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Pismo to najstarszy  
sposób przekazywania treści
Tworzone ryciny, hieroglify czy symbole na ścianach miały uczyć i były źródłem 

poznawania historii. Człowiek szukał jednak czegoś więcej. Chcieliśmy móc zatrzy-

mać w czasie ruchomy obraz, ten który jest dla nas naturalnym sposobem przekazu. 

Obserwujemy naszą rzeczywistość, widzimy ruch i zmieniający się świat. Jeszcze 

do niedawna możliwość obejrzenia tak przygotowanego obrazu była czymś niemoż-

liwym. Animacja na kartkach papieru, kinematograf, objazdowe kina. Historia 

filmu jest bardzo młoda i sięga końca dziewiętnastego wieku, kiedy bracia Lumière 

pokazali światu swój sposób na wprawienie obrazów w ruch. Kiedy dziś urucha-

miamy YouTube’a czy Vimeo, trudno nam sobie wyobrazić, że kino było nieme 

i czarno-białe. Świat wideo jest dziś na wyciągnięcie ręki. Każdy telefon posiada 

możliwość rejestracji filmów. Jednym dotknięciem ekranu możemy pokazać go 

tysiącom ludzi. W Mój Mac Magazyn zachęcamy Was do tego, aby sięgnąć po film 

jako formę przekazu. Podpowiemy, jakich aplikacji używać do nagrywania filmów. 

Piszemy o przydatnych akcesoriach, które pomogą w rejestracji jeszcze lepszych 

obrazów. Możliwość tworzenia doskonałych filmów jest na wyciągnięcie naszej ręki 

z iPhone’em. Warto odkrywać jego możliwości i korzystać z nich.

Przyjemnej lektury wśród wyjątkowych treści życzy

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

Plantronics BackBeat FIT 305

LaCie d2 z Thunderbolt 3

Philips 349P7FUBEB
Nowy model monitora posiada złącze USB-C pozwala-

jące w łatwy sposób podłączyć do laptopa zewnętrzny 

ekran i równocześnie ładować jego baterię. 34-calowy 

monitor wyposażono w matrycę MVA o rozdziel-

czości UWQHD (3440 x 1440 pikseli) i odświeżaniu 

100 Hz. Monitor obsługuje tryb MultiView, w którym 

ekran można podzielić na dwa niezależne obszary 

robocze, podłączone do dwóch źródeł obrazu.

www.philips.pl

To jedne z najlżejszych na świecie słuchawek bezprzewo-

dowych Bluetooth. Plantronics chciał stworzyć sprzęt, który 

będzie doskonale wspierał nas zarówno w treningach, jak 

również w codziennych obowiązkach, dając chwilę wytchnie-

nia. Douszna konstrukcja zapewnia wyjątkową ochronę przed 

potem, a  bateria pozwoli na sześć godzin ciągłego 

słuchania muzyki. Słuchawki z serii FIT dostępne 

są w czterech wyjątkowo żywych kolorach.

www.plantronics.com

Kultowa seria dysków d2 otrzymała wsparcie dla najnowszej 

wersji interfejsu Thunderbolt 3. LaCie tym samym pozwala 

uzyskać prędkość przesyłu danych na poziomie 240 MB/s. 

Pojemność dysków zwiększono do 10 TB, a zastosowanie 

dysku z serii BarraCuda Pro gwarantuje niezawodność 

potwierdzoną pięcioletnią  gwarancją, która obejmuje 

bezpłatne odzyskanie utraconych danych. Użytkownicy 

docenią również wyjątkowy wygląd aluminiowej obudowy 

zaprojektowany przez Neila Poultona.

www.lacie.com

https://www.philips.pl/c-p/349P7FUBEB_00/brilliance-zakrzywiony-monitor-ultrawide-ze-zlaczem-usb-c
http://www.plantronics.com
https://www.lacie.com/gb/en/support/desktop-storage/d2-thunderbolt-3/
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Przegląd aplikacji
Cappuccino
Ten darmowy program pomaga śledzić na bieżąco 

informacje z serwisów internetowych. W wygod-

ny sposób możemy poprzez wpisanie adresu www 

dodać w Cappuccino kanał, na którym będą wyświe-

tlane wszystkie publikowane tam wiadomości.  

Aby uporządkować gromadzone informacje, 

będziemy mogli umieszczać je w folderach. 

Ciekawa propozycja dla wszystkich.

CENA: 42,99 zł / rocznie, 3,99 zł / miesiecznie

www.cappuccinoapp.com

Gemini dla iOS pomoże nam w łatwy sposób uszczuplić 

zasoby naszej fotograficznej biblioteki. Program skanu-

je nasze zasoby zdjęć i znajduje duplikaty oraz zdjęcia 

rozmazane, dając nam możliwość ich usunięcia. Gemini 

wykrywa także zrzuty ekranu oraz zdjęcia tekstów, które 

zazwyczaj nie są nam potrzebne w dłuższej perspektywie 

czasu, oferując łatwe ich skasowanie z naszych urządzeń 

i chmury iCloud.

CENA: 14,99 $

Program w App Store

Jeden z najpopularniejszych menedżerów zadań na 

iOS otrzymał dużą aktualizację, która całkowicie zmie-

nia sposób zarządzania projektami. Trzecia odsłona 

OmniFocusa pozwala na dodawanie do zadań wielu 

tagów, dzięki czemu jeszcze łatwiej będziemy w stanie 

organizować naszą pracę. OmniFocus 3 na macOS 

trafi na rynek jesienią tego roku.

CENA: od 94,99 zł

Program w App Store

Gemini Photos

OmniFocus 3 dla iOS

http://cappuccinoapp.com
https://itunes.apple.com/pl/app/gemini-photos/id1277110040?mt=8&at=11l4zg
https://itunes.apple.com/pl/app/omnifocus-3/id1346190318?mt=8&at=11l4zg
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KONKURS >>> 
Jeśli własna firma, to tylko z najlepszym oprogramowaniem 
do jej obsługi. mpFirma to kompleksowy zestaw narzędzi 
wspomagający każdy biznes. 

Sprawdź sam co potrafi i wygraj roczną licencję  
mpFirma w naszym konkursie. 

Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie:
 

Czy z mpFirma można korzystać na macOS? >>> 
 

Zakończenie konkursu: 15.07.2018
Odpowiedzi prosimy kierować na adres: konkurs@mojmac.pl
Regulamin konkursu >>> 

https://www.mpfirma.pl
mailto:konkurs%40mojmac.pl?subject=Konkurs%20mpFirma
http://mojmac.pl/regulamin-konkursow/
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ROZMOWA Z MICHAŁEM 
GALUBIŃSKIM O TYM, JAK 
MÓGŁ WYGLĄDAĆ mOBYWATEL
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Być może pamiętacie, jak na początku lutego opublikowałem w serwisie Mój Mac 

artykuł o właśnie wydanej i długo oczekiwanej aplikacji mObywatel. Niestety musia-

łem mu nadać tytuł „mObywatel, czyli wzorcowy przykład złej aplikacji”. Nie sprawiło mi 

to radości.

Miesiąc temu natrafiłem na publikację, która pogłębiła mój żal związany z mOby-

watel dla iOS. Zobaczyłem jak program mógł wyglądać. Przepaść pomiędzy tym,  

co otrzymaliśmy, a tym, co mogło do nas trafić, jest tak ogromna, że wcale nie zasko-

czyła mnie informacja o potężnej awarii krajowych systemów informatycznych, 

która miała miejsce 12 czerwca. Zaintrygowany propozycją wyglądu i funkcjonowa-

nia aplikacji mObywatel postanowiłem namówić autora projektu na wywiad. Udało 

się.

Jaromir Kopp: Dziękuję, że znalazłeś czas, aby porozmawiać o mObywatelu. Jaka 

była Twoja rola w tym projekcie?

Michał Galubiński: 14 września 2017 zlecono mi wykonanie projektu aplikacji mTożsa-

mość (która później została przekształcona w „mObywatel” ) na telefony z systemem 

Android.

Proces dla mnie był dość zabawny — w czwartek dowiedziałem się, że mam zapro-

jektować aplikacje w około 2 miesiące, w piątek, że w 2 tygodnie, w poniedziałek,  

że w 1 tydzień, a we wtorek, kiedy zaprezentowałem szkice konceptu, że będą potrzeb-

ne dwa projekty — przejściowy i docelowy. Ze względu na ograniczenia czasowe, 

zarówno moje (projektanta), jak i deweloperów, nie dokonałem znaczących zmian 

w procesach czy UX aplikacji. Jedna z zaprojektowanych wersji była wręcz nakład-

ką koloryzującą przedstawioną mi wersję MVP, z zastosowaniem jak największej 

ilości natywnych komponentów. Jednak udało mi się usunąć większość błędów 

https://mojmac.pl/2018/02/05/mobywatel-czyli-wzorcowy-przyklad-zlej-aplikacji/
https://www.behance.net/gallery/61636349/mObywatel-app
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i problemów, np. kartę z prezentacją różnych usług, z których działa tylko jedna 

„tożsamość”.

Zarywając kilka nocy, w wyznaczonym terminie przedstawiłem dwa projekty. 

Niestety, na spotkaniu kończącym część projektową podjęto decyzję o niewdra-

żaniu wersji docelowej w pierwszym etapie. Chciałbym jednak zwrócić uwagę,  

że mimo dość ostrego sporu — że użyteczność i wygląd ma znaczenie — rozumiem, 

że zawsze przy tego typu projektach użyteczność to nie jedyna kwestia. Szczególnie 

przy projektach publicznych, kiedy miesza się interes urzędników, prawników, 

polityków i jeszcze korporacyjnych podwykonawców, bardzo trudno wypracować 

satysfakcjonujący produkt. Dla Ministerstwa rozpoczął się wtedy bardzo trudny 

i burzliwy okres, w którym zaczęto mówić o dymisji „Szefowej”, i byłbym skłamał, 

mówiąc, że nie miało to żadnego znaczenia.

Trzeba oddać też sprawiedliwość i powiedzieć, że zespół pracujący nad mOby-

watelem był bardzo zaangażowany. W krótkim czasie przedstawiono działającą 

aplikację, nawet ja byłem zaskoczony tempem. Jedynym mankamentem było to,  

że osoby decyzyjne były urzędnikami albo osobami związanymi z programowa-

niem. I tak w dniu premiery zobaczyłem w Google Play wersje MVP, bez ani jednego 

zmienionego piksela.

Oficjalnie moja rola w tym projekcie się skończyła.
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JK: Co skłoniło Cię do poświęcenia prywatnego czasu, aby stworzyć projekt syste-

mu aplikacji mObywatel z prawdziwego zdarzenia?

MG: Jak prawie zawsze, historia jest jeszcze bardziej skomplikowania. W momen-

cie powierzenia mi prac nad wersją „Androidową” zadałem pytanie o aplikację 

na iOS — wtedy usłyszałem, że na razie nie są planowane prace. O tym, że jednak 

będzie aplikacja, dowiedziałem się z mediów, z odpowiedzi pani minister Anny 

Streżyńskiej na pytania o wersje na iPhone od użytkowników Facebooka i Twittera. 

I nie ma w tym żadnego negatywnego wydźwięku — po prostu byłem dość mocno 

rozchwytywany w Ministerstwie, uczestniczyłem równolegle w siedmiu dużych 

projektach. Nie było potrzeby ani decyzji angażowania mnie ponownie do projek-

towania mObywatela.

Po rozmowie z zespołem mObywatela, który nie wyraził zainteresowania zmie-

nianiem aplikacji, zacząłem pukać do różnych drzwi i ostrzegać, że użytkownicy 

iOS są bardziej wymagający i wdrożenie aplikacji w tym kształcie to prosta droga 

do katastrofy. Niestety, osoby decydujące o moich zadaniach, po doświadczeniach 

z wersją Androidową, nie chciały, abym „tracił” czas na projekt, mając inne ważne 

zadania na barkach. Też w tym nie ma nic negatywnego, dla mnie wręcz przeciwnie 

— w kwietniu zeszłego roku wylądowałem na dwa tygodnie w szpitalu z przepra-

cowania, więc tym bardziej dostrzegam w tym troskę.

Udało mi się jedynie namówić jednego z doradców, aby za dwa tygodnie „załatwił” 

spotkanie z panią minister, na którym zaprezentuje możliwy kierunek.

I znów po nocach, w dwa tygodnie przygotowałem projekt, prezentacje, animacje, 

opis procesów i dokument pdf, w którym podałem problemy, rozwiązania, suge-

stie i koncepcje dalszego rozwoju. W przypadku wersji dla iOS wprowadziłem też 
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poważne zmiany, pozwoliłem sobie zoptymalizować procesy i zaproponować złącze-

nie usług mObywatela i testowanej usługi mDokumentów (w skrócie weryfikacji 

tożsamości przez sms). Zaprezentowałem też możliwość integracji różnych usług, 

takich jak np. karta ubezpieczenia z elektroniczną kartą zdrowia. Całość udało się 

faktycznie zaprezentować pani Annie Streżyńskiej na spotkaniu, które przerodziło 

się w dłuższą dyskusję o wyglądzie, użyteczności i problemach wdrożeniowych 

wszystkich produktów.

JK: Jakie było nastawienie zwierzchników do Twojej inicjatywy? Kiedy się zabra-

łeś do pracy?

MG: Nie, nie powiem, że negatywne. Wszystkim (no, prawie wszystkim) w Ministerstwie 

zależy, aby dostarczać obywatelom produkty najwyższej jakości. Celem jest ułatwia-

nie życia, upraszczanie procedur i mówienie językiem zrozumiałym o rzeczach 

bardzo skomplikowanych.

W całym procesie występuje jednak szereg osób mających różne interesy — i jeszcze 

raz: nic w tym nie ma negatywnego. Prawnicy chcą, żeby produkt nie miał żadnych 

wad prawnych, urzędnicy, aby był zgodny z najbardziej pokręconymi przepisami, 

analitycy, żeby Belg z ośmioma obywatelstwami prowadzący działalność na Cyprze 

mógł złożyć wniosek o dowód osobisty dla niepełnoletniego i niewidzącego wyznaw-

cy Allacha w turbanie, który zgubił właśnie paszport, deweloperzy, aby zrobić to jak 

najprościej, a dyrektorzy, aby to się udało najmniejszym kosztem i czasem.

I masz tu gościa, który wszystkim tym osobom mówi, że ich robota jest bez sensu 

i nikt normalny nie wypełni formularza z 270 polami, a jeszcze dobrze by było, aby 

wyglądały ładnie.
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Po odbiciu się od wszystkich drzwi podjąłem decyzję o zrobieniu projektu prywat-

nie i przekazaniu go do wdrożenia, jeśli uda mi się przekonać jakością. Wiedziały 

o tym dwie osoby — jedna popierała koncepcję i lobbowała. Druga, mimo kibicowa-

nia, zastrzegała, że to moja prywatna sprawa, co robię, i że nie wolno mi projektować 

aplikacji w godzinach pracy, bo mi nie podpisze raportu!

JK: Kto widział Twój projekt? Czy programiści mogli go ocenić?

MG: Nie prezentowałem osobiście. Wiem z drugiej ręki, że tak i że ocenili negatyw-

nie możliwość wdrożenia aplikacji w zadanym czasie. Niestety, nie wiem, jaki to 

był czas i kiedy mogli zapoznać się z projektem. Prezentacja została przekazana 

z pozytywną opinią kilku kluczowych osób, jej życia nie miałem jak śledzić dalej.

JK: Jak myślisz, co było powodem, że światło dzienne zobaczyła nienadająca się 

praktycznie do użytkowania wersja zamiast Twojej?

MG: Powodów jest wiele. Na pewno sporej części nie znam i nie poznam nigdy. 

Wspomniałem wcześniej o wielu z nich. Na pewno czas i niepewność związana 

z kilkumiesięcznym dymisjonowaniem pani minister.

Najważniejszym z nich według mnie jest jednak to, że każda z osób decyzyjnych 

widzi rozwiązanie problemu tylko ze swojej perspektywy. Wielokrotnie miałem 

okazję widzieć, jak zadowolony programista prezentował rozwiązanie problemu, 

które z użytecznością nie ma nic wspólnego. Dla niego jest normalne, że jeśli on 

przejdzie proces, to znaczy, że każdy też może — nie zastanawia się (nie jest to jego 

rolą), czy ktoś będzie chciał ten proces przejść.

Na rynku komercyjnym jest przynajmniej świadomość, że rzeczy użyteczne i ładne 

się sprzedają. Jeśli jedna firma ma znakomity produkt, którego nie „ubierze”,  

to znajdzie się inna, która sprzeda coś, co robi to samo, ale ładniej i prościej. W admi-

nistracji niestety tego ciśnienia nie ma — nie ma konkurencji. Za to jest presja, żeby 

robić tanio. Efektem jest wykluczanie tego, co w oczach decydentów jest najmniej 

ważne i co nie decyduje o sukcesie.

W pewnym sensie wyprodukowanie tej aplikacji jest sukcesem. Nie dla użytkow-

nika, nie dla mnie czy ciebie… ale dla administracji, tak. Wiem, że poszukiwano do 

zespołu mObywatela projektanta UX, więc nie kładźmy jeszcze krzyżyka na tym 

produkcie.

JK: I  teraz najważniejsze. Co dalej z Twoim projektem? Na stronach piszesz,  

że chcesz oddać go „w dobre ręce” ?

MG: Nie zrobiłem tego projektu do szuflady. W ogóle, przychodząc do Ministerstwa 

Cyfryzacji, mówiłem, że teraz robię najważniejsze projekty w swoim życiu. Że w tym 

kraju więcej mogę nie osiągnąć — kto ma szanse projektować dla 38 milionów.

W założeniu zrobiłem mObywatela dla iOS pro bono, niestety, nie udało się dotrzeć 

i zachęcić decydentów, a może nie dotarłem do tego, który może podjąć tę decyzję?

Muszę jednak się przyznać, że bardziej należy traktować to jako desperacki krok. 

Wydaje mi się, że nie trzeba wydawać kolejnych pieniędzy, aby tworzyć projekt po raz 



16WYWIAD

czwarty. Szkoda mi ogromu pracy i zaangażowania. A niestety po zmianach kadro-

wych w Ministerstwie nie wiem już, do których drzwi pukać, i nie wiem, czy chcę 

jeszcze pukać.

JK: Patrząc na to okiem programisty, którym przynajmniej dorywczo jestem. Twoja 

bardzo ładna, użyteczna, przejrzysta i przemyślana wersja jest znacznie trudniej-

sza do wdrożenia za pomocą dość prymitywnych uniwersalnych narzędzi, jakimi, 

mam wrażenie, posługiwano się przy projektach. Przeczuwam, że istotny był 

twardy opór programistów poganianych terminami. Z Twojego punktu widzenia 

jako osoby, która zna te rewiry, jakie warunki byłyby potrzebne, aby Twój projekt 

został wydany?

MG: Ja programowałem 20 lat temu dość intensywnie, acz śmieję się, że gdybym 

pokazał kod programiście, zszedłby po trzeciej linijce. Jednak serwis z 2 mln UU 

jakoś śmigał.

Obecnie moja wiedza opiera się bardziej na referencjach, wiem, że takie „cuda” da 

się oskryptować. Ewentualnie na konsultacjach z kilkoma osobami specjalizujący-

mi się we wdrożeniach iOS albo Android.

Pewnie zadasz pytanie, czy się konsultowałem — uprzedzę Cię, tak.

To pytanie uzmysłowiło mi jeszcze jeden problem — programiści zostali odcięci ode 

mnie. Wpierw nie dostałem możliwości kontaktu, aby nie ograniczać projektu (miał 

być z efektem WOW) oraz ze względu na chory deadline. Następnie nie umożliwiono 

mi nadzoru nad wdrożeniem. Może gdybym miał większą wiedzę o możliwościach 

osób odpowiedzialnych za wdrożenie, dostosowałbym się do poziomu.
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JK: Wydaje mi się, że wywiad powinien być zakończony apelem. Czy masz pomysł, 

do kogo go skierować? Kto poza „szarymi” użytkownikami iPhone’ów, ale i smart-

fonów z Androidem, może lobbować za rozwojem aplikacji i Twoim projektem?

