeklarować,  

że w ogóle będę mógł chodzić.

Poznałem siłę podcastów. Chciałem mieć 

własny, po to by przekazywać nie tylko 

suchą wiedzę, ale także emocje. Dawać się 

poznawać innym także poprzez mój głos. 

Dzisiaj podcast to moje ulubione medium. 

Idealny kompromis pomiędzy suchym 

tekstem i skomplikowanym dla mnie 

wideo. Cała historia: http://jakoszczedzacpie-
niadze.pl/z-wozka-inwalidzkiego-do-maratonu

www.itunes.apple.com

Michał Szafrański  
Więcej niż oszczędzanie pieniędzy 

http://jakoszczedzacpieniadze.pl/z-wozka-inwalidzkiego-do-maratonu
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/z-wozka-inwalidzkiego-do-maratonu
https://itunes.apple.com/pl/podcast/wi%C4%99cej-ni%C5%BC-oszcz%C4%99dzanie-pieni%C4%99dzy-wnop-finanse-osobiste/id629003560?l=pl&mt=2
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Wśród moich największych pasji są nauka, technika i radio. Radio, 

które daje intymny kontakt ze słuchaczem, którego żadne inne 

medium dać nie potrafi. Łącząc swoją miłość do teatru wyobraźni 

z ciągłą pogonią za wiedzą, nagrywam Świat w trzy minuty. Moją 

misją jest przekazanie trudnych spraw w prosty sposób — tak,  

by kiedyś sięgnęły po to moje dzieci i nie miały problemu ze zrozu-

mieniem współczesnej nauki. Co tydzień mogę przez chwilę myśleć 

tylko o Słuchaczach i o tym, co ich zainteresuje.

A co jakiś czas słyszę: „znam skądś Twój głos. Czy to nie ty nagry-

wasz...?” To chyba najfajniejsza nagroda, jaką dostaję.

www.itunes.apple.com

Nagrywam podcast „Kobiece RADIO”, bo kocham mówić! To mój naturalny sposób 

przekazu tego, co mnie pasjonuje i głęboko porusza w codziennym życiu kobiet. Dzięki 

podcastom mogę przekazywać im oryginalne treści, unikatową wiedzę, inspirację 

do zmiany życia na lepsze. W ten sposób mam 

własny kanał radiowy, którego dzięki mobilnej 

technologii można słuchać zawsze i wszędzie, 

chociażby jadąc samochodem czy spaceru-

jąc z psem. Dodatkowo to nowoczesny i łatwy 

sposób na dotarcie do indywidualnego odbior-

cy, z którym można nawiązać bardzo silną więź.  

To również niesamowite narzędzie marketingowe 

do budowania marki osobistej, które pozycjonuje 

nas w roli eksperta w dziedzinie, którą się zajmu-

jemy, pomaga reklamować i sprzedawać nasze 

usługi czy produkty. W dłuższej perspektywie 

podcast buduje wyjątkową społeczność osób 

o podobnym sposobie patrzenia na świat. 

www.nawigatorzmian.pl

Łukasz Jachowicz  
Świat w trzy minuty 

Monika Sacewicz „Kobiece RADIO” 

https://itunes.apple.com/pl/podcast/%C5%9Bwiat-w-trzy-minuty/id1067317471?l=pl&mt=2
http://nawigatorzmian.pl/podcastykobieceradio/
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Podcast umożliwia bliższy kontakt z odbiorcą niż blog, 

ale nie jest tak ekshibicjonistyczny jak wideo. Dzięki 

temu, że nie angażuje wzroku słuchacza, pozwa-

la bardziej efektywnie wykorzystać czas. Odbiorcy 

mogą dowiadywać się nowych rzeczy, prowadząc 

auto, prasując albo wychodząc z  psem na spacer. 

Wystarczy, że włączą aplikację w telefonie albo wejdą 

na MalaWielkaFirma.pl.

Kiedy byłem nastolatkiem, marzyłem o pracy w radiu. 

Kilka lat później spełniłem to marzenie — byłem dzien-

nikarzem RMF FM i  Polskiego Radia. Dziś jestem 

przedsiębiorcą, ale podcast Mała Wielka Firma pozwa-

la mi w pewien sposób kontynuować pasję sprzed lat. 

A przy okazji pomagam innym rozwijać ich biznes.

www.itunes.apple.com

Nagrywanie podcastu „Życie w podróży” staje się 

naturalnym przedłużeniem wyjazdów, o których 

rozmawiamy z  moimi gośćmi. Wspomnienia 

odwiedzonych miejsc, inspiracja do tego, żeby 

słuchacze również częściej podróżowali, daje 

mi odczucie spełnienia. W moim podcaście nie 

chodzi tylko o gadanie, ale bardziej o to, żeby to 

gadanie przełożyło się na działanie. Bo jak usie-

dzieć w miejscu, kiedy słuchamy o przemierzaniu 

rowerem dookoła Polski ok. 3 tysięcy kilome-

trów czy pompowanym kajakiem po polskich 

rzekach, o samotnej podróży dookoła świata czy 

rzucaniu pracy, aby pracować daleko za granicą 

jako wolontariusz? Tworzenie podcastu to pasja.  

WSam się o tym przekonaj. Ja już to wiem.

www.zyciewpodrozy.pl

Marek Jankowski  
Mała Wielka Firma

Mikołaj Życie w podróży

http://MalaWielkaFirma.pl
https://itunes.apple.com/pl/podcast/ma%C5%82a-wielka-firma/id351057279?l=pl&mt=2
http://zyciewpodrozy.pl
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Nagrywam Nerdy Nocą, bo w dniu, w którym dziadek wręczył 

mi magnetofon i mikrofon, postanowiłam mieć audycję radiową. 

Najlepiej — nielegalną i nadającą w nocy. Jako czterolatka miałam 

to dokładnie przemyślane: różne osoby, które robią ciekawe rzeczy, 

będą opowiadać o swoich przygodach i przemyśleniach. Będziemy 

się spierać, zgadzać, śmiać, wymieniać doświadczenia i zachęcać 

widownię do tego samego.

Dziś wszystkie te plany udaje mi się realizować w Nerdach Nocą.

Nagrywanie podkastu jest ogromną frajdą. Każdy odcinek to nowa 

przygoda. Wystarczy włączyć mikrofon i nadstawić ucha.

www.nerdynoca.pl

Nagrywam podcast, bo sam lubię ich słuchać — tak 

to się przynajmniej zaczęło. Co mi to daje? Przede 

wszystkim motywację do ciągłego rozwoju. Odkąd 

nagrywam, zdecydowanie bardziej zwracam uwagę 

na to, co i  jak mówię — ćwiczę warsztat mówcy. 

Ale nie tylko. Przygotowywanie audycji, zbiera-

nie materiałów to okazja do ciągłego samorozwoju 

w dziedzinie, która mnie fascynuje. Poznaję swoje 

słabości i pokonuję ograniczenia. Najpiękniejsze 

chwile są wtedy, gdy dowiaduję się, że to, co robię, 

to, co nagrywam, pomaga innym. Motywuje ich do 

poprawy diety, pokazuje inne, dotąd nieznane drogi, 

otwiera na nowe możliwości. Nagrywanie podca-

stów pomaga mnie i moim słuchaczom. I to jest 

najpiękniejsze.

www.itunes.apple.com

Kaja Mikoszewska  
Nerdy nocą

Michał Jaworski  
Więcej niż zdrowe odżywianie 

http://www.nerdynoca.pl
https://itunes.apple.com/pl/podcast/wi%C4%99cej-ni%C5%BC-zdrowe-od%C5%BCywianie-zdrowy-tryb-%C5%BCycia-rozwoj/id946360068?l=pl&mt=2
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Nagrywamy podcast, bo daje nam on możliwość 

spotkania i poznania ludzi ze świata wielkiej piłki, 

a także wymiany z nimi doświadczeń i spostrzeżeń 

na temat futbolu. Pozwala zapalić w głowie lampkę 

i zainspirować do zagłębienia się w sprawy związane 

ze szkoleniem, motywuje do ciekawych przemyśleń 

na temat swojej codziennej pracy. Samo tworzenie 

kolejnych treści daje nam z kolei wiele satysfakcji,  

bo dla fanów podcastingu, którymi jesteśmy, każdy 

nowy odcinek to świetna zabawa.

www.ekstratrener.pl

Pomysł na DoDechy zrodził się, gdy wraz z kolega-

mi stwierdziliśmy, że nasza pasja do motoryzacji 

jest tak wielka, że chcemy się nią dzielić z innymi. 

Podcast był idealną formą przekazu, bo wystar-

czyło postawić mikrofony i  nagrać dyskusje, 

które zazwyczaj przeprowadzaliśmy między 

sobą. Dzięki temu zachowaliśmy przyjacielską 

i luźną atmosferę, stopniowo rozwijając formułę. 

Dziś — po ponad trzech latach od rozpoczę-

cia — wiemy, że to była świetna decyzja. Efekty 

naszych spotkań możecie sprawdzić sami na 

dodechypodcast.pl. 

www.dodechypodcast.pl

Jak Uczyć Futbolu 

Paweł Płocharski DoDechy

ZDJĘCIE:
str. 23  
© bartsadowski

http://www.ekstratrener.pl
http://www.dodechypodcast.pl
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INTERNET + RADIO + TY  
= PODKASTING
BORYS KOZIELSKI
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O tym, jak wiele zmieniły 
w komunikacji społecznej te dwa sposoby przekazywania treści, przekonało się już 

wielu. Z radia podkasting wziął formę dźwiękową przekazu, a z internetu sposób 

na subskrypcję przez RSS. Tym sposobem możemy dotrzeć do treści, na które nie 

ma miejsca w radiu i do zapoznania się z nią nie zobowiązuje nas czas ani miejsce. 

Możesz słuchać w samochodzie, na rowerze, w pociągu, w poczekalni, podczas 

joggingu, w autobusie, metrze, na spacerze, w domu, w kolejce. Zasubskrybowane 

audycje możesz pobrać do swojego smartfonu i słuchać bez połączenia z interne-

tem. Gdy już raz dotrzesz do interesujących Cię treści, to nie przegapisz kolejnej 

audycji, bo po zasubskrybowaniu podkastu dostaniesz informację o nowej audycji.

“Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego 

istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przeka-

zywane na antenie, wymyka się spod kontroli wpadając w ręce każdego kto chce 

się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia,  

czy też nie” .

Nie każdy jeszcze wie co to jest podkasting, ale po trzynastu latach istnienia nazwa-

nej tak formy publikacji dźwiękowej statystyczny Kowalski słyszał słowo podkasting. 

Statystyczny Nowak słucha kilku podkastów anglojęzycznych i może jednego polskie-

go. Podkasting kojarzony jest z YouTube’em, iTunes, Soundcloud. Nawet Facebook 

po wielu latach ignorowania zjawiska zauważa istnienie podkastingu, umożliwiając 

zakładanie stron w tej kategorii.
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Powstają podkasty na blogach, stronach biznesowych, w szkołach, w formie porad-

ników, w muzeach. Wyobraź sobie, że gdy wchodzisz na wystawę, o eksponatach 

mówi do Ciebie zafascynowany nimi wybitny znawca prezentowanych prac.  

Tak już się dzieje w muzeach na całym świecie. Muzea wykorzystują do tego bardzo 

drogi sprzęt, udostępniając zwiedzającym tzw. audioguide. Wkrótce podkast zastą-

pi tę formę prezentacji, a muzealnicy i odwiedzający będą mogli cieszyć się stałym 

kontaktem, bo nowy odcinek podkastu trafi do zainteresowanych, gdy tylko pojawi 

się nowa wystawa.

Masz grupę uczniów, kursantów, studentów? Możesz ją powiększyć o kilkaset, 

a nawet o kilka tysięcy słuchaczy. Wystarczy opanować kilka prostych sztuczek, 

które Twoje wysiłki przełożą na podkasty. Doświadczenie w mówieniu już masz. 

Czemu nie dotrzeć do odbiorców, którzy nie mogą do ciebie przyjść? Mogą zasub-

skrybować Twoje audycje i skorzystać na odległość w wybranym czasie.

Piszesz książkę? Sprzedajesz produkty? Rozpiera Cię energia i szukasz nowych 

sposobów dotarcia do potencjalnych klientów, z którymi chcesz się podzielić swoją 

radością i entuzjazmem? Podkasting daje lepsze od innych możliwości zaangażo-

wania odbiorców przez bardziej osobisty kontakt i większą bliskość.

Jak zdrowo się odżywiać? Jak oszczędzać pieniądze? To tematy poradników prowa-

dzonych w podkastach, które osiągnęły w Polsce sukces. Właśnie w tej formie mogły 

rozkwitnąć dostarczając autorom i słuchaczom inspiracji i satysfakcji. Jednocześnie 

umożliwiły bezpośredni kontakt odbiorcy z nadawcą.
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Skąd się wziął podkasting?
Przypomnijmy sobie czasy powstawania pierwszych urządzeń do odtwarzania 

muzyki. Pierwszy iPod powstaje w 2001 roku . Przez następne lata rzesze słucha-

czy uwalniają się od natrętnych reklam radiowych, kopiując swoje płyty na iPody, 

których pojemność ciągle rośnie. Wkrótce cała muzyka, jaką możesz zgromadzić 

nie tylko ze swoich półek z płytami, ale również muzyka z półek znajomych i znajo-

mych znajomych ląduje w Twoim urządzeniu. Ciągle jednak czegoś brak. Czegoś 

wartościowego, co było i jest w radiu. Poszukując odpowiedzi na to pytanie, nagra-

łem wiele rozmów z radiowcami. Zapytałem też Adama Carry’ego . „(...) Straciliśmy 

mnóstwo zaangażowania, pasji...” Płytkie i krótkie tematy, garść muzyki i reklamy  

to teraz radio dla „masowego odbiorcy”. Jeśli szukasz czegoś więcej i nie jesteś 

członkiem szarej masy „targetu”, pasję, zaangażowanie, wyczerpujące omówienie 

tematów niszowych, przygotowanych specjalnie dla Ciebie, znajdziesz w podkastach.

Podkasting powstał z potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem. Potrzeby inspira-

cji, ciekawości świata i poznania wartości, które są motorem życia innych ludzi. 

W podkastach znajdziemy te właśnie elementy, a dodatkowo wyczerpujące omówie-

nie zagadnień merytorycznych.

Każdy się nadaje
Udostępniając swoje audycje publicznie, stajesz się nadawcą. Sam decydujesz 

o formie, treści, długości, jakości, częstotliwości swoich audycji. Nie trzeba starać 

się o koncesję, zgodę, pozwolenie. To, co było zastrzeżone dla nielicznych, staje się 

dostępne dla każdego, kto ogarnie techniczne, niezbyt wysokie wymagania. Już dziś, 



33TEMAT MIESIĄCA

korzystając ze swojego telefonu możesz nagrać i opublikować pierwszą audycję.  

Od 2005 roku powstało mnóstwo fantastycznych narzędzi i wciąż powstają nowe.

Podkasting jest wolnym medium dla każdego, kto chce skorzystać z możliwości 

dotarcia w inny sposób do odbiorców. W tej formie przekazu bardzo ważne staje się 

to, jak mówimy. Głos, w którym słychać pasję, zaangażowanie, znajomość tematu, 

ciekawość świata. To wszystko, czego nie da się przekazać samym tekstem, a w prze-

kazie wideo zanika wśród obrazów i technologii. Podkasting stwarza możliwość 

przybliżenia się odbiorcy i nadawcy. Problemy techniczne i całe skomplikowanie 

wirtualnej materii internetowej nie są wysoką barierą wejścia, ale wymagają poko-

nania i poradzenia sobie z natłokiem informacji. Poszukaj w internecie. Powstało 

już mnóstwo wskazówek i poradników na ten temat.

Od pierwszej polskiej publikacji na temat podkastingu w lutym 2005 roku w arty-

kule Jacka Artymiaka wiedziałem, że to coś dla mnie. Dlaczego? Radio towarzyszyło 

mi od wczesnego dzieciństwa, ale nie było to radio tak towarzyszące, jakim stało 

się teraz bardziej niż kiedykolwiek. Audycje angażowały mnie, uczyłem się z nich, 

poznawałem świat. Tych kilku nadawców, którzy nadal istnieją, miało monopol na 

przekazywanie treści „na falach eteru”. Przez niewidzialne połączenie nadawcy 

z odbiorcą. W 2004 roku Adam Carry uświadomił potęgę internetu również w tej 

sferze przekazu. Podkasting stał się medium dla każdego, kto miał na to ocho-

tę. Każdy może być nadawcą, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia,  

czy też nie.

Możliwość mówienia do setek, a nawet tysięcy słuchaczy nie jest już reglamentowa-

na i każdy może to robić. To fantastyczna właściwość rewolucji internetowej, która 
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dokonuje się na naszych oczach. Strony internetowe, blogi, media społecznościowe, 

Wikipedia, vlogi — to wszystko powstało w ciągu kilku ostatnich lat.

Dlaczego podkasting?
Dlaczego ograniczać się tylko do audio w swoim przekazie? Gdyby radio powsta-

ło później niż telewizja z pewnością cieszyłoby się teraz większą popularnością.  

Ten zasłyszany cytat wiele daje do myślenia. Teatr wyobraźni zmienił swoją siedzibę. 

