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Od blisko czterech lat moim głównym zajęciem jest 
obserwowanie, analizowanie i komentowanie wyda-
rzeń z branży IT. A zaczynałem jeszcze wcześniej, bo 
właśnie w takiej roli czuję się najlepiej. Robię to z pasji 
i zamiłowania. Lubię zadawać pytania i docierać do 
konkretnych odpowiedzi. Miałem przyjemność spo-
tykać się i rozmawiać z prawdziwymi gigantami rynku 
IT, choć w moich tekstach i relacjach nie zabrakło 
miejsca dla bardziej lokalnych, mniejszych zespołów, 
których ambicje i zaangażowanie dorównują tym  
u największych.

Cieszę się, że wszystko co widziałem, mogłem obserwować z perspektywy mieszkańca 
Lublina. Nasze miasto do niedawna znajdowało się w cieniu wielu innych aglomeracji, lecz 
wspólne działania odpowiednich osób przyniosły znaczną i długo wyczekiwaną przemia-
nę. Proces ten nadal trwa, dlatego postanowiliśmy dołożyć własną cegiełkę w budowaniu 
nowego wizerunku Lublina.

„Lubelski Programista” to magazyn tworzony przez branżę IT dla branży IT. To nasze motto 
i solidny fundament, na podstawie którego powstaje oblicze lubelskiej branży IT. Nasze 
pionierskie, bo kompleksowe podejście powoduje, że efektem działań jest medium skie-
rowane do każdego uczestnika wszelkich wydarzeń z kategorii IT. W każdym przypadku 
za wspólny mianownik uważamy lubelski region, który łączy nas w naszych zawodowych  
i hobbystycznych poczynaniach.

Na następnych stronach znajdziecie treści przygotowane z myślą o Was. Stoją za nimi osoby 
nierozerwalnie związane z Lublinem, rozwijające na co dzień własne projekty lub pracują-
ce w lubelskich firmach. Nie zabrakło też materiałów wykraczających poza ramy naszego 
regionu, pozwalające poznać szerszą perspektywę w świecie technologii.

Jesteśmy niezwykle otwarci na współpracę, bo to ona gwarantuje prawdziwy rozwój.  
Z ogromną chęcią będziemy gościć na swoich łamach osoby, firmy i organizacje bliskie po-
ruszanej przez nas tematyce. Pragniemy, by „Lubelski Programista” był wizytówką i sercem 
lubelskiej branży IT. Współtwórzcie tę wizytówkę razem z nami.

Miłej lektury!

Konrad  
Kozłowski
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Drogi Czytelniku,

Wierzę, że gdy czytasz ten tekst, wiesz dlaczego ścią-
gnąłeś lub ściągnęłaś ten niecodzienny magazyn. 
Ufam, że pobrałeś go świadomie oczekując świetnych 
treści przeznaczonych dla branży IT i startupów, które 
tworzą usługę lub produkt technologiczny. Jeśli obie 
grupy są ci odlegle, raczej nie znajdziesz tu materia-
łów dla siebie.

Kreując „Lubelskiego Programistę” chcieliśmy stwo-
rzyć rzetelną lubelską prasę IT tworzoną przez osoby 
z lubelskiej branży IT. Od dawna zauważaliśmy brak 
mediów, które byłyby interesujące dla nas samych. 
Zależy nam na wzajemnej wymianie wiedzy, na pokazywaniu lokalnych firm IT przez pry-
zmat ich wybitnych pracowników będących ekspertami w danych dziedzinach IT. Chcemy 
być sercem lubelskiego IT i być blisko społeczności, które z pasji organizują wydarzenia, na 
których możemy się spotykać i poznawać.

Kluczową kwestią jest dla nas patriotyzm lokalny i zaangażowanie społeczne. Wierzymy, 
że dotrzemy do najbardziej wyalienowanych pracowników branży IT i studentów kierunku 
Informatyka. Postaramy się was zaktywizować i pokazać wam miasto Lublin innymi oczami. 
Miasto, w którym warto zostać, warto pracować, warto rozwijać się i poznawać nowych ludzi. 
Przedstawimy wam Lublin jako miasto sukcesu i silnego rozwoju branży informatycznej. Kto 
jest odpowiedzialny za ten sukces? Nasza odpowiedź to: każdy z Was. Programiści, testerzy, 
analitycy, sieciowcy nie są rzemieślnikami. To wybitne jednostki, które poprzez swoją dobrą 
pracę przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstw. To Wy stanowicie filary lubelskiej branży 
IT. Dzięki wielu świetnym lubelskim firmom macie szansę się rozwijać i uczyć od najlepszych. 
Kibicujemy wszystkim lokalnym firmom IT, bez względu na podziały czy relacje.

Co kwartał zamierzamy dostarczać Wam kolejny numer magazynu, a w nim: relacje z wy-
darzeń, ciekawe wywiady, opis lokalnych inicjatyw, przegląd ciekawostek z lubelskich firm 
IT, ogromną ilość wiedzy technicznej – samo mięso, przegląd ofert pracy, opis aplikacji 
mobilnych i portali dedykowanych miastu Lublin, kalendarz wydarzeń IT oraz masę osobi-
stych spostrzeżeń, opis lokalnych startupów oraz odpowiedzi na Wasze pytania od naszej 
tajemniczej Ewy.

Czytajcie i podajcie link Waszym znajomym!

Pozdrawiam!

Paweł  
Niewęgłowski
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18 listopada był bardzo istotnym dniem dla 
lubelskiej branży IT. To właśnie w środowy 
wieczór, w Pubie u Szewca odbyło się pierw-
sze spotkanie zorganizowane przez GDG 
Lublin – jedyną w Lublinie społeczność współ-
pracującą z Google. Tematyka wydarzenia 
była oczywiście skupiona wokół nowych tech-
nologii, a prym wiodły rozwiązania związane 
z działalnością firmy Google.

Spotkanie okazało się ogromnym sukcesem, 
ponieważ uczestniczyło w nim ponad 100 
osób, co udowodniło też niemałe i ciągle 
rosnące zapotrzebowanie na tego typu ini-
cjatywy w Lublinie. Podczas trzech prelekcji 

omówiono między innymi styl Material Desi-
gn, który jest aktualnie jednym z fundamen-
tów powstających produkcji przygotowywa-
nych przez Google, ale nie tylko, ponieważ 
przejrzysty i wpadający w oko interfejs jest 
stosowany przez niezależnych deweloperów 
aplikacji i stron www. Damian Iwański, z firmy 
Britenet, przedstawił zasady, którymi rządzi 
się Material Design i przekazał wiele cennych 
wskazówek dla każdego, kto planuje wybrać 
styl UI opracowany przez Google. Następ-
nie na scenie zobaczyliśmy Krzysztofa Kurka  
z firmy DataArt, którego prelekcja dotyczyła 
rozwiązania Continuous Delivery, a część 
merytoryczną wydarzenia zamknęła prezen-

Lublin nareszcie na globalnej 
mapie społeczności Google

Konrad Kozłowski

 Data: 18 listopada 2015 
Miejsce: Pub u Szewca
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tacja Jakuba Króla i Tadeusza Hucała z firmy 
Sollers, którzy przeanalizowali i skomento-
wali ciekawe zagadnieniem, jakim jest scope  
w dyrektywach.

Na wydarzeniu nie zabrakło poczęstunku 
dla wszystkich przybyłych, a dla tych, którzy 
wykazali się wiedzą oraz umiejętnością szyb-
kiego wyszukiwania informacji organizatorzy 
przygotowali nie lada nagrody, między innymi 
smartwatch z Android Wear – LG G Watch. 
Spotkanie było więc zastrzykiem solidnej 
dawki wiedzy, zgromadziło pasjonatów no-
wych technologii oraz sympatyków dokonań 
firmy Google, a to jedynie początek tego co 

czeka nas w najbliższym czasie. Google De-
veloper Group Lublin zapowiedziała kolejne 
spotkania oparte na zasadzie barcampów, 
ale nie tylko, ponieważ wszyscy chętni będą 
też mogli wnieść swój wkład w rozwój grupy 
przy następnych wydarzeniach.
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Hackathonu LUBCODE – „Koduj dla Lubli-
na” żadnemu lubelskiemu programiście 
przedstawiać nie trzeba. Trzecia już edycja 
największego lubelskiego maratonu progra-
mistycznego odbyła się 24 i 25 października 
2015 roku w Inkubatorze Technologicznym 
w Lublinie przy ul. Frezerów 3.

Celem wydarzenia jest stworzenie aplikacji 
ułatwiających życie mieszkańcom Lublina 
i turystom. W wydarzeniu wzięło udział 54 
programistów, podzielonych na 18 drużyn. 
Każda grupa realizowała zupełnie odrębny 
i niezależny projekt. Niezwykle pozytywnie 

nastraja fakt, że pojawili się uczestnicy z in-
nych miast jak Warszawa czy Kraków, któ-
rzy przyjechali wspomóc lokalną inicjatywę.  
W niedzielę 25 października o godzinie 18:00 
rozpoczęły się prezentacje finałowe. Każda 
z drużyn miała 5 minut na przedstawienie 
swojej aplikacji mobilnej lub serwisu inter-
netowego, po czym jury LUBCODE, złożone 
z mentorów i sponsorów zadawało pytania 
do poszczególnych projektów.

I. miejsce zajęła drużyna POLLUB.dev, która 
przygotowała niesamowitą grę pomagającą 
studentom pierwszego roku na Politechnice 

Kodowali dla Lublina 
przez 36 godzin

Marcin Włoch
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Lubelskiej, która tłumaczy jak załatwia się 
wszelkie formalne sprawy na uczelni. Gra po-
siada grafikę w stylo retro, a swoją formą na-
wiązuje do popularnej Tibii. II. miejsce zajęła 
drużyna Guardian Angels, która przygotowała 
aplikację do kontrolowania spożycia alkoholu 
wśród studentów. III. miejsce zajęła drużyna 
Gang Albanii, która stworzyła aplikację do 
zgłaszania różnych zdarzeń i incydentów 
w mieście Lublin. Gratulujemy zwycięzcom 

i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkich 
programistów, którzy nie mieli okazji uczest-
niczyć w hackathonie LUBCODE – „Koduj dla 
Lublina” zachęcamy do zainteresowania się 
następną edycją wydarzenia.
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Lubelska społeczność WordPressa musiała aż 
do marca wyczekiwać na pierwszą w nowym, 
2016 roku szansę spotkania się w ramach 
cyklicznych wydarzeń WordUp. Zgodnie  
z dotychczasowym zwyczajem również i dwu-
nasta edycja WordUp Lublin miała miejsce we 
wtorek, w Caffe Trybunalska. Drużyna odpo-
wiedzialna za organizację spotkania przygoto-
wała dla przybyłych wieczór pełen ciekawych 
prelekcji. Swoją wiedzą podzielili się z nami 
Maciej Swoboda, którego prezentacja doty-
czyła WooCommerce, czyli jednej z najpopu-

larniejszych wtyczek do WordPressa, dzięki 
której możliwa jest przemiana platformy CMS 
w sklep online. Najważniejszym wnioskiem, 
jaki nasunął mi się po wystąpieniu Macieja, 
jest ten dotyczący predyspozycji WordPressa 
– gdy ktokolwiek zapyta mnie teraz o serwisy, 
jakich stworzenie nie jest możliwe przy użyciu 
WordPressa, to sklep internetowy nie będzie 
już jedną z moich pierwszych odpowiedzi. 
Warto też wspomnieć na temat polskiej spo-
łeczności zbudowanej wokół WooCommerce, 
której przewodzi Maciej – nie mam żadnych 

Lubelska społeczność  
WordPressa wkracza w 2016 

– relacja z WordUp Lublin #12

Konrad Kozłowski

Data: 2 marca 2016 
Miejsce: Caffe Trybunalska
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wątpliwości, że w przypadku potrzebnego 
wsparcia, każdy go potrzebujący z pewnością 
nie będzie rozczarowany udzieloną pomocą.

Stuprocentowo techniczną prezentację 
przygotował Grzegorz Durtan. Omówił on 
ciekawe rozwiązanie pozwalające wygodne 
tworzenie motywów dla WordPressa, któ-
re to przecież są ostoją samej platformy. 
Była to świetna okazja do poznania meto-
dy tworzenia motywów od podstaw, czego 
przecież zwykli użytkownicy nie robią na co 
dzień. Ku mojemu zdziwieniu proces ten nie 
jest tak skomplikowany jak podejrzewałem  
i z przyjemnością wykorzystam przedstawio-
ne narzędzia, czyli Underscores.me i CSS 
flexbox próbujac własnych sił w tworzeniu 
motywu.

Jako trzeci z gości wystąpił Matt Pilarski – 
techniczny ewangelista DigitalCube. Tematem 

jego prezentacji był “WordPress w chmurze”, 
czyli rozwiązanie pozwalające wykorzystać 
serwery Amazonu, jako podstawę dla plat-
formy WP. Pojawiło się mnóstwo dogłębnych 
i intrygujących informacji stawiających ofertę 
Amazonu w zaskakująco dobrym świetle. Po 
prezentacji uczestniczy aktywnie brali udział 
w dyskusji dopytując o szczegóły zasad dzia-
łania chmury Amazonu. Jak zawsze, po pre-
zentacjach nastąpiła część mniej formalna, 
czyli luźne dyskusje pasjonatów WordPressa, 
lecz nie tylko na tematy WordPressowe. Jak 
zawsze atmosfera była przyjazna i wciągająca 
– to najbardziej lubię w WordUpach, więc jeśli 
nie mieliście okazji zajrzeć na jedno ze spo-
tkań, to zdecydowanie macie czego żałować. 
Istnieje też szansa to zmienić odwiedzając 
WordUp przy najbliższej okazji – naprawdę 
warto.



13

EXPERT SUMMIT 2015 
– All about Microsoft technologies, 

czyli cudze chwalicie swego  
nie znacie

Na co dzień Lublin musi zmagać się z opinią 
miasta, która nie ma nic do zaprezentowania 
na zewnątrz. Od kilku lat jedną z kluczowych 
strategii rozwoju miasta jest branża IT i sektor 
ICT. Właśnie tu powstała największa konfe-
rencja poświęcona technologiom Microsoftu, 

która co roku ściąga do Lublina ponad 1000 
pasjonatów z całej Polski – „EXPERT SUMMIT 
2015 – All about Microsoft technologies”. 
Wszystko to działo się w doskonale rozpo-
znawalnym miejscu, jakim jest Lubelski Park 
Naukowo-Technologiczny.
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Trudno tej konferencji nie stawiać w jednym 
szeregu z najważniejszymi europejskimi wy-
darzeniami IT. Trudno też nie zauważać, iż jest 
ona jednym z kluczowych czynników przyczy-
niającym się do rozwoju technologicznego i 
ekonomicznego miasta Lublina. Od lat ściąga 
do Lublina firmy, które widząc potencjał mia-
sta, decydują się tu zakładać swoje oddziały.