MG: Apele do urzędników czy polityków nie działają — wybacz, ale takie pionki jak 

my to nie są partnerzy do rozmowy dla polityków czy urzędników wysokiego szcze-

bla. Jakieś tam mrzonki, że ktoś się otrząśnie i zobaczy jakiś pozytyw gdzieś tam 

z tyłu głowy są, ale reszta szarych komórek podpowiada, że to wołanie na pusz-

czy. A jednak rozmawiamy, może ktoś zobaczy oszczędność, którą będzie mógł się 

pochwalić w raporcie? Szczerze Ci powiem, że nie mam pojęcia co z tym zrobić.

JK: Czy są jeszcze jakieś niezrealizowane projekty czy pomysły, o których możesz 

powiedzieć?

MG: Są jedynie takie, których nie mogę pokazać lub będę mógł częściowo w niedłu-

gim czasie. W tym wypadku mam wolną rękę, jako że prace zostały wykonane 

w moim prywatnym czasie i nie wisi nade mną żadna umowa. Jest jeszcze jeden 

projekt, który okazało się, że w  sporej części wykonałem (bez swojej wiedzy,  

co prawda) w „wolnym” czasie. Więc istnieje szansa, że będę mógł przedstawić 

drogę od projektu do publikacji innego dużego wdrożenia z innym Ministerstwem, 

ale zdecydowanie z lepszym efektem.

JK: W tej sytuacji bardzo przydadzą się jakieś pozytywne wiadomości, więc chęt-

nie o nich napiszemy, jeżeli będzie to możliwe. Podziwiam Twoje zaangażowanie, 

ale również wyczucie i wiedzę w dziedzinie UI. Mam nadzieję, że Twoja praca się 

nie zmarnuje dla dobra nas wszystkich. Bardzo dziękuję za rozmowę.

MG: Zaprotestuję przed szufladkowaniem mnie, przegródka z napisem UI jest mi 

dość daleka i mocno ciasna. Jeśli pozwolisz, to wolę jedną nogą siedzieć w tej z napi-

sem UXD (User experience design), a drugą w „projektant interfejsów”.
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PIERWSZE URODZINY 
APPLE MUZEUM POLSKA
JACEK ŁUPINA
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3 czerwca 2018 roku Apple Muzeum Polska obchodziło pierwszą rocznicę powstania.

Z tej okazji w jego siedzibie w Łosiu miał miejsce uroczysty event, na który przyby-

ło niemało fantastycznych gości, fanów Apple oraz technologii retro. O godzinie 12 

wszyscy goście przekroczyli próg muzeum, w którym na tę okazję przygotowaliśmy 

nową aranżację, nowe regały z nowymi eksponatami oraz wiele atrakcji w trakcie 

całego wydarzenia.

Pierwszym punktem programu rocznicy było podsumowanie wyjątkowego i szalo-

nego roku. Wysoko postawiona poprzeczka została przeskoczona z wielkim zapasem. 

Wielką niespodzianką dla nas samych był powrót naszego pięknego eksponatu Apple 

Lisa 2 z Wrocławia, gdzie po dwóch miesiącach trudnej pracy została naprawiona. 

Po rozpakowaniu Lisa zbuntowała się i potrzebna była natychmiastowa pomoc tech-

niczna Pawła Wroneckiego z appleclub.pl.

Premierowego uruchomienia w muzeum podczas eventu dokonał człowiek, który 

przywrócił ją do życia — Przemek Węgrzyn.

W tym jednym roku udało się zakupić wiele wyjątkowych eksponatów, poszu-

kiwanych i cenionych przez kolekcjonerów na całym świecie. Nie obyło się bez 

ostrej rywalizacji i walki, ale trofea zwycięstwa możecie teraz podziwiać w Waszym  

polskim muzeum.

Oto niektóre z nich.

http://www.applemuzeumpolska.com
http://appleclub.pl.
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Apple ][ j-plus, 1979
Na fali popularności i dużej sprzedaży modelu Apple ][ oraz nowszej europejskiej 

wersji Apple ][ europlus firma podjęła decyzję o próbie podboju rynku azjatyckie-

go i w 1979 roku opracowała model Apple ][ j-plus. Premiera tego modelu w Japonii 

miała miejsce na początku 1980 roku i towarzyszyła jej duża kampania promocyjna.

Jego początkowa cena wynosiła 358 000 jenów. Komputer nie różnił się znacząco 

od typowego modelu, miał jednak specjalnie opracowany j-plus ROM obsługujący 

japońskie litery oraz klawiaturę z widocznymi od frontu znakami Katakana.

Pomimo tego nie odniósł oczekiwanego sukcesu, a trudności związane z obsługą 

języka japońskiego oraz aplikacji biznesowych sprawiły, że komputer sprzedał się 

w ilości zaledwie 2000 sztuk. To czyni go dzisiaj najrzadszym z modeli Apple ][.

Nasz egzemplarz został zdobyty na aukcji w Japonii. Rok temu również w Japonii 

próbowaliśmy walczyć o ten model, ale przegraliśmy aukcję z kolekcjonerem z USA. 

W tej chwili w Apple Muzeum Polska są do zobaczenia wszystkie wyprodukowa-

ne modele i wersje Apple ][, czym nie mogą poszczycić się pozostałe europejskie  

muzea Apple.
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BASIS 108  
(German Apple II Clone), 1981
Lista znanych klonów Apple ][ obejmuje około 80 różnych modeli. Nie jest pewne, 

kto zbudował i sprzedawał pierwszego, ale pierwszą firmą, która oficjalnie prowa-

dziła na łamach magazynu BYTE kampanię reklamową swojej maszyny w 1981 roku, 

była Microcomputer GMBH z Münster w ówczesnych Niemczech Zachodnich.

Komputer o nazwie BASIS 108 był dobrą alternatywą dla amerykańskiego oryginału, 

w pełni kompatybilny sprzętowo oraz programowo — jak głosił slogan z materiałów 

promocyjnych. Oprócz oczywistej kompatybilności z aplikacjami pracującymi pod 

Apple Basic oferował znacznie więcej. Na zaprojektowanej od podstaw płycie głównej 

znalazły się dwa procesory, 6502 oraz Z-80. Dzięki temu możliwe było uruchamia-

nie ogromnej ilości popularnych programów w języku CP/M. Na takim komputerze 

prowadzone były zaawansowane zadania, np. w kontroli trajektorii satelitów.

Był komputerem kompaktowym z wbudowanymi dwiema stacjami dyskietek formatu 

5,25� oraz oddzielną klawiaturą, co umożliwiało ustawienie komputera z monitorem 
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w większej odległości od oczu. Wielofunkcyjna klawiatura miała podział na czte-

ry grupy, standardowe klawisze, numeryczne, blok kontroli kursora oraz klawisze 

programowalne. Aby komputer spełniał surowe normy RFI dotyczące promienio-

wania, jego ciężką obudowę wykonano z odlewnego aluminium.

Bardzo ciekawym i oryginalnym elementem systemu BASIS był jego monitor. 

Zawieszony na odlanym z aluminium obrotowym pałąku pomimo swoich rozmiarów 

sprawia wrażenie lekkiego, unoszącego się w powietrzu. Spośród masy ówczesnych 

monitorów komputerowych ten wyróżnia się szczególnie swoim designem i jakością 

wykonania. Produkowany był w Austrii w firmie E.I.C. i posłużył również jako ekran 

dla terminalu Julia 300. BASIS 108 to niezwykle rzadki i ciekawy egzemplarz kompu-

tera, którego poszukiwaliśmy bardzo długo. Znajdziecie go tylko w kilku muzeach 

na świecie, a muzea Apple w Europie nie posiadają tego ciekawego egzemplarza.

Through the Looking Glass  
(aka Alice), 1984
Jedna z pierwszych gier wideo na platformę Macintosh oraz jedyna oficjalnie wyda-

na przez Apple w formie pudełkowej podczas premiery Macintosha. Ten bardzo 

poszukiwany relikt z czasów pierwszego Macintosha wydany w niewielkim nakła-

dzie, ciekawie zaprojektowany, bowiem naśladował książkę z baśnią, pojawia się na 

aukcjach bardzo rzadko.

Historia powstania sięga jeszcze czasów komputera Apple Lisa. Pod koniec 1981 roku 

pracujący nad interfejsem drukarki dla Lisy Steve Capps w wolnym czasie opracował 
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grę, w której dziewczynka o imieniu Alice zmagała się z figurami na szachownicy. 

Gra została zaprezentowana członkom zespołu Lisy. Zobaczyła ją również Joanna 

Hofmann — prawa ręka Steve’a Jobsa. Uwielbiała tę grę i była w niej wyjątkowo 

dobra. Opowiedziała o niej Steve’owi, który natychmiast zaczął angażować Cappsa 

do swojego zespołu Macintosha.

Steve Capps stał się wkrótce członkiem zespołu programistów pracujących nad 

programem FINDER oraz był współautorem dyskietki GUIDED TOUR sprzedawanej 

z pierwszymi egzemplarzami Macintosha. Steve Jobs przekonał go, aby grę opra-

cowało i sprzedawało Apple, a nie nowo powstały producent gier Electronic Arts, 

któremu Capps planował złożyć ofertę.

Swój wkład w ostateczny wygląd okna gry miał również Steve Wozniak, który zasu-

gerował, aby płaską szachownicę pochylić i nadać jej perspektywę, a figury miały 

zmniejszać się w miarę oddalania. Grę sprzedawano tylko przez kilka miesięcy.

Macintosh Performa 275, 1993
Ostatni z małych kompaktowych Macintoshy. Występował w dwóch wersjach, w tej 

najbardziej popularnej w Japonii, Europie i Kanadzie jako Macintosh Color Classic ll 
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oraz w rzadszej orientalnej wersji znanej jako Performa 275, która była sprzedawa-

na wyłącznie w Azji. Komputer posiadał procesor Motoroli 68030 o zegarze 33 MHz 

oraz wbudowanej pamięci RAM 4 Mb rozszerzanej do 32 Mb. Klawiatura miała dodat-

kowe znaki Katakana. Na starcie posiadał zainstalowany System 7.1, który można 

było upgrade’ować do 7.6.1. Nasz egzemplarz pochodzi z Japonii i jest w komplecie 

z oryginalnym fabrycznym kartonem.

Szczególnie uroczystą prezentację podczas obchodów pierwszej rocznicy muzeum 

miał komputer Macintosh TAM (Twentieth Anniversary Macintosh), 1997 — znany 

również jako Spartacus.

Był owocem wieloletnich prac projektowych Roberta Brunnera oraz inżynierów 

z Apple Industrial Design Group nad projektem Pomona. Zakupiony jeszcze w grud-

niu 2017 roku w Japonii (dwadzieścia lat po premierze), z racji swoich rozmiarów 

i fabrycznych kartonów w swoją podróż do Polski wyruszył na kontenerowcu.

Do muzeum dotarł po niemal 4 miesiącach. Na szczęście w całości i bez uszkodzeń. 

Przygotowaliśmy dla niego specjalny postument do prezentacji. Z przodu możecie 

zobaczyć oryginalny plakat z kampanii promocyjnej z 1997 roku, natomiast tył szafki 

został swoimi rozmiarami dopasowany do kartonów fabrycznych, w których znaj-

dowały się elementy całego systemu.

Historia powstania tego rzadkiego modelu (który wielu odpycha swoim wyglą-

dem, a innych zachwyca odkrywczą formą, nietuzinkowym designem i nowinkami 

technicznymi) jest tak ciekawa i obszerna, że znajdzie się z pewnością w osobnym 

felietonie na naszej stronie applemuzeumpolska.com w zakładce BLOG.

http://www.applemuzeumpolska.com
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UCZULONY NA JABŁKA. 
APPLE, TO ZNACZY WWDC 
SIĘ SKOŃCZYŁO
ROBERT WOJNO

https://twitter.com/elrobsono
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Jak pisałem w zeszłym miesiącu,
nie czekałem na WWDC. Ba, nawet zapomniałem, że takie wydarzenie się zbliża. 

Przypomniał mi o nim dopiero kolega z pracy, pytając, czy zamierzam oglądać. 

Szczerze powiedziawszy, nie zamierzałem, ale że akurat padał deszcz, a ja nie 

miałem nic innego do roboty, to włączyłem Apple TV i zacząłem oglądać prezentację.

Wszystko było jak zwykle „amazing”. Przyznam szczerze, wrażenie na mnie zrobiła 

demonstracja możliwości aplikacji Lego i sposób, w jaki wykorzystuje rozszerzo-

ną rzeczywistość. A poza tym… Tak jak się spodziewałem, nic przełomowego nie 

pokazano.

Prezentacja była nudna jak flaki z olejem, a gdy na scenie pojawiła się pani jadą-

ca na rowerze stacjonarnym, to zaczęła bardziej przypominać telezakupy niż 

keynote Apple. Usnąłem gdzieś w okolicach zaprezentowania najważniejszej nowo-

ści w macOS Mojave — ciemnego interfejsu. Nie żartuję, autentycznie usnąłem 

i potem musiałem sprawdzić w Internecie, czy nie przegapiłem „one more thing”.  

Nie przegapiłem…

Po tegorocznej WWDC wiem jedno. Wyraźnie widać, że Apple zatrzymało się i posta-

nowiło poprawić wydajność oraz niezawodność swoich systemów. Firma nie musi 

już, jak za czasów Steve’a Jobsa, prezentować przełomowych produktów. Nadszedł 

czas na dopracowane produkty, które dobrze działają przez długie lata. Zwiększenie 
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prędkości działania systemów na starszych urządzeniach. Z tego się najbardziej 

cieszę. Nareszcie, zamiast dodawać jakieś bzdurne i używane przez 1% użytkow-

ników funkcje, postawiono na coś ważnego. Dzięki temu jednemu ruchowi spadek 

wartości sprzętu Apple jeszcze bardziej zwolni. To dobra wiadomość dla nas, ich 

posiadaczy. Obniży się też bariera wejścia do ekosystemu Apple, bo więcej ludzi 

będzie sobie mogło pozwolić na taki sprzęt. To dobra wiadomość dla akcjonariuszy 

firmy, bo zarabia ona nie tylko na nowych urządzeniach, ale także na aplikacjach.

WWDC znów zawiodło  
spragnionych nowości fanów,
ale na pewno ucieszyło inwestorów. Czas pogodzić się z faktem, że Apple to świa-

towy moloch, którego głównym zadaniem jest przynoszenie zysków. Piracką flagę 

dawno już zastąpiła bandera handlowa. Ciekawi mnie tylko, czy wrześniowa prezen-

tacja sprzętu będzie równie fascynująca jak WWDC. Czekam na nowego iPada Pro, 

ale na wszelki wypadek przygotuję sobie wtedy wygodne poduszki, gdybym znowu 

miał zasnąć.

ZDJĘCIA:
apple.com
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AUTOMATYCZNY  
LEKTOR NAPISÓW  
FILMOWYCH NA APPLE TV
PIOTR WITEK
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Uniwersalne projektowanie sprawia, że z danych produktów korzystać może o wiele 

więcej osób, w o wiele szerszym zakresie, niż mogłoby się to wydawać na pierw-

szy rzut oka. Podjazdów dla inwalidów używają rodzice przewożący w wózkach 

swe maleńkie pociechy. Z wind budowanych z myślą o niepełnosprawnych chętnie 

korzystają wszyscy ludzie. Podobnie z audiobooków czy automatycznych zapowie-

dzi na dworcach i lotniskach, które początkowo powstały dla osób niewidomych.

W taki właśnie uniwersalny sposób zostały również zaprojektowane systemy opera-

cyjne tworzone przez Apple. Dzięki temu z opcji pierwotnie przeznaczonych dla 

osób o specjalnych potrzebach korzystać mogą wszyscy inni użytkownicy urzą-

dzeń sygnowanych logiem nadgryzionego jabłka. Najlepszym przykładem takiego 

uniwersalnego użytkowania jest opcja automatycznego odczytu napisów filmowych 

w Netflix czy iTunes, po którą z przyjemnością sięga wielu właścicieli iUrządzeń.

Ale po co to komu?
We wrześniowym numerze MMM opisywałem już, jak włączyć automatycznego 

lektora napisów na mobilnych iUrządzeniach Apple. Dziś, zanim Wam podpowiem, 

co i gdzie należy ustawić w Apple TV, aby cieszyć się automatycznym lektorem napi-

sów filmowych, wyjaśnię pokrótce, po co Apple dodało tę funkcję i jak uniwersalnie 

została ona zaprojektowana.

Początkowo napisy do treści multimedialnych dodane zostały z myślą o osobach 

niesłyszących. To w końcu najprostszy sposób, aby dostarczyć im treść przekazy-

waną zwyczajowo w formie audio. Po pewnym czasie okazało się jednak, że również 
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osoby niewidome chciałyby korzystać z napisów filmowych. A po co? Przecież oni 

świetnie słyszą! Pomijam kwestię problemów, jakie mają osoby głucho-niewidome, 

i podrzucę przykład chociażby serialu Narcos, gdzie we fragmentach anglojęzycz-

nych dostępny jest polski lektor, ale w hiszpańskojęzycznych już tylko polskie 

napisy. A skoro syntezator mowy będzie w stanie odczytać napisy wyświetlane na 

ekranie, to dlaczego nie miałyby z tego rozwiązania skorzystać osoby o tylko nieco 

słabszym wzroku albo takie, które po prostu nie lubią czytać napisów filmowych? 

W końcu filmy oglądamy dla przyjemności, więc po co się męczyć?

Konfiguracja automatycznego  
lektora napisów w Apple TV
Całość konfiguracji przeprowadzić można praktycznie w trzech prostych krokach. 

Większość interesujących nas opcji na Apple TV znajdziemy w Ustawienia, Ogólne 

i Dostępność.

Na początek, w sekcji Multimedia, należy przejść do ustawień Napisy dialogowe i dla 

niesłyszących. Włączamy tam opcję Napisy dla niesłyszących. W tym miejscu może-

my również spersonalizować styl wyświetlania napisów, choć nie ma to żadnego 

wpływu na ich późniejsze automatyczne odczytywanie.
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W kolejnym kroku przechodzimy do sekcji Wzrok, otwieramy ustawienia VoiceOver 

i klikamy przycisk Szczegółowość. Włączamy tam pierwszą opcję, tj. Przeczytaj 

wykryty tekst, a w sekcji Opisy Multimediów ustawiamy pozycję Mowa.

W trzecim kroku, w głównym oknie Dostępność, przechodzimy do opcji Skrót funkcji 

dostępności, gdzie jako domyślną akcję wybieramy włączenie VoiceOver. Od tej pory, 

gdy tylko będziemy chcieli, aby Apple TV zaczął odczytywać nam napisy, wystarczy 

trzykrotnie szybko nacisnąć na pilocie przycisk Menu. Oczywiście wszystkie para-

metry syntetycznego głosu lektora ustawić można w sekcji Mowa, znajdującej się 

w Ustawienia, Ogólne, Dostępność, VoiceOver.

Pamiętajcie również o tym,
że w samym Netfliksie napisy nie zaczną się pojawiać same z siebie. Na ekranie 

odtwarzania, w sekcji Napisy, sami musimy włączyć napisy dla języka polskiego. 