Według mnie jest nim teraz podkasting i z każdym rokiem coraz bardziej. Powstają 

podkasty popularnonaukowe, towarzyskie, edukacyjne i reportaże. Już nie w radiu, 

gdzie coraz mniej osobowości, ale właśnie w podkastingu te ciekawe i niszowe treści 

znalazły swoje miejsce. Siłą rzeczy podkasting jest zdecydowanie silniej związany 

z osobowością prowadzącego. Ma on wpływ nie tylko na treść i formę, ale również 

ma kontakt bezpośredni ze słuchaczami. Cała audycja jest pod nadzorem i kierow-

nictwem autora. To on sam decyduje o jej częstotliwości, długości i zawartości.  

To właśnie jest podkasting.

Definicja
Definicja podkastingu nie jest do końca stabilna. Zmienia się, ponieważ to nowe poję-

cie w naszej rzeczywistości. Wprawdzie podkasting funkcjonuje już od 2005 roku, 

lecz ciągle mieszają się pojęcia wideopodkastingu z audiopodkastingiem i webca-

stingiem. Początkowo słowo podkasting używane było wyłącznie do odtwarzanych 

na iPodzie audycji. Ponieważ w 2005 roku na produkowanie podkastów wideo stać 

było niewielu, podkasting przylgnął do formy audio. Obecnie coraz częściej jest 

używany na określenie każdego rodzaju audycji, programów audio i wideo publi-

kowanych w internecie. Wiąże się jednak z jedną stroną, portalem, producentem 

i produkcją niezależną od największych mediów, choć i to się zmienia. Coraz więcej 

znajdujemy podkastów produkowanych przez media głównego nurtu. Obserwując na 

przestrzeni ponad 10 lat rynek mediów, dochodzę do wniosku, że mamy w naszych 

czasach do czynienia z rewizją określenia „główny nurt”. Wprawdzie nie nastąpiła 

jeszcze zmiana, ale krzywe na wykresach zbliżają się do siebie z większą dynamiką.

Jak słuchać podkastów?
Gwałtownie rośnie w  ostatnich latach korzystanie z  internetu przez telefony 

komórkowe. Niektórzy już mówią o większej liczbie połączeń komórkowych niż 

stacjonarnych. Wkrótce podręczne komputery, którymi stają się telefony, będą 

miały zdecydowanie najsilniejszą pozycję w tej komunikacji. Wcale nie inaczej jest 

z podkastami. Baterie coraz dłużej działają, transfer jest coraz tańszy, aplikacje są 

coraz lepsze. Telefon mamy ze sobą wszędzie i zawsze pod ręką. Czytanie z małego 

urządzenia może nie jest wygodne, ale słuchanie z tego samego urządzenia niewiele 

różni się od słuchania w domu.
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Wśród aplikacji służących do subskrybowania i wyszukiwania podkastów panuje 

duża różnorodność. Jeśli masz iPhone'a lub iPoda, to problem szukania aplikacji 

warto rozpocząć od zainstalowanej już aplikacji Podcasty. Podobnie jest na telefo-

nach z systemem Windows, z małą różnicą. Tutaj w polskiej wersji oprogramowania 

znajdziemy aplikację o nazwie Podkasty (pisane przez „k”). Zupełnie inaczej sprawa 

wygląda w telefonach z Androidem. Bogactwo aplikacji i ich liczba mogą odstraszać 

i powodować zagubienie. Te poszukiwania nie są jednak daremne. Przydadzą się, 

gdy będziesz chciał polecić coś swoim słuchaczom. Listę polecanych przeze mnie 

aplikacji można znaleźć na stronie www.podkasty.info. Lista ta jest aktualizowana 

i sprawdzona, więc nie ma sensu jej tutaj przepisywać. Wiele z aplikacji posiada 

własne katalogi powstające w czasie przeszukiwania internetu i plików RSS z kana-

łami podkastów. Zdecydowanie najwięcej z nich korzysta z istniejącego już, chyba 

największego katalogu, jaki udało się stworzyć firmie Apple — iTunes. Już pierwsze 

iPody posiadały wbudowaną aplikację do słuchania podkastów. Każdy podkaster 

może samodzielnie zgłosić swój kanał do katalogu iTunes i cieszyć się dostępnością 

jego audycji w tym katalogu.

Słuchaj wybranych audycji,
 zasubskrybuj je i przekonaj się, jak na Ciebie działa przekaz, forma i treść audy-

cji. Napisz do autora, skomentuj jego audycję. W ten sposób autor będzie wiedział,  

http://www.podkasty.info/sluchaj.php
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że dotarł do Ciebie. Czytając Twój komentarz, będzie się czuł przyjemniej, niż 

wpatrując się w bezduszne statystyki. Tobie, przyszłemu podkasterowi, też to będzie 

potrzebne.

O czym robić podkast?
Są dwa sposoby podejścia do wyboru tematu.

 > Czego oczekują słuchacze?

 > Co Ciebie interesuje?

Najlepiej połączyć dwa podejścia. Robić to, co się lubi, jest dla Ciebie interesujące 

i jednocześnie odpowiedzieć na oczekiwania słuchaczy. W wielkim świecie komu-

nikacji internetowej z pewnością każda nisza znajdzie swoich słuchaczy. Nawet jeśli 

to są bardzo wąskie nisze. Wielu słuchaczy da się zarazić Twoją pasją. Już samo 

to, że opowiadasz o swoim temacie z zaangażowaniem, pasją, zainteresowaniem 

powoduje, że przyjemnie się Ciebie słucha. Jak odnaleźć swoją pasję? Posłuchaj 

podkastów na ten temat :) To nie jest aż tak trudne. Jeśli interesuje Cię więcej tema-

tów, tym lepiej. Zrób kilka podkastów na swoje tematy i wybierz ten, który ma dla 

Ciebie największy sens. Pamiętaj o jednym. Nie da się prowadzić audycji bez zaan-

gażowania w temat. Szybko Ci się znudzi, a słuchaczom zdecydowanie szybciej niż 

Tobie. Może jedną, dwie, najwytrwalsi pewnie zrobią nawet 10 audycji, ale nagrać 

100 czy 200 audycji bez zaangażowania — to się nie zdarza.

Z czego  
składa się podkast?
Składniki podkastu

1. Nagranie

2. Miejsce w internecie na pliki mp3

3. Plik RSS

To najbardziej podstawowe składniki podkastu. Bez któregokolwiek z nich nie może-

my mówić o podkaście. Oczywiście wypadałoby mieć jeszcze stronę internetową 

do prezentowania zawartości audycji z miejscem na notatki, informacje kontak-

towe, ale to nie jest warunek konieczny. Katalogi prezentują zawartość podkastu 

w coraz lepszy sposób, a do pobrania zawartości katalogi te potrzebują tylko dobrze 

opisanego pliku RSS. Publikacja podkastu w katalogach jest bezpłatna (o katalogach 

w oddzielnym rozdziale). Dobrze jest też wiedzieć, ile osób pobiera odcinki, kiedy 

są pobierane, z jakich miejsc. Do tego trzeba wykorzystać specjalistyczne portale ze 

statystykami (to też w oddzielnym rozdziale). Gdyby więc rozszerzyć podstawowe 

składniki o te potrzebne, mamy:

1. Nagranie

2. Strona internetowa na notatki i informacje
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3. Miejsce w internecie na pliki mp3

4. Plik RSS

5. Statystyki

Czy można zarabiać  
na podkastach?
Odpowiedź jest prosta — można. Jest sporo przykładów zarabiania dzięki podkasto-

wi. Jako zupełnie nowe medium podkasting nie doczekał się jeszcze utwierdzonego 

i zdefiniowanego sposobu uzyskiwania przychodów. Niektórzy szukają sponsorów, 

inni proszą o dobrowolne wpłaty, blokując nawet dostęp do treści. Jest też sporo 

blogerów, którzy traktują podkasting jako dodatek do bloga, na którym zarabiają.  

Są tez stacje radiowe, które sprzedają dostęp do swoich audycji. Pytanie, czy mówi-

my o podkaście tworzonym przez niezależnego autora, który chce uzyskać przychód 

w związku ze swoją audycją, czy o producencie, który zamawia podkasty o okre-

ślonej przez niego tematyce i zawartości. To dwie różne rzeczy. W każdym razie, 

prowadząc podkast, można poszukać sposobu na uzyskanie przychodu.

1. Szukanie sponsora, który sfinansuje audycje

2. Umieszczenie płatnych reklam w audycjach

3. Sprzedawanie odcinków

4. Finansowanie społecznościowe — crowdfounding

5. Szukanie „patronów” — patronite.pl

Ile to wymaga wysiłku?
Czasem więcej, czasem mniej. To zależy od stopnia przyswajania przez Ciebie 

nowych technologii. Można zrobić świetny podkast przy użyciu telefonu komór-

kowego i słaby w studiu radiowym. Firma Google, która zaczęła publikować swoje 

podkasty pod nazwą Google Cloud Platform Podcast, nie korzysta z wykwalifiko-

wanej pomocy specjalistów od obróbki i nagrania dźwięku. Treść jest ich głównym 

tematem. Forma rozmowy dwóch ludzi o sprawach technicznych nie jest specjalnie 

wyrafinowana. Pomieszczenie, w którym nagrywany jest podkast, nie jest wygłu-

szone, nagranie nie jest „dopieszczone”.

Z pewnością trzeba się  
nauczyć kilku technicznych, 
mogących sprawiać na początku problemy zagadnień. Z pewnością trzeba się 

nauczyć publicznego występowania. Trzeba polubić własny głos (nagrany brzmi 

zupełnie inaczej niż ten, który znamy od dziecka), przełamać obawy i zdecydować 
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się. Na szczęście nikt Cię nie posadzi przed mikrofonem i nie zapewni od razu 

dużego audytorium. Możesz nagrać kilka próbek, zanim zdecydujesz się na opubli-

kowanie nagrania. Nagranie, które jest publikowane, powinno zadowalać przede 

wszystkim Ciebie.

Od czego zacząć?
Zanim staniesz się podkasterem, zostań słuchaczem podkastów. Dowiedz się, jak to 

robią inni, poznaj różne formy i sposoby tworzenia podkastów od strony słuchacza. 

Zobacz, jak łatwo można słuchać podkastów podczas joggingu, jazdy na rowerze 

czy podczas jazdy samochodem. Jeśli audiobook jest książką w formie audio, to 

podkasting może być uznany za czasopismo audio. Twoje prywatne czasopismo, 

w którym znajdziesz wyłącznie interesujące Cię tematy. Nawet jeśli są bardzo niszo-

we. Poczuj wolność wyboru, będąc słuchaczem. Zobacz, jaką ścieżkę do Twojej 

przyszłej audycji muszą przejść słuchacze, którzy odnajdą Twoją audycję. Jak korzy-

sta się z subskrypcji, w jaki sposób audycja, którą opublikujesz, w ciągu kilku minut 

trafia do odbiorcy. To doświadczenie będzie bardzo pomocne podczas udostępnia-

nia Twojego kanału podkastu i kolejnych odcinków.

ZDJĘCIA:
str. 29 © Kzenon
pozostałe  
pixabay.com
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PODCASTY W EDUKACJI 
JAK OSZCZĘDNIE  
UCZYĆ SIĘ Z IOS W RĘKU? 
ŁUKASZ BANASZAK

https://twitter.com/lukaszbanaszak6
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Czytelnicy Mój Mac Magazyn mogli się przekonać, że należę do osób oszczędzają-

cych energię w iUrządzeniach (czyli że wykręcam absurdalnie długie czasy pracy 

na baterii). Pamiętacie kultową scenę w barze z filmu „Buntownik z wyboru”? Will 

Hunting w tej scenie powiedział:

„Też to czytałem. Zamierzasz wciąż cytować, czy powiesz może coś od siebie? 

Przychodzisz do baru, cytujesz jakiegoś mało znanego pisarza, udając, że to twoja 

własna idea, żeby robić wrażenie na dziewczynach i ośmieszać mojego kumpla? 

Smutne, że mając pięćdziesiąt lat, zaczniesz może myśleć samodzielnie i dowiesz 

się, że po pierwsze: tak się nie robi, a po drugie: wydałeś sto pięćdziesiąt tysięcy na 

wiedzę, którą mogłeś zdobyć w bibliotece publicznej”.

Aż chce się to samo powiedzieć o kursach językowych. Prawdziwe kosztują zawrotne 

kwoty. Ponieważ tematem przewodnim nowego wydania są podcasty, chciałbym wam 

pokazać jak nie być filmowym Clarkiem i mądrze korzystać z podcastów w edukacji. 

Przygotowałem się tak do wcześniejszego egzaminu doktorskiego z języka angiel-

skiego. „Natywna” aplikacja iOS Podcasty to dosłownie brama na świat. Największe 

koncerny medialne i uczelnie na świecie tworzą własne ramówki.

The Economist
Kultowe audycje niezależnego brytyjskiego tygodnika The Economist (wydawanego 

od 1843 roku). Słuchając redaktorów, poznacie specyficzny brytyjski język angiel-

ski. Specjalistyczne i ogólne terminy z ekonomii i technologii oraz aktualne trendy 

w biznesie. Podcast dzieli się na główny The Economist i sekcje: The week ahead, 

special report, asks, culture, tasting menu i money talks. Polecam nie tylko ekono-

mistom, ale wszystkim zainteresowanym technologią i trendami na rynku.
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BBC
Myślę, że marki BBC nie trzeba przedstawiać. Towarzyszyła naszym dziadkom 

w trakcie II wojny światowej. W mojej opinii współczesne BBC przeszło znakomi-

tą ewolucję od tradycyjnego radia do cyfrowego potentata. Audycje BBC to według 

mnie najlepsze źródło do nauki. Słucham ich codziennie, jadąc pociągiem bądź 

autobusem. Każdy z czytelników znajdzie dla siebie właściwy sub podcast. BBC 

w cyklu wydawniczym udostępnia: Global News (wiadomości), The Documentary 

(znakomite dokumenty ze wszystkich stron świata), Discovery (audycje z zakresu 

medycyny i nauki), The English we Speak (angielski dla początkujących), 6 minute 

Grammar (krótkie, 6-minutowe nagrania praktycznej gramatyki), Business Daily 

(wiadomości dla ekonomistów i fanów gry na giełdzie), Woman’s Hour (cykliczne 

nagrania prowadzonego przez kobiety dla kobiet) i wiele innych…

Jeśli mam czas, najchętniej sięgam po Documentary, Global News i Discovery. 

Szczególnie upodobałem, sobie Global news. dostajemy obiektywne newsy, dalekie 

od naszych publicznych, mocno naciąganych kanałów medialnych.
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Ted Talks
Technology, Entertainment and Design (TED) kojarzymy z wystąpieniami znanych 

mówców, odbywających się pod szyldem Sapling Foundation. Występowali na nich 

Edward Snowden, Bill Gates, Stephen Hawking i niemalże wszyscy giganci z Dolny 

Krzemowej. Otwarta formuła sprawia, że zapoznamy się z nagraniami wystąpień 

specjalistów reprezentujących wszystkie dziedziny dostępnej wiedzy. Od cyberprze-

stępczości po zarządzanie firmą. Pomyśleć, że Steve Jobs chciał zamknąć w iPodzie 

1000 tylko piosenek… Zamiast tego w kieszeni dysponujemy ogromną, interaktywną 

bazą danych.

HBR iDeaCast 
Harvard Business Review
Ramówka dla entuzjastów mediów, zarządzania i marketingu. Redaktorzy podcastu 

przekonają każdego do „wyjścia ze strefy komfortu”. Zajrzymy w arkana brytyjskiej 

i amerykańskiej prasy branżowej. Gościnny udział uznanych ekspertów ubogaci 

każdy jogging i spacer z psem po lesie.
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iTunes U
iTunes U zna niemal każdy Apple User. Został stworzony jako bliźniacza alterna-

tywa dla edukacji (w odróżnieniu od klasycznego iTunes).

Fenomen aplikacji polega na ucieczce przed zaszufladkowaniem. Jedni twierdzą, 

że jest to baza kursów, inni zwą go cyfrową biblioteką, jeszcze inni — podcastami dla 

edukacji. Tak naprawdę iTunes U łączy wszystkie powyższe cechy. Kursy (podca-

sty) zawierają cyklicznie uzupełniane nagrania audio i wideo. Wykłady wybitnych 

naukowców i doświadczonych twórców. Nauka nigdy nie była tak prosta jak teraz.

Wspomniana w filmie „biblioteka publiczna” Willa Huntinga przeszła tutaj na next 

level. W ciągu lat baza rozrosła się do olbrzymich rozmiarów.

Uprzedzając pytanie czytelników: znajdziemy tam wiele polskich akcentów. Kursy 

matematyki, statystyki. Nawet wstęp do robotyki i programowania. Ja namiętnie 

przechodzę kolejne kursy języka angielskiego i ekonomii.
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JAK NAGRAĆ PODCAST?
MARCIN HINZ

https://twitter.com/marcinhinz/
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W dzisiejszym świecie każda osoba ma możliwość opublikowania własnej opinii lub 

podzielenia się swoją wiedzą. Oczywiście nie każda powinna to robić ;) Jeśli jednak 

masz coś ciekawego do opowiedzenia, a inni lubią Cię słuchać, to byłoby świetnie, 

gdybyś nagrywał podcast. W tym artykule pomogę ci zrealizować twoje pierwsze 

nagranie.