Zeszłoroczna, już 3. edycja wydarzenia od-
była się 5 listopada 2015 roku w Lubelskim 
Parku Naukowo-Technologicznym. Wstęp 
na wydarzenie był bezpłatny. Uczestnicy od 
wczesnych godzinnych porannych ustawili 

się w ogromną kolejkę do wejścia na obiekt. 
Około godziny 8:30 kolejka liczyła ponad 200 
osób. Po wejściu na obiekt uczestnicy otrzy-
mywali torbę z gadżetami oraz identyfikator, 
umożliwiający mu uczestnictwo we wszystkich 
wykładach oraz dostęp do Strefy Giełdy Pracy 
i Giełdy B2B, Strefy cateringowej, Strefy XBOX 
oraz Strefy startupów.

 Konferencja była spotkaniem wyjątkowych 
ludzi, wyjątkowych dzięki swojej pasji i ambi-
cji. Wydarzenie zrzesza pasjonatów nowych 
technologii, programistów, designerów, pro-
jektantów baz danych, projekt managerów, 
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specjalistów od zabezpieczeń, administrato-
rów sieci czy przedstawicieli wielkiego biznesu. 
Jest to jedyne tak renomowane wydarzenie 
w Polsce, poświęcone technologiom firmy 
Microsoft, zapewniające najwyższy poziom 
wykładów prowadzonych przez najwybitniej-
szych specjalistów w swoich dziedzinach.

Podczas MES 2015 wykłady odbywały się  
w czterech audytoriach, prezentujących różne 
ścieżki tematyczne: Sala Wiedzy, Sala Umie-
jętności, Sala Inspiracji i Sala Technologii. Na 
trzeciej edycji konferencji wystąpili: Tomasz 
Kopacz (Microsoft), Maciej Aniserowicz (Mi-
crosoft MVP .NET), Jakub Gutowski (Microsoft 
MVP .NET), Paweł Pławiak (Microsoft MVP 
Directory Services), Łukasz Grala (Microsoft 
MVP Data Platform), Grzegorz Rycaj (Micro-

soft MVP Visual Studio ALM), Emil Wasilewski 
(Microsoft MVP Azure), Michał Smereczyński 
(Microsoft MVP Azure), Paweł Niewęgłowski 
(DevUp), Sławomir Sobótka (Bottega IT So-
lutions), Beata Zalewa (Microsoft Certified 
Trainer), Marcin Ostrowski (Microsoft Certi-
fied Trainer), Marcin Włoch (DevUp), Mateusz 
Kozłowski (Microsoft Student Consultant), 
Monika Chojnowska (IPR-Insights), Janusz 
Krzyczkowski (IPR-Insights), Jacek Zajadacz 
(Altkom Akademia S.A.). Lista robi wrażenie.

Wiele sesji technologicznych przygotowanych 
przez prelegentów miało swoją premierę 
podczas EXPERT SUMMIT 2015, by dopiero 
w późniejszym czasie stać się dostępnymi  
w agendach innych branżowych konferencji. 
To działanie pokazuję rangę wydarzenia oraz 
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jego pozycję w polskiej branży IT. Trudno wy-
notować o jakich technologiach i produktach 
Microsoft nie pojawiły się wykłady.

Kluczową rolę odegrali również partnerzy, któ-
rych obecność podnosiła prestiż wydarzenia. 
Na ponad 45 stoiskach pojawili się eksperci 
z firm, którzy chętnie dzielili się swoich do-
świadczeniem oraz doradzali uczestnikom. 
Nie za często na front konferencyjnych stoisk 
wysuwa się najbardziej kompetentnych pra-
cowników, ale właśnie tego po największej 
polskiej konferencji poświęconej technolo-
giom Microsoft każdy się spodziewa.

MES 2015 to nie tylko konferencja ale także 
towarzyszące jej idee. Przy obiekcie stacjo-
nował specjalny ambulans krwiodawstwa, 
w którym oddając krew uczestnicy eventu 
przyczyniali się do ratowania ludzkiego życia. 

Ogromne zainteresowanie budziło również 
stoisko centrum transplantologii, w którym 
każdy mógł dowiedzieć w jaki sposób zo-
stać dawcą organów czy szpiku kostnego lub  
w jaki sposób szukać pomocy dla najbliższych.

Następna edycji EXPERT SUMMIT 2016 – All 
about Microsoft technologies już w listo-
padzie 2016 roku w Lublinie. Więcej infor-
macji na temat wydarzenia znajdziecie na:  
www.expertsummit.pl. (red.)
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GDG Lublin na fali – relacja 
z Google Developer Group 

Lublin #2

Dość długo, bo ponad dwa miesiące dane 
nam było czekać na drugie spotkanie od 
szyldem Google Developer Group Lublin, ale 
frekwencja podczas wydarzenia zdecydowa-
nie potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia 
– na lubelską społeczność można śmiało 
liczyć. Spotkanie ponownie odbyło się w Pubie 
u Szewca, gdzie gościliśmy pierwszym ra-
zem. Odtworzono atmosferę z listopadowego 
wydarzenia, którą określić można idealnym 
połączeniem luźnej konwencji z konkretną 
wiedzą.

Również i tym razem byliśmy świadkami 

trzech prelekcji, a jako pierwszy wystąpił 
Grzegorz Futa, pracownik firmy Britenet. 
Jego prezentacja nosiła tytuł „Nope to SQL”, 
dlatego poznaliśmy kilka ciekawych faktów 
dotyczących tej technologii i jej historii, 
usłyszeliśmy o rozwiązaniach konkurencyj-
nych i wprowadzenie do tematyki baz nie-
relacyjnych, których wady i zalety wymienił 
Grzegorz. Następnie wysłuchaliśmy prelekcji 
Piotra Wołoszkiewicza z firmy DataArt, dzięki 
której wiele osób po raz pierwszy spotkało się  
z określeniem LLVM, uniwersalnego kompi-
latora, a także możliwością stworzenia wła-
snego języka programowania. Zwieńczeniem 

Konrad Kozłowski
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wydarzenia był występ Kamila Kalisza z gru-
py eLeader (Finanteq), którego prezentacja  
w wyczerpujący sposób omówiła najczęściej 
stosowane metody włamań oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa aplikacjom mobilnym na 
platformie Android. Finałem spotkania był 
konkurs, a nagrodą główną produkt ASUS-
-a – smartwatch ZenWatch wyposażony  
w system Android Wear.

Zgodnie z tradycją, uczestniczy wydarzenia 
mogli liczyć na poczęstunek i wiele ciekawych 
rozmów, które rozpoczynały się już podczas 
prelekcji, co potwierdza potrzebę integracji 
lubelskiej społeczności IT. Najwyraźniej na wy-
darzeniach Google Developer Group Lublin 
atmosfera sprzyja takim aktywnościom.



19



20

Zapowiedź IV edycji hackathonu 
LUBCODE 

 – „Koduj dla Lublina”

Już 17 marca trzecie spotkanie 
GDG Lublin

Najbliższa, już 4. edycja największego lubel-
skiego hackathonu LUBCODE – „Koduj dla 
Lublina” odbędzie się 9-10 kwietnia 2016 
roku w Inkubatorze Technologicznym przy 
ul. Frezerów 3 w Lublinie. To kolejna szan-
sa dla programistów, aby stworzyć aplikacji 
mające ułatwić życie mieszkańcom Lublina 
oraz turystów, którzy przybywają do miasta. 
Tradycyjnie wydarzenie będzie trwało 36 go-
dzin. Aby móc uczestniczyć w evencie należy 

zarejestrować się na stronie www.lubcode.pl. 
Na hackathonie należy posiadać swój własny 
komputer. Można zabrać swoich znajomych 
i razem z nimi utworzyć drużynę, która być 
może zdobędzie pierwsze miejsce. Podczas 
wydarzenia zapewnione jest pełne wyżywie-
nie oraz atrakcyjne nagrody dla 3 zwycięskich 
drużyn. Odwiedzimy Was na wydarzeniu!

Chcesz być częścią społeczności Google De-
veloper Group Lublin? Chcesz zdobyć wiedzę 
o najnowszych technologiach wytwarzania 
oprogramowania? Poznać lubelskie firmy 
IT? Zdobyć dobrą pracę, staż lub praktyki? 
Poznać najlepszych lokalnych programistów? 
Zarejestruj się i zaproś swoich znajomych: 
www.gdglublin.pl. Nieważne czy programu-
jesz w PHP, Ruby, Java, Python, C++, Objective 
C, SWIFT czy C.

Zapraszamy na spotkanie Google Developer 
Group Lublin #3: Inspiracje technologicz-
ne, które odbędzie się 17 marca 2016 roku  
o godzinie 18:00 w klubie „Dom Kultury” (przy 
deptaku). Na tej edycji gościem specjalnym 
będzie pracownik Google, którzy przyleci do 
Lublina ze Szwajcarii. Dodatkową atrakcją 
będzie możliwość przetestowania okularów 
Google Glass. Organizatorzy przewidzieli dla 
uczestników kupony na bezpłatne piwo i pizzę 
oraz bardzo atrakcyjne nagrody.
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Kalendarz lubelskiego IT

15 marca 2015 – konferencja CHECK IT, Lubelskie Centrum Konferencyjne przy ul. Artura 
Grottgera 2. Więcej informacji: www.checkit.lublin.eu

17 marca 2016 – Google Developer Group Lublin #3: Inspiracje technologiczne, możliwość 
przetestowania Google Glass, klub „Dom Kultury” przy ul. Krakowskie Przedmieście 19, start 
godzina 18:00. Rejestracja: www.gdglublin.pl

9-10 kwietnia 2016 – Hackathon LUBCODE – „Koduj dla Lublina”, maraton programistyczny 
36h, Inkubator Technologiczny przy ul. Frezerów 3, start godzina 8:00

11 maja 2016 – Google Developer Group Lublin #4: Technologie przyszłości, „Pub  
u Szewca” przy ul. Grodzkiej 18, start godzina 19:00. Rejestracja: www.gdglublin.pl

27 kwietnia 2016 – konferencja Lubelskie Dni Informatyki, Lubelski Park Naukowo-Tech-
nologiczny, ul. Dobrzańskiego 3

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę wydarzeń tematycznie związanych z lubelską 
branżą IT, technologią oraz startupami. Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach 
i aktywności w społecznościach.
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„Lublin to moje miasto, 
mój dom. 

Tu mieszkam, tu pracuję”

Iza Karkocha, 
Kodografia
Wulkan energii, którą 
pożytkuje jako właścicielka 
Kodografia, współorgani-
zując spotkania WordUp, 
LbnSocial, Social Czwartki 
w Lublinie oraz jako mama.

Lublin to moje miasto, mój dom. Tu mieszkam, 
tu pracuję – w IT oczywiście. Ta branża oferuje 
niesamowitą wolność, a ponieważ wolność 
i niezależność zawsze mnie pociągały, nie 
mogłam wybrać inaczej.

Pochodzę z okolic Lublina. W Lublinie studio-
wałam matematykę i to był czas, kiedy w moim 
życiu pojawiło się programowanie. Był to też 
czas pierwszych kroków w zawodzie. Zaczyna-
łam od pracy na etacie w jednej z lubelskich 
agencji. Nie przeszkadzało mi wstawanie rano 
i praca po 8 godzin w biurze, chociaż teraz nie 
wyobrażam sobie takiego życia. Rozwijałam 
się. Dużo się uczyłam. Zarabiałam też całkiem 
nieźle. Było naprawdę w porządku. Czułam 
jednak, że w tym układzie jest granica nie do 

przekroczenia. Czułam, że są ograniczenia, 
których na etacie nie będę w stanie pokonać.

We własnej działalności widziałam przede 
wszystkim nieograniczone możliwości.

Pracując na etacie śledziłam branżę w kraju  
i na świecie. Pracowałam m.in jako webmaster 
tworząc kod HTML na podstawie gotowych 
projektów graficznych. W wielu firmach bra-
kowało front-endowców, a ten etap prac nad 
projektem, np. aplikacji internetowej, można 
swobodnie przekazać firmie zewnętrznej. 
Badając rynek w tym kierunku znalazłam kil-
ka firm na świecie, które zajmują się tego 
typu usługami i świetnie sobie radzą. Zawsze 
bliższy był mi front-end niż typowe progra-

fot. Anna Paśnik

fot. Wojtek Równanek
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mowanie, więc kiedy pojawiła się perspektywa 
robienia tylko tego co lubię, postanowiłam 
spróbować.

Kiełkowanie tego pomysłu splotło się w czasie 
z niezwykle ważnym okresem w moim życiu 
– pierwszą ciążą. Nie umiem odpoczywać bez-
produktywnie, więc wykorzystałam ten czas na 
dalszą naukę i pierwsze próby freelancerskie. 
Powstała pierwsza strona internetowa – skla-
dacze.pl i pojawiły się zlecenia.

Jednym z moich pierwszych klientów był Polak, 
który prowadzi swoją firmę w Irlandii. Znalazł 
moją ofertę w Google i okazało się, że właśnie 
czegoś takiego szukał. Doskonale nam się 
współpracuje do dzisiaj. Pierwsze zlecenia 
otrzymałam z wyszukiwarki – aktualnie głów-
nie bazujemy na poleceniach.

Nie lubię niepotrzebnego ryzyka. Każdy po-
mysł czy plan muszę przetestować, poznać 

konkurencję. Nie lubię tracić niepotrzebnie 
dużego kapitału czasu i pieniędzy. Szczegól-
nie czasu.

Od początku pracowałam z innymi freelance-
rami. Wiedziałam, że nie mogę robić wszyst-
kiego sama. Zleceń wciąż przybywało. Kiedy 
mój synek miał pół roku, dowiedziałam się  
o projekcie Inicjatywa jest Kobietą. Postanowi-
łam z niego skorzystać. Były szkolenia, pisanie 
biznesplanu. Końcowy etap wspominam po-
dobnie jak obronę pracy magisterskiej – był 
stres, ale była też mobilizacja. Mój pomysł 
dostał dofinansowanie.

Tak powstała Kodografia.

Dziś w Lublinie jest mnóstwo możliwości. 
Instytucje wspierające rozwój młodych przed-
siębiorców wiedzą i środkami finansowymi. 
Ogromna liczba inicjatyw społecznych i biz-fot. Wojtek Równanek

fot. Wojtek Równanek
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nesowych pomagających w nawiązywaniu 
kontaktów i zdobywaniu doświadczenia. Na-
prawdę – mnóstwo możliwości. Branża IT ma 
się szczególnie dobrze.

Na co dzień kontaktuję się z partnerami bizne-
sowymi i współpracownikami głównie online. 
Brakowało mi bezopśrednich kontaktów. To 
było kolejne ograniczenie, które chciałam 
wyeliminować. Kto szuka możliwości, znajduje 
je. Szybko zaangażowałam się w organizację 
różnego rodzaju spotkań: LbnSocial, WordUp 
Lublin, Social Czwartki w Lublinie.