A gdy tego dokonamy i włączymy naszego nowego lektora, to nie pozostaje nam już 

nic innego, jak tylko rozsiąść się wygodnie i dać się porwać kolejnej serii odcinków 

naszego ulubionego serialu.



https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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MANFROTTO TWISTGRIP
Wykorzystaj potencjał drzemiący w iPhonie. Manfrotto TwistGrip to system 

uchwytów pozwalający podłączyć do naszego smartfona wiele akcesoriów 

niezbędnych podczas kręcenia filmów. W skład systemu wchodzi klamra  

na telefon, wygodna rękojeść oraz poprzeczka, do której będziemy mogli zamon-

tować oświetlenie lub zewnętrzny mikrofon. Aby zminimalizować wagę, użyto 

wysokiej klasy stopu aluminium. Przemyślana konstrukcja zapewnia wygod-

ny transport zestawu, a zastosowanie standardowego gwintu pod aparaty daje 

praktycznie nieograniczone możliwości rozbudowy. Ogromnym atutem syste-

mu TwistGrip jest zastosowanie systemu szybkiego montażu „Quick Wheel”, 

dzięki któremu jesteśmy w stanie błyskawicznie aranżować zestawy potrzeb-

nych akcesoriów z iPhone’em.

CENA 235,00 zł WWW manfrotto.com.pl

https://www.manfrotto.com.pl/kolekcje/akcesoria-mobilne/twistgrip
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MARANTZ PRO TURRET
Wszystko, czego potrzebujesz do nagrywania wysokiej jakości materiału wideo, 

znajdziesz w tym wyjątkowym zestawie. Marka Marantz Pro ma wieloletnie 

doświadczenie w zagadnieniach dźwięku, dlatego zadbano tu o każdy szczegół 

związany z możliwościami audio. Wysokiej jakości mikrofon zapewnia nam 

najwyższą jakość nagrań, a zastosowanie elastycznego koszyka minimalizuje 

efekty drgań i przypadkowych trzasków. Turret wyposażono w regulowaną kame-

rę o jakości Full HD. Ważnym elementem każdego nagrania jest światło. Wokół 

kamery zainstalowano serię wydajnych lamp LED, które dokładnie oświetlają 

rejestrowaną przestrzeń. Płynnie możemy zmieniać natężenie światła, a dołączo-

ne filtry odpowiednio ustalą jego barwę. Marantz Pro Turret to „wszystkomające” 

studio nagrań, dzięki czemu nie musimy się martwić o skrupulatne kompleto-

wanie elementów stanowiska pracy.

CENA
1299,00 zł

WWW 
pl.horn.eu

https://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/MARANTZ_PRO/MIKROFONY_I_AKCESORIA/TURRET?s1=1
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SYNOLOGY DS418J
Miejsce na dysku twardym dla każdego adepta sztuki filmowej jest bezcenne. 

Warto zatem już dziś zadbać o  to, aby nasze archiwum było duże, łatwo oraz 

w miarę tanio skalowalne, a nasze dane dostępne i bezpieczne. Do tego typu 

zadań serwer plików NAS będzie idealnym wyborem. To doskonałe miejsce 

dla przechowywania danych i multimediów. Jednym z tego typu urządzeń jest 

DS418j — 4-kieszeniowy serwer firmy Synology. Wyposażony w szybki 64-bitowy 

dwurdzeniowy procesor i 1 GB pamięci DDR4 pozwala na odczyt zaszyfrowanych 

danych z prędkością do 112 MB/s i zapis 87 MB/s. Dodatkowo DS418j pozwala na 

dostęp do plików z każdego miejsca przy pomocy usługi QuickConnect. Poza 

tym maksymalna obsługiwana pojemność dysków to aż 40 TB, więc nie musimy 

się martwić o przyszłość. Serwer Synology DS418j to bardzo przyjazne urządze-

nie. Dzięki systemowi operacyjnemu DSM jest bardzo funkcjonalny i dysponuje 

sporymi możliwościami. Cena również jest przystępna. Biorąc oczywiście pod 

uwagę, że dostajemy bardzo dobrze wykonany sprzęt ze świetnym oprogra-

mowaniem, który z pewnością przez dłuższy czas zaspokoi potrzeby filmowca 

amatora.

CENA 1299,00 zł WWW synology.com

https://www.synology.com/en-us/products/DS418j
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CENA 630,00 zł WWW rode.com

Mikrofon Rode i-XY
Najważniejszy w każdym filmie jest… dźwięk. Bez dobrej ścieżki dźwiękowej 

nawet najlepszy montaż się nie obroni. Chociaż dźwięk rejestrowany przez 

nasze telefony nie jest najgorszy, to finalnie może nas jednak rozczarować. 

Dlatego już na początku przygody z filmowaniem warto zaopatrzyć się dobry 

mikrofon, który zapewni nam doskonały dźwięk. Firma RODE zadbała o użyt-

kowników iPhone’ów i posiada w ofercie model dostosowany do telefonów 

z Cupertino. Rode i-XY to profesjonalny mikrofon pojemnościowy wyposa-

żony w złącze lightning. Dzięki zastosowaniu dwóch kapsuł, nachylonych 

do siebie pod kątem 90 stopni możemy cieszyć się stereofonicznymi efek-

tami dźwiękowymi. Mikrofon wyposażono w wysokiej jakości przetwornik 

analogowo-cyfrowy co zapewni jeszcze lepszą jakość nagrywanego materiału. 

Mikrofon jest wyposażony w uchwyt stabilizujący dopasowany do konkretnego 

modelu naszego telefonu.

http://en.rode.com/microphones/ixy
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Zoom H1n
Jeśli w kwestii dźwięku nie chcemy ograniczać 

się tylko do iPhone’a, możemy sięgnąć po zewnętrz-

ny rejestrator, który będzie niezależnie nagrywał ścieżkę 

dźwiękową do naszego filmu. Do tego celu idealnie nadaje się Zoom H1n. 

Jest wyposażony w wysokiej klasy mikrofon, a dźwięk możemy nagrywać 

w wielu wariantach formatu MP3 lub wav nawet w 24-bitach i częstotliwo-

ści 96 kHz. Wbudowany ogranicznik pozwala na rejestrację wysokiej jakości 

dźwięku o natężeniu do 120 dB, dźwięki głośniejsze nie są rejestrowane, 

aby zachować czystość ścieżki dźwiękowej. Ponadto filtr górnoprzepustowy 

pozwala na wyeliminowanie niechcianych dźwięków o niskiej częstotli-

wości. Rejestrator jest wyposażony we wszystkie najpopularniejsze złącza.  

Na jego obudowie znajdują się takie porty jak wejście „jack” służące do podłą-

czenia mikrofonu oraz wyjście słuchawkowe z regulacją głośności. Ponadto 

rejestrator dysponuje gwintem montażowym, który pozwoli go zamontować  

na statywie czy przejściówce do stopki aparatu fotograficznego lub kamery.

CENA
438,00 zł

WWW 
zoom-na.com

https://www.zoom-na.com/products/field-video-recording/field-recording/zoom-h1n-handy-recorder


KAMERA  
GOPRO HERO6 BLACK
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GoPro to klasyka gatunku kamer sportowych. Dostępny obecnie na rynku HERO 6 

Black to najnowsza wersja flagowego modelu. Nowe GoPro obsługuje nagrywanie 

w rozdzielczości 4K UHD z przy 60 klatkach na sekundę dzięki nowemu proce-

sorowi GP1. W niższych rozdzielczościach możemy liczyć na podwojenie liczby 

klatek, co pozwoli na doskonałe efekty slow motion. HERO 6 gwarantuje lepszą 

jakość obrazu od swoich poprzedników również w gorszych warunkach oświe-

tleniowych. Wodoodporność do 10 m daje nam komfort tworzenia ciekawych 

ujęć bez korzystania z dodatkowych obudów. Nie zmienił się również charakte-

rystyczny wygląd urządzenia, ale dzięki temu mamy pewność, że z większością 

bogatej gamy akcesoriów będzie kompatybilny. Bez względu na to, czy filmuje-

my nasze sportowe wyczyny, czy tworzymy rodzinne filmy akcji, kamera GoPro 

HERO6 Black będzie doskonałym wyborem.

CENA 1899,00 zł WWW gopro.com

https://shop.gopro.com/EMEA/cameras/
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CENA 549,00 zł WWW feiyu-tech.pl

Gimbal FeiYu Tech SPG
Kręcenie filmów na iPhonie daje bardzo dobre rezultaty, ale zazwyczaj wtedy, 

gdy nie ruszamy się zbytnio z miejsca lub mamy dłonie chirurga. Bo właśnie 

drżenie naszych kadrów jest jedną z największych bolączek naszego filmu.  

Na szczęście jest sposób na zniwelowanie złych wibracji przy zachowaniu w miarę 

kompaktowej i mobilnej formy. Rozwiązaniem tym jest gimbal Feiyu Tech SPG 

— nieduży, trzyosiowy stabilizator ręczny, który umożliwia tworzenie płyn-

nych i pozbawionych drgań ujęć na naszym iPhonie.  

Jego uchwyt pozwala na łatwy i szybki montaż 

iPhone’a czy innego urządzenia rejestrujące-

go. SPG może pracować w  jednym z  trzech 

dostępnych trybów, które dopasowują możli-

wości urządzenia do rodzaju kręconych ujęć. 

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia dostęp do 

przycisków oraz ekranu zamontowanego urzą-

dzenia, co znacznie podnosi komfort pracy. Teraz 

dużo łatwiej nakręcimy płynne i stabilne ujęcia.

https://feiyu-tech.pl/spg
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MANFROTTO LUMIMUSE 8
Bez dobrego oświetlenia niewiele zdziałamy na naszym planie filmowym. iPho-

ne pomimo zastosowania dosyć jasnego obiektywu i mocnych diod LED nie 

poradzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych. Na szczęście możemy 

uratować nasze zdjęcia do filmu, wykorzystując dodatkową lampę Manfrotto 

Lumimuse 8, która zapewni odświetlenie filmowanej przez nas scenerii. Osiem 

potężnych diod LED nie zawodzi, na dodatek cztery poziomy przyciemnienia 

zapewnią nam pełną kontrolę nad jasnością. Lampa Manfrotto Lumimuse 8 

charakteryzuje się nie tylko dużą mocą, ale także małym rozmiarem. Dzięki 

dołączonej głowicy można montować ją do statywów i stopek aparatów czy 

kamer a dołączone w zestawie filtry pozwolą dostosowywać temperaturę barw 

i rozproszenie światła do naszych wymagań. Z tym źródłem światła nie będą 

nam straszne nawet egipskie ciemności.

CENA 489,95 zł WWW manfrotto.com.pl

https://www.manfrotto.com.pl/lumimuse-8-lampa-ledowa-8-led
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CENA
3 599,00 zł

WWW
apple.com

DRON DJI MAVIC AIR
Jeśli nagrywanie filmów z ziemi nie jest już dla nas wystarczające, warto rozejrzeć 

się za rozwiązaniem, które pozwoli nam „chwytać” wspaniałe ujęcia z powietrza. 

W tej roli z pewnością doskonale sprawdzi się Dron Mavic Air firmy DJI. Ten składany 

i niezwykle poręczny dron doskonale spisuje się w powietrzu i pozwala rejestrować 

wideo w rozdzielczości 4K z częstością 30 kl./s i przepływnością 100 Mb/s. Może 

także nagrywać w zwolnionym tempie wideo o rozdzielczości 1080p z częstością 

120 kl./s. Wbudowaną kamerę drona Mavic Air wyposażono w dwunastopikselową 

matrycę CMOS 1/2,3 cala oraz obiektyw z przysłoną f/2,8 i długością ogniskowej 

odpowiadającą formatowi 24 mm. Kamerę wyposażono w trójosiowy stabilizator, 

dzięki czemu nasze filmy zawsze będą dobrze wyglądać. Mavic Air jest bardzo mały 

i po złożeniu jego wymiary odpowiadają wymiarom iPhone’a, dzięki temu możemy 

go wszędzie zabierać ze sobą. 

https://www.apple.com/pl/shop/product/HLXS2ZM/A/dron-dji-mavic-air
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PRZYDATNE APLIKACJE 
DO WIDEO NA MACOS
REDAKCJA MMM
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QuickTime Player
Tę aplikację pamiętam w zasadzie do początku moich kontaktów z kompu-

terami Apple, czyli gdzieś tak od 26 lat. To już wtedy komputery Apple 

potrafiły odtwarzać filmy z dźwiękiem, bez konieczności instalowania 

żadnych dodatków sprzętowych. Oczywiście były to filmy, których rozdziel-

czość rzadko kiedy przekraczała 320 pikseli, a kompresja była często  

aż nadto widoczna. Jednak w świecie PC nawet akie „atrakcje” wymaga-

ły dodatkowego sprzętu, a systemy nie miały wypracowanego standardu 

multimedialnych plików.

Program oferuje sporo, choć był czas, gdy QuickTime Player potrafił 

więcej. Chodzi oczywiście o wersję 7, która niestety jest aplikacją 32-bito-

wą i macOS 10.14 Mojave jest ostatnim systemem, w którym będzie działać. 

Nadal zdarza się mi sięgać do tej wersji z 2009 roku, gdyż ma ona kilka 

funkcji edycyjnych więcej niż obecna.

Cena: Bezpłatny
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PYM Player
Cudze chwalicie — swego nie znacie. Tak jest też w przypadku dosko-

nałego polskiego odtwarzacza PYM Player. To dzieło Grzegorza Pawlika 

i Tomasza Mazura. Program oprócz tradycyjnych funkcjonalności odtwa-

rzacza pozwala w jednym miejscu skupić posiadaną bibliotekę filmów 

i seriali. Jeśli będzie potrzeba, zadba również o polskie napisy.

Interfejs programu jest bardzo ładny i wygodny. Szereg możliwości konfi-

guracyjnych pozwoli dopasować okno programu do naszych potrzeb.

Jeśli jeszcze nie poznałeś PYM Playera, to koniecznie musisz nadrobić 

zaległości, tym bardziej że program jest bezpłatny. Chociaż sami twórcy 

piszą na swoje stronie, że „PYM Player jest, był i będzie darmowy”, to i tak 

zachęcamy Was do wsparcia tej zacnej inicjatywy dowolnym datkiem, 

gdyż program zdecydowanie jest tego wart.

Cena: Bezpłatny

www.pym.uce.pl

http://pym.uce.pl/pym-player/
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VLC Media Player
To kolejny bardzo przydatny odtwarzacz multimedialny pozwalający  

na konsumpcję treści wideo i audio z większości popularnych na rynku 

formatów. Program sam instaluje niezbędne kodeki, dzięki czemu nie musi-

my się martwić poszukiwaniem dodatkowego oprogramowania. Nawet 

wyjątkowe egzotyczne formaty plików odtwarzają się bez zająknięcia.

Program radzi sobie nie tylko z odtwarzaniem plików zapisanych na dysku 

twardym czy płytach. Bez problemu obsłuży transmisje przez Internet 

lub sieć LAN za pośrednictwem protokołów strumieniowych. By obej-

rzeć taki przekaz, wystarczy jedynie wkleić link i już można cieszyć się 

takim materiałem. VLC Media Player jest także zupełnie bezpłatny i, jak 

twierdzą twórcy, wolny od oprogramowania szpiegującego i śledzącego 

użytkownika. To spory atut, gdyż w dzisiejszych czasach wcale nie jest  

to tak oczywiste.

Cena: Bezpłatny

www.videolan.org

https://www.videolan.org/vlc/index.pl.html
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Qnapi
Film czy serial w języku obcym nie będzie już dla nas żadną barierą. Dzięki 

sprytnemu programowi do pobierania napisów w kilka sekund będziemy 

się cieszyć zgodnymi tłumaczeniami, jeśli oczywiście ktoś je wcześniej 

wykonał. Qnapi dopasuje napisy do konkretnego pliku z filmem i automa-

tycznie pobierze je na nasz dysk. Nawet mało popularne tytuły nie będą 

dla niego wyzwaniem, ponieważ poszukuje odpowiedniego pliku w wielu 

różnych bazach z napisami. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że zosta-

ną pobrane najlepsze napisy dla naszego filmu. W przypadku kilku wersji 

będziemy mogli również zdecydować sami. Poza tym będziemy mogli 

wybrać dowolny format czy język napisów. Programowi Qnapi możemy 

też zlecić skanowanie naszych katalogów i masowe dopasowywanie napi-

sów do wielu filmów. Czasem mały może więcej, tym bardziej że zrobi to 

wszystko za darmo.

Cena: Bezpłatny

www.qnapi.github.io

http://qnapi.github.io
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Handbrake
Konwersja plików wideo i audio kojarzy się często z drogim i skompliko-

wanym oprogramowaniem. Jednak to jeden z wielu mitów, które nadal 

pokutują wśród użytkowników. Gdy staniemy w obliczu konwersji pliku 

wideo, pamiętajmy o francuskim programie Handbrake. Ten zupełnie 

darmowy kombajn multimedialny poradzi sobie praktycznie z każdym 

plikiem wideo i skonwertuje go do żądanego przez nas formatu. Nawet jeśli 

nie będziemy dokładnie wiedzieć, jaki plik wynikowy stworzyć, pomogą 

nam w decyzji domyślne presety, które zawierają najpopularniejsze forma-

ty. Prostota interfejsu może nas zwieść, gdyż Handbrake potrafi zmierzyć 

się z każdym wyzwaniem, gdy zaś jesteśmy (ciężko) doświadczonymi 

użytkownikami różnych urządzeń filmujących i odtwarzających, wszelkie 

opcje możemy ustawić ręcznie zgodnie ze swoimi wymaganiami. Jednym 

słowem HandBrake to pozycja obowiązkowa każdego MacUsera, gdyż nie 

znamy dnia ni godziny, kiedy przyjdzie nam coś skonwertować.

Cena: Bezpłatny

www.handbrake.fr

https://handbrake.fr
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Elmedia Player
Jest to bardzo przyjazny odtwarzacz multimedialny. Aplikacja ta oprócz 

zapewnienia nam możliwości oglądania filmów w wielu formatach pozwa-

la mocno spersonalizować parametry sposób odtwarzania. Możemy w nim 

nawet ustawić jasność, kontrast, saturację i  jakość dźwięku. Elmedia 

pozwala na przesyłanie i odbieranie treści multimedialnych za pomocą 

Airplay, dzięki czemu możemy je łatwo przesłać na Apple TV. Elmedia 

daje nam także możliwość oglądania bezpośrednio w oknie playera filmów 

z serwisów takich jak YouTube, Vimeo, czy Dailymotion, bezpośrednio 

z aplikacji i bez uruchamiania przeglądarki. W ten sposób unikniemy 

oglądania wszechobecnych reklam. Elmedia Player jest dostępny zarów-

no w wersji darmowej, jak i wyposażonej w dodatkowe funkcjonalności 

PRO. Jednak to w tej płatnej wersji znajdziemy większość przydatnych 

udogodnień, które oferuje aplikacja.

Cena: Bezpłatny / Wersja Pro 47,99 zł

www.eltima.com

https://eltima.com
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5KPlayer
To kolejny ciekawy odtwarzacz, również zawierający wiele przydatnych 

funkcji. Program obsługuje większość dostępnych formatów i stara się 

je wyświetlać w najlepszej dostępnej jakości. Bez problemu radzi sobie 

z filmami w rozdzielczości 4K, 5K, a nawet 8K. Oprócz standardowych 

funkcji związanych z odtwarzaniem 5K Player wspiera AirPlay i możemy 

bez żadnych przeszkód przesyłać strumieniowo media w  obie stro-

ny. Odtwarzacz sprawdza się także jako program do pobierania filmów 

z serwisów wideo. Aby pobrać film, wystarczy skopiować adres URL strony 

internetowej i wkleić go do programu. Program przeanalizuje adres URL, 

a następnie pobierze wideo. 5KPlayer obsługuje pobieranie z serwisów 

YouTube, Facebook, Vimeo, Instagram i wielu innych. 5KPlayer wyko-

rzystuje komponenty sprzętowe dla przyspieszenia wydajności wideo 

i zapewnienia wysokiej jakości odtwarzania plików wideo o wysokiej 

rozdzielczości. Pozwoli to nie tylko poprawić ogólne wrażenia, ale także 

sprawnie odtwarzać większe pliki wideo. 5KPlayer to bardzo ciekawa 

propozycja dla fanów oglądania wideo na komputerze.