Produkcja podcastu składa się z wielu kroków. Podobnie jak przygotowania do poka-

zania się z nim szerokiej publiczności. W tym tekście skupiam się na technicznym 

ułamku procesu powstawania audycji, tj. na nagraniu ścieżki dźwiękowej.

Do czego mówić?
Long story short — nagrywamy tym, co mamy, choćby telefonem. Jeśli jednak 

chcemy wydać trochę pieniędzy, aby być pewnym jakości, to mogę polecić kilka 

rozwiązań. Najważniejsze pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, to to, 

czy będziemy nagrywać z domu, przy komputerze, czy może w terenie. Inną kwestią 

jest budżet, jaki możemy przeznaczyć na sprzęt. Postaram się przedstawić najbar-

dziej uniwersalne recepty na dobrej jakości audio.

Po pierwsze — potrzebujemy dynamicznego mikrofonu. Dynamicznego w sensie 

jego konstrukcji, a nie by posiadał dużą dynamikę. Po drugie — dany mikrofon 

musimy do czegoś podłączyć. I tutaj zaczynają się schody. Na półkach sklepowych 

spotkamy mikrofony z wejściem XLR oraz USB. Są również pojedyncze modele 

z obydwoma złączami. Przykładem jest Audiotechnica ATR2100. Niestety trudno 

jest ją dostać. Wydaje mi się, że wyparł ją bliźniaczy i tańszy model Samson Q2U, 

którego polecam. Świetnie wycina tło, nie pozwalając szumowi otoczenia dostać się 

do naszego nagrania. Zatem mamy już do czego mówić.
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Jeśli na potrzeby niektórych nagrań będziemy chcieli wyjść do ludzi, to mamy dwie 

opcje: albo podpinamy dwa mikrofony do komputera, albo kupujemy dodatkowy 

rekorder audio. Może to być np. Zoom H4n albo Tascam DR-60D. Ważne by miał  

2 wyjścia XLR. Chyba, że planujemy nagrania z jeszcze większą liczbą osób i każda 

z osób będzie miała swój mikrofon. Porównując bardzo ogólnie powyższe dwa 

modele, powiem, że Zoom dłużej działa na bateriach, a Tascam nagrywa minimalnie 

lepszy dźwięk (mniej szumów). Osobiście używam Tascama i żeby nie marnować 

baterii, zasilam go z powerbanku. :)

I jeszcze jedno. Z mojego doświadczenia wynika, że ten sam mikrofon podpięty po 

USB do komputera generuje większy szum własny, niż gdy podepniemy go po XLR 

do rekordera. Być może jest za to odpowiedzialny wiatrak w komputerze, być może 

przedwzmacniacze. W każdym bądź razie, różnica jest zauważalna.

Podsumowując. Nagrywając z domu wystarczy nam Samson Q2U. Jeśli spotykamy 

się z gośćmi na żywo, to kupujemy drugiego Samsona i podpinamy wszystko do 

komputera lub rekordera. Jeśli chcemy wejść o krok wyżej, to jako drugi mikrofon 

polecam Shure SM58 (tylko na XLR, więc będzie działał tylko w rozwiązaniu z rekor-

derem audio).

Na koniec tego fragmentu jeszcze jedna ważna rada. Jeśli budujemy sobie stano-

wisko do nagrywania podcastu w domu, zadbajmy by między naszymi ustami, 

a mikrofonem znalazł się pop-filtr, który zatrzyma powietrze z naszych ust gdy 

wypowiadamy wybuchowe głoski jak: „p” czy „b”. Inną opcją, która lepiej sprawdza 

się w terenie jest założenie na mikrofon gąbki. Przed jej zamówieniem polecam 

kontakt z wybranym sklepem, by dopasowali wielkość gąbki do naszego mikrofonu.
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Czym nagrywać?
O ile w przypadku posiadania dodatkowego urządzenia nagrywającego dźwięk 

sytuacja jest klarowna, o tyle w przypadku nagrywania na komputerze potrzeba 

czegoś więcej.

Wersja minimalistyczna to nagrywanie poprzez Quicktime. Zero ustawień, zero 

kłopotu. ;) Jeśli nagrywamy przez Skype lub zoom.us możemy użyć analogicznie 

Skype Call Recorder (rozwiązanie płatne, którego nie polecam) lub natywnego 

nagrywania w zoom.us, z którego potem wyeksportujemy samo audio. Jak widać są 

rozwiązania darmowe, dzięki którym możemy nagrać kilka osób rozmawiających 

przez internet.

Wersja płatna, którą przy okazji polecam, to program Audio Hijack. Jego główna 

zaleta to możliwość rejestrowania wielu źródeł naraz do osobnych plików. Na przy-

kład rozmawiając z kimś przez Skype, możemy nagrywać to, co wpada do naszego 

mikrofonu, do jednego pliku, a to, co mówi nasz gość (poprzez Skype), do drugiego 

pliku. Dzięki temu mamy o wiele większe możliwości w późniejszej edycji nagrania. 

Jeśli podczas rozmowy jedna osoba mówiła, a druga akurat kaszlnęła lub uderzy-

ła w mikrofon, nie mamy problemu, by wyciąć niepotrzebne hałasy. Audio Hijack 

sprawdzi się również w przypadku gdy podepniemy dwa mikrofony pod dwa USB 

w naszym laptopie. Również nagramy je jako osobne ścieżki.

Jak nagrywać?
Mam na swoim koncie edycję sporej liczby podcastów. Osoby nagrywające tego 

typu audycje walczą głównie z trzema problemami obniżającymi jakość finalnego 

nagrania:

ZDJĘCIA:
str. 44 © Patrick  
Daxenbichler
pozostałe  
pixabay.com

https://www.anthonyboyd.graphics
https://www.anthonyboyd.graphics
https://www.anthonyboyd.graphics
https://www.anthonyboyd.graphics
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1. szum wewnętrzny sprzętu rejestrującego dźwięk

2. odgłosy otoczenia

3. echo

Punkt pierwszy to dobór odpowiednich ustawień. Jeśli głośność wejściowa jest 

regulowana w kilku miejscach, spróbuj w jednym z nich ustawić wartość maksy-

malną, a w drugim niską. Włącz nagrywanie, powiedz kilka zdań i nagraj kilka 

sekund ciszy. Potem ustaw poziomy wejściowe w sposób odwrotny (tj. tam gdzie 

było wysoko, ustaw nisko, a tam gdzie było nisko, ustaw wysoko) i powtórz nagra-

nie. Być może będziesz mógł na własne uszy usłyszeć różnicę. Jeśli nagrywasz na 

mikrofonie, który ma własne pokrętło GAIN (np. Blue Yeti) to tym bardziej zachę-

cam do tego typu testów. Potem wystarczy założyć słuchawki i posłuchać, co się 

nagrało. Polecam również ustawić maksymalną głośność wyjściową w komputerze 

i wysłuchać, która cisza jest... cichsza. ;)

Odgłosy otoczenia, o których pisałem w punkcie drugim, eliminujemy w najwięk-

szym stopniu poprzez dobry dobór mikrofonu. To jednak nie wszystko. O ile przy 

mikrofonie dynamicznym nie musimy martwić się cykającym w przedpokoju zega-

rem czy mruczącą w kuchni lodówką, o tyle grający obok nas telewizor zdecydowanie 

przebije się do nagrania.

Problem narasta, gdy nagrywamy wywiad w terenie. Ruchliwa restauracja w centrum 

miasta lub plac zabaw dla dzieci nie są najlepszym miejscem do produkcji podcastu. 
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Gdy nabierzemy doświadczenia, będziemy wiedzieli, jaki poziom hałasu jest dla nas 

akceptowalny (a właściwie jaki jest akceptowalny dla słuchacza po finalnej obróbce 

audio).

Ostatnim problemem, który wymieniłem, jest echo. Wiele osób go nie słyszy, dopóki 

nie porówna sobie własnego nagrania z takim, w którym echa nie ma. Problem jest 

spory, gdy mamy pokój z pustymi ścianami. Domowym sposobem jest umieszcze-

nie statywu z mikrofonem w dużym kartonie wyłożonym poduszkami. :) No ale to 

takie Januszowe DIY. Innym sposobem jest minimalizacja echa w postprodukcji, 

ale sensowne pluginy, np. do Adobe Audition zaczynają się od 100 $.

Najlepszym sposobem, by echa nie było, jest nagrywanie w studio, ale patrząc reali-

stycznie, to jesteśmy zdani na metodę prób i błędów. Jeśli mamy dobre ucho, to pół 

biedy. Nagrywamy się w kilku lokalizacjach mieszkania i porównujemy efekty. Jeśli 

z naszym słuchem jest gorzej, to możemy poprosić kolegę o ocenę kilku próbek 

nagrań. Generalnie unikamy nagrywania w pustych pomieszczeniach.

Podsumowując
Może ci się wydawać, że zwróciłem uwagę na zbyt wiele aspektów procesu nagra-

nia, że podcasty to takie amatorskie i hobbystyczne produkcje. I tak, i nie. Podcasty 

słuchane są w zgiełku miasta, przy przejeżdżających obok samochodach i rozma-

wiających ludziach. Jeśli nasz głos ma dotrzeć do ucha i świadomości słuchającego, 

to nagranie musi być jak najwyższej jakości, a taką jakość osiągniecie już w momen-

cie zastosowania porad z tego artykułu.

Do usłyszenia w Twoim podcaście. :)

Jeśli masz pytania, 

zapraszam  

do kontaktu.

Adres znajdziesz 

na mojej stronie.

http://www.MarcinHinz.pl
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GARAGEBAND:  
MÓJ PIERWSZY PODCAST
JAROMIR KOPP
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Gdy już postanowiliśmy zakosztować podcastingu i wiemy, o czym chcemy opowia-

dać, należy wykonać ten drugi krok, czyli nagrać i zmontować plik audio. Poradzicie 

sobie.

Pierwsze  
nagrania podcastów 
możecie zrobić nawet za pomocą słuchawek od iPhone (i ich mikrofonu), jednak 

bez montażu i korekty czy wycięcia zbędnych fragmentów się raczej nie obejdzie.  

Na szczęście zostaliśmy zaopatrzeni przez Apple w dołączony do każdego kompu-

tera z macOS oraz iPhone’a, czy iPada GarageBand.

Otwieramy GarageBand
W oknie wyboru nowego projektu wybieramy „Głos” (macOS) lub wyszukuje-

my „Audio recorder” w iOS i w nim wybieramy „Głos”. W macOS pojawi nam się 

wiele ścieżek dźwiękowych o różnych ustawieniach. Kasujemy wszystkie poza 

„Narration Vocal”, zaznaczając kolejno i  wciskając „backspace”. Jeżeli będzie-

my nagrywać w słuchawkach, to włączamy „Odsłuch” (iOS: na dole po prawej, 

macOS: ikonka na ścieżce — Odsłuchiwanie wejścia). Jeśli nie używamy słuchawek, 

to nie włączamy „odsłuchu”, bo dźwięk z głośnika może powodować sprzężenia. 

Przed nagraniem dobrze jest w macOS dodać ikonkę „Gotowości do nagrywania”.  

Na ścieżce wykonujemy „CTRL klik” (prawy guzik) i  z  menu kontekstowego 

https://www.apple.com/pl/mac/garageband/
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wybieramy: „Składniki nagłówka ścieżki -> Pokaż gotowość do nagrywania”. 

Przełączamy również pomiar z taktów na czas, czyli na górze okna (macOS) pośrod-

ku klikamy w ikonkę z nutką i metronomem i wybieramy „czas”. Kolejnym krokiem 

będzie sprawdzenie źródła dźwięku. W „Preferencjach” GarageBand, w zakład-

ce „Audio/MIDI” sprawdzamy, czy odpowiednio wybraliśmy wejście (np. Wejście 

słuchawkowe lub podpięty przez USB mikrofon). Już w tym momencie na ścieżce 

powinniśmy widzieć, jak poruszają się wskaźniki natężenia dźwięku, gdy coś mówi-

my. Jeżeli przy normalnej mowie wychodzą na czerwone pole, warto jest zmniejszyć 

czułość (suwakiem na tych wskaźnikach). W iOS dodatkowo wyłączamy metronom 

(przy podcastach nie musimy specjalnie martwić się rytmem) i możemy nagrywać. 

Pukamy w czerwoną kropkę i mówimy mądrze lub zabawnie. Jeżeli chcemy zrobić 

przerwę w nagraniu, to klikamy klawisz „Stop” (biały kwadrat), ponieważ wyłącze-

nie nagrywania nie zatrzyma głowicy. Ponowne wciśnięcie „Record” rozpocznie 

nagrywanie od miejsca, gdzie głowica się zatrzymała.

Po nagraniu  
przesuwamy głowicę na początek 
i możemy sprawdzić, jak nam poszło. Aby wyciąć niechciane fragmenty, ustawiamy 

głowicę na początku odcinka, którego chcemy się pozbyć i w macOS wciska-

my Command+T (Edycja -> Podziel region w miejscu głowicy), a w iOS pukamy 



53TEMAT MIESIĄCA

dwukrotnie w ścieżkę (ale nie w kreskę głowicy), z Wyskakującego menu wybie-

ramy „Rozdziel”, następnie palcem przesuwamy w dół ścieżki ikonkę nożyczek, 

która pojawiła się w miejscu głowicy. To samo robimy na drugim końcu fragmentu 

do wycięcia. W iOS możemy przesunąć ikonkę nożyczek do nowej pozycji i użyć 

jej kolejny raz. Zniknie po puknięciu w ścieżkę gdzieś obok. Zaznaczamy niechcia-

ny fragment i wciskamy „Backspace” (macOS) lub pukamy dwa razy i „usuń” (iOS). 

Fragmenty ścieżki możemy przesuwać według uznania, a łapiąc za jej końce, kory-

gować np. przycięcie. Na macOS wygodniej się to robi w „Edytorze”, który włączamy 

klawiszem „E” lub z menu Widok.

Czasem  
musimy wyciszyć,
a częściej pogłośnić ścieżkę po nagraniu. W macOS możemy zrobić to np. suwakiem 

na ścieżce (tam, gdzie wskaźnik wysterowania), w iOS podobnie po „wyciągnię-

ciu” z lewej strony kontrolek ścieżki. Dodatkowo w iOS po puknięciu dwukrotnym 

w ścieżkę w opcji „Ustawienia” mamy dostęp do „Wzmocnienie”. W macOS można 

włączyć „Automatyzację”. Wbrew nazwie pozwoli to na ręczne sterowanie para-

metrami zmiennymi w czasie np. głośności. Po włączaniu (ikonka z łamaną linią 

i dwiema kropkami na niej) pojawi się rozwijalne menu na części opisowej ścieżki, 
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z którego wybieramy „Głośność”. Na ścieżce zobaczymy linię poziomą. Przesuwanie 

jej „góra—dół” spowoduje zmianę głośności, ale dwukrotne stuknięcie doda nam 

znacznik — kropkę, dzięki której będziemy mogli zmieniać głośność w czasie, np. 

wyciszając lub pogłaśniając wybrane fragmenty. Aby pogłośnić kawałek naszego 

monologu, stawiamy „kropkę” przed nim, aby zablokować głośność wcześniejszą 

i zaraz za nią kolejną, którą w tym przypadku podnosimy, co spowoduje zwiększe-

nie głośności za nią. Na końcu pogłaśnianego fragmenty robimy znów dwie kropki, 

aby sprowadzić głośność do wcześniejszego poziomu.

Innymi opcjami możecie pobawić się już samodzielnie. Polecam delikatne ekspe-

rymenty z pogłosem i kompresorem, który może uczynić nasz głos donioślejszym 

(zmniejsza dynamikę).

Na koniec  
pozostało wyeksportowanie
już oczyszczonego i  pozbawionego fragmentów z  „to się wytnie” materiału.  

Na macOS z menu „Udostępnij” wybieramy „Eksportuj utwór na dysk”. W iOS 

wracamy do „Moje utwory” (ikonka w lewym górnym rogu), pukamy w „Zaznacz”, 

zaznaczymy projekt i pukamy w ikonkę eksportu. Najpopularniejszym formatem 

dla podcastów jest AAC (m4a), jednak możemy na macOS wybrać stareńkiego mp3 

lub bezstratny AIFF — przydatny, jeżeli nasz plik będzie przechodził jeszcze dalszą 

obróbkę.

Udanego podcastowania i do usłyszenia!

ZDJĘCIE:
str. 50 © Anthony 
Boyd
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JAK SŁUCHAĆ  
PODCASTÓW NA iOS?
PRZEGLĄD APLIKACJI 
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Kiedy zaczynałem słuchać podcastów ładnych parę lat temu, sprawa była prosta. 

Pobierało się plik w iTunes, synchronizowało bibliotekę z iPodem i w drogę. Moje 

iPody kurzą się teraz w szufladzie, a ich funkcję przejął iPhone. Jak zatem słuchać 

podcastów na iPhonie? Tradycjonaliści mogą oczywiście nadal synchronizować 

bibliotekę z iTunes, ale lepszym sposobem jest skorzystanie z aplikacji do słuchania 

podcastów. Tylko którą wybrać?

Apple Podcasty
Samo Apple postanowiło jakiś czas temu wydzielić podcasty z iTunes i wydało 

osobną aplikacje do ich słuchania. Znajdziemy w niej bibliotekę podcastów, którą 

możemy przeszukiwać, przeglądać według kategorii, a także zobaczyć zestawienie 

najpopularniejszych audycji w naszym regionie.