Można wymienić się doświadczeniami, skorzy-
stać z rad specjalisty lub po prostu starszego 
kolegi „po fachu”. Poznajesz ludzi, nawiązujesz 
kontakty, często owocne biznesowo. To działa! 
Dzisiaj widzę jak bardzo pozytywnie wpłynęło 
to na moje życie prywatne i zawodowe. Po-
znałam wiele wartościowych osób i dużo się 
nauczyłam. Poza tym praca przy organizacji 
takich wydarzeń to świetne doświadczenie. 
Chętnie też dzielę się swoją wiedzą i doświad-
czeniem, między innymi w ramach WordUp 
Lublin, Geek Girls Carrots, Lublin STARTuje!, 
WordCamp Polska.

Z zawodowego punktu widzenia najbliższy 
jest mi WordUp – spotkania związane z Wor-
dPressem. Tym, między innymi, zajmuje się 
aktualnie Kodografia. Główny obszar działania 
jest ten sam, ale w ciągu 5 lat działalności 
trzeba było dostosować się do potrzeb ryn-
ku. Ewoluowała też moja rola. Teraz przede 
wszystkim koordynuję zlecenia i czuwam nad 
jakością i terminowością prac.

To ja rozmawiam z klientem i to ja odpowia-
dam za spełnienie obietnicy, którą składa 
mu Kodografia. Właśnie dlatego osoby, które 
wykonują dla Kodografi zlecenia staram się 

traktować jako współpracowników. Firmy,  
z którymi pracujemy lubię nazywać partne-
rami. Ważna jest dla mnie zasada win-win.

Aktualnie Kodografia współpracuje głównie 
z agencjami interaktywnymi z Polski, Anglii, 
Irlandii i Niemiec w zakresie front-endu i Wor-
dPressa. Pracujemy też nad dwoma nowy-
mi produktami skierowanymi do firm i osób 
indywidualnych. Będzie to abonamentowa 
opieka dla stron opartych o WordPress oraz 
dostosowywanie istniejących stron www do 
urządzeń mobilnych.

Kodografia raczej nigdy nie stanie się korpora-
cją zatrudniającą setki pracowników. To nigdy 
nie było moim celem. Firma daje mi możliwość 
nieustannego rozwoju. Spełniam się w 100% 
i sama mogę organizować sobie czas.

Czas, jest dla mnie najbardziej pożądanym 
kapitałem, którego niestety nie da się nadro-
bić. Lubię to poczucie równowagi pomiędzy 
życiem prywatnym i pracą. Jestem mamą 
dwójki dzieci, prawie codziennie spędzamy 
razem popołudnia i weekendy. Wieczorami 
staram się relaksować i mieć czas dla siebie 
i męża.

Kodografia to moja praca. Praca, którą uwiel-
biam. Lublin to moje miasto. Mój dom. Tu 
mieszkam. Tu pracuję. Tu jestem szczęśliwa.
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Narodziny skutecznej marki zaczynają się od miliona pomysłów. 
Wygra najlepszy. 

www.PlusBrand.pl
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Dane po lubelsku, czyli rozwój 
Lublina w rękach obywateli

Nie często pojawiają się w Lublinie inicjatywy, 
które bezpośrednio mogą przyczynić się do 
jednoczesnego rozwoju technologicznego, 
informacyjnego oraz ekonomicznego miasta. 
Tym bardziej, jeśli sukces tej inicjatywy zależy 
od obywateli. Tydzień temu zadebiutowała 
platforma, która ma przysłużyć się pełnej cy-
fryzacji miasta, wykorzystująca kreatywność  
i zaangażowanie programistów z całego świata.

„Dane po lubelsku” to krok w stronę otwartych 
danych w mieście Lublin. Platforma ma udo-
stępniać i agregować publiczne dane otrzy-
mane od miasta, instytucji pozarządowych, 

firm prywatnych oraz uczelni publicznych  
i prywatnych. Istnieją ogromne szanse, że po-
przez ułatwiony dostęp do informacji życie 
mieszkańców oraz turystów przybywających 
do Lublina ulegnie poprawie.

Wszystkie dane zgłoszone do platformy „Dane 
po lubelsku” będzie można zupełnie bezpłatnie 
pobierać, przetwarzać oraz wykorzystywać 
w rozwiązaniach komercyjnych i niekomer-
cyjnych. Udostępniane dane nie będę miały 
żadnych ograniczeń prawnych ani własno-
ściowych.

fot. Pixabay
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Platforma to ogromna szansa dla progra-
mistów z całego świata, którzy teraz będę 
mogli wykorzystywać otwarte API i korzystać  
z dostępu do informacji w swoich aplikacjach 
mobilnych i serwisach internetowych.

„Dane po lubelsku” otworzą zamknięte do-
tychczas drzwi do miejskiego wykorzystania 
kategorii Internet of Things (IoT), czyli Inter-
netu Rzeczy. Dane będzie można wykorzystać  
w inteligentnym zegarku czy inteligentnej 
odzieży naszpikowanej różnymi sensorami, do 
zarządzania systemem inteligentnego domu 
czy w sondzie kosmicznej wystrzelonej na 
orbitę okołoziemską.

Inicjatywa będzie wzmagała zaangażowanie 
mieszkańców Lublina, lokalnych patriotów 

oraz gromadziła lokalne firmy zaangażowane 
społecznie. Aktualnie trwa proces gromadze-
nia partnerów, którzy chcą dołożyć swoją ce-
giełkę do tego niecodziennego projektu. Już 
dziś zapraszamy do odwiedzenia na strony 
internetowej „Danych po Lubelsku” (www.da-
nepolubelsku.pl) oraz zachęcamy do wsparcia 
inicjatywy. Los miasta jest w Waszych rękach. 
(red.)

fot. Pixabay
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WordPress podbija Lublin 
– jak wyglądały pierwsze warsztaty 

WordUp?

Niemal przed rokiem przygotowałem relację 
z wydarzenia, które było następstwem ro-
snącej popularności społeczności skupionej 
wokół WordPressa – platformy napędzającej 
miliony strony w Internecie. Niejednokrotnie 
fakt wykorzystania tego systemu jest nie lada 
niespodzianką dla odwiedzających stronę, co 
dla sympatyków WordPressa jest jedynie ko-
lejnym potwierdzeniem jego wszechstronno-
ści i zróżnicowania oferowanych możliwości.

Zaczęło się dość niewinnie, gdy jeszcze  
w 2014 roku pojawiła się informacja o pierw-
szym spotkaniu WordUp. Spotkania skupio-
nego wokół sympatyków/użytkowników Wor-
dPressa, które ma już swoją historię w innych 
miastach. Do tej pory zorganizowanych zo-
stało dokładnie siedem i gości na nich coraz 

więcej osób. Ale na WordUpie nie kończą się 
wydarzenia związane z WP w Lublinie.

Na sobotę 21. lutego zaplanowano pierwsze 
warsztaty. Wydarzenie, z tego co mi wiadomo, 
jest tak naprawdę pierwszym tego rodzaju  
w Polsce, a skierowane zostało do osób, które 
chcą rozpocząć swoją przygodę z WordPres-
sem. Warsztaty miały miejsce w niedawno 
otwartym lubelskim Business Linku przy ul. 
Lipowej. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 
9. Na miejscu, włącznie z organizatorami i 
mną, pojawiło się 10 osób. W mojej ocenie 
jest to niezły wynik, dobrze rokujący na przy-
szłość. Podejrzewam, że przy następnych 
razach frekwencja może być tylko lepsza.

Dwaj prowadzący warsztaty, czyli Szymon 

Konrad Kozłowski
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i Stanisław Skulimowscy, przygotowali dla 
uczestników dokładnie wszystko co było 
niezbędne do poznania WordPressa od 
podszewki. Szczegółowy konspekt warsz-
tatów pozwalał zapoznać się z ich plana-
mi na najbliższe kilka godzin. Konspekt ten 
zamieszczono w papierowm przewodniko-
notatniku. Znalazły się w nim wszystkie te 
podstawowe informacje, wraz z miejscem 
na własne notatki.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać 
ogromne znacznie WordPressa w dzisiejszym 
Internecie – w końcu na WP opiera się już 
nie tylko prywatne blogi, ale także strony 
doskonale znanych firm (bez kryptorekla-
my:). Przedstawiono różnice między Wor-
dPress .org i .com. Omówione zostały pod-
stawy instalacji, obsługi i struktury platformy.  
W razie potrzeby, każdy z uczestników mógł 
bez skrępowania poprosić o pomoc, dopytać, 

atmosfera na warsztatach sprzyjała przyswa-
janiu wiedzy.

Bardzo dziękuję organizatorom za zaprosze-
nie na wydarzenie i możliwość uczestniczenia 
w warsztatach. Gratuluję im także doprowa-
dzenia wydarzenia do skutku i rozpoczęcia 
czegoś, czego jeszcze wcześniej nie zrobiono. 
Wszystko odbyło się na wysokim poziomie  
i mam nadzieję, że doczekam kolejnych tego 
typu inicjatyw.

Jeżeli zaciekawiła Was tematyka WordPressa, 
lubelskich spotkań i warsztatów polecam po-
lubić fanpage WordUp Lublin na Facebooku, 
gdzie zamieszczane są wszystkie niezbęd-
ne informacje dotyczące WordUp’ów, jak  
i innych wydarzeń powiązanych z tematyką 
tych spotkań.
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Czym jest Google Developer 
Group Lublin (GDG Lublin)?

W końcówce roku 2015 nad Bystrzycę do-
tarła jedna z najciekawszych inicjatyw, która 
kojarzona może być z tylko jedną firmą. Fraza 
„GDG” nie cieszy się taką rozpoznawalnością 
jak wiele innych określeń związanych z global-
nymi społecznościami, lecz gdy rozszerzymy 
owy skrót, to nie będziemy mieć wątpliwości 
z czym będziemy mieć do czynienia. Google 
Developer Group to inicjatywa skupiająca 
niezależne, wspierane przez Google spo-
łeczności sympatyzujące z technologiami 
opracowanymi i wykorzystywanymi przez 
firmę z Mountain View. Każda z grup działa 
przede wszystkim lokalnie, lecz w każdym z 
państw organizowane są też ogólnokrajowe 
wydarzenia, na przykład konferencje. Lista 
celów jest niezwykle obszerna, a prawdopo-
dobnie najważniejszym z nich jest zaktywizo-
wanie społeczności. GDG stoją za organizacją 
przeróżnych wydarzeń, począwszy od zwy-
kłych spotkań, podczas których omawiane są 
tematy techniczne, poprzez „code sprinty”, 
hackathony, „tech talki” i prezentacje demo.

GDG Lublin jest więc częścią społeczności 
operującej dookoła świata. Liczby związane 
z tą działalnością robią spore wrażenie i dy-
namicznie wzrastają, dlatego te, które prze-
czytacie za chwilę mogą już być nieaktualne 
(stan na początek marca 2016). Liczba krajów, 
w których aktywne są grupy zbliża się do 100, 
zaś samych społeczności GDG istnieje już aż 
571. Odpowiadają one za aż 3910 wydarzeń, 
co potwierdza skalę działalności inicjatywy. 
Wszystkie te eventy znajdziecie w oficjalnym 
kalendarzu.

Dotychczas w Lublinie odbyły się już dwa 
spotkania, kolejne już wkrótce, bo odbędzie 
się 17. Marca i będzie niezwykle wyjątkowym 
zdarzeniem – w naszym mieście przywitamy 
specjalnego gościa, pracownika firmy Google. 
Nie chcę zdradzać zbyt dużo na ten temat, 
ale zdecydowanie spodziewać się można, że 
będzie to znakomita okazja do włączenia się w 
działalność Google Developer Group Lublin. 
O ile oczywiście jeszcze tego nie zrobiliście!

Konrad Kozłowski
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Liczy się autentyczność, czyli 
relacja z LUBCODE #3 
– “Koduj dla Lublina”

Najważniejsze są dla nas rzeczy, które robimy 
z potrzeby serca i z którymi mamy emocjo-
nalną więź. Czasami nie zastanawiamy się 
czemu danej kwestii poświęcamy tak dużo 
zaangażowania, czujemy że tak trzeba. Czu-
jemy, że na czymś nam zależy.

Czy w Lublinie nie ma inicjatyw oddolnych 
powołanych w celu realnych zmian w mieście? 
Czy nikt nie kieruje się już ideami, a jedynie 
chęcią zarobienia gotówki czy możliwości po-
chwalenia się swoimi osiągnięciami? Na całe 
szczęście są grupy ludzi, którym na mieście 
Lublin zależy i są w stanie poświęcić bardzo 

wiele służąc mu swoimi zdolnościami i wiedzą.

Opowiem Wam dziś o grupie super-bohate-
rów, którzy nie czekają na oklaski, wolą działać 
i mieć istotny wpływ ma nasze życie poprzez 
technologie, których używamy na co dzień. 
Kim są ci „rycerze”? To programiści uczest-
niczący w hackathonach LUBCODE – “Koduj 
dla Lublina”. Nie piszę, że jedynie lubelscy 
programiści, bo na każdą edycję przyjeżdżają 
specjaliści z różnych stron Polski. Czemu to 
robią? Pewnie najlepiej trzeba by zapytać 
o to ich samych. Sądzę, że czują potrzebę 
zaangażowania się w inicjatywę i umocnić 

Paweł Niewęgłowski
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więź z miastem, chcą się rozwijać i poznać 
podobnych im pasjonatów programowa-
nia. Podczas maratonu LUBCODE dzielą się 
na drużyny i wspólnie opracowują aplikacje 
mobilne i strony internetowe, które mają 
ułatwić życie mieszkańcom miasta i turystom 
przybywającym do Lublina.

Pewnie trudno jest części z Was zrozumieć, 
czemu ktoś poświęca swój cały weekend 
(przypomnę, że wydarzenie trwa nieprze-
rwanie 36 godzin), decyduje się nie spać 
całą noc, przekazuje całą swoją wiedzę  
w tworzony projekt i nie czeka na koniec na 
żadną zapłatę. Nie można powiedzieć, że te 
kilka symbolicznych nagród nią jest. Ludzie 
ci wykazują wyższe wartości niż większość 
społeczeństwa, choć wiedzą, że nawet po-
śmiertnie nikt nie wyśle im za to medali. Ci 
ludzie naprawdę żyją i w coś wierzą.

Ogromny zaszczyt dla mnie jako organizatora 
i pomysłodawcy LUBCODE – “Koduj dla Lubli-
na” jest współpraca z firmami, dzięki którym 
możliwa jest realizacja całego przedsięwzię-
cia. Zawsze jak ktoś pyta mnie o to, jakie firmy 
z Lublina polecam lub gdzie warto pracować 
odpowiadam: “Spójrz z kim współpracuję 
przy lokalnych inicjatywach”. Firmy te chcą 
jak najwięcej dać miastu, w którym działają 
oraz przysłużyć się do jego technologicznego 

rozwoju. Dbają o to, aby w ich oddziałach pra-
cowali ludzie z pasją. Najlepsi chcą pracować 
dla najlepszych i z najlepszymi. Osobiście 
jestem też bardzo wdzięczny Inkubatorowi 
Technologicznemu w Lublinie z ul. Frezerów 
3 za wiarę w lubelskie społeczności IT i nie-
odpłatne użyczanie sali.