Cena: Bezpłatny

www.5kplayer.com

https://www.5kplayer.com/
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iMovie
Z pewnością przyjdzie taki moment, w którym z konsumentów treści 

wideo zapragniemy przemienić się w producentów. Bez względu na to, czy 

będzie to domowa produkcja, czy coś poważniejszego, musimy uzbroić się 

w odpowiedni edytor wideo. Zanim jednak zaczniemy szukać jakiegokol-

wiek oprogramowania, warto sprawdzić możliwości zupełnie darmowego 

iMovie. A są to wbrew pozorom możliwości naprawdę szerokie. To bardzo 

prosta do opanowania i wygodna aplikacja, która sprawdzi się w domo-

wym studiu nagrań doskonale. Wprowadzi nas w świat montażu wideo, 

dla początkujących użytkowników jest idealna. iMovie jest dość prosty 

do nauczenia się i zawiera wiele przydatnych funkcji, w tym edycję audio 

i korektę kolorów, a od zeszłego roku obsługuje również wideo 4K. Cena: 
Bezpłatny

www.apple.com

https://www.apple.com/imovie/
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Lightworks
Jeśli jednak iMovie nie przypadnie nam do gustu, to jest dostępnych wiele 

innych alternatywnych programów do edycji wideo. Jednym z nich jest 

Lightworks. To zupełne przeciwieństwo prostego interfejsu znanego 

z darmowego programu Apple. Lightworks na pierwszy rzut oka może 

początkującemu montażyście wydawać się bardzo skomplikowany, ale idą 

za tym bardzo duże możliwości. To jeden z najpotężniejszych bezpłatnych 

edytorów wideo na rynku i jest całkowicie darmowy do użytku domowego.

W Lightworks możemy dodawać efekty w czasie rzeczywistym, korygo-

wać kolory i edytować dźwięki. Jedynym ograniczeniem programu jest 

eksport filmów do formatów o najwyższej jakości, takich jak 4K czy 3D. 

Te opcje są dostępne tylko w subskrypcyjnej wersji PRO. Jeśli chcemy 

publikować nasze filmy w serwisach takich jak YouTube czy Vimeo, wtedy 

program Lightworks będzie idealnym rozwiązaniem.

Cena: Bezpłatny

www.lwks.com

https://www.lwks.com
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Final Cut Pro X
W tym zestawieniu nie może zabraknąć jednego z najlepszych edytorów 

wideo na macOS. Mowa oczywiście o Final Cut Pro X — starszym bracie 

iMovie, zdecydowanie bardziej zaawansowanym. Jeśli znamy już iMovie 

dla macOS, wtedy przejście na wyższy poziom zaawansowania będzie 

zdecydowanie prostsze, gdyż oba programy na pierwszy rzut oka wyglą-

dają identycznie. Jednak niech nie zwiedzie nas ten dosyć prosty interfejs 

programu. Final Cut Pro X firmy Apple to zaawansowane oprogramo-

wanie do edycji wideo dla komputerów Mac. Możemy na nim tworzyć 

bardzo profesjonalne produkcje. Wśród zalet warto na początku wymienić 

łatwą organizację multimediów i pozycjonowanie ich na osi czasu wraz 

z funkcją Magnetic Timeline 2 służącą do pozbywania się niechcianych 

przerw w składanym materiale. Dodać należy zaawansowane 

zarządzanie kolorami łącznie z obsługą HDR, wielu kamer 

czy wsparcia dla VR. A to wszystko jest tylko kroplą 

w  morzu możliwości programu. Przy niezbyt 

wygórowanej cenie możemy stać się posiada-

czami prawdziwego kombajnu do montażu 

naszych filmów. Warto poznać FCP X, tym 

bardziej że Apple udostępnia 30-dniowy 

bezpłatny okres próbny.

Cena: 1399,00 zł

www.apple.com

https://www.apple.com/final-cut-pro/
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DaVinci Resolve
To kolejny profesjonalny edytor wideo znanej firmy BlackMagic, który 

można zainstalować zupełnie za darmo na naszym Maku. Tu również 

znajdziemy wiele możliwości znanych z DaVinci Resolve Studio, czyli 

profesjonalnej i płatnej wersji omawianego programu. Jest ona przezna-

czona do postprodukcji, więc znajdziemy tam wszelkie narzędzia do edycji 

i korekty dźwięku i obrazu. Darmowa wersja DaVinci Resolve jest prawie 

identyczna, jednak z pewnymi ograniczeniami. Są to maksymalna rozdziel-

czość 3840x2160 (podczas gdy płatny produkt może wyedytować materiał 

w pełnym 4K, czyli 4096x2160), nałożenie na niektóre filtry znaku wodne-

go i brak niektórych zaawansowanych narzędzi do złożonego filtrowania 

audio i wideo. Poza tymi niedogodnościami otrzymujemy bardzo poważny 

zestaw narzędzi do edycji naszego materiału, i to zupełnie za darmo.

Cena: Bezpłatny

Program w App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/davinci-resolve/id571213070?mt=12


55TEMAT MIESIĄCA 55TEMAT MIESIĄCA

Shotcut
W naszym zestawieniu znajdziemy jeszcze jeden bezpłatny program. 

Bardzo dobry dla początkujących oraz wystarczająco zaawansowany dla 

wymagających użytkowników. Shotcut to aplikacja open source, która 

zawiera wszystkie narzędzia niezbędne podczas montażu klipów wideo 

oraz szereg przydatnych filtrów i efektów. Program zawiera również funk-

cję nagrywania, która umożliwia zapisywanie i edycję nagrań z kamery 

internetowej oraz obsługę strumieniowania w wielu popularnych forma-

tach. Interfejs nie jest może fantastycznie zaprojektowany, ale pozwala 

skupić się nad wykonywanymi zadaniami i można go skonfigurować zgod-

nie z własnymi upodobaniami. Bardzo ciekawa propozycja, z którą warto 

się zapoznać.

Cena: bezpłatny

www.shotcut.org

https://www.shotcut.org/download/
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JAK ZOSTAĆ 
YOUTUBEREM
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


57OPINIE 57TEMAT NUMERU

Wideo wkracza coraz mocniej do sieci. Wszyscy zajmujący się marketingiem interne-

towym jasno wskazują, że to właśnie YouTube będzie w najbliższym czasie najprężniej 

rozwijają się częścią cyfrowego świata. W 2015 roku co minutę na YouTube’a prze-

syłano czterysta godzin filmów. W 2017 liczba oglądających filmy w tym serwisie 

wyniosła 1,47 miliarda użytkowników. Spekuluje się, że w 2021 liczby te wzrosną do 

1,86 miliarda osób. Jeśli zatem chcecie spróbować swoich sił w przygodzie z wideo 

w sieci, to mam dla Was kilka rad, które warto rozważyć przed pojawieniem się w na 

YouTubie. Jest kilka szkół mówiących o tym, jak filmy powinny wyglądać. Niektórzy 

twierdza, że esencją YouTube’a są nagrania „z ręki”. Niereżyserowany materiał 

oddający rzeczywistość. Ja jednak skłaniam się ku temu, aby nasze produkcje były 

bardziej przemyślane, żeby wręcz nie powiedzieć artystyczne. Użytkownicy sieci 

coraz więcej uwagi przykładają do tego, jak wygląda strona wizualna, oświetlenie, 

dźwięk, pomysł na przekaz.

Wybierz odpowiednie miejsce
Duża przestrzeń to idealne miejsce do nagrywania filmów. Odpowiednie rozłożenie 

światła, dystans kamery od osoby nagrywanej, swoboda operatora to największe 

atuty takiego miejsca. Jednak w naszym przypadku większość z nas będzie chcia-

ła wykorzystać do takich produkcji swój pokój. W zaistniałej sytuacji musimy więc 

wyzyskać możliwości, jakie daje nam niewielki metraż. Wybieramy odpowiednie tło. 

Nie powinno jednak odrywać widza od naszej osoby. Osobiście wolę statyczne tło 

z jakimś elementem, który mówi coś o autorze. Może to być półka z ulubionymi książ-

kami, biurko z używanymi przez nas akcesoriami. Tło może być naszą wizytówką, 
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która opowie widzowi naszą historię. Drugi ważny element, o którym powinni-

śmy pamiętać, to dystans od ściany. Jest to ważna uwaga, ponieważ z jednej strony 

pozwoli nam stworzyć obraz rozmytego tła, a dzięki temu skupi uwagę widzów na 

tym, co chcemy przekazać. Z drugiej strony pozbędziemy się bardzo niekorzystnie 

wyglądającego cienia, który widoczny będzie na ścianie, rzucany przez światło, jakie 

będzie emitowane na naszą twarz. Odsunięcie nas od ściany pozwoli usunąć jeden 

z elementów oświetlenia w utartym standardzie trójpunktowego źródła światła. 

Walczymy w tym przypadku o optymalne wykorzystanie przestrzeni, której braku-

je nam w mieszkaniu, oraz obniżamy koszty związane z zakupem dodatkowego 

oświetlenia.

Czym nagrywać?
To chyba jedno z pierwszych pytań, jakie stawiamy sobie przed rozpoczęciem naszej 

przygody z YouTube’em. Odpowiedź wydaje się banalna — wszystkim, co potrafi 

rejestrować obraz w rozdzielczości Full HD 1080p. Kiedy patrzymy na możliwo-

ści naszych telefonów, okaże się, że nawet iPhone może być w naszym przypadku 

bardzo efektywnym sprzętem do rejestracji treści. Jednak telefon ma swoje ograni-

czenia. Dla mnie największym mankamentem jest brak wymiennej optyki, która jest 

kluczowym elementem przy rejestracji wideo i otrzymaniu efektu bokeh — rozmy-

cia tła. Do tego dochodzą ograniczenia w jasności obiektywu i może prozaiczny, ale 

zawsze irytujący efekt drenowania baterii. Są osoby, które chwalą sobie możliwości 

iPhone’a w tej materii, jednak osobiście polecałbym zakup aparatu, który potrafi 
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nagrywać już w 4K (iPhone obsługuje materiał 4K). Rynek wideo dynamicznie się 

rozwija, a wybór urządzenia, które może rejestrować filmy w rozdzielczości 3840  

x 2160, gwarantuje nam dłuższą żywotność sprzętu. Osobiście stawiam w tym 

momencie na aparaty bezlusterkowe. Nie dość, że zaskakują swoją wagą i rozmiarem,  

to potrafią zarówno robić doskonałe zdjęcia, jak i nagrywać filmy w dużej liczbie 

klatek na sekundę. Dzięki temu łatwo będziemy mogli z zarejestrowanego materiału 

wideo uzyskać filmy w zwolnionym tempie które dają niesłychany efekt wizualny. 

Waga sprzętu ma znaczenie. W naszych produkcjach będziemy chcieli wykonywać 

różne ujęcia. Mogą być to najazdy na przedmioty czy nagrywanie z góry. Znacznie 

trudniej operuje się cięższymi kamerami. Zakup odpowiedniego statywu do cięż-

kich aparatów jest również znacznie wyższym kosztem, którego chcemy wszak 

unikać. Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół podczas zakupów — ekran podglądu. 

Najlepiej, jeśli będzie odchylany w taki sposób, że otrzymamy możliwość podglądu 

nagrywanego materiału. Wykluczy to konieczność podłączania przewodem HDMI 

kamery do zewnętrznego monitora. Musimy mieć możliwość podglądu na żywo tego,  

co sami będziemy rejestrować, chyba że będziemy mieli operatora kamery, który 

za nas wykadruje odpowiednio film i poprawi wszelkie niedociągnięcia związane 

z ulokowaniem nas w kadrze. Aparat fotograficzny nie spełni swojej roli, gdy będzie-

my nagrywać filmy powyżej 30 minut. Podczas tego procesu wytwarza się dużo 

ciepła które ogranicza możliwości tych urządzeń. Wówczas pozostaje nam tylko 

wybór kamery. Ten element sposobu pracy musimy również brać pod uwagę podczas 

wyboru sprzętu.
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Wybierz odpowiedni obiektyw
Możemy mieć najlepszy aparat, ale najważniejszy w efekcie jest obiektyw, którym 

robi się zdjęcie lub filmuje. Od niego zależy jakość materiału zapisanego na karcie 

pamięci. To obiektyw również w dużej mierze pozbawi nas uciążliwej korekty obra-

zu w postprodukcji. Wybierając „szkło”, którym filmujemy, zwracajmy uwagę na dwa 

elementy — jasność obiektywu oraz długość ogniskowej. Zacznijmy od ilości świa-

tła wpadającego do obiektywu. Im obiektyw jaśniejszy, tym jego cena jest wyższa. 

Dotyczy to szczególnie obiektywów o zmiennej ogniskowej (zoom), dlatego wybie-

rając szkło do wideo, możemy śmiało skorzystać z obiektywów stałoogniskowych. 

Dzięki temu nasz budżet nie ucierpi na zakupie. Kiedy obiektyw charakteryzuje się 

jasnością w przedziale 1.8-2.4, możemy mówić o jasnym szkle. Dzięki temu nawet 

w złych warunkach, bez odpowiedniego oświetlenia będziemy w stanie nagrać przy-

zwoity materiał. Ważnym atutem tych obiektywów jest świetny efekt głębi ostrości 

— rozmycia tła który będzie eksponował naszą osobę i maskował to, co jest za naszymi 

plecami. Wybieraj jasne obiektywy. Pozbędziesz się dzięki temu wielu problemów. 

Zatrzymajmy się nad ogniskową. Jej wartość wiąże się z kątem, jaki widzimy przez 

obiektyw. Im mniejsza wartość ogniskowej, tym kąt, jakim „patrzy” obiektyw, jest 

większy. Jeśli wartość jest mniejsza niż 35 milimetrów, mówimy o obiektywach 

szerokokątnych. Ich atutem jest możliwość rejestracji większego pola przy niewiel-

kiej odległości od obiektu. W małym pokoju na pewno docenimy to rozwiązanie, 

gdyż odległość między nagrywaną osobą a ostrym obiektem może wynosić zale-

dwie 25 cm. Minusem tego rozwiązania są zniekształcenia obrazu. Obiektywy  
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te „pogrubiają”, próbując złapać szeroki kadr. Tutaj podczas wyboru obiektywu suge-

ruję zbliżyć się do granicy 35 mm. Kolejną grupą obiektywów są szkła o ogniskowej 

pomiędzy 35 i 70 milimetrów. Mówimy tu o typie obiektywów standardowych. Ich 

zaletą jest naturalny obraz zbliżony do tego, który widzimy gołym okiem. Jednak 

minimalna odległość do łapania ostrości wydłuża się nawet do 85 cm. Musimy zatem 

podjąć decyzję, czy kosztem zniekształceń chcemy rejestrować większy obszar 

sceny, czy nagrywamy standardowymi szkłami, zachowując przy tym wymogi odle-

głości. Wybierając obiektyw, warto również zwrócić uwagę na to, czy posiada on 

wbudowaną stabilizację obrazu. Dzięki tej funkcji możemy minimalizować efekt 

poruszonego obrazu (rozmyty) który często pojawia się przy słabym oświetleniu.

Oświetlenie  
jest kluczem dobrego obrazu
Podstawowa zasada oświetlenia mówi, że powinniśmy skorzystać z trzech źródeł 

światła, aby odpowiednio przedstawić postać w filmie. Stosuje się wówczas oświetle-

nia: kluczowe, wypełniające i kontrowe. Pierwsze z wymienionych źródeł światła jest 

podstawą całego przedsięwzięcia. Zazwyczaj umieszcza się je nieco ponad obiektem 

kierując je w dół 30-45 stopni. Oświetlenie wypełniające stosujemy po przeciwnej 

stronie do światła kluczowego. Stawiamy je na wysokości oczu, jednak jego siła 
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powinna być nieco mniejsza (możemy zwyczajnie odsunąć to oświetlenie od obiek-

tu). Zadaniem tego światła jest eliminacja cieni, jakie pojawią się w efekcie oświetlenia 

kluczowego. Ostatni element to oświetlenie ulokowane z tyłu. Oświetlenie kontrowe 

odcina nas od tła, dając tym samym wyraźne rysy obiektu oraz gubiąc nieprzyjemne 

cienie. Jeśli używamy kilku źródeł światła, warto pamiętać, aby temperatura barw 

była taka sama. Nowoczesne lampy ledowe mają możliwość zmian tej wartości. 

Dlatego jeśli nagrywamy filmy, sugeruję wyłączyć zwykłe żarówki w pomieszcza-

niu i bazować jedynie na świetle generowanym przez lampy. Jeśli użyjemy „gołych” 

lamp, możemy mieć widoczny efekt odbić. Problem może się pojawić, gdy osoba 

nagrywana nosi okulary lub w tle występują obiekty odbijające światło. Wówczas 

warto się zastanowić na zamontowaniem lampy w softboxach, co zmiękczy i rozpra-

szy światło, dając tym samym równomierne wypełnienie przestrzeni.

Zadbaj  
o jakość dźwięku
Nic tak nie zirytuje Twoich widzów jak słaba jakość dźwięku. Myślę, że są w stanie 

wybaczyć bardziej mizerny przekaz wideo niż to, że podczas mówienia pojawiają się 

szumy i trzaski, a muzyczny podkład nakłada się na to, co chcesz powiedzieć. Jedno 

jest pewne, dźwięk nagrywany z wbudowanej kamery nie spełni twoich oczekiwań. 

Musisz zainwestować w mikrofon, który zminimalizuje nagrywanie zewnętrznych 
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dźwięków. Mamy dwie najbardziej ekonomiczne rozwiązania: mikrofon kierun-

kowy (również typu shotgun) lub mikrofon krawatowy przypinany do ubrania. 

Mikrofony krawatowe minimalizują szumy, gdyż znajdują się najbliżej ust. Z drugiej 

jednak strony jesteśmy ograniczeni ruchowo długością przewodu. Można oczywiście 

skorzystać z rozwiązań bezprzewodowych, ale tu znów pojawia się kwestia budżetu, 

jakim operujemy. Jestem zwolennikiem mikrofonów kierunkowych o charaktery-

styce superkardioidalnej oraz shotgun mocowanych w miejscu lamp błyskowych 

(na tak zwanej zimnej stopce). Mikrofony te zapewniają minimalizację nagrywa-

nych dźwięków z otoczenia, skupiając się na tym, co znajduje się z przodu i stamtąd 

przechwytują dźwięk. Mikrofony te dają swobodę ruchu i są stosunkowo tanie oraz 

proste w obsłudze.

Nie będziemy jednak wolni od nagrywania zakłóceń. Wówczas z pomocą przyjdą 

nam aplikacje odszumiające ścieżkę dźwiękową. Tutaj prym wiedzie iZotope, oferu-

jąc niemalże perfekcyjne wygładzanie wszelkich niedociągnięć. Co ważne, iZotope 

możemy użyć z poziomu Final Cuta, programu do edycji filmów. Wtyczki pozwalają 

jednym kliknięciem oczyścić nasz materiał dźwiękowy bez wychodzenia z głównej 

aplikacji, w której obrabiamy materiał wideo.

Statywy i głowice wideo
Wideo bez poruszeń to ważny element przyjemnego odbioru filmu. Musimy wypo-

sażyć się w odpowiedni statyw. Zwróćcie uwagę na jego nośność. Policzcie, ile waży 

wasz korpus i obiektyw. Niech lepiej udźwig statywu przekracza tę masę, bo może 
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za jakiś czas będziecie chcieli zmienić szkło lub dodać do aparatu mikrofon i oświe-

tlenie powieszone na klatce aparatu. Zwróćcie również uwagę na ilość sekcji, jakie 

posiada statyw. Im ma ich więcej, tym jest mniej stabilny, ale za to łatwiejszy do trans-

portowania. Warto przy tej okazji sprawdzić, czy kolumna statywu potrafi przenieść 

aparat do pozycji poziomej — zawisnąć nad przedmiotem. To ciekawa opcja zmie-

niająca perspektywę nagrywania filmu, z pewnością wielokrotnie się nam przyda. 