Apple Podcasty umożliwia także dodanie audycji nieobecnej w bibliotece poprzez 

wklejenie linka do niej. Wygląd i działanie aplikacji są spójne z Apple Muzyka i innymi 

produktami firmy, dzięki czemu korzysta się z niej dość intuicyjnie i bez proble-

mów. Interfejs jest przejrzysty i minimalistyczny.

Niestety, wspomniany minimalizm dotknął także ilości dostępnych funkcji i nie jest 

to akurat zaletą. Apple Podcasty doskonale nadaje się do odtwarzania podcastów 

w podstawowym zakresie. Brak jej jednak trochę bardziej rozbudowanego systemu 

zarządzania naszymi subskrypcjami czy chociażby odtwarzaniem. Dla okazjonal-

nego słuchacza podcastów wystarczy, ale jeśli słuchacie kilku audycji, to z czasem 

te braki Apple Podcasty zaczynają męczyć.
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Overcast
To chyba najpopularniejsza aplikacja do słuchania podcastów. Nic dziwnego, bo jest 

darmowa i umiejętnie łączy funkcjonalność z atrakcyjnym interfejsem. Znajdziemy 

w niej ogromną bibliotekę podcastów, a aplikacja może sugerować interesujące 

tytuły na podstawie naszej aktywności na Twitterze. Oczywiście jeśli czegoś nie 

znajdziemy, to możemy dodać link do ulubionej audycji.

Wizualnie Overcast nie wyróżnia się żadnymi fajerwerkami, ale też łatwo się z apli-

kacji korzysta i obsługa jest bardzo intuicyjna. Do największych ekstrawagancji 

zaliczyłbym dwie dostępne wersje kolorystyczne, ciemną i jasną. Bardziej od wyglą-

du liczą się jednak możliwości, a te Overcast ma spore.

Uwagę przyciągają szczególnie rozbudowane funkcje odtwarzania podcastów. Mamy 

możliwość automatycznego pomijania ciszy w nagraniach, a także płynnego przy-

spieszania odtwarzania. Overcast pozwala także na normalizację głośności kilku 

spikerów, tak żeby nie wszyscy brzmieli mniej więcej tak samo. Mamy też kontrolę 

nad tym, ile odcinków jest pobieranych i trzymanych w naszej pamięci.

Overcast to bardzo dobra propozycja dla wszystkich słuchających podcastów na 

iPhonie. Wizualnie nie jest może najefektywniejsza, ale nie razi i do słuchania nada-

je się znakomicie.
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Stitcher Radio
Jeśli komuś nie odpowiada ascetyzm Apple Podcasty i Overcast, to warto zaintere-

sować się Stitcher Radio. Aplikacja ta prezentuje zdecydowanie najnowocześniejsze 

podejście do podcastów. Audycje, które śledzimy, tworzą jakby okładkę w stylu 

Flipboard. Niestety, dostępna biblioteka ma pewne braki i nie udało mi się znaleźć 

opcji dodawania linków do własnych podcastów.

Interfejs Stitcher Radio jest bardzo nowoczesny, wygląda dobrze i wpisuje się 

w najnowsze trendy. Jednak ponieważ co chwila wyskakują nam jakieś podpowiedzi 

i różne niepotrzebne komunikaty, aplikacja sprawia wrażenie strasznie chaotycz-

nej, przeładowanej i po prostu męczy.

Stitcher Radio oferuje większość przydatnych funkcji, jak wyłącznik czasowy czy 

zarządzanie odsłuchanymi odcinkami. Pozwala także połączyć konto z Facebookiem, 

żeby przeglądać, czego słuchają znajomi. Świetną funkcją jest tryb samochodowy, 

w którym cały ekran zajmują gigantyczne przyciski, ułatwiające obsługę podczas 

prowadzenia auta.

Ciekawy interfejs i tryb samochodowy to największe zalety Stitcher Radio. Warto ją 

wypróbować, jeśli inne aplikacje nie do końca przypadną Wam do gustu. Niestety, 

dla mnie dyskwalifikuje ją ograniczony katalog i niemożność dodania podcastów 

poprzez wklejenie linku.
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PRZEGLĄD  
CIEKAWYCH PODCASTÓW
ŁUKASZ BANASZAK

https://twitter.com/lukaszbanaszak6
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W innym artykule omówiłem pokrótce podcasty ściśle służące edukacji. Tutaj chciał-

bym pokazać moją osobistą najlepszą ramówkę dla kategorii: Apple, zdrowie, firma, 

wiedza i sport. Taką, jaką poleciłbym swojej młodszej wersji kilka ładnych lat temu.

Apple 

The Vergecast 
Każdego ranka, jako dziennikarz technologiczny zaczynam dzień od kwerendy bran-

żowych mediów. W pierwszej dziesiątce znajduje się The Verge. Bodaj najczęściej 

cytowany portal przez wszystkich blogerów na świecie. Redaktorzy Verge uczestni-

czą w konferencjach Apple. Jako pierwsi mają dostęp do premierowych produktów 

(tak było z legendarnym iPhone’em 7 Red Product). Oprócz cyklicznych filmów 

wideo ukazuje się podcast The Vergercast. Zaproszeni gości i redaktorzy omawiają 

aktualne tendencje związane z Apple i branżą IT. Około 90 procent spekulacji spraw-

dza się w praktyce. W przeciwieństwie do typowych mediów zapatrzonych w Apple 

dziennikarze Verge podchodzą rozsądnie do tematu iUrządzeń między innymi „na 

chłodno” zestawiając Macbooka 12 Retina z 13-calowym Macbookiem Air.
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Firma 
Mała Wielka Firma
Przedsiębiorcy i pracownicy korporacji w ramach doskonalenia się słuchają podca-

stów anglojęzycznych: the Economist, HBR IdeaCast czy Business Daily BBC World 

Service. Co, jeśli ktoś chciałby posłuchać o naszym rodzimym rynku? Oczywiście, 

niekoniecznie Coachingu, który uważam za robienie ludziom espresso z mózgu. 

Przeszukując kanały podcasterów, trafiłem na prawdziwą perełkę: Małą Wielką 

Firmę. Autorski podcast Marka Jankowskiego. Dowiemy się z niego, jak prowadzić 

negocjacje, uprawiać sztukę wojny cenowej, podkręcać produktywność i tworzyć 

popyt na oferowane produkty. Blogerzy, doświadczeni handlowcy i specjaliści social 

media dzielą się swoimi doświadczeniami. Kapitalne audycje szkoleniowe dla przed-

siębiorców. Normalnie zapłacilibyśmy krocie, a tutaj dostajemy sporę dawkę wiedzy 

bez konieczności uiszczania dużych opłat.
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Zdrowie 
Inside Health BBC
W swojej biografii miałem kilkuletni epizod pracy na rzecz dostępu do opieki zdro-

wotnej i stereotypów związanych ze zdrowiem. Współpraca z placówkami ochrony 

zdrowia sprawiła, że bardzo szybko weryfikuję niepewne bądź niekompletne źródła 

edukacyjne. Niestety w podcastach brakuje dobrych polskich audycji poświęconych 

zdrowiu i dobrej profilaktyce. Ideałem jest (po raz kolejny) subpodcast BBC Inside 

Health. Dowiemy się z tego kanału, jak należy się dobrze odżywiać albo jak prawi-

dłowo przeprowadzić resuscytację w trudnych warunkach. Autorzy odpowiedzą 

na pytania typu: Ile kroków dziennie powinna robić kobieta w ciąży? Jak minima-

lizować ryzyko ataku astmy? Zostaniemy wprowadzeni w rehabilitację pacjentów 

za pomocą wirtualnej rzeczywistości. Z męskich tematów: Panowie dowiedzą się 

o profilaktyce prostaty. Drodzy podcasterzy, jeśli czytacie ten tekst, potraktujcie to 

,proszę, jako challenge. Jesteście naprawdę dobrzy i możecie robić podobne, a nawet 

lepsze nagrania.
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Edukacja 
Discovery BBC World Service
Z przykrością to stwierdzam, ale nie znalazłem godnego polskiego, podcastu o eduka-

cji. Dominuje tam skupienie się na biurokratyzacji bądź rzeczach mało istotnych. 

Nauka to nie parametryzacja uczelni czy rozmowy na temat grantów. W krajach 

anglojęzycznych, standardy tworzy Discovery BBC World Service. Niezrównany 

program traktujący o nauce i medycynie. Nietradycyjny repertuar uzupełni naszą 

wiedzę o z zakresu robotyki, futurologii, biznesu, programowanie, sztucznej inteli-

gencji, a nawet energetyki. Za każdym razem z zainteresowaniem słucham audycji 

BBC DWS. Jakość nagrań porównałbym brytyjskimi kanałami telewizyjnymi, czyli 

mamy do czynienia z profesjonalistami.
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Sport 
Kropka na M  
— Podcast o Triathlonie
Sport to bardzo obszerne pojęcie. Przyznam szczerze, że miałem z tym problem: 

szukałem dla czytelników podcastu, odzwierciedlającego połączenie newsów, 

komentarzy i wywiadów z trenerami (World Football BBC World Service). Niektórzy 

z nas preferują futbol amerykański, piłkę nożną (Football weekly The Guardian), 

koszykówkę, skoki narciarskie, kolarstwo (The Cycling News Podcast), bieganie 

(Beginner: The Guardian Guide to Running), a jeszcze inni boks (Fighting Talk BBC 

Radio 5 live).

Jeśli miałbym wybierać spośród wszystkich dyscyplin, to w trakcie wieczorne-

go biegania włączyłbym „Kropkę nad M” Marcina Hinza. Nasz redakcyjny kolega, 

doświadczony triatlonista, skutecznie wtajemniczy nas w arkana pływania, biegania 

i kolarstwa.
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PODCASTY  
NA APPLE WATCH
ARTUR JOPEK
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Apple Watch  
to doskonałe urządzenie 
wspomagające uprawianie różnych aktywności sportowych. Dodatkowo może 

uprzyjemniać nam trening muzyką. Po sparowaniu urządzenia ze słuchawkami 

bluetooth możemy słuchać naszych dźwięków przeniesionych do pamięci urzą-

dzenia. W ten sposób możemy uprawiać sport i jednocześnie słuchać muzyki bez 

obciążania się dodatkowym balastem, czyli bez dźwigania iPhone’a. Niestety, sielan-

ka kończy się, gdy chcemy przenieść na Apple Watch nasze ulubione podcasty.  

Nie udostępniono jeszcze możliwości synchronizacji podcastów z pamięcią zegar-

ka, jak jest to możliwe np. w iPodzie. Na szczęście jest sposób, za pomocą którego 

„wrzucimy” nasze ulubione podcasty do pamięci urządzenia i nie będziemy uzależ-

nieni od iPhone’a w plenerze bądź na siłowni.

Przede wszystkim musimy mieć na naszym koncie włączoną opcję Biblioteka 

muzyczna iCloud, co pozwala korzystać z synchronizacji muzyki na Apple Watch. 

Aby to uczynić, uruchamiamy program iTunes i w menu górnym o tej samej nazwie 

wybieramy Preferencje, a w nich w zakładce Ogólne zaznaczamy Biblioteka muzycz-

na iCloud. Możemy ją także włączyć z poziomu iPhone’a, wybierając Ustawienia / 

Muzyka i zaznaczając Bibliotekę muzyczną iCloud. Po jej uruchomieniu możemy 

zabrać się do rzeczy.
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iTunes
1. Uruchamiamy iTunes, przechodzimy do widoku Muzyka i w zakładce „Listy 

muzyki” tworzymy nową listę o nazwie np. "Watch", bądź jeśli synchronizujemy 

już muzykę z Apple Watch, możemy użyć istniejącej już listy.

2. Następnie przechodzimy do widoku Podcasty i zaznaczamy interesujący nas 

odcinek audycji. Na zaznaczeniu używamy skrótu Cmd+I lub z menu kontek-

stowego wybieramy Informacje.

3. W menu Informacje przechodzimy na zakładkę Opcje i tam zmieniamy Rodzaj 

materiału z Podcastu na Muzykę i zatwierdzamy ten wybór.

4. Wracamy do widoku Muzyka w iTunes i odnajdujemy w bibliotece dodany przez 

nas odcinek podcastu.

5. Zaznaczamy odnaleziony podcast i z menu kontekstowego wybieramy opcję 

Dodaj do muzycznej biblioteki iCloud.

6. Gdy plik Podcastu zostanie dodany do biblioteki iCloud, pozostaje nam „prze-

ciągnąć” go do stworzonej wcześniej Listy utworów (można też dodać go za 

pośrednictwem menu kontekstowego Dodaj do listy utworów). Tu udział progra-

mu iTunes się kończy, a my przenosimy uwagę na zegarek i telefon.
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Apple Watch oraz iPhone
1. Kładziemy nasz zegarek na klipsie ładowarki.

2. Następnie sięgamy po iPhone’a i w aplikacji Muzyka upewniamy się, czy Lista 

utworów jest już zsynchronizowana i pobrana. Jeśli nie, pobieramy ją.

3. Uruchamiamy aplikację Watch na telefonie, przeciągamy ekran w dół i wcho-

dzimy do ustawień aplikacji Muzyka. Dalej dotykamy opcji Synchronizowana 

muzyka i wybieramy stworzoną przez nas Listę.

4. Czekamy cierpliwie, aż plik zostanie przeniesiony na zegarek, po czym urucha-

miamy aplikację Muzyka na zegarku, wybieramy naszą Listę i już możemy 

słuchać wybranego podcastu.

Powyższa procedura 
początkowo jest mało intuicyjna, ale działa i można się do niej przyzwyczaić. Niestety, 

Apple trochę po macoszemu potraktował Podcasty na swoim zegarku i bardzo liczę 

na to, że kolejne wersje systemu pozwolą dużo łatwiej dodawać nasze ulubione 

audycje do pamięci zegarka i nie będziemy musieli uciekać się do tego typu metod.
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BOOM FOR IOS
MAREK TELECKI
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W marcowym numerze Mój Mac Magazyn recenzowałem aplikację Boom 2 na 

komputery Mac. Dla przypomnienia — to programowy ulepszacz (choć zdania są 

podzielone) dźwięku generowanego przez komputery pracujące pod kontrolą syste-

mu OS X / macOS i odtwarzanego przez wbudowane, podłączone przewodem lub 

via Bluetooth, głośniki. Producenci Boom 2 — Global Delight — w swoim portfolio 

mają również apkę na platformę iOS. Boom na urządzenia mobilne działa jednak 

inaczej, nie stanowi pośrednika w sensie ścisłym, przechwytującego audio z dowol-

nej aplikacji, a jest po prostu rozbudowanym odtwarzaczem muzyki. Poniżej skupię 

się bardziej na różnicach niż podobieństwach, dlatego jeśli chcesz mieć, drogi 

Czytelniku, pełen obraz — zachęcam do zapoznania się z artykułem opublikowa-

nym w #3 MMM.

Podobnie jak Boom 2 na komputery,
tak i Boom na iUrządzenia oferuje efekty. Niestety, nie są to bezpośrednie odpowied-

niki, choć można pokusić się o pewne uproszczenie i uznać nazwany tu Intensity 

za ekwiwalent Boom Volume. Próżno jednak szukać efektów takich jak Pitch czy 

Fidelity, ponieważ drugą i ostatnią opcją jest 3D Surround. Porównałbym ją do 

efektu Spatial, z tym że tu wrażenie wirtualnej przestrzenności możemy mody-

fikować, załączając selektywnie wirtualne głośniki. Osobiście nie przekonałem 

się do symulowanego w ten sposób dźwięku wielokanałowego, ale nie znaczy to,  

że w konkretnym przypadku nie da się uzyskać ciekawego brzmienia i poprawy 

— subiektywnej — rzecz jasna, odbioru utworu.
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Dużo ciekawszym zaimplementowanym rozwiązaniem jest graficzny korektor 

dźwięku. Znajdziemy tu ponad dwadzieścia predefiniowanych ustawień:

Użytkownik może jeszcze precyzyjniej dopasować parametry dźwięku dzięki 

opcji tworzenia własnego presetu, który bazuje na ośmiozakresowym equalizerze, 

pozwalającym na podbicie lub obniżenie tonów w zakresie częstotliwości od 60 Hz  

do 12 kHz.

W ustawieniach Boom dla iOS
znajdziemy wybór słuchawek, na których zamierzamy odbierać muzykę. Dostępne 

są cztery opcje:

 > On-Ear — słuchawki nauszne

 > In-Ear — słuchawki douszne

 > In-Canal — słuchawki dokanałowe

 > Over-Ear — słuchawki wokółuszne

Wiele osób myli konstrukcje i błędnie określa ich rodzaje, dlatego dołączone pikto-

gramy ułatwią wybór poprawnego profilu. Każdy typ słuchawek charakteryzuje się 

inną sygnaturą i owe profile mają na celu optymalne dopasowanie źródła dźwięku 

do wybranego odbiornika.