Najbliższa, już 4 edycja LUBCODE – “Koduj 
dla Lublina” odbędzie się 9-10 kwietnia 2016 
roku przy ul. Frezerów 3 w Lublinie. Mo-
żesz dołączyć do uczestników niezależnie 
czy jesteś zaawansowanym programistą czy 
dopiero zaczynasz przygodę z tworzeniem 
oprogramowania. Rejestracja dostępna jest 
na lubcode.pl Nie jestem zwolennikiem pol-
skich przysłów, ale pod jednym niewątpliwie 
mogę się podpisać “Z kim przystajesz takim 
się stajesz”. Cieszę się, że jestem częścią tej 
inicjatywy, Ty też możesz się nią stać i dołożyć 
własną cegiełkę.
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Premiera Samsung Galaxy S7 
oraz Galaxy S7 Edge

21 lutego podczas targów MWC w Barcelonie 
firma Samsung zaprezentowała nowe smart-
fony: Galaxy S7 oraz Galaxy S7 Edge. Nowe 
wersje flagowych smartfonów łączą w sobie 
najlepsze cechy poprzedników.

Galaxy S7 działają pod kontrolą systemu 
operacyjnygo Android 6.0 „Marshmallow”, 
wzbogaconym autorską nakładką Samsunga 
– TouchWiz. Urządzenia posiadają wymiary 
142,4 x 69,6 x 7,9 mm, a wersji Edge 150,9 
x 72,6 x 7,7. Ich masa wynosi 152 g, a wersji 
Edge 157 g.

Smartfon pojawi się w dwóch wersjach –  
z ekranem o przekątnej 5,1 cala oraz z 5,5-ca-

lowym z zagiętym wyświetlaczem. Ekran Su-
per AMOLED nieprzerwanie pokazuje użyt-
kownikowi najważniejsze informacje przy 
zużyciu niewielkiej ilości energii (do 1% na 
godzinę), poprzez wsparcie funkcji AOD (al-
ways-on display). Smartfony różnią się pojem-
nością akumulatorów – Galaxy S7 posiada 
baterię 3000 mAh, zaś Galaxy S7 Edge 3600 
mAh. Pełne ładowanie zajmie użytkownikowi 
zaledwie 2 godziny.

Smartfony posiadają 4 lub 8-rdzeniowy chip, 
z szybszym o 30% procesorem i o 64% ukła-
dem graficznym w porównaniu do Galaxy S6. 
Galaxy S7 będą dostępne z dwoma proce-
sorami – Qualcomm Snapdragon 820 albo 

Małgorzata Niewęgłowska
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Exynos 8890. Procesorom towarzyszyć będą 
układy graficzne Adreno 530 i Mali-T880 
MP12. Ekran Galaxy S7 posiada rozdziel-
czość QHD 2560x1440 pikseli, a wewnątrz 
znajdują się 4 GB pamięci operacyjnej RAM 
typu LPDDR4 i 32 GB lub 64 GB pamięci na 
dane. Powrócił slot na karty microSD o mak-
symalnej pojemności 200 GB. Główny głośnik 
urządzenia posiada moc 1,5 W i zapewnia 
niezłą jakość dźwięku.

Aparat fotograficzny będzie posiadał 12 
megapikselową matrycę, przysłonę f/1.7 
(najjaśniejszą w smartfonach), duże piksele 
oraz ulepszony system optycznej stabiliza-
cji obrazu. Aparat ma doskonale sprawdzić 
się w trudnych warunkach oświetleniowych. 
Technologia Dual Pixel pozwala na bardzo 
szybkie łapanie ostrości w każdych warun-
kach. Z przodu znajduje się 5-megapikselowa 
kamerka, także z przysłoną f/1.7. Galaxy S7 
może skutecznie filmować w rozdzielczości 
FullHD w 60 klatkach i maksymalnej 2160p 
w 30 klatkach na sekundę.

Jakich jeszcze nowości możemy spodziewać 
się po Galaxy S7? Smartfony cechuje wodo-
szczelność – tolerują zanurzenie w wodzie  

o głębokości do 1,5 metra do 30 minut. Sam-
sung wprowadza tryb gier (Game Pack), który 
umożliwia uruchamianie gier w różnych usta-
wieniach jakości grafiki, jak również proste 
nagrywanie filmików z gier i strumieniowanie 
ich. Przed uszkodzeniem wyświetlacz i tylną 
obudowę ma chronić Corning Gorilla Glass 5.

Galaxy S7 będziemy mogli kupić w 4 kolo-
rach: srebrnym, złotym, białym oraz czarnym. 
Ceny smartfonów będą klarowały się około 
3199 zł (w przypadku Galaxy S7), a Galaxy S7 
Edge od około 3599 zł (ceny mogą się różnić  
w zależności od sklepu).

Źródła grafik: 
youtube.com/Samsung-
Mobile
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5 marketingowych 
grzechów startupowych

Jacek Lipski

Ekspert ds. strategii mar-
ketingowych dla MŚP 

w B&L Consulting. Mentor 
w AIP Lublin oraz współau-

tor e-booka “Lubelskie 
Startupy 2015”. Poprzednio 

Social Media & Account 
Manager w agencji reklam-

owej Vena Art, specjalista 
ds. komunikacji marketin-

gowej w Żagiel S.A, oraz 
asystent ds. komunikacji 

wewnętrznej w Vattenfall 
Distribution Poland. Prow-
adzi blog o marketingu na 

www.jaceklipski.pl.

Peter Drucker stwierdził kiedyś, że każdy 
projekt biznesowy ma tylko 2 funkcje, które 
tworzą rezultaty. To marketing oraz innowa-
cje. Startupy nie są pod tym względem wyjąt-
kiem, choć czasem zdarza im się zapominać 
lub niewłaściwie podchodzić do pierwszej z 
wymienionych funkcji.

Trzy zastrzeżenia

Zanim przejdę do dalszej części rozważań 
muszę poczynić 3 istotne zastrzeżenia. To 
koniecznie, ponieważ lubię jasne i klarowne 
sytuacje. Po pierwsze, nie jestem startupo-
wcem, ale marketingowcem tylko który od 
czasu do czasu współpracuje ze startupami. 
Po drugie, wszystkie wnioski z niniejszego 
tekstu nie są wynikiem badań. Wysnułem 
je tylko na bazie własnych obserwacji ryn-
kowych. Po trzecie, nie mam monopolu na 
rację, więc można się ze mną nie zgadzać.:)

Pięć grzechów głównych

Wracając do meritum tekstu – jakiś czas temu, 
gdy zbierałem informacje do e-booka „Lubel-
skie Startupy 2015”, zauważyłem że niektóre 
polskie startupy mają problem z prowadze-
niem skutecznych działań marketingowych. 
Co jest tego przyczyną? Moim zdaniem u 
podłoża wspomnianych problemów leży 5 

marketingowych grzechów głównych popeł-
nianych przez startupy.

Grzech nr 1 – Brak strategii marketingowej

To zdecydowanie najpoważniejszy z katalo-
gu grzechów marketingowych. Zdaję sobie 
sprawę, że startupy mają mocno zmienną 
naturę, m.in. ze względu na częste pivoty, ale 
nie usprawiedliwia to faktu „olewania” tematu 
strategii. To zakrawa na samobójstwo, bo 
„jeżeli nie wiesz do jakiego portu zmierzasz, 
to żaden wiatr nie będzie dla Ciebie pomyśl-
ny” (Seneka). Bez strategii marketingowej nie 
da się przecież zbudować silnej marki, co 
przecież jest podstawowym celem każdego 
marketera.

Grzech nr 2 – Traktowanie marketingu 
jako generatora zbędnych kosztów

Nie da się ukryć, że marketing kosztuje. Nie 
wierzę jednak, że skuteczne działania mar-
ketingowe da się prowadzić bezkosztowo. 
Podejście „growth hackingowe” jest fajne, ale 
też wiąże się z poniesieniem odpowiednich 
kosztów (np. choćby kosztu naszego czasu 
i tzw. „kosztów utraconych możliwości”). Jak 
więc sprawić, by nasze działania marketingo-
we nie generowały zbędnych kosztów? Jeżeli 
mamy dobrą strategię marketingową oraz 
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odpowiednio ustawione KPI’s (tzw. „wskaźniki 
sukcesu”) to w większości przypadków uda 
nam się tego uniknąć.

Grzech nr 3 – Sprowadzanie marketingu 
do działań promocyjnych

Formułę „4xP” na pewno znacie. Szkoda tylko, 
że w niektórych startupach (w tradycyjnych 
firmach również) dostrzega się tylko ostatnie 
„P” czyli promocję. Niestety to za mało. Dobry 
marketing wymaga holistycznego podejścia, 
a więc powinien obejmować produkt, cenę, 
dystrybucję oraz wspomnianą wcześniej pro-
mocję. Dokładnie w takiej kolejności.

Grzech nr 4 – Ignorowanie działań off-line

Naturalnym środowiskiem każdego niemal 
startupu jest internet. Nie powinno to jed-
nak oznaczać, że wszystkie nasze działania 
marketingowe mają być prowadzone tylko 
i wyłącznie w sieci. Ludzie żyją w świecie of-
f-line i korzystają także z mediów tradycyj-
nych. Te ostatnie w przypadku wybranych 
grup docelowych mogą okazać się o niebo 
skuteczniejsze niż działania internetowe. 
Zastrzegam jednak, że tutaj wszystko zależy 
od specyfiki produktu oraz klientów danego 
startupu. Przypominam także o starej praw-
dzie, która nie straciła na aktualności do dnia 
dzisiejszego. Nie ma lepszej i skuteczniejszej 
formy komunikacji i sprzedaży niż rozmowa 
„face to face”.

Grzech nr 5 – Brak marketingowca w ze-
spole

Last but non least. Startupy najczęściej tworzą 
tzw. „ludzie technologiczni”. Nic nikomu nie 
ujmując, bo znam kilku ludzi IT ze świetnymi 
umiejętnościami marketingowymi, ale z mojej 

perspektywy marketing to jednak domena 
humanistów z mocnymi umiejętnościami ana-
litycznymi i doświadczeniem w branży. Jeżeli 
nie macie kogoś takiego w zespole, koniecznie 
wypełnijcie tę lukę. Marketingu można się 
nauczyć, ale ten proces trwa bardzo długo 
i jest kosztowny. W startupie możecie nie 
mieć na to wystarczającej ilości czasu oraz 
pieniędzy (błędy marketingowców kosztują).

Słowo końcowe

Jako drobny przedsiębiorca prowadzący dzia-
łalność w raczej tradycyjnej branży (doradz-
two marketingowe) podziwiam wszystkich 
twórców startupów za ich innowacyjność 
oraz odwagę. Mówi się przecież, że 9 z 10 
startupów upada. Wydaje mi się jednak, że 
ten wskaźnik można by nieco obniżyć. Wy-
starczyłoby na początek przestać „grzeszyć”  
i zacząć traktować marketing nie jako koszt, 
a inwestycję w sukces rynkowy startupu.

Macie odmienne zdanie na temat mar-
ketingu startupów? Piszcie do mnie na  
jlipski@bieleckilipski.pl, z chęcią poznam 
Wasz punkt widzenia.
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Życzenie przekuwane 
w sukces – rozmowa 
z lubelskim iWisherem

Rozmawiał 
Konrad Kozłowski

iWisher to jeden z najczęściej kojarzonych z Lublinem startupów. Odpowiada za 
niego niewielki zespół, który nie ma planów opuszczać „koziego grodu”, choć swój 
pomysł zamierza wprowadzić na rynki całego świata. Najważniejsze wydarzenia miały 
miejsce w 2015 roku, kiedy to założona została spółka (styczeń), udało się wystar-
tować z wersją beta produktu (maj) i go oficjalnie uruchomić trzy miesiące później 
(sierpień). iWisher zdołał też osiągnąć niemałe sukcesy zwyciężając na Startup Sito 
InternetBeta 2015, zostając finalistą Infoshare Start-up Contest 2015 i Wolves Su-
mmit Startup Contest oraz zapracowując na miejsce w zwycięskiej „piątce” 3 edycji 
programu akceleracyjnego OrangeFab 2016. Planów na najbliższy okres nie brakuje, 
a mając okazję na rozmowę postanowiłem przepytać CEO iWishera – Michała Kor-
bę – o dotychczasowe działania zespołu oraz kroki, które podjęte zostaną w ciągu 
nadchodzących tygodni, miesięcy i lat.
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Konrad Kozłowski: Pomysł na iWisher znamy 
już od pewnego czasu, ale najciekawsze 
okażą się chyba Wasze pierwsze kroki – jakie 
działania podjęliście w pierwszej kolejności 
i ile czasu musieliście zaczekać na efekty, 
które w pewnym stopniu Was zadowoliły?

Michał Korba: Aż tak znani nie jesteśmy, także 
może jednak przypomnę czym jest iWisher. 
Dotychczas komunikowaliśmy nasze rozwią-
zanie, jako aplikacja, dzięki której zbierzesz 
na co chcesz, a to na pierwszy plan wysuwa 
finansową funkcję naszej aplikacji. Dzięki wy-
wiadom z użytkownikami zauważyliśmy, że 
budzi to straszne skojarzenia z crowdfun-
dingiem, a nie do końca o to nam chodziło 
tworząc iWishera. Dlatego przemianowaliśmy 
hasło ze „Zbierz na co chcesz” na „Pozwól 
bliskim spełnić Twoje marzenia”. Natomiast 
samego iWishera tłumaczymy jako magiczne 
miejsce gdzie kolekcjonujesz swoje marzenia 
i sprawiasz, że się spełniają.

Tyle słowem wstępu, natomiast wracając do 
Twojego pytania odnośnie pierwszych naszych 
kroków, to na początku pojawił się pomysł,  
a może nie tyle sam pomysł, a problem. Ja mia-
łem problemy z nietrafionymi i zdublowanymi 
prezentami w trakcie organizacji urodzin dla 
swojego syna, Łukasz – mój wspólnik – miał 
problemy ze zorganizowaniem zrzutki na pre-
zent dla kolegów w pracy. Był problem, więc 
powstał też pomysł na produkt. Niestety droga 
od pomysłu do faktycznie funkcjonującego 
rozwiązania i firmy jest długa i kręta.