Do płynnego przemieszczania kamery zastosujmy głowicę wideo. Tutaj warte pole-

cenia są mechanizmy olejowe które stawiają płynny opór podczas ruchu kamerą, 

tym samym dając w efekcie spokojnie przemieszczany obraz wideo podczas ruchu 

kamery. Akcesoriów do rejestrowania wideo jest na rynku bardzo dużo. Zaczynając 

od sliderów, gimbali, stabilizatorów flycam, na sprzęcie typu follow focus kończąc. 

Można wybierać do woli, a ogranicza nas budżet, którym powinniśmy rozsądnie 

zarządzać. Zacznijmy naszą przygodę od dobrego statywu i głowicy wideo. Reszta 

potrzeb przyjdzie z czasem, gdy będziemy rozwijać nasz warsztat pracy.

Wideo jest doskonałą formą przekazu. Stawia przed nami nowe wyzwania, z który-

mi będziemy musieli się zmierzyć.

Powyższy tekst powstał na podstawie moich doświadczeń, jakich nabierałem przy 

początkach tworzenia kanału na YouTube. W czasie tej drogi popełniłem sporo 

błędów, kupiłem za dużo niepotrzebnego sprzętu, ale co ważne — uczyłem się, jak 

najlepiej tworzyć ciekawe materiały. Niech ten tekst pomoże Ci w przygotowaniu 

swojego małego studia bez konieczności wydania fortuny, a przy okazji da radość 

z nagrywania wyjątkowych produkcji.
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IMOVIE DLA IOS,  
CZYLI SUPERPRODUKCJA 
NA WAKACJACH
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Mogliście zauważyć, że lubię używać programów i usług dostarczanych z systema-

mi Apple. To samo dotyczy programów, które możemy za darmo pobrać z (Mac) App 

Store. Niestety wielu z nas ich nie docenia, czasem za sprawą Apple, bo nie zawsze 

należycie dbano o swoje dzieła. Ostatnio widać, że to się zmienia. iWork znów wrócił 

do łask i zyskał bardzo wiele przydatnych funkcji, a iMovie otrzymał wsparcie dla 

Metal i iPhone X. Choć zmiany nie są zbyt spektakularne i były lekko spóźnione,  

to są ważne.

Po co nam  
iMovie na wakacjach?
Podczas wypoczynku często chcemy uwiecznić nasze przygody lub inne atrakcje 

na zdjęciach i filmach. Niestety, często brakuje nam inwencji, aby nasze nagrania 

przygotować w atrakcyjny sposób. Nie ma nic nudniejszego niż 5-minutowy film, 

podczas którego tylko chwilami coś się dzieje.

A przecież i na urlopie zdarzają się dni deszczowe, które można lepiej spożytkować, 

niż przesiadując w barze przy piwie. Zwłaszcza że wszystko, czego potrzebuje-

my, aby stworzyć superprodukcję filmową, mamy lub możemy mieć przy sobie. 

Wystarczy iPhone (lub iPad) i iMovie.
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Jak się za to zabrać?
Uruchomić iMovie! Program ma dostęp do naszych zdjęć i filmów, ale warto zazna-

czyć, że również do tych zapisanych w iCloud drive. Oznacza to, że łatwo dodamy  

do projektu elementy z naszego komputera. Oczywiście jeżeli mamy włączony 

w nim iCloud Drive.

Po uruchomieniu iMovie pokaże nam zachowane w  nim projekty ( jeżeli są).  

Za pomocą plusa możemy zacząć nowe dzieło. I tu mamy niespodziankę. iMovie 

posiada dwa tryby pracy: Film i Zwiastun.

Film pozwala na klasyczny montaż klipów, a Zwiastun na wyprodukowanie mniej 

więcej minutowego filmu, który jeżeli wszystko zrobimy zgodnie z zaleceniami, 

spowoduje opad szczęki u oglądających. Ponieważ zależy nam na efekcie, skoncen-

trujemy się na zwiastunach.

W tym trybie Apple przygotował dla nas kilka gotowych scenariuszy na różne 

okoliczności. Mamy coś odpowiedniego dla opowieści, dla filmów akcji podnoszą-

cych poziom adrenaliny, a także scenariusz pod łzawe historie oraz „zapowiedzi” 

filmów podróżniczych, a nawet horrorów. Na zwiastun i jego superefekt składają 

się: odpowiednia muzyka, dokładnie rozpisane sceny oraz dobrze dobrane napisy 

i przejścia.

Przy wybieraniu odpowiedniego motywu naszego „zwiastuna” musimy zwracać 

uwagę na liczbę osób występujących w filmie. W niektórych motywach nie ma to 

znaczenia, inne są zrobione konkretnie dla dwóch osób, a w jeszcze innych możemy 

wybrać od 2 do 6 bohaterów. Po wybraniu motywu iMovie poprosi o uzupełnienie 

informacji, jak tytuł, kto odpowiada za film itp. W zwiastunach wieloosobowych 
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dodatkowo podajemy dane osób w nich występujących i ich płeć. Odpowiedni algo-

rytm wykorzysta to przy montażu.

Teraz zaczyna się najważniejszy etap. Dostajemy rozpiskę scen, do których musimy 

dopasować fragmenty naszych klipów. W puste miejsca opisane jako „zbliżenie” 

„akcja” „krajobraz” „plan średni” „plan szeroki” „grupa” musimy dobrać odpowiedni 

fragment filmu. Pomagają w tym rysunki objaśniające scenę. Aby osiągnąć dobry 

efekt, należy trzymać się tych zaleceń i nie kombinować, bo konstrukcja scena-

riusza rozjedzie się z akcentami muzycznymi, gdy np. w miejscu akcji umieścimy 

spokojny pejzaż. Na tym etapie dobrze jest też zmienić napisy z proponowanych 

na nasze, bardziej pasujące do treści filmu. Tu również dobrze jest sugerować się 

charakterem podpowiedzi. Poza filmami możemy użyć zdjęć wzbogaconych efek-

tem „Ken Burns” lub nieruchomych. Po wstępnym montażu należy skontrolować 

efekt. Z pewnością będą potrzebne dalsze poprawki. Dla uzyskania największego 

wrażenia można bardzo precyzyjnie wybrać fragmenty filmów (przesunąć ramkę 

czasową) w edytorze wycinania i włączyć dźwięk z naszego ujęcia (jeżeli wpasuje 

się w całość). Film możemy upiększyć efektami wideo, spowolnić, przyśpieszyć itp. 

Choć jesteśmy ograniczeni ramami scenariusza, to nadal mamy bardzo duże pole 

do popisu.

Jeżeli trzymaliśmy się planu i poświęciliśmy trochę czasu na dobre dobranie scen 

i ich precyzyjne ustawienie, mamy gwarancję efektu, nawet wśród osób, które 

słyszały o iMovie. „Zwiastuny” zostały do iMovie wprowadzone jeszcze za życia 

Jobsa i znany jest fakt, że wymusił on nagranie ścieżek dźwiękowych przez jedną 

z najlepszych orkiestr ilustrujących filmy. Nagrania odbyły się w Londynie. Wrażenie 

naprawdę może być niesamowite.Gotowy film możemy wyeksportować w pożą-

danym formacie i zapisać w Zdjęciach, Plikach i stamtąd udostępnić lub przesłać  

od razu do wybranej aplikacji, np. You Tube.

Miłego montowania!
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DLACZEGO WYBRAŁEM 
FINAL CUT PRO X
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Jeśli poważnie myślisz  
o tworzeniu filmów, musisz mieć  
do tego odpowiednie narzędzie
Najlepiej takie, które daje Ci nieskrępowane możliwości twórcze. Final Cut Pro X 

ma w sobie wiele elementów, które pozwalają skupić się na tworzeniu, zamiast 

na zmaganiach z techniczną stroną postprodukcji. Aplikacja Apple jest dla mnie 

doskonałym połączeniem możliwości i prostoty obsługi. Nieczęsto takie zestawie-

nia zdarzają się w profesjonalnych programach. Atutów, jakie cechują Final Cut Pro 

X, jest znacznie więcej i właśnie chcę Cię przekonać, że jest to najlepszy program 

na rynku do tworzenia filmów.
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1. Tanie  
oprogramowanie
W 2011 Apple podjęło zaskakującą decyzję — znacznie obniżono cenę Final Cut Pro 

X. Zamiast 1000 dolarów należało za niego zapłacić 300 dolarów. Dziś w Polsce 

przyjdzie nam wydać 1399,99 zł. Początki tych przemian może nie były łatwe,  

bo wiele osób narzekało na brak różnych funkcji z poprzedniej wersji oprogra-

mowania. Kiedy na rynku mamy Final Cuta w wersji 10.4.4, nie słychać głosów 

rozczarowania. Uzupełniono braki i poprawiono wiele błędów. Tak bogatego w możli-

wości programu w tak przystępnej cenie trudno szukać na rynku. Adobe ze swoim 

Premier wymaga od nas miesięcznego abonamentu. Podobnie Media Composer  

od Avid. Jeśli szukamy aplikacji, która jest pozycjonowana na rynku wśród profe-

sjonalnych narzędzi do edycji wideo, to tańszej opcji niż Final Cut Pro X nie ma.
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2. Stwórz wyjątkowy film…  
jednym kliknięciem  
dzięki wtyczkom motionVFX
Wyjątkowe elementy wideo wyróżnią nasze produkcje na tle innych filmów. Final 

Cut obsługuje zewnętrzne wtyczki, które dosłownie jednym kliknięciem odmie-

nią nasz materiał filmowy. Doskonałe rozwiązania proponuje firma motionVFX, 

z której produktów korzystam od początku pracy z Final Cutem. Posiadają boga-

ty zestaw darmowych dodatków i oferują jedne z najbardziej zaawansowanych 

wtyczek do zarządzania refleksami świetlnymi (mFlare2), przejściami (mTransition 

Zoom) i kolorami (mLUT Film Lab). Ich produkty charakteryzują się prostą obsługą 

i nieograniczonymi możliwościami upiększania naszych filmów.

Witryna motionVFX — www.motionvfx.com.

http://www.motionvfx.com
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3. Znasz iMovie?  
Znasz Final Cut Pro X
Chyba każdy z nas sięgał po aplikację do kręcenia rodzinnych filmów — iMovie. 

Ten program ma w sobie ogromny potencjał i jest dostarczany za darmo do każde-

go komputera Apple. Uwierz mi, że jeśli robiłeś filmy w iMovie, to bardzo płynnie 

przejdziesz do tworzenia materiału wideo w Final Cut Pro X. Rozmieszczenie menu, 

układ okien, sterowanie linią czasu — te wszystkie podstawowe elementy masz już 

opanowane. Tym bardziej z łatwością przyjdzie Ci poznać kolejne możliwości, jakie 

drzemią w Final Cut Pro X. Będziesz miał wrażenie, że obcujesz z mocno rozbudo-

wanym iMovie, co jest ogromnym atutem w procesie wchodzenia w świat nowego 

środowiska pracy. Z drugiej strony gwarantuję Ci, że jeśli z niewyjaśnionych przy-

czyn pominąłeś darmową aplikację do wideo, to Final Cut 10.4 bardzo pozytywnie 

Cię zaskoczy łatwością obsługi.
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4. Doskonała  
integracja z macOS
Apple dba, aby wszystkie elementy jego środowiska optymalnie współgrały. 

W tworzonych projektach wideo możemy umieszczać ścieżki dźwiękowe i zdjęcia. 

Wszystkie te elementy publikujemy za pomocą Inspektora Multimediów zintegrowa-

nego z aplikacjami Zdjęcia, iTunes i Logic Pro. Takie rozwiązanie pozwala utrzymać 

porządek w całym projekcie poprzez grupowanie zdjęć w odpowiednie albumy oraz 

dźwięków w playlisty. Jeśli nasza biblioteka synchronizuje się z chmurą, to w łatwy 

sposób uzupełnimy jej elementy o zdjęcia i filmy robione iPhone’em lub iPadem. 

Nasze kadry natychmiast pojawią się w bibliotece Zdjęć, skąd już błyskawicznie 

umieścimy je w naszym materiale wideo.
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5. Zaskakująco wydajny  
(na starych komputerach)
Final Cut Pro X „szyty” jest pod komputery Apple. Jego wydajność zaskakuje tak 

samo jak wymagania sprzętowe. Program będziemy mogli uruchomić na kompute-

rach, które mają zaledwie 4 GB pamięci RAM. Drugim wymogiem jest odpowiednia 

karta graficzna wspierająca technologię OpenCL. Jeśli zastanawiasz się, czy Twój 

komputer udźwignie takie wymogi, to pozwolę sobie zgadywać i powiedzieć „tak”. 

Komputery produkowane od 2009 powinny spełnić te minimalne wymogi. Jeśli 

będziesz chciał pracować z materiałem 4K, musisz wyposażyć się w 8 GB pamię-

ci RAM. Final Cut Pro X zaskoczy Cię płynnym podglądem treści na linii czasu. 

Docenisz również renderowanie w tle, które pozwoli Ci pracować nad projektem 

już w chwili gdy film jest eksportowany.
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6. Pracuj  
na wielu komputerach
Masz wiele możliwości pracy nad materiałem wideo. Pierwszą fazę postprodukcji 

możesz wykonać na laptopie, wybierając najciekawsze klipy. Kiedy jednak składasz 

już wszystko w całość, potrzebujesz przestrzeni do zarządzania projektem. Nic nie 

przeszkadza, abyś przeniósł pracę z Final Cut Pro X na drugi komputer. Razem z wiel-

ką obniżką ceny, o której wspomniałem wcześniej, zmieniono jeszcze jeden ważny 

element Final Cuta — sposób jego dystrybucji z pudełkowej na cyfrową. Program 

umieszczono w zintegrowanym z macOS sklepie Mac App Store, gdzie wygodnie 

możemy kupować programy bez szukania ich w internecie. Przy tej okazji Apple 

pozwoliło nam korzystać z oprogramowania na wielu komputerach. Co więcej, Final 

Cut Pro X możemy użyczyć tym, którzy są w naszej chmurze rodzinnej
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7. Obsługa  
projektów z iOS
Final Cut Pro X to również świetne narzędzie dla fanów kręcenia filmów iPhone’em. 

Ostatnie aktualizacje pozwalają nam edytować projekty wideo, jakie zaczęliśmy 

tworzyć w mobilnej wersji iMovie. Dzięki tej funkcji będziemy mogli znacznie rozbu-

dowywać materiały wideo nagrywane telefonem. Filmy, które do tej pory mieliśmy 

na urządzeniach z iOS, będą mogły również stać się elementami innych, więk-

szych produkcji, nad którymi pracujemy. Opcja szczególnie spodoba się mobilnym 

twórcom, tym, którzy tworzą wideoblogi i wstępnie edytują je w trasie bez udziału 

komputera.
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8. Wszystko  
pod kontrolą Touch Bara
Posiadacze MacBooka Pro z Touch Barem całkowicie zmienią swoje przyzwyczaje-

nia w pracy. Apple oddało twórcom wideo możliwość błyskawicznego dotarcia do 

najważniejszych narzędzi postprodukcji prosto z aktywnego paska narzędzi znaj-

dującego się nad klawiaturą nowych laptopów. Nie musimy już pamiętać skrótów 

klawiaturowych czy biegać po menu, szukając odpowiednich narzędzi. Natychmiast 

będziemy w stanie wybrać funkcje Trim, Blade czy Zoom, tak przydatne podczas 

montowana wideo. Do tego dochodzi świetna wizualizacja Timeline’u na Touch 

Bar. Widzimy wszystkie elementy naszej „układanki”, dzięki czemu łatwo będziemy 

się poruszać po całym projekcie filmu.
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9. Mały rozmiar  
filmów w świetnej jakości
Masz pełną kontrolę nad tym, jak ostatecznie Twój film będzie wyglądał. Dodatkowa 

aplikacja — Compressor — współpracuje z Final Cut Pro X, dając nam możliwość 

dopasowania każdego elementu kompresji filmu. Możemy skorzystać z przygotowa-

nych już wzorców z odpowiednio ustalonymi parametrami wideo i audio. Co jednak 

ważne, sami będziemy mogli zadecydować o wielkości klatki, próbkowaniu, ilości 

klatek na sekundę, systemie kolorów, jakości dźwięku i wielu innych parametrach, 

które pozwolą nam zoptymalizować rozmiar plików wideo. Program pozwala nam 

ustalić rozdziały i wyciągać sam dźwięk lub obraz z filmów. Nic nie stoi na prze-

szkodzie, aby zrobić również animowanego GIF-a. Zdefiniowane profile kompresji 

możemy przenieść do Final Cuta, aby jednym kliknięciem wyrenderować nasz film.
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FILMY 
NAKRĘCONE IPHONEM
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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iPhone w roli kamery okazał się narzędziem, po które nadzwyczaj często sięgają 

profesjonaliści. Jeszcze nie tak dawno szokowały nas reklamy filmowane w cało-

ści za pomocą iPhone’a czy inne „krótkie formy”. Obecnie jednak nie powinny 

nas zaskakiwać informacje o produkcjach pełnometrażowych, i to wielokrotnie 

nagradzanych.

Niepoczytalna  
(Unsane) 2018
Widziałem w kilku recenzjach tytuł tego filmu zmieniony na „iNsane”. Nie bez 

powodu. Znany „oskarowy” reżyser Steven Soderbergh cały film nakręcił za pomo-

cą iPhone’a 7 Plus. „Niepoczytalna” to thriller medyczny z udziałem Claire Foy. 

Opowiada o kobiecie, która jest przekonana, że ma prześladowcę, jednak przez 

psychologa i lekarzy zostaje skierowana do zamkniętego zakładu psychiatrycznego 

wbrew swojej woli.

Należy zwrócić uwagę, że Soderbergh nie musiał korzystać z iPhone’a z powo-

du braku środków. Choć użycie iPhone’a pozwoliło zrealizować zdjęcia do filmu  

w 10 dni, to nie oszczędności były istotne. Reżyser zdecydował się na użycie smart-

fona, aby uzyskać bezpośredni kontakt z aktorami, bez „metrów” sprzętu zwykle 

oddzielającego reżysera i operatora od sceny.
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Mandarynka  
(Tangerine) 2015
Trzy iPhone’y 5s posłużyły do nakręcenia offowego, pełnometrażowego filmu, który 

trwa 88 minut. „Mandarynka” to tragikomedia opowiadająca o transseksualnych 

koleżankach, szukających chłopaka jednej z nich, aby zemścić się za jego zdra-

dy z naturalną kobietą. Produkcja cieszyła się uznaniem na festiwalach filmów 

niezależnych.

Sugar Man  
(Searching for Sugar Man) 2012
Można powiedzieć, że ten dokument nie zostałby nagrodzony Oscarem i BAFTA, 

gdyby nie iPhone, i to z prozaicznego powodu: nie udałoby się go dokończyć. Film 

opowiada o fanach Sixto Rodrigueza, którzy w latach 90. XX w. usiłowali odszu-

kać informacje na temat jego śmierci. Cały film miał być kręcony kamerą 8 mm,  

jednak nie wystarczyło na to funduszy. Projekt uratował iPhone z aplikacją „8mm 

Vintage Camera”.

I Play with the Phrase  
Each Other 2013
Kolejny doceniony przez krytyków film. Produkcja zdobyła nagrodę specjalną jury 

na festiwalu Slamdance w 2014. Otrzymała również przychylne recenzje krytyków, 

którzy docenili ją za humor. Film nie tylko powstał za pomocą iPhone’ów, ale wiele 

smartfonów Apple jest w nim pokazanych. Prawie przez cały czas na ekranie widzi-

my osoby rozmawiające przez telefon.