Dodatkowo w ustawieniach apki:
 > zmienimy preferencje sortowania albumów (wg autora lub tytułu),

 > ukryjemy muzykę składowaną w chmurze (Boom pokaże wtedy wyłącznie pliki 

znajdujące się lokalnie w urządzeniu),

 > zezwolimy (lub nie) na pobieranie utworów z wykorzystaniem transmisji danych 

sieci komórkowych,

 > określimy czynność wyzwalaną gestem potrząsania (Shake Gesture) urządze-

niem (brak reakcji / odtwarzanie następnego utworu / odtwarzanie i pauzowanie 

utworu),

 > ustalimy intensywność przenikania się utworów (Crossfade), funkcja ta nie 

 > Auto,

 > BassBoost,

 > Acoustic,

 > 60’s,

 > Classical,

 > Dubstep,

 > Electronic,

 > Flat,

 > Hiphop,

 > House,

 > Jazz,

 > Loud,

 > Music,

 > Party,

 > Pop,

 > Reggae,

 > Rock,

 > Soft,

 > Treble,

 > Vocals,

 > R & B,

 > Metal.



72RECENZJE | iOS

działa na utworach odtwarzanych strumieniowo,

 > włączymy efekt wizualny (Visualizer) na ekranie odtwarzacza,

 > ustawimy, po ilu godzinach i minutach wyłącznik czasowy (Sleep Timer) auto-

matycznie zatrzyma odtwarzanie muzyki.

Boom pozwala odgrywać muzykę
z biblioteki aplikacji Muzyka oraz tę składowaną w chmurze. Wspierane są: Google 

Drive oraz Dropbox. Niestety, efektów apki Boom nie zastosujemy — z uwagi na 

mechanizm zabezpieczeń DRM — na muzyce pobranej na urządzenie z serwisu 

Apple Music… Jednak zadziałają bez problemu na utworach zripowanych z posia-

danych płyt audio CD, które zapisaliśmy np. na Dropboksie.

Jak na rasowy  
odtwarzacz przystało, 
Boom pozwala na polubienie / pokochanie pobranych utworów oraz tworzenie 

list odtwarzania. Fonotekę przejrzymy według utworów, albumów, wykonawców, 

playlist i gatunków. Bardzo cieszy wsparcie AirPlay, co oznacza, że muzykę z nałożo-

nymi efektami lub zaaplikowanym ustawieniem korektora graficznego odtworzymy  

na dowolnym odbiorniku AirPlay audio.
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WITRYNA

CE
CH

YBoom for iOS

Bezpłatny

www.globaldelight.com

 + Estetyczny wygląd
 + Duże możliwości korekcji dźwięku
 + Wsparcie dla technologii AirPlay
 + Profile dla różnych typów słuchawek

 − Brak wsparcia stre-
amingu Apple Music

 − Brak efektów dla plików 
z systemem zabezpie-
czeń DRM

NAZWA

CENA

OCENA

Chyba największą wadą  
Boom dla iOS
 jest brak możliwości odtwarzania utworów streamowanych z serwisu Apple Music 

bez uprzedniego pobrania ich do pamięci urządzenia za pomocą apki Muzyka. Oraz 

brak możliwości dodania efektów dla plików zabezpieczonych DRM-em.

Boom dla iOS pobierzemy 
z App Store za darmo,
ze wszystkimi opcjami odblokowanymi przez 5 dni. Minimalny system wymagany 

na iUrządzeniach to iOS w wersji 8.4 lub nowszej. Mimo iż w iTunes znajdziemy 

kilka opcji zakupowych paczek efektów (Magical Effects Pack, Happy Holidays Pack 

oraz Under A Dollar Pack), aktualnie w aplikacji jest widoczna opcja jednorazowego 

zakupu wszystkich efektów w promocyjnej cenie 2,99 € (normalny koszt to 4,99 €).

http://www.globaldelight.com/boom/boomforios
https://itunes.apple.com/pl/app/boom-best-equalizer-magical-surround-sound/id1065511007?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/boom-best-equalizer-magical-surround-sound/id1065511007?l=pl&mt=8
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AUDIO HIJACK WYTRYCH 
DO DŹWIĘKU W MACOS
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Poznałem ten program, gdy po raz pierwszy nagrywałem podcast. Było to dobre  

5 lat temu. Z czasem okazało się, że Audio Hijack ma wiele innych zastosowań.

Opis programu zacznę od tego, czym się u mnie zasłużył. Jak już wspomniałem, jest 

nieodzownym pomocnikiem podczas nagrywania podcastów (choć GarageBand też 

„daje radę”). Przydał się wielokrotnie, gdy musiałem nagrać coś z internetowego 

radia, a ponieważ źródłem dźwięku może być dowolna aplikacja, to Audio Hijack 

używam do nagrywania wywiadów prowadzonych przez iPhone (telefonicznych). 

To tylko skromny przykład niektórych z moich zastosowań programu. Na pewno 

znajdziecie też własne.

Program wita nas zestawem gotowych sesji między innymi nagrywania z aplikacji 

(iTunes lub dowolnej innej generującej dźwięk), nagrywanie z odtwarzacza DVD, 

nagrywanie z FaceTime, QuickTime, Skype, Safari, wbudowanego mikrofonu i kilka 

innych. To są dobre podpowiedzi na początek pracy z programem, ale możliwości 

są stokroć większe.

Ideą programu jest praktycznie  
dowolne zarządzanie trasą, 
jaką ma przebiegać dźwięk oraz tym, co go po drodze spotka. Bardziej zaawansowa-

ne zadania zaczynamy od wyboru źródła dźwięku, ewentualnych efektów (nawet 

kilka), metody zapisu (gdy chcemy utrwalić cyfrowo materiał) i wyjścia dźwięku 

(jeżeli chcemy słyszeć, co się dzieje). Dodatkowo możemy na linii dźwięku dodać 

wskaźniki wysterowania. W jednej sesji wejść i wyjść dźwięku może być kilka, a tory 

dźwiękowe mogą się łączyć, czyli można nagrać w jednym pliku dźwięk z aplikacji 



76RECENZJE | MACOS 

połączony z naszym komentarzem. Czasem przydatny bywa „time shifting”, czyli 

możemy wcisnąć pauzę podczas słuchania audycji internetowej i wznowić za jakoś 

czas, niczego nie tracąc.

Podam Wam dwa przykłady 
z mojego podwórka
Przy nagrywaniu podcastu dodaję dwa źródła: mikrofon USB oraz Skype lub 

FaceTime (zależnie od tego, przez co prowadzę rozmowę). Za źródłem „Skype” 

dodaję „Recorder”, w którym ustawiam zapis w formacie AAC 192 do pliku „zapas” 

(ponieważ to jest nagranie tylko na wszelki wypadek). Za nim podłączam „Output 

device” ustawione na wyjście systemowe (słuchawki).

Drugi tor rozpoczęty „Input device”, czyli mikrofonem, po drodze ma „Menu bar 

meters”, abym widział poziom dźwięku, filtr odszumiający i kończy się „Recorderem” 

z zapisem do pliku w formacie Apple Loseless.

Drugi przykład jest prostszy
Nagrywanie rozmów przez iPhone (np. wywiadów). Jako wejście wybieram 

„Application” FaceTime, dalej umieszczam zapis do pliku np. w AAC 192 i kończę 

wyjściem systemowym lub słuchawkowym. Dzięki temu mogę, nawiązując 
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WITRYNA
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YAudio Hijack

 49,00 $

www.rogueamoeba.com

 + Ogromne możliwości
 + Bardzo wiele „kombinacji”
 + Dużo wbudowanych efektów
 + Nagrywanie rozmów

 − Ciut zbyt wysoka cenaNAZWA

CENA

OCENA

ZDJĘCIE:
str. 74 
graphictwister.com

połączenie z komputera poprzez iPhone, nagrać rozmowę, której można potem 

użyć w podcaście lub na spokojnie przepisać.

Bloki musimy poukładać tak, aby połączenia były zgodnie z potrzebą, czasem trze-

ba oddalić, przesunąć w lewo—prawo, góra—dół, ponieważ połączenia tworzą się 

automatycznie i niekiedy trzeba je przerwać lub wymusić.

To nie koniec zalet 
Bardzo przydatne są harmonogramy. Możemy ustawić Audio Hijack, tak aby rozpo-

czął nagranie o konkretnej porze. Możemy to powtarzać w różne dni tygodnia, 

np. nagrywając ulubioną cykliczną audycję radiową. Program potrafi o wyznaczo-

nej porze obudzić Macintosha w celu dokonania nagrania. Włączenie nagrywania 

uruchomi wybraną aplikację (jeżeli nie jest otwarta) i wczyta podany URL (w przy-

padku np. przeglądarki). To naprawdę bardzo wygodne.

https://rogueamoeba.com/audiohijack/
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COOL-RETRO-TERM
MAREK TELECKI
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Terminal
Większości Czytelników słowo to kojarzy się z zamierzchłymi czasami, kiedy to 

komputer obsługiwało się bez użycia myszy, w trybie tekstowym. I słusznie. Prawie 

każdy system operacyjny, nawet taki wyposażony w śliczny graficzny interfejs 

użytkownika, umożliwia obsługę z poziomu klawiatury, w formie wstukiwanych 

poleceń. W Windowsie znajdziemy interpreter cmd.exe, a w OS X / macOS aplika-

cję Terminal.app. I bynajmniej nie są to relikty przeszłości pozostawione wyłącznie 

z sentymentu. Wiele operacji można wykonać szybciej i efektywniej, gdy miast 

„klikotechniki” myszą do ciężkiej pracy zatrudnimy odpowiednio skonstruowane 

wyrażenie. Oczywiście, składnia poleceń jest zwykle skomplikowana i trudna do 

zapamiętania, a samo tworzenie magicznej formuły nie tylko czasochłonne, ale też 

obarczone wysokim ryzykiem popełnienia błędu. Literówki potrafią tu się zemścić 

wyjątkowo paskudnie. Mimo to zdarzają się sytuacje, kiedy taka umiejętność może 

uratować to i owo. Istnieją też osoby, które bez trybu tekstowego żyć nie potrafią.

To, czy w ogóle i do czego użyjecie terminala, jest sprawą drugorzędną. Poniżej kilka 

słów o oprogramowaniu, które nie nauczy Was jego obsługi, ale być może sprawi,  

że choć raz z niego skorzystacie i uruchomicie bez strachu. Cool-retro-term to apli-

kacja, która stanowi pewnego rodzaju nakładkę zastępującą systemowy Terminal.

app, dzięki czemu tryb tekstowy będzie wyświetlony w taki sposób, jak odbywa-

ło się to w epoce joysticka łupanego. Czyli na ekranie monitora CRT (Cathode Ray 

Tube), tzn. nie płaskiego eLCeDeka, lecz takiego z kineskopem, niską rozdzielczo-

ścią i wyraźnymi liniami poziomymi. Oraz cieszącym oczy efektem odświeżania.
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WITRYNA

CE
CH

Ycool-retro-term

Bezłpłatny

www.github.com/Swordfish90

 + Atrakcyjny interfejs w klimacie retroNAZWA

CENA

OCENA

Na witrynie produktu 
znajdziemy wskazówki, jak skompilować cool-retro-term na Macach. Na szczę-

ście pobierzemy stamtąd również obraz .dmg z gotową aplikacją. Istnieje jeszcze 

możliwość instalacji za pomocą Homebrew. Po uruchomieniu zobaczymy gustow-

ne okno z trybem tekstowym w pięknym bursztynowym kolorze. W menu Profiles 

znajdziemy dziewięć przygotowanych „skórek” (w tym takie klasyki jak Apple ][ czy 

IBM Dos), a w preferencjach cool-retro-term wiele opcji umożliwiających zmianę 

wyglądu terminala w naprawdę szerokim zakresie. Modyfikacje dotyczą nie tylko 

koloru, ale też czcionek i efektów towarzyszących wyświetlaniu.

Nie jestem mistrzem terminala, więc nie mogę zagwarantować, że aplikacja oferu-

je stuprocentową zgodność i potrafi zastąpić systemowe rozwiązanie kompletnie, 

jednak wszystko, co próbowałem uruchomić, działało bez zarzutu. W każdym razie 

dużo chętniej chce się spędzić czas z poleceniami, a wyświetlone rezultaty robią 

naprawdę rewelacyjne wrażenie — zwłaszcza gdy cool-retro-term przełączymy 

w tryb pełnoekranowy.

Tak na marginesie, to Terminal.app również posiada sporo profili nadających mu 

bardziej przytulny wygląd, jednak nie oferuje takiego klimatu z epoki, jaki potrafi 

stworzyć cool-retro-term.

ZDJĘCIE:
str. 78 
graphictwister.com

https://github.com/Swordfish90/cool-retro-term
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http://faqt.pl/mmm10/
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NETATMO 
INTELIGENTNY DOM CZ. I
WEATHERSTATION
KUBA BARAN
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Inteligentne domy zdają się 
coraz bliższe naszej rzeczywistości
Wysyp wszelkiej maści urządzeń jest widoczny na każdym kroku i w gruncie rzeczy 

jedynie nasza wyobraźnia i zasobność portfela stanowią barierę w dążeniu do pełnej 

kontroli nad warunkami panujących tam, gdzie mieszkamy. Z reguły pierwsza 

wątpliwość, jaka przychodzi nam do głowy przed rozpoczęciem drogi do automa-

tyzacji, to ta dotycząca pierwszego produktu, w jaki powinniśmy zainwestować. 

W mojej opinii powinno się zacząć od nabrania wiedzy o warunkach, jakie panują 

w naszym otoczeniu. Drugim niezwykle ważnym aspektem jest to, aby urządzenie 

stanowiło element ekosystemu i zapewniało późniejszą rozbudowę o kolejne sprzę-

ty. Po weryfikacji sytuacji mój wybór padł na produkty francuskiej firmy Netatmo.

Nie ukrywam,
że miałem na uwadze to, że sprzęt będzie znajdował się w zasięgu mojego wzro-

ku, toteż jego wygląd był dla mnie istotny. Jak się okazuje, Francuzi przyjęli jedną 

stylistykę i konsekwentnie zachowują ją przy projektowaniu kolejnych urządzeń.  

To umacnia mnie w przekonaniu, że w przypadku, kiedy w moim domu pojawią 

się ich kolejne rozwiązania, to nie będę miał obaw, że nagle moje poczucie este-

tyki zostanie narażone na szwank. Przynajmniej ostatnie lata nie przyniosły w tej 

materii żadnej gwałtownej zmiany. Mając to na uwadze, tak jak już wspomniałem, 
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postanowiłem rozpocząć przygodę z Netatmo i uzbroiłem 

się w komplet urządzeń tej firmy. Jest to całkiem pokaź-

ny zestaw, więc postanowiłem, że przez kilka kolejnych 

numerów będziecie mieli do czynienia z cyklem artykułów, 

w których opiszę poszczególne produkty.

Konfigurację  
rozpocząłem
od stacji pogodowej Netatmo Weather Station. Zestaw ten 

składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich stanowi 

bazę służącą komunikacji i  jednocześnie odpowiada za 

pomiary warunków wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie 

ma kształt walca, jest wykończone aluminium i zasila się je 

przez port USB. Co ważne, należy pamiętać, że musi znajdo-

wać się w pobliżu źródła prądu i w zasięgu sieci WiFi. Drugi 

element wygląda bliźniaczo, z tą różnicą, że ma mniejsze 

gabaryty. Służy on do pomiarów warunków zewnętrz-

nych i jest zasilany bateryjnie, dzięki czemu znalezienie 

dla niego odpowiedniej lokalizacji nie powinno stanowić 

problemu. Urządzenia wyglądają nowocześnie i minima-

listycznie. Jednocześnie ich strona wizualna powoduje,  

że giną w otoczeniu i nie zwracają na siebie uwagi.

Przystępując  
do konfiguracji, 
w pierwszej kolejności należy podłączyć moduł wewnętrz-

ny. Tak jak wspominałem, do działania wymaga on sieci 

WiFi. Za jej pomocą urządzenie komunikuje się z serwe-

rami Netatmo i przesyła dane pomiarowe, które udało mu 

się uzyskać. Moduł ten mierzy temperaturę, stężenie CO2, 

wilgotność powietrza, ciśnienie oraz głośność w pomiesz-

czeniu. Myślę, że trudno wymagać czegoś więcej. Pomiar 

jest wykonywany co 5 minut i przesyłany na serwery firmy. 

Można mieć pewne obawy co do prywatności naszych 

danych, jednak nie wydaje mi się, żeby należały one do tych, 

których ewentualny wyciek mógłby nam zaszkodzić. Plusem 

jest za to pełna historia pomiarów od momentu urucho-

mienia urządzenia i dostęp do nich z poziomu dowolnej 

platformy. Poza automatyką możliwy jest również pomiar 
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na żądanie. Wywołuje się go przez dotknięcie górnej części obudowy, co powodu-

je jednocześnie uruchomienie podświetlenia urządzenia, które przybiera barwę 

odzwierciedlającą aktualny stan powietrza, w odniesieniu do pomiaru stężenia CO2.

Moduł zewnętrzny komunikuje się
ze stacją bazową przy użyciu fal radiowych. Pozwala to na uzyskanie długiego czasu 

pracy na baterii i przesył danych na większe odległości. Zgodnie z zapewnieniami 

producenta zasięg to 100 metrów. W moim przypadku odległość między stacją bazo-

wą a czujnikiem zewnętrznym to około 30 metrów i co najmniej dwie ściany. W tej 

sytuacji wskaźnik zasięgu pokazuje, że jest on dość niski, nie zauważyłem jednak 

problemów z łącznością. Myślę więc, że nikt nie powinien mieć z tym problemów. 