Przez okres kilku miesięcy staraliśmy się pra-
cować nad rozwiązaniem wieczorami, dosyć 
szybko doszliśmy do wniosku, że jako „dwaj 
faceci od „PowerPointa” nie wiele zdziałamy 
i tak do zespołu dołączył techniczny foun-
der, czyli Bartosz. Przez pewien czas nadal 

staraliśmy się pracować nad rozwiązaniem 
po godzinach, ale tempo prac zdecydowanie 
nas nie satysfakcjonowało. Wtedy zapadła 
decyzja o znalezieniu finansowania. Spotka-
liśmy się z jednym z funduszy inwestycyjnych, 
jego przedstawiciel stwierdził, że jesteśmy 
jeszcze na zbyt wczesnym etapie, aby VC byli 
nami zainteresowani i zasugerował poszu-
kania pieniędzy w funduszach unijnych. Tak 
trafiliśmy na program Innova Invest czyli tzw. 
3.1 realizowaną przez Lubelski Park Naukowo 
Technologiczny. Złożyliśmy zgłoszenie, prze-
szliśmy przez okres preinkubacji, wspólnie z 
parkiem przygotowaliśmy biznes plan, a w 
między czasie udało się naszym pomysłem 
zainteresować również Anioła Biznesu – Ma-
cieja Manieckiego, który również zadeklarował 
wejście kapitałowe w przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku przez PARP. Złożyli-
śmy wniosek i się udało. W zamian za udziały  
w nowoutworzonej spółce pozyskaliśmy ka-
pitał, który umożliwił nam zrezygnowanie  
z etatów i poświęcenie się w 100% projektowi.

Od momentu kiedy wpadliśmy na pomysł, do 
momentu kiedy podjęliśmy decyzję o poszuki-
waniu finansowania minęło około 6 miesięcy. 
Od momentu złożenia wniosku do Innova 
Invest do podpisania umowy spółki kolejne  
8 miesięcy. A to był dopiero początek. Potrzeb-
ne były kolejne 4 miesiące na zbudowanie 
produktu do takiego stanu, byśmy mogli po-
kazać go pierwszym użytkownikom czyli tzw. 
uruchomienie wersji BETA. Po 3 miesiącach 
zbierania feedbacku wyszliśmy na rynek.

Teraz funkcjonujemy na rynku od 6 miesięcy 
i przyszedł czas, paradoksalnie, na zrobienie 
kroku wstecz. Zastanowienie się nad różnymi 
aspektami, wprowadzenie koniecznych korekt.
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Konrad Kozłowski: Od czego powinien zacząć 
chętny zespół, by podążyć ścieżką, którą już 
kroczycie?

Michał Korba: Zacząć działać. Może to try-
wialnie brzmi, ale bez działania nic się nie 
wydarzy. Można bardzo długo pracować na 
poziomie idei i to też jest dobre, bo pozwala 
zweryfikować wiele rzeczy bez kosztownego 
budowania produktów. Trzeba jednak działać 
jak najszybciej, aby konsekwentnie posuwać 
projekt do przodu. Cały czas odnoszę wraże-
nie, że działamy zbyt wolno, że moglibyśmy 
zrobić więcej, ale to chyba kwestia charakteru. 
Osobiście uważam że trzeba wyzbyć się stra-
chu popełnienia błędu i eksperymentować, 
pogodzić się z tym że, czasem się coś stłucze. 
Mark Zukerberg, twórca Facebooka, podobno 
kiedyś powiedział: „Move fast and break things. 
Unless you are breaking stuff, you are not mo-
ving fast enough”. Chociaż może wydawać się 
to nielogiczne, to na etapie startupu okazuje 
się być bardzo skuteczną taktyką.

Konrad Kozłowski: Zapytam wprost – jakie 
błędy popełniliście?

Michał Korba: Błędów popełniliśmy całą masę, 
chyba na każdym etapie projektu. Kwestia 
tego, jak rozumie się „błąd”. Za błąd, w na-
szym w przypadku, można na pewno uznać 
samą nazwę usługi,bo uwierz mi na rynku 
polskim trudno to komuś przetłumaczyć i 
wytłumaczyć. Błędem był chyba zbyt długi 
pobyt w wersji beta, mogliśmy spokojnie wyjść 
na rynek parę tygodni wcześniej. Na pewno 
dużą naszą porażką była akcja „Mikołaj”, którą 
przygotowaliśmy przed świętami. Była zbyt 
skomplikowana, a przez to nieefektywna. Pew-
nie błędem jest również tak późne myślenie o 
rynkach zagranicznych. Chociaż myśleliśmy o 
tym od samego początku, to realne działania 

zmierzające w tym kierunku zaczęliśmy do-
piero teraz. Było też dużo drobnych błędów 
np. niewystarczająco przygotowaliśmy się do 
konferencji Infoshare w zeszłym roku, przez co 
straciliśmy szansę zaistnienia. Ale wyciągnęli-
śmy wnioski i wdrożyliśmy je przed wydarze-
niem InternetBeta, co zresztą przyniosło dla 
nasze zwycięstwo w konkursie dla startupów 
odbywającej się w ramach tej konferencji.

Z perspektywy roku, wydaje mi się, że po-
winniśmy wcześniej zainwestować w UX  
z prawdziwego zdarzenia. Czyli tak naprawdę 
w osobę, która właśnie tylko tym się zajmie. 
W zespole mamy samych mężczyzn i to też 
zdeterminowało charakter produktu. Teraz 
nawiązaliśmy współpracę z zewnętrzną spe-
cjalistką od UX i póki co idzie to w dobrym 
kierunku. Za błąd uważam zbytnie rozbudo-
wanie produktu, to znaczy chcieliśmy zrobić 
zbyt dużo na raz, zupełnie niepotrzebnie. 
Obecnie nasze główne działania to wycinanie 
i upraszczanie. Bardzo często też skupialiśmy 
się na rzeczach nieistotnych, a pomijaliśmy te 
warte uwagi.

Konrad Kozłowski: Dla równowagi – które z 
decyzji uważacie za słuszne i nie macie co 
do nich żadnych wątpliwości?

Michał Korba: To bardzo trudne pytanie. Na 
pewno sama decyzja o „zrobieniu własnego 
startupu” była słuszna, a czy decyzje podjęte w 
trakcie jego prowadzenia były słuszne… chyba 
nigdy nie ma się stuprocentowj pewności.

Konrad Kozłowski: Jak trudna jest zmiana 
produktu i Waszego myślenia wobec iWishe-
ra na tym etapie rozwoju?

Michał Korba:Produkt wciąż ewoluuje. Oczy-
wiście tworzymy go dla użytkowników, a nie 
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dla siebie, dlatego to głównie ich staramy się 
słuchać. Natomiast w rzeczywistości bardzo 
trudno jest łączyć swoją wizję, z często nie do 
końca skonkretyzowanymi i stojącymi do siebie  
w sprzeczności informacjami od różnych 
użytkowników. Do tego jest pewna nakładka 
analityczna, czyli wnioskowanie z danych które 
udaje nam się pozyskać. Często po prostu 
musimy zaufać intuicji. Generalnie wszyst-
kie decyzje i zmiany są trudne, ale trzeba je 
podejmować, żeby poruszać się do przodu.

Konrad Kozłowski: Kiedy możemy spodzie-
wać się swego rodzaju ukończenia, zamknię-
cia pewnego rozdziału globalnej platformy 
rodem z Lublina? Mam tu na myśli moment, 
gdy będziecie mogli na chwilę odsapnąć  
i nacieszyć się wykonaną pracą.

Michał Korba: Szczerze to nie wiem czy taki 
moment kiedykolwiek nastąpi (śmiech). Oczy-
wiście trzeba czasem wypocząć, żeby nie 
zwariować, ale własna firma to niekończące 

się pasmo wyzwań, które czasem kończą się 
porażką, a czasem sukcesem. Kiedyś, mam 
nadzieję, że przyjdzie czas, żeby odsapnąć, 
ale nie spodziewam się żeby to nastąpiło w 
ciągu najbliższych 5-10 lat.

Konrad Kozłowski: Dziękuję za rozmowę i 
życzę powodzenia.

O zespole iWisher:

• Michał Korba 
 – CEO – marketing, ux aplikacji, customer development

• Łukasz Wasilik 
 – CFO – kwestie prawne i administracyjne, marketing

• Bartosz Izdebski 
 – CTO – programowanie aplikacji (back-end)

• Paweł Szolucha 
 – Front-end Developer

• Aleksander Stando 
 – Marketing&Product Manager
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Izolacja, czy otwarcie się na 
świat – scope w dyrektywach

Jakub Król

Programista w zespole IT 
w Sollers Consulting.
Zajmuje się tworzeniem 
aplikacji webowych dla 
rynku ubezpieczeń. 
Zwolennik pisania 
reużywalnego kodu front-
endowego 
i wykorzystania zwinnych 
metodyk w wytwarzaniu 
oprogramowania.

AngularTS

Wymagania, jakie stawia nam branża ubezpieczeniowa, często powodują, że rozwijamy duże, 
skomplikowane aplikacje. Dynamiczne środowisko biznesowe, w którym pracujemy i zwinne 
podejście do wytwarzania oprogramowania sprawiają, że musimy być ciągle gotowi na wpro-
wadzanie modyfikacji i rozszerzeń w naszym kodzie. Przy pracy z Angular JS zarządzanie tymi 
zmianami bardzo ułatwia nam TypeScript – stworzony przez Microsoft język, który kompiluje 
się do JavaScript.

Jedną z ważniejszych cech TypeScript jest możliwość (ale nie konieczność) określenia typów 
zmiennych, których poprawność jest weryfikowana przy kompilacji. Ta cecha pozwala nam 
wcześniej wyłapywać błędy, które wypłynęłyby dopiero w trakcie korzystania z aplikacji. To duża 
oszczędność czasu testerów i nerwów developerów.

Oczywiście efekty, które daje TypeScript da się osiągnąć innymi narzędziami – na przykład ko-
rzystając z biblioteki Flow (opracowanej przez Facebook) do sprawdzania typów i Babel.js do 
korzystania z dobrodziejstw standardu ES6. TypeScript jest po prostu wygodnym rozwiązaniem, 
które polecamy wszystkim rozwijającym duże projekty.

Dyrektywy

Najprawdpodobniej żaden czytelnik nie potrzebuje wyjaśnienia, dlaczego pisanie reużywal-
nego kodu jest istotne. Istotność ta wzrasta jednak wraz z wielkością aplikacji, a przy wysokim 
skomplikowaniu reużywalny kod staje się kluczowy dla utrzymania wysokiej jakości rozwiązania.

Angular dostarcza bardzo wygodne narzędzie do tworzenia reużywalnych komponentów – są 
nim dyrektywy. Mimo prostoty wykorzystania – dyrektywę stworzyć można kilkoma linijkami 

W ciągu ostatnich trzech lat AngularJS, framework opracowany przez Google, 
w zawrotnym tempie zdobywał popularność. Ze względu na niski próg wejścia 
w technologię i mnóstwo przystępnych materiałów do nauki, Angular pozwala 
tworzyć proste aplikacje w mgnieniu oka. Jak jednak wygląda praca z Angularem, 
kiedy tworzymy rozbudowaną, skomplikowaną aplikację biznesową? Konieczne 
jest pochylenie się nad bardziej zaawansowanymi mechanizmami framework’u. 
W niniejszym artykule przyjrzymy się scope’om.
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kodu – mechanizm ten daje programiście duże możliwości dostosowania. Jedną z nich jest 
wybór rodzaju scope’u wykorzystanego w ramach danej dyrektywy.

Czym jest scope? To podstawowy element aplikacji Angularowej; według dokumentacji to “klej 
pomiędzy kontrolerem aplikacji i widokiem”, którego główne funkcje to:

 • obserwowanie zmian w modelu ($watch)
 • reagowanie na zmiany i przekazywanie tych reakcji do widoku ($apply)

W najprostszej aplikacji (np. pierwszy tutorial na angularjs.org) istnieje tylko jeden scope, ale 
w ramach pojedynczej strony może być ich kilka. Co więcej, mogą one tworzyć hierarchię, po-
dobną do hierarchii elementów DOM.

Przy tworzeniu własnej dyrektywy możemy wybrać, jaki rodzaj scope’u będzie ona implemen-
tować. Do wyboru mamy trzy możliwości: brak (wartość false), nowy (wartość true) i izolowany 
(przekazujemy obiekt). W zależności od naszych potrzeb wybieramy taki, który najlepiej sprawdzi 
się przy wykonaniu zadań powierzonych dyrektywie.

Dalej omówimy każdy z rodzajów scope’ów, ale najpierw stwórzmy bardzo prostą dyrektywę:

scope: false

Wartość false to wartość domyślna. Wszystkie dyrektywy, które nie definiują explicite wartości 
atrybutu scope (również ta stworzona przez nas w powyższym kodzie), przyjmą właśnie taką 
wartość.

W tej sytuacji dyrektywa wykorzystuje scope, w ramach którego została stworzona. To znaczy, że 
jeśli użyliśmy dyrektywy wewnątrz jakiegoś kontrolera, to dyrektywa wykorzysta jego scope. Jakie 
są tego implikacje? Kod uruchamiany w ramach dyrektywy ma dostęp do wszystkich składowych 
scope otoczenia, w którym dyrektywa się znajduje. To zdecydowanie zmniejsza hermetyzację 
i rodzi potencjalne problemy. Wyobraźmy sobie, że w nadrzędnym scope używanym przez na-
szą dyrektywę z [kod1] znajduje się już zmienna content, która przechowuje jakąś istotną treść. 
W momencie wykonania kodu w dyrektywie, zmienna ta zostanie nadpisana.

Oczywiście ryzyko nadpisania zmiennych da się zminimalizować – stosując niespotykane nazwy, 
prefiksy, sufiksy – ale nigdy całkowicie wyeliminować. Ryzyko to jednak często jest warte pod-

var directive = function() {
 return {
  template: 

‚
<span>Content: {{content}}</span>’,

  link: function($scope) {
   $scope.content = „test”;
  }
 };
};

1
2
3
4
5
6
7
8
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jęcia, bo scope: false ma wiele zalet. Przede wszystkim prostotę, za którą idzie szybkość – przy 
tworzeniu dyrektywy nie jest tworzony nowy obiekt scope. Używając scope: false unikamy też 
problemów mogących powstać przy łączeniu i zagnieżdżaniu dyrektyw.

Kiedy więc należy używać tego typu? Kiedy tworzymy małe, proste dyrektywy, lub takie, które są 
na tyle specyficzne, że mamy względną pewność, że nie będą powszechnie używane w innych 
miejscach aplikacji. Warto także zauważyć, że jest to najczęściej używany scope w bazowych 
dyrektywach frameworku.

scope: true

Aby skorzystać z tego typu scope’u, w definicji dyrektywy wystarczy dodać jedynie scope: true:

Taka mała zmiana powoduje znaczną różnicę w konstrukcji dyrektywy. W tym wypadku zamiast 
wykorzystania nadrzędnego obiektu scope tworzony jest nowy. Stworzony obiekt dziedziczy po 
nadrzędnym – to znaczy ten drugi staje się prototypem pierwszego. Jakie to rodzi konsekwencje 
dla programisty? Najważniejszą jest ta, że cały czas mamy dostęp do elementów scope nadrzęd-
nego, ale kiedy próbujemy przypisać wartość do atrybutu znajdującego się w scope nadrzędnym, 
atrybut ten jest tworzony na niższym poziomie i przesłania atrybut na wyższym. Dzięki temu 
wartość nie jest nadpisywana i działania w ramach dyrektywy odizolowane są od jej otoczenia.