Uneasy Lies the Mind 2014
Wiedzieliście, że istnieje festiwal filmów zrobionych za pomocą iPhone’a? Ja nie 

wiedziałem, dopóki nie trafiłem na „Uneasy Lies the Mind”. Ta produkcja zdobyła 

główną nagrodę na The iPhone Film Festival w 2014 roku. Pełnometrażowa produk-

cja to thriller, którego akcja dzieje się w zimowym domku. Jedna z przebywających 

tam osób zaczyna odchodzić od zmysłów.

To tylko subiektywnie dobrane pięć tytułów z pokaźnej kolekcji filmów w całości 

lub części „nakręconych” za pomocą iPhone’ów. Mam nadzieję, że ich różnorodność 

gatunków, długości, poruszanych tematów i stylistyki zachęci Was do własnych 

śmiałych eksperymentów filmowych. Może niebawem na „The iPhone Film Festival” 

zobaczymy polskie produkcje?
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Miłość od…  
drugiego wejrzenia
Rok temu przy jakiejś promocji pobrałem tę pozycję na swoje iUrządzenia, ale mimo 

dobrych recenzji w App Store jakoś nie mogłem się przemóc. Raz ją uruchomiłem, 

coś nie przypadło mi do gustu albo nie miałem czasu i ją wyłączyłem. Niesłusznie. 

Odkopawszy ją ostatnio wśród setek aplikacji na iPadzie, postanowiłem dać jej drugą 

szansę i, co tu dużo mówić, zakochałem się w niej.

Fabuła
Jest prosta i prawdę mówiąc dosyć sztampowa. To raczej stwierdzenie niż zarzut,  

bo nie fabułą ta gra stoi. Nova, przyjaciółka-robot głównego bohatera o imieniu 

Kosmo, w wyniku wypadku zostaje rozłożona na części pierwsze, które zostają 

rozrzucone po różnych planetach. Naszym zadaniem jest te części odnaleźć. I to by 

było w zasadzie tyle, bo raz, że więcej nie ma (ciężko by było, skoro o historii dowia-

dujemy się z krótkich komiksowych obrazków co kilka plansz), a dwa, że więcej nie 

potrzeba.

Ocena fabuły 3/5
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Rozgrywka
Zdecydowanie mocny punkt produkcji. Naszym zadaniem jest poruszanie się Kosmo 

i wydawanie mu poleceń interakcji z innymi postaciami i otoczeniem. Przy tym,  

by zastosować przedmiot, nie trzeba go wcześniej wybierać z „plecaka”, co zaliczam 

na plus, bo nie komplikuje niepotrzebnie gry i zmniejsza groźbę utknięcia.

Aby osiągnąć nasz cel, jakim jest odnalezienie części Novy na każdym poziomie 

(których jest ok. 30), musimy rozwiązywać różne zagadki środowiskowe. Początkowo 

są one proste i mają za zadanie wprowadzić nas w mechanikę gry, później robią 

się one nieco trudniejsze. Plusem jest to, że jakkolwiek świat gry jest miejscami 

dosyć surrealistyczny, to same zagadki są raczej przystępne i logiczne.

Dla nieco bardziej wytrwałych na każdym poziomie są też dwie lub trzy znajdźki.

Jeżeli mam jakieś zastrzeżenie, to takie, że czasami chciałoby się, by nasza postać 

nieco szybciej się poruszała. Ale to drobiazg.

Ocena rozgrywki: 4+/5
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Grafika
Absolutnie śliczna. Każda plansza jest inna i ma swój charakter. Cieszy, że twór-

cy nie wybrali drogi recyclingu lokacji — bardzo to uprzyjemnia obcowanie z grą. 

Każda z nich jest pieczołowicie zaprojektowana i ma zdecydowanie swój charakter 

(i własne mechaniki). Również napotykane postacie nie zawodzą.

Ogólnie produkcja jest ucztą dla oczu. Warto w nią zagrać na iPadzie, by w pełni 

docenić kunszt i rzemiosło twórców. Jak dla mnie — arcydzieło. Dodatkowym 

plusem dwuwymiarowej grafiki jest stosunkowo niewielkie zużycie energii. Na plus 

zaliczam także to, że mimo upływu kilku lat od premiery gra została przystosowana 

do iPhone’a X.

Ocena grafiki 5/5

Dźwięk
Zgrabnie uzupełnia grafikę. W tytuł warto grać na słuchawkach, najlepiej we w miarę 

wyciszonym pokoju. Nie ma tutaj utworów, które zapadają w pamięć, ale muzyka 

i dźwięki niosą spory ładunek emocjonalny, co wydatnie zwiększa imersję w świecie 
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gry. Oczywiście wszystko jest świetnie dopracowane i doskonale współgra z wyda-

rzeniami na ekranie.

Ocena dźwięku: 4+/5

Podsumowanie
Love You To Bits to, moim skromnym zdaniem, absolutna elita wśród gier mobilnych. 

Mimo pewnych drobnych niedociągnięć jest to tytuł świetny, z którym każdy powi-

nien się zapoznać. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to jest to brak polskiego 

tłumaczenia. Nie ma on wielkiego znaczenia, bo w grze czytania praktycznie nie 

ma. Wyznaczona przez twórców cena 18,99 złotych jest zdecydowanie uczciwa.

Tytuł polecam zarówno tym bardziej, jak i mniej doświadczonym graczom. Ci pierw-

si zachwycą się ślicznym wykonaniem, dla tych drugich ważna będzie przystępność 

i nienadmierna komplikacja.

WITRYNA

CE
CH

YLove You To Bits

18,99 zł

Gra w App Store

 + Grafika
 + Rozgrywka
 + Klimat

 − Brak tłumaczenia
 − Przydałoby się więcej 
poziomów ;-)

NAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/pl/app/love-you-to-bits/id941057494?mt=8
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FileMakera używam niemal od pierwszych moich kontaktów z komputerami Apple, 

a historia programu sięga jeszcze dalej, bo aż do 1985 roku. Jakiś czas temu FileMaker 

(firma zależna od Apple), zdecydował się na zmianę nazewnictwa swoich produk-

tów. Teraz jest to Platforma FileMaker i nie ma w tym nic na wyrost.

Co to jest FileMaker?
Kiedyś wystarczyło użyć określenia „baza danych”. Jednak obecnie byłoby to zdecy-

dowanie krzywdzące. FileMaker to komplet aplikacji pozwalający na tworzenie 

własnych „rozwiązań”, czyli kompletnych systemów do gromadzenia, przetwarza-

nia i udostępniania treści oraz danych.

Brzmi to groźnie, ale wcale takie nie jest. Po prostu, jeżeli chcemy mieć własny 

system do obsługi sprzedaży, serwisu, wypożyczalni, przyjmowania zgłoszeń, dla 

recepcji, przychodni, naukowej pracowni badawczej, kiosku informacyjnego, porta-

lu WWW czy po prostu katalogowania domowych kolekcji, FileMaker będzie idealny.

To nie koniec. FileMaker zadziała na macOS, Windows i iOS, a za pomocą WWW 

(wymaga serwera) na większości innych platform. Nadaje się do tworzenia pojedyn-

czych jednostanowiskowych aplikacji oraz rozbudowanych sieciowych systemów. 

Nie ważne, czy dla jednej pracującej raz na miejscu, a czasem w terenie osoby, czy 

dla kilkuset pracowników stacjonarnych i mobilnych. Potęgą platformy FileMaker 
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jest elastyczność. Rozwiązanie, które zrobiliśmy na własne skromne potrzeby, łatwo 

i samodzielnie rozbudujemy tak, że sprosta wymaganiom nawet dużej korporacji.

Nowa wersja FileMaker 17
Siedemnastka to wspaniała okazja, by zacząć przygodę z FileMakerem. Jednak obyci 

z platformą użytkownicy i deweloperzy również docenią wprowadzone nowości, 

bo znacznie przyśpieszają i ułatwiają one pracę.

Oto nowości, które  
przykuły moją uwagę najbardziej
Wersja „advanced” w standardzie. Teraz każda licencja na FileMakera pozwala 

korzystać z zaawansowanych funkcji deweloperskich. Wystarczy, że włączymy do 

nich dostęp w ustawieniach aplikacji.

Tabele dodatkowe. Ten „drobiazg” zdecydowanie ułatwi start i rozbudowę istnie-

jących aplikacji. Tak jak do tej pory, mamy do dyspozycji kilkanaście przykładów 
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i rozwiązań startowych. Wszędzie możemy skorzystać z „Nowej tabeli dodatkowej”. 

W ten sposób do projektu dodajemy tabelę wprost podczas edycji układu interfej-

su. Nie musimy przechodzić do panelu zarządzania tabelami. Do wyboru jest spora 

liczba edytowalnych „gotowców”, a tabela od razu jest wyposażona w przydatne 

pola dodatkowe (klucz, konto i czas utworzenia oraz modyfikacji). To nie koniec! 

W układzie pojawią się też przyciski do dodawania nowych rekordów z tej tabeli 

i zarządzania nimi. To jest aż zbyt proste.

Widok „Master — Detail”. Jest to znany z wielu aplikacji m.in. na iOS sposób przed-

stawiania danych. Po lewej lista, po prawej szczegóły wybranego z listy elementu. 

Teraz możemy w ten sposób budować układy w FileMaker 17. Samo tworzenie ukła-

dów jest prostsze dzięki ulepszeniom w edytorze.

Potęga urządzeń mobilnych. Dzięki darmowej aplikacji FileMaker Go możemy 

z iPhone’a lub iPada łączyć się do serwera FileMaker (w ograniczonym zakresie 

może nim być zwykła wersja FileMaker Pro Advanced) lub uruchamiać skopiowa-

ne na iUrządzenie „rozwiązania”, czyli pliki z FileMakera. Teraz mają one dostęp 

do sensorów urządzenia. Automatycznie można pobrać do odpowiednich pól 

bazy: pozycje, wskazania kompasu, ciśnienie, wysokość, szybkość, ilość kroków 

w  określonym czasie, stan baterii i  dane z  przyśpieszeniomierza. Od dawna 

możemy już korzystać z aparatu i używać go jako skanera kodów kreskowych 

i QR. W wersji 17 doszły jeszcze lokalne powiadomienia np. o terminach spotkań  

i autouzupełnianie pól.
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Nowości jest znacznie więcej. Znajdziecie ich opis na stronie: Co nowego. Korzystaj 
z nowatorskich możliwości platformy FileMaker 17.

A! Zapomniałbym dodać, że teraz mamy więcej czasu na to, aby sprawdzić przydat-

ność FileMakera. Testowa licencja działa przez 45 dni.

Co się składa na platformę FileMaker?
Podstawową aplikacją do tworzenia i używania rozwiązań Filemakerowych jest 

obecnie FileMaker Advanced Pro. To program na macOS lub Windows. Może ona 

być również jednocześnie prostym serwerem dla małych grup (do 5 użytkowników).  

Do takiego serwera mogą się łączyć inne aplikacje desktopowe, ale i mobilne FileMaker 

Go. Pozwala on również na generowanie samodzielnych aplikacji z przygotowanym 

przez nas „rozwiązaniem”, które są jednak pozbawione funkcji sieciowych. Tak jest 

robiony mój Faqt.

Licencje na więcej niż 5 stanowisk zawierają również FileMaker Serwer. Poza 

wspomnianymi wyżej funkcjami pozwala na „serwowanie” naszych aplikacji dla 

przeglądarek WWW. Wtedy użytkownicy nie muszą używać programów FileMaker. 

Wersja 17 serwera wprowadza również pełne wsparcie dla Data API. Umożliwia to 

dostęp do zasobów baz FileMakera przez REST API i JSON z dowolnych innych 

aplikacji czy systemów nawet IoT.

https://www.filemaker.com/pl/products/whats-new.html#home
https://www.filemaker.com/pl/products/whats-new.html#home
http://faqt.pl
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Dodam jeszcze, że FileMaker może współpracować z systemami baz danych SQL, 

wymieniając dane w obu kierunkach. Pozwala to na szybką integrację z już istnie-

jącymi, ale skomplikowanymi w obsłudze, zarządzaniu i rozbudowie systemami. 

Z FileMaker będzie to łatwiejsze.

Jak zacząć?
Szybko! Po prostu ściągamy wersję próbną i zaczynamy realizować własny pomysł 

na system z pomocą gotowych przykładów i rozwiązań startowych.

W FileMaker możemy jak w każdym systemie bazodanowym, korzystać z tabel. 

Pola w tabelach mogą przechowywać wartości numeryczne, tekstowe, czasu oraz 

dowolne treści binarne (obrazki, filmy, dźwięki, dokumenty). Do tego mamy pola 

obliczeniowe, których wynikiem może być tekst, liczba, data czy dane binarne.  

To daje naprawdę ogromną swobodę projektowania. Dochodzą jeszcze pola sumu-

jące bardzo przydatne przy wszelkich zestawieniach. W polach obliczeniowych 

możemy korzystać ze wspomnianych już danych z sensorów urządzeń mobilnych 

oraz bardzo wielu informacji z systemu. Na polach możemy wykonywać skompliko-

wane operacje, tworzyć listy, wycinać kawałki tekstu. Pola mogą być też wielokrotne 

— wtedy zachowują się jak znane programistom tablice (Array). Do tego dochodzą 

zmienne lokalne i globalne.

W FileMakerze bardzo wielu operacji można dokonać za pomocą relacji pomię-

dzy tabelami. Mogą być one bardzo złożone. Jednak gdy czegoś nie da się obsłużyć 
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relacjami, to z pomocą przychodzą skrypty. W prosty sposób układamy kolejne kroki, 

jakie powinien wykonać program. Możemy używać warunków, pętli, wspomnianych 

zmiennych, wyświetlać komunikaty, prosić użytkownika o podanie dodatkowych 

danych czy dokonanie wyboru. Możliwości są ogromne i, co najważniejsze, są one 

łatwo przyswajalne nawet dla osób bez przygotowania programistycznego.

To, co wymieniłem, może wydawać się skomplikowane, ale aby zacząć tworzyć 

własną aplikację, wcale nie musimy z tego korzystać. Wystarczą na początek wspo-

mniane „rozwiązana startowe” i załączone do programu przykłady oraz filmy 

instruktażowe.

Mój wewnętrzny system zamówień w FileMakerze rozwijam od 10 lat, dodając kolej-

ne elementy w miarę potrzeb. Niestraszne mi były podwyżki VAT czy zmiana profilu 

firmy. A na ostatnie zamieszanie z RODO stworzyłem w ciągu 5 minut „lekarstwo” 

w postaci skryptu do wysyłania spersonalizowanego mailingu bez zapychania serwe-

rów. Podejrzewam, że osoba początkująca poradziłaby sobie w godzinę, wliczając 

w to czas na wyszukanie w internecie podpowiedzi oraz obejrzenie instruktaży.

Nieważne, czy potrzebny jest Wam system do zarządzania „wszystkim” w potężnej 

korporacji, gdzie kapryśni szefowie co chwila zmieniają wytyczne, czy potrzebu-

jecie zapanować tylko nad domowym księgozbiorem. Platforma FileMaker jest 

zdecydowanie warta wzięcia pod rozwagę.

WITRYNA

CE
CH

YFileMaker Pro 17  
Advanced PL

2 463,00 zł z VAT

www.cortland.pl

 + Szybkość wdrożenia
 + Brak konieczności posiadania zaawanso-

wanej wiedzy
 + Olbrzymia skalowalność
 + Dostępność na wiele platform

 − Dość wysoka „cena 
wejścia”NAZWA

CENA

OCENA

https://www.cortland.pl/filemaker-pro-17-advanced-pl-licencja-elektroniczna.html
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Systemowy menedżer plików dla macOS to bardzo dobre narzędzie i jest ono dla 

wielu użytkowników zupełnie wystarczające. Są jednak na rynku programy, które 

dysponują znacznie szerszą paletą możliwości, jakich nie znajdziemy w popular-

nym Finderze. Jednym z nich jest produkt firmy Cocoatech o nazwie PathFinder.

PathFinder to program ze sporym bagażem doświadczeń. Funkcjonuje na rynku już 

od ponad 17 lat, czyli praktycznie od początków OS X, i stale cieszy się uznaniem 

użytkowników. Wszystko zaczęło się jak zwykle… od potrzeby. Podczas przejścia 

ze starego MacOS (System 9) na OS X ówczesny Apple Finder stracił kilka funkcji, 

to zmotywowało twórców do stworzenia własnego menedżera plików, wówczas 

zwanego SNAX. Dziś nazywa się PathFinder i jego niedawno opublikowaną wersję 

numer 8 chciałbym Wam przedstawić.

Już na pierwszy rzut oka PathFinder 8
 to duża i złożona aplikacja. Jej interfejs przy pierwszym kontakcie może się wyda-

wać przytłaczający. Jednak po zapoznaniu się z programem szybko odnajdujemy 

się w jego układzie. 

Nowością w wersji 8 są moduły i to wokół nich kręcą się wszystkie zmiany w progra-

mie. Producent zmodernizował także lekko interfejs programu, by przystawał do 

najnowszych trendów. Może to zwykłe czepialstwo, ale nie jest on dla mnie wzorem 
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doskonale zaprojektowanej aplikacji. No dobrze, wróćmy do modułów.

Tak naprawdę nie jest to wielka nowość, gdyż poprzednie wersje również z nich 

korzystały, ale wówczas moduły nie dawały tak dużych możliwości jak obecnie. 

Teraz dostajemy do wyboru 21 różnych modułów. Znajdziemy tu moduł z atrybu-

tami plików, paskiem bocznym, CoverFlow, podglądem, śmietnikiem czy nawet 

terminalem lub oknem GIT-a. Nieźle jak na menedżera plików.

Okna modułów możemy  
umieszczać praktycznie wszędzie
Dzięki temu okno programu staje się dla nas płótnem do wypełnienia modułami. 

Na dodatek każdy z nich możemy umiejscowić tam, gdzie chcemy. Pozwalają się 

rozciągać i jest to bardzo przydatna funkcjonalność, gdyż w jednym pasku może-

my zmieścić kilka modułów, np. terminal, GIT-a i uruchomione aplikacje. Możemy 

je lokować w poziomie i pionie. Co nam to daje? Pozwala doskonale zorganizować 

przestrzeń roboczą, dostosować ją do naszych potrzeb i mieć wszystko pod ręką. 

Wtedy praca z plikami jest bardzo wygodna i w pełni kontrolujemy sytuację.  

Początkowo podchodziłem do tematu modułów bardzo sceptycznie i zastanawiałem 

się, czy wydanie nowej wersji tylko z taką funkcjonalnością ma jakikolwiek sens. 
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Tym bardziej, że sama aktualizacja z wersji 7 do 8 to wydatek rzędu 20 $. Jednak 

po kilku dniach zabawy z modułami nie wyobrażałem sobie, że mogłoby ich nie 

być. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie. Gdy tylko odpowiednio dopasujemy 

moduły do naszych potrzeb, wszystko znajdzie się nagle na swoim miejscu. To nie 

ma prawa się nie udać.

W tym momencie mógłbym zakończyć tę krótką recenzję, ponieważ więcej widocz-

nych nowinek (oprócz zmian „pod maską”) w wersji 8 nie doświadczyłem. Jednak 

warto naświetlić naszym czytelnikom, którzy nie znają poprzednich wersji progra-

mu, jego pozostałe możliwości. Bo, jak wcześniej wspomniałem, nie jest to zwykły 

menedżer plików. 