Moduł zewnętrzny mierzy dwa parametry, temperaturę oraz wilgotność powietrza. 

Należy pamiętać, aby umieścić go w suchym miejscu, gdzie nie będzie narażony na 

bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych. W przypadku kiedy znajdzie się 

na nim woda, pomiar wilgotności powietrza będzie przekłamany.

Jak już wspominałem, 
wszystkie zebrane dane są przesyłane do serwerów firmy Netatmo i przechowywa-

ne na profilu użytkownika, który jest tworzony w trakcie konfiguracji urządzenia. 
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Strona jest niezwykle czytelna i pozwala analizować zebrane informacje w dowolny 

sposób. Dla osób, które mają ochotę zaobserwować wahania temperatury wewnątrz 

pomieszczenia w odniesieniu do pomiarów zewnętrznych, będzie to mała kopalnia 

wiedzy. Myślę jednak, że dla większości osób najbardziej praktyczna okaże się apli-

kacja na iOS. Muszę przyznać, że autorzy przyłożyli się do swojego dzieła i jest ona 

nad wyraz czytelna i praktyczna. Bez problemu można dokonać szybkiego przeglą-

du aktualnych pomiarów i wykresów zawierających dane historyczne. Zapewnia 

ona również możliwość wysyłania przydatnych powiadomień. Dla przykładu: kiedy 

w pokoju jakość powietrza zaczyna się pogarszać, otrzymuję informację o przekro-

czeniu wskazanego progu stężenia CO2. Jest to jasny sygnał, że czas uchylić okna 

i wpuścić odrobinę świeżego powietrza.

Te wszystkie cechy, 
o których wspomniałem, powodują, że Netatmo Weather Station to w mojej opinii 

jeden z najlepszych wyborów w tej kategorii. Świetny wygląd połączony z przemy-

ślaną konstrukcją powodują, że urządzenia są bezobsługowe. Nie bez znaczenia 

jest też bardzo rozsądnie skonstruowany portal oraz aplikacja na urządzenia mobil-

ne, które pozwalają na przegląd zebranych danych. Jedynym mankamentem dla 

użytkowników sprzętu Apple może być brak natywnego wsparcia dla HomeKit.  

Nie stanowi to jednak większego problemu, ponieważ istnieje możliwość obejścia 

tego ograniczenia. Tej kwestii poświęcę jedną z kolejnych części cyklu. Wracając 

jednak do samego urządzenia, to zdecydowanie je polecam. Sam w tej chwili rozwa-

żam dokupienie dodatkowych modułów pokojowych, które pozwolą mi śledzić 

warunki w większej liczbie pomieszczeń.

Produkty  

NETATMO  

są dostępne na:

www.salonydenon.pl

https://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/NETATMO
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LOGITECH MK850
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Jedna klawiatura i praca na kilku urządzeniach bez przepinania kabli? Logitech 

w swoim najnowszym zestawie MK850 Performance daje nam taką możliwość.  

To jeden z atutów, jakie daje nam najnowsza klawiatura i mysz tej firmy.

Pisz na komputerze,  
iPadzie i laptopie
Najciekawszym elementem, jaki pojawił się w nowym zestawie Logitecha, jest tech-

nologia Easy-Switch. Dzięki niej możemy błyskawicznie łączyć się z trzema różnymi 

urządzeniami i natychmiast rozpocząć pisanie na kilku komputerach lub urządze-

niach z iOS/Android. A wszystko to po wciśnięciu jasnego klawisza. Klawiaturę 

i mysz łączymy za pomocą dołączonego odbiornika Unifying wpinanego do portu 

USB albo poprzez Bluetooth. Parowanie (łączenie) urządzeń nie nastręcza żadnych 

problemów. Przytrzymanie jednego z trzech klawiszy wywoła procedurę konfigu-

racyjną i poprowadzi nas za rękę przy dalszych czynnościach.

Wygoda Logitecha
Pisanie na wirtualnych klawiszach wyświetlanych na ekranie iPada nie jest zbyt 

wygodne. Klawiatura MK850 całkowicie zmienia ten stan rzeczy. Nasz tablet w jednej 

chwili stanie się pełnoprawnym komputerem z obsługą skrótów klawiaturowych 

Kopiuj/Wklej, wsparciem dla klawiszy funkcyjnych takich jak kontrola głośności 

i jasności ekranu lub kontroli odtwarzania muzyki. Tworzenie nawet długich tekstów 

przestało być kłopotliwe.
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Klawiatura ma duże gabaryty. Na biurku zajmuje 430 mm długości. Dodatkowych 

rozmiarów dodaje miękkie wykończenie, które zapewnić ma komfortowy spoczynek 

nadgarstków podczas pisania. Tworzenie tekstów na MK850 jest wygodne. Można 

by powiedzieć: przewidywalne w produktach Logitecha. Jeśli używałeś wcześniej 

klawiatury tej firmy, to nie będziesz niczym zaskoczony. Skok klawiszy jest przy-

jemnie wyczuwalny podczas pisania, dzięki czemu praca bezwzrokowa jest tutaj 

prawdziwą przyjemnością i łatwo przesiądziemy się na nową klawiaturę.

Mysz nie ma rozmiarów swoich sióstr z linii MX. Mimo to nawet w dużych dłoniach 

leży zaskakująco wygodnie. A to za sprawą świetnego wyprofilowania pasującego 

do dłoni, których palce będą wystawać poza obwód cyfrowego gryzonia. Polubiłem 

materiał, z którego mysz została wykonana. W kontakcie z dłonią daje przyjemne 

uczucie, a zarazem pewność i stabilność podczas ruchów. Dwa konfigurowalne 

klawisze plus przycisk w rolce poszerzają możliwości myszki. Jednak to gesty 

w wyjątkowy sposób otwierają nowe możliwości pracy z komputerem.

Siła w gestach
Pierwszy raz Logitech udostępnił rozwiązanie o nazwie DuoLink. Dzięki niemu 

możemy zdefiniować czynności, jakie zostaną wykonane przy wciśniętym klawi-

szu „FN” oraz geście myszki. W Preferencjach systemowych i aplikacji Logitech 

Options mamy już zdefiniowane czynności. Jednak każdą z nich możemy zmienić, 

ustalając ją zgodnie z naszymi wymaganiami. Praca z gestami przenosi nas na kolej-

ny poziom optymalizacji pracy i pełnego wykorzystania możliwości, jakie stwarza 

myszka przy obsłudze komputera.
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YLogitech MK850

519,00 zł

www.logitech.com

 + Funkcja Easy-Switch do zmiany 
urządzenia

 + Wysoki komfort pracy
 + Długi czas pracy na baterii

 − Zbyt krótki czas trzy-
mania na bateriach  
dla długodystansowców

NAZWA

CENA

OCENA

Sięgając  
po produkty Logitecha, 
wiem, z  czym będę się  mierzył. To lubię  najbardziej w  tej marce. Firma nie 

zmusza mnie do zmian moich przyzwyczajeń. Klawiatura i mysz oferują wciąż 

tę samą wygodę pracy. MK850 Performance dodatkowo pozwala wykorzystać funk-

cje zaszyte w system operacyjny. Dzięki rozwiązaniu DuoLink wywołanie Mission 

Control lub przejścia pomiędzy Biurkami to zaledwie jeden gest myszą. Do tego 

rozwiązania przyzwyczaiłem się najbardziej. Gdy chcemy pracować z wieloma urzą-

dzeniami i błyskawicznie oraz bezproblemowo pisać, Logitech MK850 Performance 

daje nam pełne rozwiązanie dla tego problemu.

http://www.logitech.com/news/MK850
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BRAINWAVZ HM5
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Lubię słuchawki, które pieszczą moje uszy dźwiękiem, jednak nie zawsze dobre 

wrażenia słuchowe idą w parze z komfortem słuchania. Z Brainwavz HM5 możemy 

cieszyć się dźwiękiem, nie idąc na kompromis z wygodą.

Brainwavz HM5,  
dla podcastera, fana muzyki  
i początkującego audiofila.
Pierwsze co rzuca się w oczy po wyjęciu słuchawek z pudełka, to wielkość musz-

li i prostota konstrukcji. Te słuchawki są po prostu duże i to jest jedną z ich zalet. 

Muszle mają tylko jedną oś obrotu i nie daje się ich przewrócić na lewą stronę, jak to 

mają w zwyczaju didżeje. Słuchawki nadają się lepiej do bardziej szlachetnych zasto-

sowań. Prostota konstrukcji idzie w parze z solidnością, co dobrze wróży długiemu 

ich użytkowaniu, ale zwiększa masę. Na szczęście masa słuchawek bardziej daje się 

odczuć, gdy trzymamy je w ręce, niż gdy są na głowie. Duże muszle są w stanie objąć 

bez zaginania nawet największe uszy, a miękkie pady dobrze przylegają również 

gdy nosimy okulary. Jest to ważne, ponieważ muszle są dość mocno dociskane 

do głowy, jednak nie powoduje to dyskomfortu. Siłę docisku można zmniejszyć, 

wysuwając je bardziej z pałąka. Słuchawki trzymają się dobrze, nawet gdy pałąk nie 

opiera się o głowę.
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W zestawie mamy dwa kable różnej długości. Podpina się je za pomocą minijacka 

mono do lewej i prawej muszli. Jest to wygodnie rozwiązanie, dzięki któremu nie 

będziemy zmuszeni do poważnych napraw w wypadku problemów z kablem.

Brainwavz HM5 to słuchawki o konstrukcji zamkniętej, czyli naturalnie dobrze 

izolują od otoczenia i następuje lekkie (nie tak mocne, jak w słuchawkach dokana-

łowych) „sprzęgnięcie” membran: słuchawkowych z usznymi. Izolacja od otoczenia 

jest pożądaną cechą nie tylko podczas słuchania muzyki, ale również podczas nagry-

wania podcastów czy obróbki dźwięku. HM5 mają więcej cech sprzyjających tym 

zastosowaniom, ale o tym za chwilę.

Bardzo lubię słuchawki  
o płaskiej charakterystyce
Wolę nie ingerować w brzmienie, a jak już, to świadomie, za pomocą „pokręteł”.  

Tak dobrałem moje pierwsze zamknięte słuchawki Audio-Technica ATH-M30X 

i byłem zadowolony. Brainwavz HM5 grają bardziej płasko, wręcz mrocznie. Wysokie 

i średnie tony są jakby oddalone, niskie również nie są nachalne (pomimo zamkniętej 

konstrukcji), co jednak nie znaczy, że nie potrafią „przywalić”, ponieważ słuchawki 

pomimo sporej oporności mają bardzo dobrą efektywność i są, jak wspomnia-

łem, zamknięte. Taka charakterystyka wymaga dobrego „czystego” źródła dźwięku. 

Z takim źródłem można zacząć wyławiać niesłyszane wcześniej smaczki brzmie-

niowe i niuanse, nawet nie będąc znawcą. Miałem to szczęście, że mogłem testować 

te słuchawki z bardzo dobrym przetwornikiem cyfrowo-analogowym z wbudowa-

nym wzmacniaczem słuchawkowym RHA DACAMPL1. W połączeniu z nagraniami 

o próbkowaniu 354 kHz 24 bit efekt był wspaniały. Jednak nawet podpięte do gniazd-

ka MacBooka Air i karmione dźwiękiem z Apple Music potrafią grać dobrze. Czasem 

w takiej sytuacji jakby gubiły się w bardziej „gęstych” utworach, ale dawało się to 

wyprowadzić equalizerem (choć jak możecie się domyślać, staram się tego unikać). 

Podpięte do iPhone’a 7 Plus za pomocą adaptera grają lepiej niż z MacBookiem. 
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 + Bardzo dobra szczegółowość
 + Płaska charakterystyka
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Słuchanie w nich „Blackstar” Davida Bovie nie dość, że pozwoliło mi dosłyszeć 

nieznane dotąd smaczki, to w końcu zrozumiałem większość tekstu śpiewanego 

przez autora. Bardzo interesująco wypadają również, jeżeli chodzi o przestrzenne 

pozycjonowanie dźwięku. Nie jest nachalne, ale jednocześnie bardzo precyzyjne. 

Może to niektórych z Was zniesmaczy, ale do tej pory moim faworytem w pozycjo-

nowaniu (tylko pozycjonowaniu), były oryginalne Apple EarPods. HM5 nie dość że 

pięknie pozycjonują, to jeszcze pozwalają odkryć niuanse dźwiękowe.

Płaska charakterystyka i wyjątkowe (jak na cenę) odzwierciedlenie szczegółów 

predysponuje te słuchawki do zastosowań studyjnych, szczególnie dla podcastera 

czy realizatora dźwięku (zwłaszcza na początek). Dobra izolacja zapewni brak prze-

słuchu podczas nagrywania podcastu „zdalnie”, a charakterystyka ułatwi późniejsze 

wyłapanie i korektę niedociągnięć.

Podsumowując: 
szukającym niuansów brzmieniowych, bez sztucznego podbijania skrajnych tonów 

i godzących się na lekko „ciemne” brzmienie, czy potrzebujących słuchawek studyj-

nych, niełatwo będzie znaleźć coś lepszego w tej cenie wśród słuchawek nausznych 

(zwłaszcza zamkniętych).

http://audiomagic.pl/sluchawki-nauszne/brainwavz-hm5
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RHA CL750  
MONITORY ODSŁUCHOWE 
W TWOIM UCHU
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Większości z nas słuchawki doka-
nałowe kojarzą się ze sportem, 
słuchaniem muzyki w przestrzeni publicznej, basenem… Czy zauważyliście jednak, 

że coraz częściej wykonawcy na estradach używają słuchawek dousznych zamiast 

monitorów odsłuchowych stojących na scenie? Coś w tym jest.

Słuchawki dokanałowe są powszechnie stosowane i bardzo popularne, mają też grono 

zaciekłych przeciwników. Być może nie mieli oni do czynienia z RHA CL750 lub 

rzeczywiście ich uszy są tak zbudowane, że słuchawka wewnątrz powoduje u nich 

cierpienia. Ja na szczęście nie należę do tego grona, choć zanim sam wypróbowa-

łem RHA CL750, określenie „profesjonalny monitor odsłuchowy” w odniesieniu do 

słuchawek dokanałowych stało w sprzeczności ze stereotypami tkwiącymi w mojej 

głowie (i uszach).

Producent ostrzega, że aby mieć pełen pożytek z RHA CL750, należy używać ich ze 

wzmacniaczem słuchawkowym. Jest w tym sporo racji, bo mają one prawie dziesię-

ciokrotnie większą oporność (150 Ω) od słuchawek powszechnie używanych (16 Ω), 
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jednak nawet z adapterem Lightning—mini Jack i iPhone 7 Plus grają dobrze, pod 

warunkiem że wyłączymy ograniczenia głośności, którą często trzeba ustawić na 

„czerwonym polu”. W hałaśliwym otoczeniu mogą, dla niektórych z Was, grać bez 

wzmacniacza zbyt cicho. Ja testowałem je z wzmacniaczem i bez niego, a wrażenia 

dokładniej opiszę Wam niżej.

RHA CL750 to pakiet  
komfortowy w standardzie 
Zacznę od pudełka, które jak już RHA zdołało mnie przyzwyczaić, jest ładne, 

a produkt w nim pięknie się prezentuje, jednak trzeba się trochę pomęczyć, aby 

wszystko wypakować, a jest tego sporo. W pudełku ze słuchawkami znajduje się aż 

siedem par silikonowych nakładek, w tym dwie podwójne oraz aż trzy pary pianek 

Comply w zestawie ze stalowym organizerem. Całość uzupełnia sztywne, wygodne 

i bardzo eleganckie etui. Należy pamiętać, że są to słuchawki do słuchania… czyli nie 

znajdziemy na kablu pilota ani mikrofonu. Kabel również zdradza przeznaczenie.  

Jest w całości dwutorowy, od przetworników, aż do stalowego wtyku mini Jack 

z pozłacaną końcówką mamy dwa osobne przewody z miedzi beztlenowej w prze-

źroczystym, lekko „gumowatym” tworzywie. W części wspólnej kable są spiralnie 

splecione, ale nie sklejone. Wygląda to dobrze i solidnie. Szerokopasmowe prze-

tworniki umieszczone są w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej w technologii 

Aerophonic™. Przewody przy przetwornikach są poprowadzone w dodatkowej 

usztywniającej osłonie wyprofilowanej tak, że stanowi ona zaczep otaczający małżo-

winę uszną od tyłu i z góry. Wejście przewodu do obudowy jest zabezpieczone 
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 + Wspaniałe przejrzyste i równe brzmienie
 + Najwyższa jakość wykonania
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elastycznym tworzywem. Całość jak na rozmiary i szlachetne materiały nie jest zbyt 

ciężka oraz dobrze utrzymuje się w uchu nawet podczas aktywności.

Te słuchawki trochę trudno zakwalifikować do konkretnej kategorii. Uchwyty na 

uszy, dobra separacja od otoczenia, zwłaszcza jak na pasywną (szczególnie z pian-

kami), pozwala na stosowanie w terenie. Znowu brak pilota i mikrofonu to utrudnia. 

Jakość dźwięku zadowoli i melomanów, i realizatorów. Od tego dylematu głowa 

jednak nie zaboli.