Pewną wadą wykorzystania z tego rodzaju scope’u w dyrektywach jest czas potrzebny na jego 
stworzenie. Utrudnione jest także łączenie takiej dyrektywy z innymi dyrektywami.

Ten typ scope’u przydatny może być wtedy, kiedy tworzymy dyrektywę mocno odseparowaną 
od otoczenia – np. przeprowadzającą sporo działań „wewnątrz”, ale niekomunikującą się ze 
„światem zewnętrznym”.

Izolowany – {…}

W tym przypadku, podczas tworzenia dyrektywy, zamiast wartości true/false, do atrybutu scope 
przekazujemy obiekt. Obiekt ten zawiera informacje o tym, w jaki sposób chcemy skonfiguro-
wać binding z modelem naszej dyrektywy. Ten rodzaj jest podobny do scope: true. Również nie 
pozwala na nadpisanie wartości ze scope nadrzędnego, ale także charakteryzuje się dłuższym 
czasem inicjalizacji – trzeba stworzyć nowy obiekt.

var directive = function() {
 return {
  template: 

‚
<span>Content: {{content}}</span>’,

  link: function($scope) {
   $scope.content = „test”;
  }
 };
};

1
2
3
4
5
6
7
8
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Różnicą pomiędzy tym scopem, a scope: true jest „kontrola dostępu”. Po pierwsze w tym wypad-
ku obiekt scope nie dziedziczy po nadrzędnym. Nie oznacza to jednak, że nie mamy do niego 
dostępu. Wystarczy za pomocą console.log() wypisać w ten sposób stworzony obiekt $scope, 
aby zobaczyć, że zawiera atrybut $parent, pod którym właśnie kryje się scope nadrzędny. Ko-
rzystanie z atrybutu $parent w kodzie produkcyjnym jest jednak przez wiele osób uznawane 
za złą praktykę.

Po drugie, możemy skonfigurować połączenie z niektórymi atrybutami scope’u nadrzędnego. 
Te atrybuty (lub wyrażenia) przekazywane są przy wywołaniu dyrektywy, a sposób połączenia 
definiujemy w obiekcie. Przykładowo:

A wywołanie:

W zależności od rodzaju połączenia używamy różnych znaków: @ dla jednostronnego, 
= dla dwustronnego i & przy łączeniu wyrażeń.

Niewątpliwym plusem takiego rozwiązania jest duża kontrola i konfigurowalność. Wprowadza ono 
jednak często spore komplikacje i utrudnia współpracę z innymi dyrektywami o izolowanym scope.

A Google?

Jakich scope’ów w swoich dyrektywach, zawartych w podstawie frameworku, używa Google? 
Okazuje się, że wszystkie dyrektywy oprócz jednej używają scope: false. Tą jedyną, która używa 
scope: true jest ngController – dyrektywa ta zgodnie z założeniem frameworku powołuje swój 
własny scope.

Tabela z pełną analizą rodzajów scope’u w różnych dyrektywach Angular znajduje się tutaj: 
http://sollersconsulting.github.io/scopes/scopes.md.

Podsumowanie

Wraz z rozmiarem aplikacji wzrasta konieczność pisania reużywalnego kodu. Angular daje nam 
do tego świetną okazję proponując wykorzystanie dyrektyw. Kiedy je tworzymy, pamiętajmy, 
że wybór scope’u może zaważyć o ich przydatności, a dobranie odpowiedniego typu pozwoli 
zapobiec wielu potencjalnym problemom (i oszczędzi bólu głowy naszym współpracownikom).

scope: {
  foo: ‘@bar’
}

1
2
3

<my-directive bar=”{{something}}”></my-directive>1

Zobacz też:

https://docs.angularjs.org/
guide/scope

https://github.com/
angular/angular.js/wiki/
Understanding-Scopes

http://blog.thoughtram.
io/angularjs/2015/01/02/

exploring-angular-1.3-
bindToController.html

http://sollersconsulting.github.io/scopes/scopes.md
https://docs.angularjs.org/guide/scope
https://docs.angularjs.org/guide/scope
https://github.com/angular/angular.js/wiki/Understanding-Scopes
https://github.com/angular/angular.js/wiki/Understanding-Scopes
https://github.com/angular/angular.js/wiki/Understanding-Scopes
http://blog.thoughtram.io/angularjs/2015/01/02/exploring-angular-1.3-bindToController.html
http://blog.thoughtram.io/angularjs/2015/01/02/exploring-angular-1.3-bindToController.html
http://blog.thoughtram.io/angularjs/2015/01/02/exploring-angular-1.3-bindToController.html
http://blog.thoughtram.io/angularjs/2015/01/02/exploring-angular-1.3-bindToController.html
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Baza danych tworzona 
z “MIŁOŚCIĄ” – czyli nieco 
o LoveField
O czym mowa? Myśląc o nazwie LoveField, 
przychodzi nam zapewne na myśl jakaś ko-
media romantyczna, w skrajnej formie horror 
autorstwa Mathieu Ratthe.

Trudno wyobrazić sobie coś związanego  
z programowaniem i IT. A jednak. LoveField, 
którym zajmiemy się w tym artykule jest bo-
wiem jednym z ostatnio wydanych przez 
Google narzędzi dla developerów. Jest to 
silnik zapytań do relacyjnej bazy danych dla 
aplikacji internetowych napisany w JavaScript. 
Jego składnia, choć napisana w JavaScript, jest 
bardzo podobna do znanego powszechnie 
SQL (Structured Query Language), ułatwiając 
naukę LoveField developerom zaznajomio-
nym z SQL. Właśnie tą składnią i porówna-
niem jej do oryginalnego SQL zajmiemy się 
w dzisiejszym artykule.

Bezpośrednim najbardziej zaawansowanym 
poprzednikiem LoveField był WebSQL, wspie-
rany wcześniej przez W3C (World Wide Web 
Consortium). Wsparcie dla WebSQL zostało 
jednak przerwane ze względu na używanie  
w nim backendu SQLite, przez co developerzy 
aplikacji internetowych woleli używać czy-

stego SQLite zamiast WebSQL. Dodatkowo 
WebSQL nie dostosowuje się do różnych 
przeglądarek. Mniej zaawansowaną alternaty-
wą dla WebSQL jest Indexed DB. Obydwa są 
wykorzystywane w LoveField jako magazyny 
danych: Indexed DB jako baza do trwałego 
zapisywania danych (zachowuje dane po-
między sesjami), Web SQL jako zastępnik 
Indexed DB dla Safari i iOS nie wspierających 
LoveField z Indexed DB. Oprócz Indexed 
DB i Web SQL LoveField obsługuje również 
takie magazyny danych jak: działające dla 
danej sesji Memory, cloudowe FireBase czy 
pamięć lokalna (zostanie wypuszczona jeśli 
pojawi się zapotrzebowanie na nią). Zale-
tą LoveField jest to, że jest kompatybilne  
z różnymi przeglądarkami (Chrome, Firefox, 
Internet Explorer i Safari), działa na niskich 
procesorach i urządzeniach o małej pamięci 
(Chromebook), łączy się z Closure, jQuery, 
Polymerami i AngularJS i potencjalnie także 
z innymi bibliotekami.

Naszą zabawę z LoveField zaczynamy od 
instalacji pobierając LoveField bezpośred-
nio z GitHuba lub przez konsolę za pomo-
cą npm i bower – narzędzi ułatwiających 
zarządzanie plikami aplikacji za pomocą 
komend:

Źródło grafiki: Logo LoveField: źródło Google GitHub

Dominika Zaleska
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Instalacja LoveField: źródło Google GitHub

Poniższe kroki wykonywane będą w pli-
ku HTML z podlinkowanym do niego pli-
kiem lovefield.min.js w elemencie <script> 
</script> umieszczonym w <body> </body>. 
Drugą opcją jest wyeksportowanie części 
JavaScriptowej do oddzielnego pliku.

Zaczynamy od stworzenia schematu bazy 
danych. W LoveField schemat ten budujemy 
funkcją JavaScriptową lf.schema.create() o 
parametrach: nazwa bazy danych i wer-
sja. lf w nazwie funkcji jest zarezerwowane 
dla LoveField API. Nową bazę danych o na-
zwie “todo” przypisujemy do zmiennej sche-
maBuilder. Kod ten zastępuje popularne w 
SQL CREATE DATABASE – tworzące nową 
bazę danych.(rys.01)

Kolejnym krokiem tworzenia bazy danych 
będzie stworzenie tabel. Wykorzystamy do 
tego zmienną schemaBuilder stworzoną  
w poprzednim kroku. Tabelę tworzymy doda-
jąc do zmiennej schemaBuilder (stworzonej 
bazy) metodę createTable tworzącą tabelę 

o nazwie “Item”. W SQL jej odpowiednikiem 
będzie wezwanie CREATE TABLE. (rys.02)

Jednak do tej pory nasza baza danych była 
tylko w fazie budowy. Bezpośrednie wywoła-
nie pracy LoveField Api powoduje komenda 
powyżej. Tworzy ona nową bazę, jeśli nie ma 
jej jeszcze w pamięci stałej, otwiera istniejącą 
o tej samej wersji lub porównuje z innymi 
wersjami, wybierając najnowszą, jeśli nastę-
puje zmiana wersji bazy.

Mamy już bazę danych i tabele. Przydałoby 
się zatem wypełnić je danymi. W LoveField 
robimy w tym przypadku za pomocą funkcji 
wywoływanej zaraz po connect(). Najpierw 
tworzymy rzędy bazy danych pomocą meto-
dy createRow. Po stworzeniu rzędu, wklejamy 
go do stworzonej bazy za pomocą instruk-
cji db.insertOrReplace (lub zastępujemy ist-
niejące), która jest też wartością zwrotną 
wspomnianej wcześniej funkcji. W SQL po-
dobną funkcję pełni polecenie INSERT, wkle-
jające do bazy nowy rząd danych podanych 
jako VALUES.

(rys. 01)

(rys. 02)
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Kiedy nasza baza jest już stworzona i wypeł-
niona możemy się do niej dostać i wydobyć 
interesujące nas rekordy (rzędy), spełnia-
jące dane kryteria. Funkcja ta przyda się  
w przyszłości do zmiany interface’u aplika-
cji w zależności od danych. Wykonujemy 
ją dzięki poleceniu db.select zawierającemu 
jako parametry – kolumny, które chcemy 
pokazać. from wskazuje na tabelę, z której 
pobieramy dane, where na warunki, którym 
podlegają wybierane rekordy, w tym wypad-
ku “id” ma być równe 2: where(item.id.eq(‘2’)). 
W SQL odpowiednikiem takiej instrukcji jest 
popularne SELECT pobierające “id” i “de-
scription” z rekordów tabeli “Item” tam, gdzie 
id = 2.

Nie zawsze jednak potrzebujemy usunąć 
od razu jakiś rząd bazy. Czasami wystarczy 
go zaktualizować. Ostatnią z omówionych 
szczegółowo w tym artykule metod będzie 
db.update.

Tym razem przechodzimy do innej tabeli  
o nazwie “order”. Ustawia ona wartość 51 dla 
wielkości zamówienia oraz euro jako walutę 
dla tych rekordów, gdzie walutą jest marka 
niemiecka (DEM) i wielkość zamówienia rów-
na się 100. W SQL odpowiednikiem takiego 
polecenia jest UPDATE ustawiający wartości 
kolumn tabeli “order” w zależności od wa-
runków z WHERE, filtrującego rekordy tabeli.

To tylko niektóre funkcje, jakie oferuje Love-
Field. Oprócz wymienionych wyżej LoveField 
wspiera również: klucze obce, wartości uni-
kalne, niezerowe, import i eksport danych, 
joiny (łączenia danych z różnych tabel), po-
rządkowanie rekordów (orderBy), grupowanie 
rekordów, agregację rekordów, aliasy kolumn 
i tabel, zapytania parametryczne i obserwato-
ry, transakcje, i statyczne tworzenie bazy za 

pomocą pliku YAML i SPAC (Schema Parser 
And Code-generator) w przeciwieństwie do 
dynamicznego – prezentowanego powyżej. 
Wszystko to zostało dokładnie opisane w do-
kumentacji LoveField na platformie GitHub. 
Osobiście LoveField zwrócił moją uwagę  
w pozytywny sposób, przede wszystkim dzięki 
swojej JavaScriptowej naturze, ułatwiającej 
pisanie aplikacji internetowych bez koniecz-
ności dodatkowej instalacji tradycyjnych śro-
dowisk SQL-owych, a jednocześnie składni 
przypominającej tradycyjny SQL. Myślę, że 
warto przyjrzeć mu się nieco bliżej – tym 
bardziej, że autorzy rozwiązania stworzyli 
specjalny CodeLab, w czasie którego tworzy-
my krok po kroku internetowy analizator akcji 
giełdowych. Zatem – miłego eksplorowania.

Źródło: Google 
LoveField, https://google.

github.io/lovefield/,

W3CSchools – http://www.
w3schools.com/sql/default.

asp
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WordPress podbija Lublin 
– rozmowa z zespołem odpowiedzialnym 

za lubelski WordUp

Rozmawiał: 
Konrad Kozłowski

Konrad Kozłowski: Jak narodził się pomysł 
i co zmotywowało Was do organizacji spo-
tkań typu WordUp w Lublinie?

Szymon Skulimowski: WordPressem inte-
resowaliśmy się od dawna. Na początku 
tworzyliśmy dzięki niemu proste strony 
na własne potrzeby a później komercyjne 
projekty. Miałem okazję uczestniczyć i wy-
stępować na tematycznych konferencjach  
i prowadzić o nim bloga. Jednocześnie w kilku 
innych miastach zaczęły pojawiać się pierwsze 
WordUpy. Wtedy zaświtała nam myśl czy nie 

warto zorganizować czegoś takiego w naszym 
rodzimym mieście – Lublinie.

Idea kiełkowała przez dobrych kilka miesięcy. 
Na początku towarzyszyły nam mieszane 
uczucia. Z jednej strony wiedzieliśmy, że  
w innych miastach idea chwyciła a Lublin 
jest miastem, w którym ludzie coraz chętniej 
uczestniczą w wydarzeniach z dziedziny IT. 
Z drugiej, zdawaliśmy sobie sprawę, że to 
jednak nie Kraków, Wrocław czy Warszawa  
i że pod wieloma względami będziemy mieli 
pod górkę.

fot. Tomasz Kulbowski (kulbowski.pl)
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W podjęciu ostatecznej decyzji pomogło nam 
„zbadanie rynku”. Chcieliśmy sprawdzić czy 
jest zapotrzebowanie na takie wydarzenia 
a jeśli tak to jakie są oczekiwania potencjal-
nych uczestników. Przygotowaliśmy krótką, 
internetową ankietę i zaczęliśmy ją rozsyłać 
wśród znajomych a oni podawali ją dalej. Po 
kilku dniach mieliśmy komplet potrzebnych 
informacji a dwa tygodnie później byliśmy 
gotowi do otwarcia pierwszego spotkania.