PathFinder to szybki i stabilny program, który pozwala nam panować nad naszą 

pracą z plikami, zwłaszcza przy operacjach z większą ich ilością, co nie zawsze 

jest oczywiste w systemowym menedżerze. Pozwala na widok drzewa naszych 

plików i folderów w dwóch oknach, pracę ze skrótami klawiaturowymi oraz posiada 

wsparcie dla DropBoxa. Warto wspomnieć też o jeszcze kilku jego bardzo ważnych 

możliwościach. Pierwszą z nich jest funkcja Drop Stack, która pozwala nam na 

tymczasowe przechowywanie plików. To bardzo wygodne, zwłaszcza przy porząd-

kowaniu naszego dysku twardego. Kolejna z nich to synchronizacja folderów. Dzięki 

niej możemy zgodnie z ustalonymi przez nas regułami ustalić zawartość naszych 

synchronizowanych folderów. Bardzo ciekawy jest też widok grupy. To kolejne 

bardzo wygodne narzędzie. Możemy dzięki niemu bardzo łatwo stworzyć grupę 
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plików wyświetlaną za pomocą różnych kryteriów, np. rodzaju pliku. Niezmiernie 

ułatwia przeglądanie wielu plików na komputerze. Jak widzicie, Finder wygląda 

trochę blado przy tych opcjach, a to tylko wycinek możliwości prezentowanego  

tu PathFindera.

PathFinder 8  
to bardzo ciekawy menedżer plików
Kosztuje 40 dolarów, więc nie należy do aplikacji najtańszych. Jeśli jednak korzy-

stacie z systemowego Findera i uważacie, że jest niezbyt wygodny w użytkowaniu 

lub w jakikolwiek sposób was ogranicza, to z pewnością warto wypróbować produkt 

firmy Cocoatech. Tym bardziej, że ze strony producenta możemy pobrać 30-dnio-

wą bezpłatną wersję testową. Zachęcam wszystkich do przetestowania tej aplikacji 

i przejścia na wyższy poziom zarządzania komputerem. Z kolei użytkowników 

poprzedniej wersji mogę zapewnić, że moduły dają radę i warto dołożyć się  

do dalszego rozwoju tego programu.

WITRYNA

CE
CH

YPathFinder 8

40,00 $

www.cocoatech.com

 + Szybkość i stabilność
 + Bardzo przydatne moduły
 + Wygoda użtkowania

 − Dość wysoka cena
 − Interfejs mógłby być 
ładniejszy

NAZWA

CENA

OCENA

https://cocoatech.com/#/
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SENNHEISER PXC 550
MACIEJ WINIARSKI
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Dobre, acz nie idealne
Niedawna śmierć używanych dotychczas przeze mnie Beats Solo3 połączona ze 

zwrotem gotówki postawiła mnie przed problemem wyboru nowej pary słuchawek. 

Zadanie niełatwe, bo modelu łączącego przynajmniej niezły dźwięk z ANC, cieka-

wym designem, chipem W1 i solidnym wykonaniem po prostu nie ma. Trzeba było 

więc pójść na kompromis. Kompromisem tym okazały się Sennheisery PXC 550. 

Jak więc wypadło w teście dziecko tej niemieckiej firmy?

Wykonanie
Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy po wyjęciu z pudełka, jest lekkość tych 

słuchawek. Nauszniki pokryte są skórą naturalną, reszta to głównie plastik z meta-

lowymi wstawkami. Całość sprawia dosyć solidne wrażenie, nic nie skrzypi i nie 

trzeszczy. Na prawej słuchawce są obecne: panel dotykowy, suwaki do przełączania 

trybów ANC (możliwe ustawienia to, kolejno, wyłączony, regulowany w aplikacji 

i pełny) i wyłączania Bluetooth, przycisk do efektów dźwiękowych i pięciodiodo-

wy wskaźnik naładowania. Fizyczne przełączniki są moim zdaniem umieszczone 

nieco niefortunnie — często, próbując coś przełączyć, niechcący dotykam panelu 

dotykowego, co skutkuje wstrzymaniem muzyki. Moim skromnym zdaniem lepiej 

by było, gdyby inżynierowie Sennheisera umieścili je na lewej słuchawce — jest tam 

pusto, a ułatwiłoby to nieco obsługę.
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Przy tym należy pamiętać, że sam wygląd PXC 550 jakoś nie powala na kolana. Jest 

przyzwoicie, ale nie ma odjazdu w stylu Parrot Zik czy kolorów rodem z Beats. 

A szkoda, bo czarny kolor — jedyny dostępny — jest zwyczajnie smutny.

Ocena wykonania: 4-/5

Wrażenia odsłuchowe
Tutaj rozgraniczę dwie rzeczy: wygodę noszenia i subiektywną jakość dźwięku.

Jeśli chodzi o to pierwsze, to jest bardzo dobrze. Oczywiście z racji tego, że jest to 

konstrukcja wokółuszna, o sporych wymiarach, niełatwo jest zapomnieć o jej istnie-

niu, ale z racji subiektywnie niewielkiej masy nawet wielogodzinne noszenie nie 

sprawia dyskomfortu. Jeśli miałbym wskazać problem, to jest nim to, że ucho jest 

całkowicie zamknięte w niewielkiej przestrzeni, przez co się poci. Problem będzie 

się prawdopodobnie nasilał wraz ze wzrostem temperatur, choć mnie nie było dane 

tego sprawdzić.

Co do wrażeń dźwiękowych, to subiektywnie jestem zwyczajnie zadowolony. Jest 

to trochę trudno opisać, ale moim zdaniem w tych słuchawkach dźwięk brzmi 

doskonale do codziennego użytkowania. Opisałbym go jako zrównoważony z przy-

jemnym, soczystym basem. Ciężko jest wskazać gatunek, który brzmiałby jakoś źle 
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— może muzyka klasyczna wypada odrobinę słabiej (ale tu nic nie przebije dobrej 

filharmonii). Oczywiście najlepiej, by każdy przed zakupem przetestował słuchawki 

na własnej kolekcji muzyki i ocenił, czy jakość fal płynących z PXC 550 mu odpo-

wiada. Moja odpowiedź jest twierdząca.

Ocena wrażeń odsłuchowych: 5-/5

Funkcje
Różne dodatkowe bajery włączamy w dwojaki sposób — albo korzystając z dotyko-

wego panelu na prawej słuchawce, albo poprzez aplikację Captune.

„Miziając” po panelu, możemy regulować głośność, przerzucać piosenki, odbierać 

i odrzucać połączenia oraz włączyć specjalny tryb, w którym pauzowana jest muzy-

ka, ANC wyłączane, a mikrofony użyte, by przekazywać dźwięk z otoczenia. Dzięki 

temu nie musimy zdejmować słuchawek, gdy trzeba zamienić z kimś kilka słów. 

Przydaje się to np. na zakupach. Chodzimy po sklepie w ciszy i przy dźwiękach 

ulubionych utworów, a gdy potrzebujemy skomunikować się z obsługą, stukamy 

dwa razy w słuchawkę.

Aplikacja Captune z kolei jest, moim zdaniem, dosyć słaba. Mimo sporego zesta-

wu dostępnych funkcji zawiodła moje oczekiwania i jest czymś, co włączamy raz,  

by skonfigurować i nigdy tam nie wracać. W aplikacji można: dostosować inten-

sywność ANC, włączyć Smart Pause (wstrzymuje odtwarzanie, gdy zdejmiemy 
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słuchawki, działa umiarkowanie skutecznie), Call Enhancement (lepsza jakość 

połączeń telefonicznych; faktycznie rozmawia się bardzo dobrze — żaden z moich 

rozmówców nie narzekał na jakość mojego głosu), profile dźwiękowe (Club do muzy-

ki, Movie do filmów, Speech do mowy i Director z własnymi ustawieniami) oraz 

equalizer (działa niestety tylko z Tidalem i plikami niezabezpieczonymi w Muzyce 

— Apple Music odpada). Sam program, przynajmniej w wersji na iOS, jest dosyć 

brzydki, toporny i zasługuje na wzmiankę znacznie mniejszą czcionką na pudełku. 

Tak jak wcześniej wspomniałem — włączyć, skonfigurować i zapomnieć.

Ocena funkcji: 4-/5

ANC
Działa, moim zdaniem, całkiem dobrze. Nie jest oczywiście tak, że eliminowane 

jest 100% wszystkich szumów, ale mimo wszystko efekt odcięcia się od otocze-

nia jest bardzo wyraźny. Przez pierwszych kilka dni zdecydowanie warto uważać, 

poruszając się pieszo w mieście, by nie wejść pod samochód. Najlepiej ten efekt 

zobrazować jako odsunięcie od siebie tak o 50-100 metrów zewnętrznych źródeł 

dźwięku. Niewątpliwą zaletą ANC jest to, że można utworów słuchać ciszej,  

co niewątpliwe wpływa korzystnie na trwałość narządu słuchu.

Z moich obserwacji wynika, że dobrze sprawdza się ono w większości codziennych 

scenariuszy. Dobrze wycisza rozmowy, pociąg czy przejeżdżające auta.
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Jedynym momentem, kiedy system ewidentnie się wyłożył, była sytuacja w stoją-

cym autobusie miejskim. Prawdopodobnie była to kwestia bardzo niskich obrotów 

klekocącego diesla, ale efekt wtedy, w tym momencie był taki, jakby bitrate mojej 

muzyki spadł do 64 czy 32 kb/s. W czasie normalnej jazdy wszystko jest w porząd-

ku. Niestety, do zamknięcia numeru nie miałem możliwości przetestować działania 

systemu na pokładzie samolotu.

Ocena ANC: 4+/5

Łączność
Do wyboru mamy trzy metody — Bluetooth, mini jack oraz USB (do komputera).

Zacznę od tej pierwszej, jako że będzie to w większości przypadków metoda najpopu-

larniejsza. Dużym plusem słuchawek jest możliwość podłączenia dwóch urządzeń 

jednocześnie. Zasięg czy jakość połączenia to nie jest ta sama liga co słuchawki z W1 

od Apple, ale jest zupełnie przyzwoicie. Największym problemem jednoczesne-

go połączenia z dwoma urządzeniami jest to, że to drugie, z którego aktualnie nie 

korzystamy, musi być wyciszone. W przeciwnym razie każde powiadomienie prze-

rwie odtwarzanie tego, co jest włączone na używanym sprzęcie. Nieco irytujące, ale 

można to ominąć. Niestety, słuchawki w przeciwieństwie do chipa W1 nie zapew-

niają błyskawicznego dostępu do mikrofonu, więc jeśli chcemy skorzystać z Siri czy 

dyktowania, to musimy odczekać kilka sekund, zanim mikrofon „zaskoczy”.

Kolejną dostępną metodą łączności jest minijack, który jest „mini” tylko z jednej 
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strony. Z drugiej zaś, wpiętej do słuchawek, mamy microjacka 2,5 mm. Jest to dosyć 

dziwna decyzja projektowa, której nie potrafię uzasadnić. Sprawia to, że w przypad-

ku uszkodzenia dołączonego kabla nieco trudniej będzie znaleźć zamiennik. Poza 

tym na minus zaliczam także to, że w przypadku użycia jacka jako sposobu przesyłu 

muzyki osobno musimy regulować głośność odtwarzacza i słuchawek.

Ostatnią dostępną metodą jest podpięcie do komputera kablem USB. Opcja o tyle 

dobra, że praktyczna, bo możemy jednocześnie słuchać muzyki z komputera w dobrej 

jakości niezależnie od tego, jak złe złącze jack jest w naszym komputerze (pece-

cie, nie Macintoshu, dla ścisłości) i ładować nasze słuchawki. Jako minus traktuję 

użycie złącza microUSB. W mojej opinii jedynymi zaletami tego złącza są dostęp-

ność i niska cena.

Ocena łączności: 4/5

Akcesoria
Najważniejszym dodatkiem do słuchawek, który znajdziemy w  pudełku, jest 

pokrowiec o  nieco nietypowym, zaokrąglonym kształcie. Oceniam go dobrze  

— ma utwardzone obie duże powierzchnie, miejsce na kable wewnątrz i, co najważ-

niejsze, łatwo jest do niego rzeczone słuchawki włożyć. Miłym detalem wizualnym 

jest wytłoczenie zarysu PXC 550 wewnątrz, które sugeruje, jak najlepiej je włożyć. 

Na minus zaliczam natomiast to, że gładka tkanina na zewnątrz niego po jednym 

miesiącu mało intensywnego użytkowania jest już pozaciągana. Nie pogarsza to 

właściwości chroniących etui, ale po prostu niezbyt pięknie wygląda.
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WITRYNA
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YSennheiser PXC 550

1479,00 zł

www.sennheiser.pl

 + ANC
 + Pełen pakiet akcesoriów
 + Niezły czas pracy na baterii
 + Możliwość podłączenia dwóch urządzeń 

jednocześnie

 − 2,5 mm jack
 − Wygląd (nie wykonanie)
 − Aplikacja
 − Nie obsługuje poprawnie 
widżetu baterii w iOS

NAZWA

CENA

OCENA

Poza pokrowcem w pudełku znajdziemy kabel jack 2,5 mm do 3,5 mm z pilotem, 

kabel USB-A — microUSB oraz dwie przejściówki — na „pełnego” jacka oraz samolo-

tową. Plus za osobny, dopasowany do nich zamykany woreczek foliowy. Mała rzecz, 

ale przydatna.

Ocena akcesoriów: 5-/5

Podsumowanie
Słuchawki Sennheiser PXC 550 to produkt solidny, dobrze wykonany i przemyślany. 

Powinien z powodzeniem zadowolić miłośników ANC i dobrego brzmienia. Nie jest 

to oczywiście sprzęt idealny, ale jego wady są wybaczalne. Mało zaawansowanych 

użytkowników elektroniki może odstraszać mnogością dostępnych funkcji — nie 

jest urządzenie aż tak banalne w obsłudze jak AirPods czy Beatsy z W1. Dobrze 

sprawdzają się zarówno w ruchu, jak i przy biurku. Na pochwałę zasługuje też przy-

zwoity czas pracy na baterii — z ANC będzie to nieco ponad 20 godzin odtwarzania. 

Jeszcze jeden drobny minus: komunikaty głosowe, takie jak np. „urządzenie połą-

czone”, nie są dostępne po polsku.

Sugerowana cena według producenta to 1479 PLN. Sporo, ale biorąc pod uwagę 

dostępne funkcje i wyposażenie, można ją uzasadnić. Jednakże ponieważ od premie-

ry minęły już prawie dwa lata, to można te słuchawki znaleźć w dużo lepszych 

cenach. Ja kupiłem je na promocji za ~225 GBP, w Polsce ceny w momencie pisania 

tekstu zaczynają się od 1150 PLN. I to już jest cena dużo bardziej strawna.

Sprzęt jest zakupem własnym.

http://sennheiser.pl/o/pxc-550-wireless
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TENDA NOVA MW6
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax


Jesteś poirytowany, kiedy tracisz nagle zasięg sieci w swoim mieszkaniu? Kiedy 

ustawiasz router na piętrze lub w miejscu, gdzie nie jest on widoczny, ten problem 

może dotknąć i ciebie. Są jednak urządzenia, które rozwiążą ten kłopot w stosunko-

wo niedrogi sposób i przy okazji będziemy mogli pochwalić się nowym elementem 

wystroju wnętrza, zdolnym zaintrygować swoim wyglądem. Nowy zestaw Tenda 

nova MW6 jest w stanie dostarczyć wysokiej jakości sieć nawet na 500 metrów 

kwadratowych powierzchni. I to w zaskakująco wydajny sposób.

Wystarczy wyjąć z pudełka,  
aby poprawić zasięg internetu
W pudełku z Tenda nova MW6 mamy trzy kostki o długości boków 100 mm. Podoba 

mi się ten minimalistyczny wygląd. Nie rzuca się w oczy, a jednocześnie przyciąga 

uwagę. Na górze kostki mamy diodę, która jednym z trzech wyświetlanych kolo-

rów informuje nas o jakości sygnału sieci. Kiedy spojrzałem na instrukcję obsługi, 

nabrałem lekkich podejrzeń. Pierwsza myśl to oszczędność, jaką producent chciał 

uzyskać na mniejszej ilości dokumentacji. Jak bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, 

kiedy po podłączeniu urządzenia do routera i włączeniu pozostałych nadajników 

do sieci okazało się, że w mieszkaniu działa nowy, wydajny internet. Urządzenie 

pracuje w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz i systemie 802.11ac/a/n, dając nam najlepsze 

z możliwych transferów danych. Każda z kostek wyposażona jest w złącze Gigabit 
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Ethernet do podłączenia do źródła internetu (router) oraz drugi port LAN łączą-

cy nasz komputer do sieci po kablu. Chciałbym móc rozpisać się więcej na temat 

konfiguracji zestawu, ale zwyczajnie system ten działa praktycznie bez żadnego 

wymogu podawania ustawień. Pod każdą z kostek mamy również naklejkę z nazwą 

sieci, hasłem i kod QR pozwalający łatwo łączyć się z naszym systemem Wi-Fi.

Wydajne połączenie  
dzięki nowoczesnej technologii
Tenda nova gwarantuje nam płynny zasięg sieci, jeśli przemieszczamy się po budyn-

ku i obsługę internetu przechwytują kolejne kostki. Funkcja ta nosi nazwę Szybki 

roaming i należy ją włączyć w aplikacji Tenda Wi-Fi (dostępna na iOS i Android). 

Tenda obsługuje technologię Mesh, dzięki czemu każda z kostek komunikuje się 

z pozostałymi, zapewniając optymalny transfer danych. Zestaw nova MW6 doskona-

le odnajdzie się w mieszkaniach, które posiadają wiele urządzeń wi-fi. Technologia 

Wave2 MU-MIMO pozwala skutecznie komunikować się z wieloma takimi akce-

soriami, równocześnie odpowiednio moduluje sygnał, aby trafiał konkretnie do 

urządzeń które oczekują odpowiedzi z routera. Wszystkie te funkcje sprawiają,  

że Tenda doskonale poradzi sobie nawet w bardzo wymagającym środowisku inte-

ligentnego domu wyposażonego w dużą ilość urządzeń sieciowych.
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Zarządzasz z telefonu
Chociaż Tenda nova nie posiada rozbudowanych parametrów konfiguracyjnych, 

jednak mamy możliwość dzięki aplikacji Tenda WiFi monitorować to, co dzieje się 

z naszą siecią, oraz ustalić podstawowe zachowania urządzeń. Z programu na iOS 

mamy wgląd, ile danych jest aktualnie pobieranych i wysyłanych. Mam również 

dostęp do wszystkich parametrów każdego z podłączonych urządzeń (adres IP, 

MAC, lokalizację i numer oprogramowania). Program pozwoli nam również ustalić 

adres DHCP serwera, reguły przekierowania portów czy adres DNS).

Zdalny dostęp  
i pełna kontrola
Nad tym, co dzieje się w naszej sieci, będziemy mogli zapanować nawet gdy nie ma 

nas w domu. Po założeniu konta w serwisie Tenda, przez który przeprowadzi nas 

mobilna aplikacja, będziemy śledzić wszystkie parametry sieci i odpowiednio je 

zmieniać według naszych preferencji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby odłączyć 

wskazane urządzenia od internetu i dodać je do Czarnej listy. Zdalnie mamy również 
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YTenda nova MW6

879,00 zł

www.tendacn.com

 + Łatwa konfiguracja sieci
 + Zdalny dostęp do ustawień Tenda nova
 + Wydajny internet dzięki obsłudze sieci 

Mesh
 + Funkcja Szybki roaming

NAZWA

CENA

OCENA

pełną kontrolę ustawień kostek nova MW6. Nie chcemy ujawniać parametrów logo-

wania naszym znajomym? Nic prostszego. Tenda nova pozwala na tworzenie sieci 

dla gości i oferowanie tymczasowego dostępu do internetu dla wszystkich, którzy 

nas odwiedzają. Rodzice docenią inną opcję, która pozwoli skutecznie ograniczyć 

najmłodszym kontakt z siecią. Kontrola rodzicielska pozwala dodawać do grup 

akcesoria, które będziemy nadzorować w dostępie do internetu. Jednym dotknię-

ciem ekranu możemy odłączyć kilka gadżetów wpiętych w sieć lub możemy ustalić 

harmonogram — w jakich dniach i godzinach wskazane akcesoria będą wypina-

ne z sieci. Nieoceniona pomoc w świadomym ograniczaniu dostępu do internetu  

dla naszych dzieci.