Skoro już jesteśmy 
przy jakości dźwięku,  
to czas rozwinąć ten wątek
Pierwsze wrażenie, jakie odebrałem, to czystość… dźwięk wydaje się wręcz krysta-

licznie przejrzysty, równy prawie w całym zakresie, jaki jeszcze słyszę. Basy, czego 

się obawiałem, nie dominują, ale pięknie uzupełniają resztę brzmień. Są szcze-

gółowe i pełne. Właśnie szczegółowość i dobre rozplanowanie w przestrzeni jest 

dominującym wrażeniem zaraz po czystości. Mogą z powodzeniem rywalizować 

z dobrymi słuchawkami zamkniętymi o aspiracjach studyjnych. Nie na darmo RHA 

CL750 dostały certyfikat Hi-Res Audio. Słuchałem przez nie utworów zapisanych 

w 24-bitowym próbkowaniu 354 kHz za pomocą przetwornika i wzmacniacza RHA 

DACAMP L1, który jest bardzo dobrym kompanem dla CL750, bo ich oporność nie jest 

mu straszna i potrafi je „napędzić”. W tym zestawie wrażenie czystości i przejrzy-

stości dźwięku było jeszcze większe. Pierwszy raz doznałem tak odpowiadającego 

mi brzmienia ze słuchawek dokanałowych. Wspomnę jeszcze o tonach wysokich 

i średnich. Znów muszę użyć słów „czyste, przejrzyste i szczegółowe”, bez elemen-

tów dominujących, które chciałyby się wysunąć przed szereg, po prostu bardzo 

dobre.

Łącząc wrażenia w całość: 
za rozsądną kwotę mamy bogato wyposażone, pięknie i równo grające słuchawki, 

dzięki szczegółowości i płaskiej charakterystyce przydające się również podczas 

realizacji dźwięku czy nagrań. Melomani też będą zadowoleni, ponieważ sprawdza-

ją się w bardzo szerokim spectrum rodzajów słuchanej muzyki.

http://audiomagic.pl/sluchawki-nauszne/brainwavz-hm5
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RHA DACAMP L1. 
HI-RES AUDIO W KIESZENI
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Od wielu lat zdecydowana większość muzyki, jakiej słuchamy, jest dystrybuowana 

i magazynowana cyfrowo. Wyjątek stanowią przeżywające pewien renesans płyty 

winylowe, ale to nadal margines. Problem polega na tym, że nasze ucho działa 

w sposób „analogowy”, czyli po drodze, i to jeszcze przed membranami w słuchaw-

kach czy głośnikach, „coś” musi zamienić muzykę zapisaną cyfrowo na sygnał 

analogowy (prąd) napędzający przez wzmacniacze wspomniane membrany. Tym 

czymś są przetworniki cyfrowo—analogowe zwane w angielskim skrócie DAC 

(Digital—Analog Converter).

Choć użytkownicy sprzętu Apple są w dość komfortowej sytuacji, ponieważ Apple 

nie stosuje najtańszych przetworników, to do jakości HiEnd sporo im brakuje, 

a dodatkowo nie radzą sobie z najwyższymi częstotliwościami próbkowania dźwię-

ku i rozdzielczościami większymi niż 16-bit stosowanymi w pogoni za jakością 

i wrażeniami „analogowymi”. Nie „napędzą” też słuchawek o wysokiej oporności, 

która często występuje w sprzęcie HiEnd. Na szczęście są rozwiązania alternatywne.

Panaceum na wspomniane dolegliwości jest RHA DACAMP L1, kieszonkowy prze-

twornik cyfrowo—analogowy z wbudowanym wzmacniaczem słuchawkowym 

i korektorem o wyjątkowej jak na rozmiary jakości, nie tylko dźwięku zresztą.

RHA DACAMP L1  
— co to jest i co potrafi?
Wewnątrz metalowego pudełka o wymiarach 118 x 73 x 20 mm, które wyglądem 

i wykonaniem wpisuje się w najlepsze standardy sprzętu HiEnd (bo każdy koneser 

dźwięku wie, że wygląd również ma znaczenie), znajdują się dwa procesory dźwięku, 

osobne dla każdego kanału, mogące obsłużyć sygnał cyfrowy nawet o próbkowaniu 
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384 kHz 32-bitowym lub w jednobitowym formacie DSD 11,2896 MHz (DSD256). 

Za nimi są dwa wzmacniacze klasy AB o mocy, która pozwoli „napędzić” nawet 

słuchawki o oporności 600 Ω (a 300 Ω to na pewno).

Urządzenie z założenia mobilne 
zostało jednak wyposażone w funkcje pozwalające na użycie go w wielu konfigu-

racjach, w tym „stacjonarnych”. Sygnał możemy do niego wprowadzić na cztery 

sposoby: analogowo (pełni wtedy rolę wysokiej jakości wzmacniacza słuchawko-

wego), przez cyfrowe wejście optyczne mini-Toslink (w gnieździe analogowym) lub 

przez dwa gniazda USB. Jedno z nich to microUSB stosowane przy podłączaniu do 

komputera lub nieapplowskich smartfonów oraz służące do ładowania wbudowa-

nego akumulatora, bo DACAMP L1 ma własne źródło zasilania na 10 godzin mobilnej 

pracy. Gniazdo USB A jest przeznaczone do podłączania iUrządzeń za pomocą kabla 

USB-lightning. Wspomniany akumulator o pojemności 4 Ah potrafi również pełnić 

funkcję power banku dla iPhone’a. Niestety, musimy wybrać albo ładowanie iPho-

ne’a, albo słuchanie.

W zestawie w eleganckim pudełku dostajemy urządzenie, kabel microUSB—USB 

A, kabel microUSB—microUSB, dwie silikonowe opaski do złączenia przetwornika 

ze smartfonem w przenośną całość oraz instrukcję. Do iUrządzeń musimy użyć 

własnego kabla.

Wyjścia mamy trzy: liniowe (aby podpiąć do wzmacniacza i cieszyć się dźwiękiem 

z wysokiej jakości DAC, np. w sprzęcie stacjonarnym), słuchawkowe mini Jack 

i zbalansowane 4-pin Mini XLR (tego ostatniego nie miałem okazji wypróbować).
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Konstrukcja  
poza tym, że jest elegancka, 
została dobrze przemyślana. Prawie cała obudowa jest z anodowanego aluminium, 

wyjątkiem są trzy boki wykonane z mocnego lekko „gumowatego” w dotyku tworzy-

wa. Znajdują się na nich złącza i elementy sterujące. Małym suwakiem wybieramy 

wejście dźwięku (jeden z dwóch portów USB lub analogowo—optyczne). Na dłuż-

szym boku mamy trzy schowane za metalową listwą, ale bardzo wygodne i łatwe 

do zlokalizowania nawet w kieszeni pokrętła. Jedno sterujące czułością (gain: low, 

mid, high) i włączające tryb ładowania oraz osobne dla basów i sopranów o zakresie 

korekty od -3 do +9. Włączanie i regulacja głośności odbywa się za pomocą obraca-

nego palcem cylindra ukrytego we wgłębieniu. Jest to wygodne i zabezpiecza przed 

przypadkowymi zmianami (pamiętajmy, że RHA DACAMP L1 to również, a może 

przede wszystkim urządzenie mobilne), jednak gdy mamy podłączone słuchaw-

ki o niskiej oporności, należy posługiwać się nim delikatnie, aby nie przyjąć po 

włączeniu nadmiernej dawki decybeli. Pamiętajmy, że po podpięciu RHA DACAMP 

L1 to on przejmuje za pomocą własnych „trzewi” sterowanie głośnością i regulacja 

z iPhone’a czy w komputerze nie działa.
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Wrażenia
Urządzenie nie jest za ciężkie, choć bardzo solidne, ani zbyt wielkie. W połączeniu 

z iPhone’em 7 Plus mieści się w kieszeni dżinsów, jednak trzeba być już ostrożnym. 

W domowym użytku jest bardzo wygodne zarówno ze sprzętem mobilnym, jak 

i z komputerem. Jednak najważniejszy jest dźwięk.

Wbrew moim „narzekaniom” na powszechnie stosowane sposoby zapisu dźwięku 

nawet Apple Music wiele zyskuje po zastosowaniu RHA DACAMP L1. I to niezależnie 

od tego, jak dobrych słuchawek używamy. Oczywiście im lepsze, tym więcej niuansów 

dźwiękowych się pojawia, ale nawet analogowe Ear Podsy zyskały. Jednak najczę-

ściej używałem z przetwornikiem słuchawek aspirujących z powodzeniem do roli 

profesjonalnych monitorów odsłuchowych, dokanałowych RHA CL750, wielkich, 

zamkniętych Brainwavz HM5, również zamkniętych Audio-Technica ATH-M30X 

oraz małych dokanałowych RHA S500i. Wszystkie wyraźnie zyskiwały względem 

podłączania do iPhone’a czy MacBooka. Dokonałem też eksperymentu, podpinając 

jako przetwornik DACAMP L1 do resztek po kinie domowym i nawet niewprowa-

dzeni w temat domownicy zauważyli różnicę (zazwyczaj podłączałem tam iPad 2). 

Na iPhonie słuchałem muzyki z Apple Music oraz płyt CD bezstratnie zapisanych 

w Apple Lossless lub AIFF, a na komputerze najczęściej za pomocą niezastąpione-

go VOX, muzyki zapisanej w próbkowaniu osiem razy gęstszym niż standard CD 

(ponad 352 kHz w 24 bitach).

Co zyskałem? Słuchałem więcej muzyki klasycznej oraz zapuszczałem się (w celach 

badawczych) na obce mi zazwyczaj strefy popu, a nawet „hip-hopu”. Oczywiście 

królowały znane mi dobrze utwory z mojej biblioteki. Dźwięk przepuszczony 

przez RHA DACAMP L1 jest jakby jaśniejszy. Rozjaśnił nawet „ponure”, choć bardzo 
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szczegółowe z zasady Brainwavz HM5. Muzyka nabrała wyrazistości i przestrzeni 

(być może za sprawą oddzielnych torów dla kanałów). Bez wielkiego wsłuchiwania 

się zacząłem wyłapywać nieznane mi wcześniej smaczki w „osłuchanych” utwo-

rach. Spore wrażenie zrobił na mnie wpływ regulacji tonów na dźwięk. Wcześniej 

unikałem takich ingerencji, jednak z DACAMP L1 czasem sympatycznie poprawia-

łem w ten sposób nieodpowiadające mi cechy słuchawek czy samych nagrań. Mocno 

zaskoczyła mnie zmiana w niskich tonach. Niezależnie od charakteru utworów 

bas stał odczuwalny na wielu poziomach. Odkryłem nieznane wcześniej smaczki 

w zakresie niskich częstotliwości. Wysokie tony (choć już słabo pamiętam czasy, 

gdy jako młodzieniec słyszałem 22 kHz) jak całość dźwięku zostały ożywione, ale 

bez „świergolenia”. Ogromnie miło zaskoczyła właśnie w tym zakresie muzyka 

Ennio Morricone ze „spaghetti westernów”.

Podsumowując: 
słuchając muzyki przez DACAMP L1, czułem się jak okularnik (jestem nim), który 

po przebudzeniu w końcu odnalazł i założył swoje „bryle”.

http://audiomagic.pl/wzmacniacze-sluchawkowe/rha-dacamp-l1
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QNAP W BIURZE.  
JAK DOBRAĆ SPRZĘT?
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Biura są różne 
i oczywiście mają różnorakie potrzeby, jeżeli chodzi o przechowywanie i dostęp do 

danych. W wielu biurach podstawę obiegu dokumentów stanowią niewielkie pliki 

Office, wśród których sporadycznie pojawiają się np. skany dokumentów. Biura 

architektoniczne mogą jednak mieć większe potrzeby, podobnie jak np. „likwida-

torzy szkód” tworzący obszerną dokumentację fotograficzną i filmową. W innych 

biurach najważniejsza może być praca zespołowa, a  jeszcze w innych zdalna.  

Dla kancelarii prawnych priorytetem może być poufność danych. Kolejnym aspek-

tem, który należy wziąć pod uwagę podczas wyboru serwera NAS, jest możliwość 

wzrostu potrzeb podczas rozwoju biura.

Na szczęście równie  
różnorodna jak potrzeby biur  
i małych firm jest oferta QNAP
Pierwsze pytanie, na jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć, to wielkość danych, 

które będziemy przechowywać na serwerze oraz stopień ochrony, jaki chcemy  
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im zapewnić. Będzie miało to znaczenie przy doborze ilości kieszeni na dyski 

w naszym QNAP. Jeżeli dane nie będą zbyt obszerne, to rozsądnym wyjściem będzie 

wybór NAS dwukieszeniowego i zastosowanie (domyślnej) konfiguracji RAID1 

(odbicie lustrzane: dwa dyski z tą samą zawartością). Uchroni nas to przed utra-

tą danych w razie awarii jednego z dysków, ale zmniejsza dostępną przestrzeń do 

wielkości jednego napędu HDD. Gdy potrzebujemy więcej miejsca, możemy wybrać 

cztero- i więcejkieszeniowy NAS. W takich sytuacjach rozsądnym wyjściem jest 

zastosowanie konfiguracji RAID5. W tym trybie nasze dane są bezpieczne przy 

awarii jednego (dowolnego) z dysków, a wielkość dostępnej przestrzeni dyskowej 

odpowiada ilości dysków minus jeden.

Wydajność
Na wydajność serwera plików składa się wiele czynników. Najważniejsze to: moc 

obliczeniowa QNAP, wydajność zainstalowanych w nim dysków i ich konfiguracja 

oraz przepustowość sieci komputerowej, z jakiej nasze biuro korzysta.

Potrzebna do komfortowej pracy wydajność serwera nie jest tylko wynikiem ilości 

i wielkości plików, jakie będą na QNAP przechowywane. Ważna jest również ilości 

stanowisk komputerowych, które będą korzystać z NAS. Jeżeli w sieci będzie 
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pracować do 10 osób, a pliki będą „typowo biurowe”, to wystarczy któryś z QNAP prze-

znaczonych do pracy w małych firmach czy domowym biurze. Np. modele TS-x31 

(z procesorami ARM) lub TS-x51x (z procesorami Intela). X oznacza ilość kieszeni na 

dyski. Większe grupy mogą wymagać QNAP serii TS-x53 lub wyższych, np. TS-x63, 

które zapewniają poza wielką wydajnością możliwość rozbudowy między innymi 

o pamięć RAM lub dodatkowe karty sieciowe.

Przy okazji  
wyboru rozwiązania 
o odpowiedniej wydajności należy zwrócić uwagę na rodzaj procesora. Jeżeli nie 

mamy specjalnych wymagań dodatkowych związanych z wirtualizacją lub urucha-

mianiem specjalnych aplikacji na serwerze, to QNAP-y z procesorami ARM mogą 

zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników biurowych, 

zapewniając transfery (w odpowiedniej sieci komputerowej i przy zastosowaniu 

dysków SSD) nawet ponad 1000 MB/s! Jednak jeżeli QNAP będzie nam służył jako 

środowisko dla maszyn wirtualnych zgodnych z Windows, będzie trzeba wybrać 

QNAP z procesorem Intela lub AMD.
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Obecnie  
wszystkie modele QNAP 
są wyposażone w port (lub porty) sieciowe o prędkości gigabitowej, co często prze-

wyższa prędkość sieci w biurach, gdzie niestety nadal pokutuje standard 100 Mb/s 

(FastEthernet). Nawet w takim przypadku przy zastosowaniu przełącznika siecio-

wego z jednym lub więcej portami Gigabit, do których podłączymy QNAP, jego 

„nadmiarowa” wydajność przyniesie nam korzyść za sprawą rozdzielania stru-

mienia danych na wiele wolniejszych portów sieciowych. Dwa lub więcej gniazd 

GigaEthernet obecnych w większości NAS QNAP możemy wykorzystać, sumując 

ich wydajność (gdy przełącznik sieciowy obsługuje Port Trunking), jako „zapas” lub 

do podłączenia do dwóch różnych odseparowanych sieci.

Wspominałem  
o szyfrowaniu dysków
 Funkcja ta jest zaimplementowana w system QTS, jednak w niektórych modelach 

posiada dodatkowo wsparcie sprzętowe, co znacznie zwiększa jej szybkość. W sytu-

acjach, gdy poufność danych jest kluczowa, a nie chcemy zmniejszać wydajności, 
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dobrym wyborem są właśnie modele posiadające wsparcie dla szyfrowania sprzę-

towego np. TS-x31X, TS-x51A, TS-x53 lub „lepsze”.

Nie bez znaczenia jest wybór obudowy, w jakiej będzie nasz QNAP. Do dyspozycji 

mamy trzy rodzaje: obudowa „do szafy” typu RACK, klasyczna obudowa desktop 

pozwalająca na instalację NAS „na biurku” oraz obudowa desktop „płaska”, którą 

charakteryzują się modele „bezwentylatorowe” pracujące wyjątkowo cicho. W obudo-

wach desktop oferowane są modele posiadające nawet 16 kieszeni na dyski twarde.