Konrad Kozłowski: Czy już po pierwszym 
spotkaniu wiedzieliście, że będziecie je 
kontynuować?

Szymon Skulimowski: Zdecydowanie. Już na 
etapie przygotowań zostaliśmy pozytywnie 
zaskoczeni pomocą innych osób, które wy-
korzystały swoje znajomości do promocji. 
To nam bardzo pomogło, zwiększyło moty-
wację i ostatecznie przełożyło się na liczbę 
uczestników.

Okazało się, że w Lublinie jest całkiem spo-
ro osób zainteresowanych WordPressem, 
zarówno programistów jak i użytkowników. 
Liczba ta ciągle rośnie i cieszymy się, że i my 
mamy w tym swój udział.

Konrad Kozłowski: Aktualnie WordUp Lublin 
to nie tylko Was dwóch, prawda?

Szymon Skulimowski: Zgadza się. Na początku 
było nas dwóch – ja i mój brat Stanisław, ale 
jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do 
pierwszego spotkania dołączył do nas Karol 
Trybulski, z którym realizowaliśmy akurat 
wspólne zlecenie. W takim 3-osobowym skła-
dzie udało nam się zorganizować 7 spotkań. 
Tempo mieliśmy zawrotne bo spotkania od-
bywały się regularnie co miesiąc.

Pod koniec roku Karol odszedł a w zamian 
dołączyli Iza Karkocha i Piotr Bielecki i tak już 
zostało do dzisiaj. Nie była to jedyna zmiana. 
Oprócz dotychczasowych spotkań z prezen-
tacjami wprowadziliśmy 2 dodatkowe:

warsztaty – dla początkujących osób, któ-
re chciałyby uzyskać podstawową wiedzę  
z zakresu tworzenia i zarządzania stronami 
opartymi o WordPress.

laboratoria – dla zaawansowanych osób, 
które chciałyby popracować nad wspólnym 
projektem, wymienić się wiedzą i doświad-
czeniem z innymi a także wesprzeć rozwój 
samego WordPressa.

O ile standardowe spotkania z prezentacjami 
są całkowicie bezpłatne tak uczestnictwo  
w warsztatach i laboratoriach wymaga opłaty, 
która w 100% zasila budżet przeznaczony na 
organizację. Dzięki temu sukcesywnie powięk-
szamy lokalną społeczność i jednocześnie nie 
jesteśmy całkowicie zależni od sponsorów.

Konrad Kozłowski: Jakie macie plany wobec 
serii spotkań na najbliższy czas?

Szymon Skulimowski: Stawiamy na dalszy 
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rozwój. Pomysłów mamy sporo i będziemy 
wprowadzać je stopniowo. W najbliższym cza-
sie zajmiemy się kwestią pozyskania stałych 
partnerów, uruchomieniem strony interne-
towej i rozwojem wizytówki na Facebooku.

Myślimy także nad organizacją w Lublinie 
“WordCamp Polska” – ogólnopolskiej kon-
ferencji nt. WordPressa. Ostatnie takie spo-
tkanie odbyło się w Krakowie i zgromadziło 
ponad 300 uczestników. Kolejne zaplanowa-
ne jest w Gdyni. Nic nie stoi jednak na prze-
szkodzie żeby w 2017 był to właśnie Lublin.

O zespole WordUp Lublin:

Izabela Karkocha – wulkan energii, którą 
pożytkuje jako właścicielka Kodografia, współ-
organizując spotkania WordUp, LbnSocial, 
Social Czwartki w Lublinie oraz jako mama.

Piotr Bielecki – Web developer w Sii Polska, 

od 7 lat jako freelancer tworzy firmowe strony 
WWW w oparciu o WordPress. Jego pasją jest 
projektowanie i tworzenie motywów premium 
co zaowocowało stworzeniem marki rocksi-
te.pro. W wolnym czasie stara się aktywnie 
uczestniczyć w wydarzeniach związanych ze 
społecznością WordPress.

Stanisław Skulimowski – pracownik na-
ukowo-dydaktyczny Instytutu Informatyki, 
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Poli-
techniki Lubelskiej. Współzałożyciel fundacji 
Lublin Gamedev. Animator lubelskich wyda-
rzeń, spotkań i konferencji zorientowanych 
na IT. Twórca gier i komiksów.

Szymon Skulimowski – wolny strzelec od 
WordPressa. Udziela się jako wolontariusz  
i pomaga rozwijać WordPressa oraz skupioną 
wokół niego społeczność. Współorganizator 
tegorocznego WordCamp Polska, autor bloga 
WPNinja.

Na zdjęciu od lewej: 
Szymon Skulimowski, 
Izabela Karkocha, 
Stanisław Skulimowski, 
Piotr Bielecki
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Tworząc gry w środowisku Unity, przeważnie zmagasz się z dużą liczbą assetów, nieważne 
czy jest to skała, drzewo czy bardziej skomplikowany obiekt jak NPC. Wraz ze stopniem 
zaawansowania projektu wzrasta liczba elementów, co skutkuje bardziej skomplikowanym 
wyszukiwaniem i używaniem obiektów. Jedną z podstawowych technik projektowania gier 
jest odpowiednie balansowanie pomiędzy tworzeniem nowych assetów a wykorzystywa-
niem wcześniej stworzonych, do projektowania nowych poziomów czy obszarów gry. Ów 
technika jest stosowana w prawie każdym projekcie, co można w prosty sposób zauważyć 
- nie jest ważne czy jest to produkcja indy czy AAA. Jako przykład można użyć ogrodzenie 
otaczające fabrykę. Elementy ogrodzenia to powtarzające się obiekty składające się z rurek 
i siatki. Oczywistością jest to, że każdy element ogrodzenia nie jest unikatowy, a powtarza 
się w każdej strukturze. Elementy ogrodzenia są duplikowane wewnątrz silnika gry.

Unity w sposób intuicyjny pozwala na tworzenie obiektów przechowujących informacje, 
które są nazywane prefabami. Prefab pozwala na przechowywania wszystkich parametrów 
obiektu lub zbioru obiektów w celu ponownego wykorzystania. Można powiedzieć, że prefab 
jest wzorcem do tworzenia nowych instancji tego samego obiektu na scenie. Podstawową 
zaletą prefabów jest to, że daje on o wiele większą kontrolę nad stworzonymi assetami, 
które chcemy powtarzać tworząc grę. Możemy duplikować w nieskończoność dany obiekt 
(do czasu kiedy nie przepełnimy pamięci ;) ). Warto zwrócić uwagę na to, że każdy powie-
lony obiekt może być niezależnie edytowany, jednak gdy chcemy zastosować zmianę na 
wszystkich refleksjach danego prefabu, wystarczy go edytować.

Zaawansowany świat Unity 
część I

Marcin Włoch
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Przejdźmy teraz do zrozumienia procesu tworzenia prefabu wewnątrz silnika Unity. Jest 
na to kilka sposobów.

Klikając w odpowiedniej kolejności, zaczynając od paska narzędzi, Assets>Create>Prefab, 
w oknie projektu został stworzony obiekt („New Prefab”). Po kliknięciu nie zauważymy  
w inspektorze żadnych informacji, gdyż został stworzony pusty prefab. Przesunięcie go na 
scene nie przyniesie efektów, gdyż jest to pusty obiekt.

Teraz wystarczy zaznaczyć obiekt w hierarchii i przesunąć go na wcześniej utworzony prefab, 
skutkuje to zapisaniem informacji wewnątrz prefabu. Po kliknięciu na prefab powinieneś 
zobaczyć wszystkie informacje znadujące się w zaznaczonym obiekcie w hierarchii. Kolor 
zaznaczonego obiektu zmienił się na niebieski, pozostałe normalne obiekty są szare.
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Kolejnym i znacznie szybszym sposobem jest proste przeciągnięcie obiektu z okna hierarchii 
do okna projektu. Efekt jest natychmiastowy.

Unity daje możliwość edycji prefabu na dwa sposoby - jako obiekt na scenie lub jako obiekt 
w oknie projektu. Chcąc zmienić właściwości, wystarczy edytować dane w inspektorze jak 
zwykły obiekt. Jeżeli na scenie znajduje się kilka instancji danego prefabu i chcemy, aby 
dane zmiany występowały we wszystkich obiektach danego typu, należy nacisnąć przycisk 
Apply. Oprócz przycisku Apply, znajdziemy przycisk Revert, który przywraca zapisany stan 
w prefabie, tracąc aktualne dane obiektu.

Naciskając przycisk Select zostanie zaznaczony bazowy prefab, co pozwoli na wprowadzenie 
tych samych poprawek do wszystkich refleksji obiektu.

Po tym artykule powinieneś poznać podstawy tworzenia i wykorzystywania prefabów, do-
wiedzieć się jak w prosty i szybki sposób tworzyć obiekty wykorzystywane wielokrotnie na 
mniejszą lub większą skalę. Prefab daje Ci możliwości zmian na skalę całego projektu lub 
indywidualnych zmian obiektu. Jest to podstawowy element wykorzystywany w tworzeniu gier 
i aplikacji. Znając jego podstawy jesteś zdolny do sprytniejszego wykorzystywania bogatego 
silnika Unity.
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Xamarin – aplikacje mobile 
pisane w języku C#

Obecnie aplikacje mobilne stają się coraz 
bardziej istotnym elementem większych 
projektów w branży IT. Smartfony nie są już 
kojarzone wyłącznie z grami, szczególnie 
wśród przedsiębiorców, którzy zaczynają 
rozumieć potrzebę mobilności. Tworzenie 
aplikacji mobilnych jest również kojarzone  
z wysokim kosztem tworzenia i późniejszego 
utrzymania ze względu na ilość dostępnych 
na rynku platform. Jest kilka rozwiązań na 
rynku, które oferują pisanie aplikacji w jednym 
języku na wszystkie trzy najpopularniejsze 
platformy: iOS, Android i Windows Phone. 
Jednym z nich jest framework Xamarin, który 
przedstawiam szerzej poniżej.

Framework Xamarin pozwala na tworzenie 
natywnych aplikacji na wiele platform przy 
użyciujęzyka C# i jednego wspólnego IDE (zin-
tegrowanego środowiska deweloperskiego).

Przy takim podejściu pojawia się pytanie  
o wydajność aplikacji oraz o to, czy rzeczywi-
ście na końcu otrzymujemy natywny produkt 
pod jedną z konkretnych platform?

Jak działa Xamarin?

Framework Xamarin jest zbudowany w opar-
ciu o wersję open source platformy .NET – 
Mono. Mono jest dostępne jest praktycznie 
na każdym możliwym systemie – Linux, Unix, 
czy FreeBSD. Po kompilacji paczki aplikacji 
nie różnią się od tych, pisanych bez użycia 
Xamarin’a. Dla aplikacji Android otrzymujemy 
na końcu plik .apk natomiast dla iOS’a plik 
.app. Dzięki wykorzystaniu bibliotek podzbio-
ru bibliotek .NET (zwanego Xamarin Mobile 
Profile) aplikacje mają dostęp do wrapperów, 
które umożliwiają korzystanie z praktycznie 
całego SDK platformy iOS i Android. To dla-
tego programista jest w stanie odwoływać 
się do natywnych API z poziomu języka C#.

Jakie możliwości oferuje Xamarin?

Decydując się na podejście cross-platform 
należy początkowo zastanowić się, które z po-
dejść programistycznych, oferowanych przez 
Xamarin’a będzie najbardziej optymalne.

Daniel Krzyczkowski
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Xamarin iOS

Podejście Xamarin iOS oferuje tworzenie 
natywnych aplikacji na system iOS z zacho-
waniem elementów graficznego interfejsu 
platformy, natomiast kod odpowiedzialny 
za funkcjonalność aplikacji jest pisany w ję-
zyku C# i wykorzystaniu bibliotek .NET. To 
podejście (podobnie jak Xamarin Android 
przedstawione niżej) jest najbardziej odpo-
wiednie, jeśli zależy nam na zaawansowanej 
funkcjonalności tworzonej aplikacji. Dzięki 
możliwości wykorzystania natywnych kontro-
lek interfejsu użytkownika, programista nie 
jest ograniczony w jego budowie i ma dostęp 
do zaawansowanego designera oferowanego 
przez środowisko Xcode. Dzięki wrapperom 
stworzonym przez Xamarin’a twórca aplikacji 
ma dostęp do natywnego SDK oferowanego 
przez system iOS.

Xamarin Android

Podobnie jak w przypadku iOS’a Xamarin 
oferuje tworzenie aplikacji na system Andro-
id z wykorzystaniem natywnego interfejsu 
użytkownika, dzięki czemu programista nie 
jest w żaden sposób ograniczony. Ponadto 
kod samej aplikacji nie jest pisany w języku 
Java, ale w języku C#. Takie podejście daje 
szansę tworzenia natywnych aplikacji na sys-
tem Android programistom, którzy nigdy 
nie mieli styczności z językiem Java. Tak jak 
pisałem wcześniej i w tym przypadku Xamarin 
oferuje dostęp do natywnego SDK Androida  
z poziomu języka C# za pomocą wrapperów.

Xamarin Forms

Xamarin Forms jest ostatnim podejściem 
oferowanym przez framework Xamarin. 
Główna różnia polega na tym, że tworzymy 

jedną aplikację, która będzie mogła być uru-
chomiona na każdej platform: iOS, Android 
oraz Windows Phone. Przy takim podejściu 
pojawia się pytanie dotyczące interfejsu 
użytkownika, który musi przecież dobrze 
się prezentować na każdym urządzeniu.  
W tym przypadku programista tworzy graficz-
ny interfejs użytkownika przy wykorzystaniu 
języka XAML (eXtensible Application Markup 
Language) – zmodyfikowanego na potrzeby 
Xamarin Forms. Niestety w taki układzie wiele 
zaawansowanych możliwości charaktery-
stycznych dla poszczególnych platform ulega 
ograniczeniu i należy o tym pamiętać. Kod 
aplikacji jest pisany oczywiście w języku C#. 
Poniżej przedstawione zostały dwa możliwe 
podejścia przy tworzeniu aplikacji w Xamarin 
Forms dla współdzielenia kodu między nimi.

Shared Projects

W podejściu tym mamy współdzielony kod  
w jednym projekcie oraz oddzielne projekty 
dla poszczególnych platform. W celu możli-
wości korzystania z kodu specyficznego dla 
danej platform wykorzystuje się dyrektywy 
kompilatora – #IF. Interfejs użytkownika 
pozostaje wspólny dla wszystkich platform. 
Podejście to jest odpowiednie, jeśli kod apli-
kacji nie jest przeznaczony do współdzielenia  
w innych projektach.

Jakie są zalety?

• Możliwość współdzielenia kodu pomię-
dzy poszczególnymi projektami aplikacji

• Możliwość wykorzystania kodu specy-
ficznego dla danej platformy dzięki dy-
rektywom #IF

Projekty poszczególnych aplikacji mogą za-



62

wierać referencje do bibliotek danej platform

Jakie są wady?