Tenda nova MW6 to wyjątkowo łatwy i wydajny sposób na stworzenie domowe-

go internetu. „Zaszyte” rozwiązania pozwalają na swobodne korzystanie z sieci 

wszystkim domownikom nawet w przypadku dużej liczby sprzętów potrzebujących 

dostępu do internetu.

Tenda oferuje również model nova MW3 — tańszy model pokrywający swoim 

zasięgiem mniejszy obszar 300 metrów kwadratowych (zamiast 500 metrów jak 

w przypadku modelu MW6)

http://www.tendacn.com/pl/product/nova%20MW6.html
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ANKER BLUETOOTH 
ULTRA SLIM KEYBOARD
MACIEJ WINIARSKI
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Świetny produkt  
za śmieszne pieniądze
iPad wyposażony jest w niezłą klawiaturę ekranową, jednak pisanie czy edycja 

dłuższych tekstów na niej mogą być nieco męczące. Rozwiązaniem w takim przy-

padku jest zakup zewnętrznej klawiatury. Oficjalne rozwiązanie (Smart Keyboard) 

jest jednak zdecydowanie (moim zdaniem) zbyt drogie i w wielu przypadkach 

niepraktyczne.

Naprzeciw tym problemom wyszła chińska firma Anker, znana głównie (ale nie 

tylko) z produkcji tanich kabli, baterii i zasilaczy do urządzeń mobilnych. Czy jednak 

klawiatura kosztująca ok. 10% ceny oficjalnego akcesorium może być dla niego jaką-

kolwiek konkurencją?

Pierwsze wrażenie
Jeśli ktoś wcześniej kupował produkt tej firmy, to wie, czego oczekiwać. Jest schlud-

nie, ale nie tak „bogato” jak w produktach Apple. W pudełku oprócz klawiatury 

znajdziemy kabelek microUSB służący do ładowania. Pierwsza konfiguracja prze-

biega błyskawicznie i bezproblemowo.

Ocena pierwszego wrażenia: 4+/5

Wykonanie
Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Klawisze chodzą nieco inaczej i mają więk-

szy skok niż te z Maków, ale przynajmniej wygląda na to, że nie jest nadwrażliwa 

na okruchy i kurz. Są one ustawione pod niewielkim kątem, mimo braku nóżek  
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(co akurat jest zaletą, bo nie ma się co złamać). Znaki zostały na klawisze naklejone, 

co widać, gdy się spojrzy pod odpowiednim kątem, ale w codziennym użytkowaniu 

to zupełnie nie przeszkadza.

Układ klawiatury odpowiada temu, co znamy z Macbooków — bez bloku numerycz-

nego. Powyżej klawiszy znajdują się trzy diody informujące o statusie urządzenia.

Na spodzie mamy jedynie logo producenta, informacje o bezpieczeństwie i gumowe 

nóżki.

Ocena wykonania: 4+/5

Funkcje
Klawiatura obsługuje urządzenia z iOS, Androidem, macOS i Windows, ale prze-

znaczona jest tak naprawdę do tych pierwszych. Ja używałem jej tylko z iPadem  

i do tego nadaje się ona znakomicie.

Po pierwsze: ma makowe klawisze CMD, Alt i Control, można więc bezproblemo-

wo wykonywać wszystkie skróty klawiszowe. Po drugie: na górze, podobnie jak 

w Makach, mamy rząd klawiszy funkcyjnych, za pomocą których można regulo-

wać jasność ekranu, sterować odtwarzaniem i głośnością, wywoływać Spotlight 

czy symulować wciśnięcie przycisku Home. Do iPada nadaje się idealnie. Szkoda, 

że nie ma opcji sparowania i połączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie. 
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WITRYNA

CE
CH

YAnker Bluetooth  
Ultra-Slim Keyboard

od 19,88 $

www.anker.com

 + Solidne wykonanie 
 + Doskonałe wsparcie iPada 
 + Bateria 
 + Cena, cena i jeszcze raz cena

 − Bluetooth 3.0
 − Brak podświetlenia

NAZWA

CENA

OCENA

Każda zmiana urządzenia wymaga ponownego wchodzenia do ustawień i łączenia 

z klawiaturą. Klawiatura jest ładowana przez złącze microUSB. Po pierwszym nała-

dowaniu korzystałem z niej dosyć intensywnie przez miesiąc i nie było potrzeby 

uzupełnienia ładunku elektrycznego, co zaliczam zdecydowanie na plus.

Ocena funkcji: 4+/5

Podsumowanie
Klawiatura Anker to świetne akcesorium dla wszystkich użytkowników iPadów. 

Jest tania, dobrze wykonana i posiada wszystkie niezbędne funkcje. Największa jej 

wada nie tkwi w niej samej, ale w iOS. Systemowi temu brakuje wsparcia klawiatu-

ry na poziomie, jaki znamy z macOS. Paleta dostępnych kombinacji w porównaniu 

do „dużego brata” wypada skromnie, zarówno we wbudowanych, jak i zewnętrz-

nych aplikacjach. Drugą istotną wadą (bo brak Bluetooth 4.0 jest pomijalny przy tak 

dobrym czasie pracy na baterii) jest brak jakiegokolwiek podświetlenia.

Kończąc recenzję, jednoznacznie stwierdzam, że ten produkt jest zdecydowanie wart 

swoich pieniędzy. A o jego wartości może świadczyć to, że byłby godzien zakupu, 

gdyby kosztował dwa razy więcej. W przeciwieństwie zaś do oficjalnej klawiatury 

Apple nie trzeba będzie go wymieniać przy zmianie iPada.

https://www.anker.com/products/variant/anker-bluetooth-ultra-slim-keyboard/A7726111
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JAK FILMOWAC IPHONE'M
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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O to, który smartfon ma najlepszy aparat, toczą się spory od wielu lat. Zależnie od 

rankingów, momentu ich przeprowadzenia czy odpowiedzialnych za nie ludzi 

wyniki bywają różne. Jednak od lat kolejne modele iPhone’ów zawsze są przynaj-

mniej w czołówce, jeśli nie na pierwszym miejscu.

Bywało też, że po stronie iPhone’a stawały osoby związane z Google, np. były dyrek-

tor tej firmy Vic Gundotra. Twierdzi on, że przewagą smartfonów Apple jest pełna 

integracja sprzętu z oprogramowaniem. O możliwościach iPhone’ów różnych gene-

racji mogą świadczyć również filmy nakręcone z ich pomocą przez profesjonalnych 

artystów. Są wśród nich oskarowe etiudy, pełnometrażowe nagradzane thrillery 

oraz wiele reklam i teledysków.

Jeżeli mogą profesjonaliści,  
to możemy i my
Oczywiście należy pamiętać, że nawet najlepszy sprzęt trzeba umieć wykorzystać, 

a iPhone nie jest kamerą z wielkim obiektywem oraz optycznym zoomem i stabili-

zacją za pomocą żyroskopów.

Bardzo dobrych rad udzieliła swoim reporterom BBC. Pozwólcie, że części z nich 

użyję jako inspiracji i okraszę komentarzem wynikającym z własnego doświadczenia.

iPhone’a używamy w różnych warunkach, nosimy w kieszeni spodni czy, co 

gorsza, przepoconej koszulki rowerowej. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy,  
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że obiektyw jest zabrudzony. Nawet zwykły odcisk palca może wprowadzić do filmu 

niezamierzone efekty rozmycia obrazu. Zawsze sprawdzamy czystość obiektywów!

Jeżeli bierzemy się do filmowania, to raczej nie chcemy, aby nam ktoś przeszkodził. 

Dlatego koniecznie włączamy tryb „Nie przeszkadzać” i czasem nawet tryb samo-

lotowy, aby ustrzec się przed powiadomieniami i telefonami.

Jeżeli nasz film ma być jakimś większym dziełem, które będziemy mozolnie monto-

wać, zdecydowanie lepiej robić niezbyt długie ujęcia. Oczywiście, jeżeli to ma być 

reportaż, to nie ucinamy interesujących wypowiedzi. Jednak dłużyzny są nudne.

Pamiętajmy, że przed i po zasadniczej części akcji musi być trochę miejsca na 

„przejścia”. Zawsze dajmy sobie 1-3 sekundy stabilnego obrazu na początku i końcu 

klipu lub rejestrowanej wypowiedzi. Zdecydowanie ułatwi to montaż, a film będzie 

wyglądał profesjonalnie. Nawet jeżeli nagrywamy dynamiczne ujęcie, np. panora-

my, to na jego końcach umieśćmy trochę statycznego materiału.

Oczy mamy umieszczone 
jedno obok drugiego
Z tego naturalnego powodu pole widzenia człowieka ma kształt zbliżony do prosto-

kąta ułożonego poziomo. Tak też jest zbudowana większość telewizorów i ekranów 

(w tym kinowe). Musimy o tym pamiętać, jeżeli nasz film nie ma być tylko wygłupem 
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„na Insta”. Zawsze filmujemy, trzymając iPhone’a poziomo! Jak potem wytłumaczy-

my babci, puszczając film na jej telewizorze, że może go oglądać tylko na malutkim 

kawałku ekranu, pośrodku i z tego powodu musi specjalnie przestawić fotel bliżej 

naszego telewizora?

Oświetlenie
To bardzo złożone zagadnienie. Ogólnie dobrze jest mieć źródło światła za sobą, 

ale należy wtedy uważać na cienie, aby nie stać się zbędnym elementem kadru. 

Oczywiście ciekawe efekty można uzyskać, filmując pod światło, stosując lampę 

wbudowaną lub dodatkowe oświetlenie.

Zadbajmy, aby mieć przynajmniej 5 GB wolnego miejsca w iPhone. To takie skrom-

ne minimum.

Podczas filmowania smartfon zużywa sporo prądu. Należy zadbać o pełną baterię 

lub mieć ze sobą power bank.

Jeżeli nagrywamy reportaże lub inne ujęcia, gdzie dźwięk jest istotny, pamiętajmy, 

aby nie zasłonić wbudowanych mikrofonów. Możemy też zaopatrzyć się w jeden 

z wielu dodatkowych mikrofonów zewnętrznych.

Uważnie kadrujmy
Sprawdzamy przed filmowaniem, czy w kadrze nie znajdują się lub czy się nie poja-

wią jakieś niechciane elementy. Taki drobiazg w postaci śmietnika, zwisającego 

kabla czy szyldu może popsuć nawet najlepsze ujęcie.
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Klipy, gdy chodzimy z iPhone’em podczas filmowania, zazwyczaj falują, dlatego 

lepiej uniknąć kroczenia. Należy starać się utrzymywać iPhone nieruchomo. Można 

też zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt do stabilizacji smartfona lub np. statyw.

Posługiwanie się zbliżeniem nawet w „plusach” nie zawsze jest płynne. Nie nastawiaj-

my się na „zoom” za pomocą iPhone’a. Już lepiej zrobić go „stopami”, odpowiednio 

przybliżając się lub oddalając od obiektu, ale lepiej nie podczas filmowania.

Współczesne iPhone’y mogą dynamicznie, podczas nagrywania ustawiać ostrość 

i ekspozycję. Jednak czasem potrafi to popsuć ujęcie. Warto zastanowić się, czy nie 

lepiej zablokować ekspozycję i ostrość, pukając w odpowiednie miejsce ekranu.

Zawsze dobrze jest mieć nadmiar ujęć. Dlatego warto tę samą scenę sfilmować 

na kilka sposobów. Plan szeroki, średni, zbliżenie i panorama ułatwią atrakcyjny 

montaż. Przed każdym ujęciem ustawmy ostrość na nowo (jeżeli stosujemy jej 

blokowanie).

Bardzo ważne  
Nie zapomnijmy wcisnąć nagrywania! 
Należy też sprawdzić, czy zapis ruszył. Widać to po zmianie kształtu przycisku 

Record oraz odliczaniu czasu.

Po filmowaniu nie zapomnijmy wyłączyć trybu „nie przeszkadzać”. W końcu może 

zadzwonić do nas Polański, aby zaproponować nam funkcję operatora w swojej 

najnowszej produkcji.
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JAK ZOSTAĆ 
DEWELOPEREM HOMEKIT CZ. 3
JAROMIR KOPP © Halfpoint

http://twitter.com/macwyznawca
http://fotolia.com
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Minął miesiąc od ostatniego odcinka. Tylko miesiąc, ale w dziedzinie HomeKit wiele 

się zmieniło… i to na lepsze! Niestety, nie o wszystkich niespodziankach wiemy 

wszystko, co byśmy już chcieli wiedzieć, a o innych nie mogę powiedzieć wszyst-

kiego z powodu wszechobecnych NDA. Jednak i tak będzie interesująco. Mam dla 

Was dwie wiadomości i obie są dobre.

HomeKit  
będzie obsługiwał piloty!
Tak, chodzi o urządzenia zwane po amerykańsku „remote”. Użytkownicy od kilka 

lat postulowali wprowadzenie do HomeKit takich akcesoriów. Choć Apple dodał 

głośniki zgodne z AirPlay (2) jako kategorię HomeKit wraz z iOS 11.4, to nadal nie 

ma charakterystyk odpowiedzialnych za sterowanie odtwarzaniem. Podobnie jest 

z pilotami.

Różnego rodzaju atrapy pilotów tworzone były przez amatorów między innymi  

dla HomeBridge. Ustalono nawet nieoficjalne, własne (jest to dopuszczone w HomeKit, 

ale niewspierane przez systemową aplikację Dom) charakterystyki odpowiednich 

profilów sterujących sprzętem AV. Inne udawały przełączniki.

Wraz z iOS 12 ma się to zmienić. Podczas sesji „HomeKit deep drive” WWDC 2018 

zaprezentowano na jednym ze slajdów obok „głośników” również „piloty”. Niestety 
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wiemy jedynie, że ich obsługa ma się pojawić w nowych systemach, ale to wszystko. 

Z pilotami jest pewien problem. Zdecydowana większość posługuje się łącznością 

jednokierunkową, a HomeKit zawsze wymaga odpowiedzi zwrotnej i informacji, 

czy sterowane urządzenie jest osiągalne. Jednak ikona symbolizująca tę kategorię 

urządzeń pokazana na slajdzie przypomina tradycyjne piloty na podczerwień, więc 

jest szansa, że sterowanie za pomocą IR zostanie zaimplementowane.

W naszym serwisie WWW zamieściłem hipotezę, że w roli pilota będzie można 

używać Apple TV. Już teraz potrafi ona włączać i wyłączać telewizor oraz sterować 

jego głośnością. Jest wyposażona nie tylko w emiter podczerwieni, ale i odbiornik, 

bo sterować nią daje się nie tylko przez Bluetooth, ale i starymi pilotami IR z iPod, 

MacBook i wcześniejszych ATV.

To była dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników HomeKit. Teraz czas na coś 

specjalnie dla deweloperów akcesoriów.

Apple HomeKit ADK
Pamiętacie, jak ostatnio zachwalałem przystąpienie do programu MFi? Jako jedną 

z największych zalet przedstawiłem dostęp do gotowych bibliotek HomeKit przygo-

towanych przez producentów mikrokontrolerów. Bez tego w zasadzie nie byłbym 

w stanie sam sobie poradzić z oprogramowaniem protokołu HomeKit, z wszystkimi 
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jego niuansami i restrykcjami. Producenci wielu układów stosowanych w akceso-

riach dostarczają zazwyczaj za darmo gotowe rozwiązania.

Złożoność, struktura, sposób działania poszczególnych SDK bardzo się różni zależ-

nie od producenta. Dostosowują oni biblioteki do możliwości swoich układów i do 

zadań, jakie najczęściej wykonują. Z tych powodów przenoszenie naszej logiki akce-

soriów pomiędzy różnymi mikrokontrolerami jest bardzo utrudnione. Teraz to się 

może zmienić.

Chyba najważniejszą nowością zapowiedzianą podczas wspomnianej sesji jest 

udostępnienie przez Apple HomeKit Accessory Development Kit. Jest to zestaw 

gotowych bibliotek zapewniających obsługę wszelkich niuansów HomeKit, tak jak 

to Apple potrafi sam zrobić najlepiej. Jest to coś podobnego do rozwiązań dostar-

czanych przez wspomnianych producentów chipsetów, jednak jest identyczne dla 

wszystkich platform, na jakie Apple zdecydował się skompilować biblioteki.

To jest  
prawdziwa rewolucja!
Deweloperzy HomeKit dostają standaryzowane, certyfikowane narzędzie, które 

pozwala skoncentrować się na stworzeniu i oprogramowaniu własnej logiki akceso-

riów. Do tego zapewnia bardzo łatwe przenoszenie kodu pomiędzy różnymi typami 
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mikrokontrolerów i platform. Aby było ciekawiej, to wszystkie funkcje niespecyficz-

ne dla rodzajów transmisji są identycznie, niezależnie od tego, czy nasze akcesorium 

będzie działać na Wi-Fi (Ethernet) czy Bluetooth! Wraz ze zmianami w HomeKit 

wystarczy pobrać nowe biblioteki. W 99% przypadków nie będzie trzeba dokonywać 

zmian, chyba że zechcemy skorzystać z nowych możliwości.

Jak Apple  
tego dokonał?
Wydzielił funkcje, z których korzysta się podczas interakcji z HomeKit. Wziął na 

siebie całą obsługę protokołów transmisji, szyfrowania, uwierzytelniania, konfigu-

racji Wi-Fi i Bonjur oraz powiadomień. Pozostało oprogramowanie funkcji samego 

akcesorium, choć i do tego Apple wzorem innych dostawców daje gotowe przykłady. 

Druga rzecz, jakiej nie ma, to obsługa logiki platformy, czyli funkcji bezpośrednio 

związanych ze sprzętem. Tu Apple również postarał się maksymalnie uprościć zada-

nia. Stworzył zestawy funkcji, których przeznaczenie i sposób działania dokładnie 

udokumentował, ale które muszą być oprogramowane zgodnie z daną platformą. 

To zadanie spoczywa na barkach producentów układów i ewentualnie co ambitniej-

szych programistów. Producenci mają teraz zdecydowanie mniej pracy, bo odpada 

im cały „środek”, czyli wspomniana obsługa protokołów HomeKit.

Kolejne benefity to szansa na wsparcie dla znacznie większej ilości chipsetów. Apple 

swoje biblioteki dostarcza w formie skompilowanej na bardzo wiele platform i ich 
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wariantów. Niektóre, mam wrażenie, że zaskoczyły nawet samych producentów, 

którzy tak jak ja powątpiewali w możliwość uruchomienia protokołów HomeKit 

na tych układach. Ciekawe, czy razem z Apple się im to uda. Niestety, nie mogę 

zdradzić szczegółów, ale jestem bardzo zadowolony z listy wspieranych mikro 

(i nie tylko) kontrolerów, a Apple już zapowiedział, że to nie koniec. Na razie musimy 

jeszcze poczekać na „wypełnienie” funkcji określonych w ADK przez producentów 

układów, ale część z nich już się wzięła do pracy.

Ostatnią zaletą  
tego rozwiązania, 
którą należy przypomnieć, jest łatwiejsza certyfikacja zaprojektowanych na podsta-

wie Apple HomeKit ADK, akcesoriów.

Zapewniam Was, że teraz jest jeszcze więcej zachęt, aby podjąć trud zostania dewelo-

perem MFi HomeKit. Przypomnę, że poradnik, jak się do tego zabrać, zamieściliśmy 

w kwietniowym Mój Mac Magazynie.
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