Co można rozbudować,  
a czego się zmienić nie da?
W miarę rozwoju firmy wzrastają potrzeby w zakresie magazynowania i przetwa-

rzania danych. Na szczęście QNAP może zwiększać większość ze swoich możliwości 

w miarę wzrostu naszych potrzeb. Dyski można wymienić na pojemniejsze, przy 

zachowaniu pewnych środków ostrożności nawet podczas normalnej pracy. Pamięć 

RAM w wielu modelach można powiększyć. Do portów USB mnożna podłączyć 

dodatkowe zewnętrzne dyski lub jednostki rozszerzające QNAP. Również kolej-

ny serwer QNAP może współpracować z już używanym, np. synchronizując dane 

i tworząc kopie zapasowe w wielu wersjach. Niektóre z modeli mają miejsce na karty 

rozszerzeń dla ultraszybkich portów sieciowych 10 Gb/s, co zapewni przepustowość 

na wiele lat. Nieważne, czy nasze biuro to stolik wydzielony w mieszkaniu, czy kilka 

pięter w apartamentowcu — uda nam się dobrać odpowiedni dysk sieciowy z oferty 

QNAP spełniający nasze obecne i przyszłe potrzeby.

W następnym odcinku opiszę aplikacje i funkcje QNAP, które ułatwią nam realizację 

mniej i bardziej typowych zadań nie tylko w biurze.

Artykuł powstał 

przy udziale  

firmy  QNAP
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Berlińskim kanałem Landwehr, łączącym górną i dolną Szprewę, przepływa kaja-

karz na desce SUP (stand-up-paddling), co od razu budzi skojarzenia z weneckim 

gondolierem. Tu jednak, zamiast barwnych, zachwycających architektonicznie 

włoskich kamienic, widać głównie stalowe konstrukcje trasy szybkiej kolei miej-

skiej (S-Bahn). Nieco postapokaliptyczny wydźwięk obrazu, podkreślony przez 

szarobrązową kolorystykę skłania do refleksji nad człowiekiem i jego wędrówką 

przez życie.

Droga przez życie
Zdjęcie Przemka Zdybla przyciąga uwagę znakomitą kompozycją i wyczuciem 

chwili. Na pierwszym planie widać wspomnianego wcześniej kajakarza-gondoliera, 

który swoją deską rozcina gładkie wody kanału jak nożem. Wyprostowana postawa 

sugeruje powolny, nieco leniwy i wytworny spływ — stąd moje skojarzenie z wenec-

kim gondolierem. Bohater zdjęcia płynie bez pośpiechu, napawając się pierwszym 

ciepłym marcowym dniem. Brzegiem biegnie konstrukcja kolei miejskiej — charak-

terystyczny element architektury berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. Kolejowa estakada 

z prawej i drzewa z lewej strony oddzielają kajakarza od świata, pozostawiając  

go sam na sam z własnymi myślami i spokojnym nurtem rzeki. Zdjęcie utrzymane 

jest w subtelnej pomarańczowo-brązowo-szarej kolorystyce, przywodzącej na myśl 

takie filmy jak „Droga” Johna Hillcoata, Wodny świat” Kevina Costnera czy nawet 

„Mad Max” — ukazujące wizję świata w odległej, niezbyt optymistycznej przyszło-

ści. I podobnie jak w tych filmach także i tu mamy obraz jednostki pokonującej drogę  
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— zarówno w sensie fizycznym, jako trasę, którą należy przebyć z punktu A do 

punktu B, jak i bardziej duchowym, egzystencjalnym. Motyw samotnej wędrówki 

w literaturze, malarstwie, kinematografii czy fotografii pojawia się wielokrotnie 

i wydaje się niejako wpisany w ludzką naturę. „Wędrówką życie jest człowieka” 

- pisał Edward Stachura, bo wszak od dnia narodzin do chwili śmierci jesteśmy 

w drodze — na szczyt, ku samopoznaniu, ku wieczności. Ale pozostawmy te rozwa-

żania egzystencjalne na boku. Wszak każdy z nas kroczy inną drogą i w odmienny 

sposób spojrzy na zdjęcie Przemka Zdybla. „Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzyma-

mi, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie” — jak zauważył 

Antoine de Saint-Exupéry. Mógłbym o tym pisać godzinami.

Kompozycja obrazu
Wracając do warstwy kompozycyjnej, mamy tu zdjęcie w formacie 4:5, o którym 

już w jednym z poprzednich części „Czynników...” pisałem, że jest najlepszym 

formatem do publikacji na Instagramie, wykorzystującym maksymalną dostępną 

przestrzeń ekranu. Zdjęcie podzielone jest poziomo na dwie połowy — w dolnej 

widać wody kanału wraz z kajakarzem i fragmentem trasy S-Bahn, w górnej nato-

miast niebo z chmurami, zaznaczonymi jakby delikatnymi pociągnięciami pędzla. 

Dół to ruch i życie, góra to spokój i pustka. Całe zdjęcie jest niezwykle statyczne, 

nieruchome, jakby świat nagle opustoszał. I tylko samotna postać kajakarza stanowi 

jedyny dostrzegalny ruch w tym obrazie — ruch wyrażony poprzez marszczące się 

wody kanału tuż za deską kajakarza.  

Zarówno te zamrożone na zdjęciu fale, rozchodzące się po kanale, jak i stalową 

konstrukcję po prawej możemy potraktować jako linie wiodące, które prowadzą 

nasz wzrok poprzez fotografię. Fale wskazują nam kajakarza, jako głównego bohate-

ra zdjęcia, pozostałe linie wiodące wskazują cel, skrywający się gdzieś za drzewami 

w centralnej części obrazu. Czy widzimy ten cel? Nie, bo często i w naszym życiu 

cel, do którego zmierzamy jest mglisty, odległy i daje więcej pytań niż odpowiedzi.  

To, że nie widzimy wyraźnie celu podróży kajakarza, wzbudza niepokój i niepew-

ność, zmuszając nas do zastanowienia się i sprawiając, że dzięki temu zdjęcie 

wydaje się jeszcze ciekawsze.

Bardzo podoba mi się moment, w którym Przemek zrobił zdjęcie. Pomimo że 

w wodach kanału odbijają się zarówno drzewa z lewej strony, jak i stalowa konstruk-

cja z prawej, kajakarz jest bardzo dobrze widoczny. Ciemne odbicia zawężają obraz, 

stanowią ramę dla kajakarza, przez co łatwiej nam jest skupić na nim wzrok. Gdyby 

płynął przy lewym lub prawym brzegu, zlewałby się z odbiciem w wodzie, przez co 

mielibyśmy trudność z zauważeniem go i cała kompozycja ległaby w gruzach.

Jak już wspomniałem, wyprostowana postawa, wzniesiona prawa ręka i widoczne 

asymetrycznie pióro wiosła nadają kajakarzowi wytworny wygląd włoskiego gondo-

liera. Wyobraźnia podsuwa nam obraz powolnego ruchu wiosła zanurzającego się 

w spokojnej wodzie kanału. Prawie słychać cichy plusk wody i śpiew gondoliera.
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Chodź pewnie w tym przypadku mielibyśmy większe szanse usłyszeć tyrolskie 

jodłowanie niż włoskie „O sole mio”.

Podsumowanie
Przemek zrobił zdjęcie iPhone’em 7, a następnie edytował je w Lightroomie, nada-

jąc mu efekt analogowej surowości. Wyblakłe kolory podkreślają charakter zdjęcia 

i dając poczucie samotności, długiej drogi do przebycia i nieco postapokaliptycznego 

otoczenia. Odbicia drzew i estakady w wodzie stają się ramką, skupiającą uwagę na 

głównym bohaterze tej fotograficznej opowieści. Ciekawie wykorzystane podwójne 

linie wiodące prowadzą wzrok wzdłuż prawie całego zdjęcia, zmierzając do tajem-

niczego punktu ukrytego za drzewami.

Fotografia bardzo przypadła mi do gustu, jedyną rzeczą, nad którą się zastana-

wiam, byłaby zmiana formatu z 4:5 na 1:1 (kwadrat). Obecnie górna połowa zdjęcia 

właściwie niczego nie wnosi, pozostaje pusta, niewykorzystana. Skracając zdjęcie 

od góry, Przemek mógłby osiągnąć ciekawy efekt — cała kompozycja wpisałaby się 

w siatkę trójpodziału (z kajakarzem umiejscowionym dokładnie na środku dolnej 

linii siatki) i mocnym punktem obrazu wypadającym akurat w miejscu, do którego 

prowadzą wszystkie linie wiodące, wtedy zaś relacja między kajakarzem a celem 

jego podróży (rozumianym jako punkt ukryty za drzewami) byłaby wyraźniejsza, 

a zdjęcie bardziej spójne.

Zachęcam Was do zapoznania się także z innymi zdjęciami Przemka, które znaj-

dziecie na Instagramie.

Weź udział w kolejnej edycji Czynników pierwszych!
Jeśli chcesz, abym zrobił analizę Twojego zdjęcia, nie zwlekaj! Wyślij zdjęcie e-mailem 

na adres czynnikipierwsze@mojmacmagazyn.pl i napisz tytuł zdjęcia lub spakuj zdjęcie 

i plik tekstowy z danymi kontaktowymi i zostaw je pod tym adresem

Wymagania techniczne:

 > jedno zdjęcie wykonane smartfonem

 > format pliku jpg

 > minimalna długość krótszego boku zdjęcia: 1200 pikseli

Jeśli Twoje zdjęcie zostanie wybrane do analizy i publikacji na łamach  
magazynu „Mój Mac”, zostaniesz o tym poinformowany!

Cykl „Czynniki pierwsze” powstaje dzięki wsparciu Grupy Entuzjastów Fotografii Mobilnej „Mobilni”

https://www.instagram.com/przemekzdybel/
mailto:czynnikipierwsze%40mojmacmagazyn.pl?subject=
https://www.dropbox.com/request/LbZqhn0gBYHYaeZ0Eh6W
http://www.grupamobilni.pl
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Kontynuujemy zabawę: 
dziś tworzone reguły będą wyjątkowo krótkie i łatwe, za to ich rezultaty — dzięki 

zastosowaniu ciekawych skryptów — bardzo spektakularne.

Hazel umożliwia tworzenie reguł wykorzystujących znacznik daty pliku jako kryte-

rium. Co więcej, możemy skorzystać z różnych danych, tzn.:

 > daty dodania (Date Added),

 > daty utworzenia (Date Created),

 > daty ostatniej modyfikacji (Date Last Modified),

 > daty ostatniego otwarcia (Date Last Opened),

 > daty ostatniego dopasowania (Date Last Matched),

 > aktualnego czasu (Current Time).

Każdą z wymienionych, dodatkowo precyzujemy porównując do innych parame-

trów lub konkretnych danych. Nie jest zatem problemem stworzenie warunku, który 

będzie spełniony tylko dla plików, których data utworzenia miała miejsce w ostat-

nim tygodniu. Albo reguły, która zadziała na zawartości katalogu w każdą niedzielę 

maja i września, o godzinie 12:00.

Uwaga
Niestety zarówno sam system OS X / macOS, jak i niektóre aplikacje nie zawsze 

uaktualniają pole Ostatnio otwarto, dlatego może się zdarzyć, że warunek wyko-

rzystujący taką metadaną nie będzie spełniony i reguła nie zadziała lub zostanie 

zastosowana dopiero przy odświeżeniu zawartości katalogu. 

Przypadek 1
Prosta sprawa: mamy katalog nazwany nieco przekornie i na wyrost TOP SECRET, 

a w nim ważne dla nas dokumenty. Jeśli zostawimy komputer bez nadzoru (np. 

wyjdziemy do pomieszczenia obok zrobić smaczną kawę) i nie zablokujemy konta, 

to z pewnością ktoś ciekawski się do nich dobierze. Otwarcie dokumentu, zapo-

znanie się z jego zawartością może być jednak mniej bolesne dla właściciela niż 

modyfikacja takiego pliku. Dlatego w regule zastosujemy dwa niezależne warunki, 

zarówno dla daty ostatniego otwarcia, jak i ostatniej modyfikacji. Jak widać na zrzu-

cie ekranowym, w obu przypadkach sprawdzamy, czy metadane uległy zmianie 

PO (is after) ostatnim dopasowaniu, czyli sprawdzeniu warunków przez mecha-

nizm Hazela. Jak zawsze poprawność kryteriów możemy przetestować na plikach  

po wskazaniu ich po wciśnięciu przycisku Preview.

Jako akcje dla każdego pliku lub podkatalogu spełniającego dowolny z warunków 

przeprowadzimy dwie czynności:
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1. wykonanie skryptu powłoki, który spowoduje uruchomienie systemowego 

syntezatora mowy i odczytanie komunikatu, oraz

2. dodanie etykiety (w tym wypadku w kolorze czerwonym).

Myślę, że jednym tajemniczym elementem jest tu wspomniany skrypt, który ma 

następującą postać:

say -v Zosia „Uwaga intruz!”

gdzie: przełącznik „-v” i parametr „Zosia” określają głos użyty do odczytania tekstu.

Przypadek 2
Udział Hazela w drugim przypadku jest również niewielki, ale istotny. Tym razem 

obserwujemy katalog Pobrane pliki i po zakończeniu ściągania otrzymamy wiado-

mość iMessage. Może się to przydać np. wtedy, gdy pobieramy kilkugigabajtowy 

obraz instalacyjny, a nasze łącze internetowe ma ograniczone możliwości. Zamiast 

czekać przed komputerem na koniec downloadu, idziemy na spacer i wracamy, gdy 

pliki będą już grzecznie czekać na dysku lokalnym, o czym poinformuje nas iPhone.

Warunki, które sprawdzamy (tym razem muszą one być prawdziwe łącznie — stosu-

jemy zatem „If all of the following conditions are met”:

 > plik nie posiada znacznika czasu dla daty ostatniego dopasowania — Date Last 

Matched is blank,
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 > znacznik czasu dla daty dodania nie jest pusty — Date Added is not blank,

 > rzecz nie jest katalogiem — Kind is not Folder.

Inaczej mówiąc: pobrany obiekt musiał zostać zapisany na dysk chwilę wcześniej, 

nie był wcześniej przez mechanizm Hazela sprawdzany i jest plikiem. Gdy wszystkie 

te właściwości się zgadzają, zostanie podjęta akcja: wykonanie skryptu AppleScript 

złożonego z dwóch części. W pierwszej z pobranego pliku wyciągamy jego nazwę 

z pominięciem rozszerzenia (które może być ukryte) — autorem tego kodu jest użyt-

kownik BONDJW07, a skrypt upublicznił na forum noodlesoft.

Druga część to mechanizm wysyłania wiadomości, bazujący na ogólnodostęp-

nej i znanej składni. Jako kanał komunikacji wykorzystałem iMessages, zatem 

jako użytkownika podałem własny numer telefonu skojarzony z  tą usługą, 

powiązaną z Apple ID (stąd adres e-mail). Można oczywiście — jeśli znajdziemy 

przystępne rozwiązanie SMS API — wysyłać powiadomienia jako wiadomości SMS.  

Albo z wykorzystaniem innej skonfigurowanej w programie usługi.
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Przypadek 3
W tym przypadku automatyzujemy kompresowanie wrzucanych do obserwowa-

nego katalogu (ARCHIWUM X) plików i katalogów jako archiwa ZIP, a następnie 

synchronizację z katalogiem MIRROR X, który może znajdować się np. na dysku 

zewnętrznym lub w przestrzeni w chmurze. Po wykonaniu synchronizacji otrzy-

mujemy powiadomienie w postaci wiadomości e-mail.

Warunek jest jeden: ostatnie dopasowanie wystąpiło wcześniej niż ostatnia 

modyfikacja.

Podjęte akcje to:

 > kompresowanie rzeczy (Archive),

 > synchronizacja zawartości katalogów ARCHIWUM X oraz MIRROR X (Sync)  

— należy tu dodać, że nie jest to kompletna synchronizacja, tzn. usunięcie jakie-

goś archiwum z katalogu źródłowego nie spowoduje usunięcia tego ostatniego 

z katalogu docelowego. Myślę, że takie zachowanie ma jednak więcej zalet niż 

wad. Inaczej mówiąc: rozrastanie się kopii zapasowej nie ma takich konsekwen-

cji jak utrata danych, skasowanych omyłkowo lub w pośpiechu.

 > wykonanie skryptu (Run AppleScript > embedded script), który tworzy nową 

wiadomość zawierającą komunikat o wykonanej archiwizacji wraz z datą i godzi-

ną zakończenia tej operacji.
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W skrypcie możemy ustawić takie same lub różne konta nadawcze i odbiorcze, 

a aplikacja Apple Mail podczas generowania wiadomości i jej wysyłania jest ukryta.

Na zakończenie tradycyjny „tip”. Jak każde dobrze zaprojektowane i napisane opro-

gramowanie, Hazel posiada wbudowany mechanizm debugowania, co wiąże się 

z bardziej szczegółowym zapisywaniem zdarzeń i błędów do dziennika (Hazel.log). 

Aby aktywować tę funkcję, od wersji 2.3 wystarczy w panelu Hazel znajdującym się 

w Preferencjach systemowych na karcie Info zaznaczyć przycisk wyboru opisa-

ny Debug mode, który pojawi się po naciśnięciu klawisza Alt (Opcja). W starszych 

wersjach programu identyczny rezultat uzyskamy wpisując w terminalu następu-

jące wyrażenie:

defaults write com.noodlesoft.Hazel Debug -bool YES

Aby wrócić do ustawienia domyślnego, wpisujemy:

defaults remove com.noodlesoft.Hazel Debug

Do następnego odcinka!
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