• Możliwość późniejszego współdzielenia 
kodu jako pojedynczego komponentu 
DLL

Portable Class Library

W tym podejściu sytuacja wygląda inaczej. 
Programista tworzy wspólną bibliotekę za-
wierającą interfejsy, które mogą być wyko-
rzystane w celu zapewnienia funkcjonalności 
typowej dla danej platformy mobilnej. Po-
dejście to jest dobrym rozwiązaniem, jeśli w 
przyszłosci przewidziane jest współdzielenie 
kodu w innych projektach.

Jakie są zalety?

• Możliwość przyszłego współdzielenia 
kodu w innych projektach

Jakie są wady?

• Tylko mała część platformy .NET jest 
dostępna

• Brak możliwości korzystania z kodu spe-
cyficznego dla danej platformy – brak 
możliwości wykorzystania dyrektyw #IF

Kiedy wykorzystać framework Xamarin?

Bardzo często pojawia się pytanie, czy warto 
użyć podejścia cross-platform przy tworze-
niu aplikacji mobilnych. Przed podjęciem 
ostateczniej decyzji należy zawsze wziąć pod 
uwagę dwa czynniki:

• Na ilu platformach ma być dostępna 
aplikacja?

• Jak bardzo zaawansowana jest funkcjo-
nalność aplikacji?

Jeśli w planach jest aplikacja na jedną plat-

formę, przykładowo iOS, nie ma sensu  
w korzystaniu z Xamarina. Lepszym rozwią-
zaniem jest stworzenie całkowicie natywnej 
aplikacji dla danej platformy. Ponadto tworząc 
aplikację z wykorzystaniem Xamarin należy 
pamiętać, że zaawansowana funkcjonalność 
danej platformy może być niedostępna – to 
może spowodować komplikacje na później-
szym etapie projektu. Dlatego należy zawsze 
upewnić się przed rozpoczęciem projektu, 
czy cała funkcjonalość aplikacji będzie mogła 
być zrealizowana. Ostatnim elementem jest 
budżet przeznaczony na stworzenie aplikacji. 
Oczywiste jest, że tworząc aplikację, która uży-
wa wspólnego kodu jest mniej czasochłonne 
i mniej kosztowne. Nalezy również pamiętać, 
że przyszłościowe utrzymanie aplikacji wiąże 
się również z kosztami.

Decyzja wykorzystania podejścia cross-plat-
form powinna być świadoma i dobrze prze-
myślana. Nie należy tylko i wyłącznie kierować 
się wizją mniejszych kosztów. Rozwiązanie to 
ma zastosowanie przy tworzeniu większych 
projektów dla kilku mobilnych platform.

Czy powinieneś wybrać framework Xamarin? 
Decyzję pozostawiam Tobie.
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MOBICA - We build software 
for tomorrow’s world 

Mobica to firma jutra. W przypadku tego przedsiębiorstwa slogan to nie tylko puste ha-
sło. To motyw przewodni, który towarzyszy firmie. Zwłaszcza w 2016 roku, który został 
ogłoszony w Mobice rokiem innowacji.   

Innowacyjność biznesowa firmy  - co ozna-
cza w praktyce?

Praca nad projektami następnej generacji 
- zmieniającymi rzeczywistość i ułatwiają-
cymi życie codzienne. Lubelscy specjaliści 
w Mobice tworzą oprogramowanie dla sa-
mochodów i nawigacji klasy premium, któ-
re m.in. gromadzą dane i dzielą się nimi z 
użytkownikami takiej aplikacji. Dzięki temu 

kierowcy, w czasie rzeczywistym, otrzymują 
powiadomienia dotyczące ruchu na trasie lub 
wolnych miejsc parkingowych. Inny projekt 
- SDK dla platform Android, iOS i Windows 
Phone, który umożliwia błyskawiczne płatno-
ści z wykorzystaniem kodów QR, znakowanie 
wodne ścieżek dźwiękowych oraz wykorzysta-
nie technologii Beacon. Projekt już wzbudził 
ogromne zainteresowanie ze strony wielu 
międzynarodowych banków, wydawców kart 
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kredytowych, a nawet znanych serwisów so-
cial media. Kolejnym projektem jest aplikacja 
internetowa będąca stroną startową opera-
tora komórkowego, która umożliwi klientom 
zarządzanie usługami operatora oraz treścia-
mi serwisów zewnętrznych: wiadomościami, 
informacjami pogodowymi, wiadomościami 
email, kalendarzami, treściami serwisów spo-
łecznościowych, smart home etc. - a to tylko 
niektóre projekty.

W Mobica Limited codziennością jest tworze-
nie wysokiej klasy rozwiązań dla największych 
firm z wielu branż - motoryzacyjnej, finan-
sowej, aplikacji mobilnych, telewizyjnej, pół-
przewodnikowej, lotniczej i morskiej. Ponad 
10-letnie doświadczenie firmy zaowocowało 
zadowoleniem zarówno pracowników jak i 
klientów oraz uznaniem branży. W 2016 roku 
po raz drugi z rzędu Mobica znalazła się na 
liście 50  najszybciej rozwijających sie firm 
wg Northern Tech, a w siedzibie firmy ma 
szansę rozgościć się już drugi mosiężny pies -  
statuetka i symbol przyznanego wyróżnienia.

Co zyskuje pracownik?

Mobica, jak wiele innych firm, zapewnia swo-
im pracownikom wygodne biura, elastyczne 
godziny pracy, pyszną kawę, ciastka, kartę 
multisport i prywatną opiekę medyczną, ale 
na tę firmę warto zwrócić uwagę również z  
innego powodu.

W Mobice priorytetem jest rozwój - zarówno 
w twardej perspektywie biznesowej,  jak i  
tej miękkiej, ludzkiej - przejawiającej sie w 
dbałości o zawodowy progres pracowników. 
To, co  odróżnia brytyjską spółkę od pozo-
stałych firm IT to różnorodność używanych 
technologii. Dodatkowo w Mobice dynamika 
zmian projektowych jest duża, co sprawia, 

że programiści i testerzy oprogramowania 
mają możliwość nie tylko wykorzystania już 
posiadanych umiejętności, ale także zdobycia 
nowych. Wedle zainteresowań  oraz predys-
pozycji może to być scieżka techniczna, w 
ramach której pracownicy uczą się nowych 
języków programowania, bibliotek, meto-
dologii wytwarzania oprogramowania oraz 
zarządzania wymaganiami lub menadżer-
ska - tu  można zarządzać pracą zespołu 
inżynierów, być odpowiednio menadżerem 
grupy lub  projektu.

Mobica to firma, którą tworzą pasjonaci 
najnowszych technologii. “Mobicanie”, jak 
sami siebie nazywają, tworzą wspólno-
tę profesjonalistów IT w 10 biurach: od 
głównej siedziby w brytyjskim Wilmslow, 
przez meksykańską Guadalajarę, Doli-
nę Krzemową, po  sześć biur w Polsce -  
w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Szczeci-
nie, Rzeszowie, a także Lublinie. Wysoka 
jakość oferowanych usług, profesjona-
lizm działania oraz możliwości rozwoju 
przyciągnęły do Mobici już 1000 specja-
listów. Brzmi interesująco? Napisz na:  
jobs@mobica.com i porozmawiaj z nami!
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Wordpress został stworzony jako system blo-
gowy. Jest on więc prosty w obsłudze, łatwo 
publikuje się i zarządza na nim treścią. Nie-
stety posiada on pewne swoje ograniczenia, 
wynikające z jego architektury, naszej wiedzy 
lub niewiedzy, stanu portfela i serwera, na 
którym stoi.

Żeby uzmysłowić problem, przejdźmy przy-
kładowy proces stworzenia witryny firmo-
wej opartej o ten CMS. Innymi słowy, jaki 
powinieneś ponieść koszt strony firmowej, 
używając Wordpressa? Kalkulacja prezentuje 
się następująco:

• Koszt serwera i domeny 50 zł (na pierw-
szy rok),

• Koszt motywu Wordpress z Themeforest 
lub Templemonster 50$ (około 200 zł),

• Koszt wtyczki np. od rezerwacji wizyt  
w salonie fryzjerskim 24$ (około 96 zł).

Pozostaje wszystko zainstalować i w cenie 344 
złote mamy nowoczesną, responsywną stronę 
firmową, wystarczy czekać na klientów. Czyż 
nie? Powiedzmy sobie szczerze, gdyby tak 
było, webdesignerzy, programiści powiązani  
z Wordpressem musieliby zwijać interes, a ich 
przybywa. Dlaczego?

Wordpress - nie dla każdego 
i nie do wszystkiego

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pracowałeś, widziałeś lub chociaż słyszałeś  
o CMS Wordpress. O jego zaletach, łatwych wdrożeniach i tysiącach gotowych rozwiązań, 
które wystarczy tylko pobrać. A jeżeli spróbowałeś samemu swoich sił, to wiesz, że nie 
wszystko, co o nim mówią, jest prawdą.

Karol Trybulski

fot. Pixabay
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Właśnie dlatego, że problemy z używaniem 
Wordpressa nawarstwiają się proporcjonalnie 
do naszej niewiedzy, ilości instalowania wtyczek 
i zadań, do których chcemy go wykorzystać.

Wróćmy do tematu i ruszajmy z naszą witry-
ną firmową. Od kiedy mogą zacząć się pro-
blemy? Już od momentu instalacji surowego 
Wordpress, ponieważ jeden z największych 
w Polsce dostawców usług hostingowych ma 
zablokowaną funkcję wp-mail(), inny stawia 
jej pewne wymagania, na jednym z hostingów 
Wordpress bez wgrania odpowiedniej wtyczki 
(lub właściwej edycji motywu) nie jest w stanie 
wysyłać żadnej wiadomości e-mail.

Innymi słowy, już po instalacji motywu, Wor-
dpress nie jest w stanie wysłać wiadomości 
dotyczącej odzyskiwania hasła. Przyjmijmy, 
że pamiętamy hasło, przejdźmy dalej i kupmy 
przepiękny motyw na naszą stronę.

Znaleźliśmy i kupiliśmy wymarzony motyw  
w jednym ze sklepów. Themeforest lub Tem-
plemonster posiada przycisk, który pozwala 
nam pobrać demo w 5 sekund, uzupełnimy 
treść i strona gotowa? Idealnie, prawda?

Znowu nic z tego. Paczki z motywem dostar-
czane są bez przepięknych, cudownych zdjęć, 
dlaczego? Ponieważ kupując motyw, nabywa-
my motyw, a nie zdjęcia z tła. Je musimy kupić 
oddzielnie. Twój błąd, niewielka strata, zdjęcie 
stockowe można mieć od 4 zł.

Motywy dostarczane są z treścią demo (czyli 
tą samą, z którą jest prezentowany na stronie 
sklepu). Nasze demo motywu zainstalowało się 
w 99%, a potem strona się zawiesiła i nie da 
się nic kliknąć. Dlaczego? Hosting przeznacza 
zbyt mało pamięci dla Wordpressa, musimy 
ją zwiększyć.

Zainstalowaliśmy jednak motyw, dodaliśmy 
zdjęcia i nagle okazuje się, że nie ma polskich 
znaków w czcionce. Co zrobić? Oczywiście 
zmienić czcionkę. Tylko że nowa nie wyglą-
da już tak ładnie, nie komponuje się z resztą 
strony. W dodatku wcześniej na stronie użyte 
były dwie różne czcionki i wszystko trzymało 
się całości, a teraz mamy 5 różnych czcionek.

Niektóre słowa w motywie są po angielsku, 
mamy Google, szybko znajdujemy Loco Trans-
late lub POEedit i po problemie? Nie jednak 
nie. Dlatego, że co prawda 99% słów się prze-
tłumaczyło, ale autor motywu zrobił mijaki, 
które trzeba edytować w kodzie.

Po drodze, zanim to skończyliśmy, wyszła 
aktualizacja. Teraz nie działa wbudowany Li-
ghtBox, a autor motywu, co prawda obiecał 
aktualizacje, ale nie ma jej już tydzień. Po dro-
dze Wordpress (już teraz sam automatycznie) 
zaktualizował resztę wtyczek, a ta od rezer-
wacji, która działała, została zdjęta ze sklepu 
wczoraj. Więc dzisiaj nie musi być już z niczym 
aktualna. Jej autor nie odpisuje na wiadomości 
e-mail lub odpisał, ale nawet po tym, jak wrzuci 
się wiadomość do Google Translatora, nadal 
ciężko cokolwiek z niej wydedukować.

344 złote i własna praca nie wystarczy

344 złote, miesiąc czasu i nadal strona nie 
działa, jak powinna, a przecież jeszcze tylko 
SEO i optymalizacja witryny pod Google Pa-
geSpeed Insights, bo przecież bez osiągnięcia 
odpowiedniej prędkości witryna nie wyświetli 
się w wynikach wyszukiwania na urządzeniach 
mobilnych, a przecież przejścia tego testu z za-
dowalającym wynikiem nie obiecuje ani twórca 
motywu, ani tym bardziej firma hostingowa.

Innymi słowy, 344 złote i własna praca w tym 
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przypadku nie wystarczy, aby posiadać stronę 
firmową z rezerwacją wizyt? Tym razem nie 
wystarczyło, ale po dodaniu kolejnych 300 
złotych Wordpressowiec skonfigurował, ustawił 
motyw, przetłumaczył literki w kodzie i na razie 
wszystko stoi.

Czy to koniec? Nie, z systemem CMS jest jak 
z samochodem. Trzeba co jakiś czas zrobić 
przegląd naszej stronie. Zaktualizować wersję 
CMS’a, wtyczki, być może poprawić pewne 
błędy, które pojawiły się wraz z wejściem nowej 
przeglądarki, czy specjalnie dostosować stronę 
dla posiadaczy konkretnego modelu telefonu 
komórkowego, z którego najchętniej korzystają 
nasi czytelnicy lub klienci.

Sytuacja zmusza nas do dwóch skrajnych rze-
czy, zgodnie z zasadą “nie ruszajmy tego, co 
działa” do nieaktualizowania naszej strony, ale 
z drugiej strony mamy hasło “zabezpiecz się”, 
które mówi co innego, co więc zrobić?

Liczyć na farta i nic nie ruszać, przecież po-
zostaje nam backup hostingu lub też co jakiś 
czas sprawdzić, czy są nowe wersje wtyczek lub 
motywu i zlecić znajomemu Wordpressowcowi 
jego aktualizację.

Nie musimy zastanawiać się, którą opcję wy-
brać, kiedy mamy do czynienia z serwisem 
z aktywną rejestracją, gdzie przechowujemy 
bazę danych klientów, wtedy wszystko musi 
być bezpieczne i stale aktualizowane.

Czyli Wordpress jest?

Wordpress jest przede wszystkim wygodny. 
Łatwo dodaje się treści, za niedrogie pienią-
dze można wdrożyć funkcjonalności, za które 
normalnie przyszłoby nam zapłacić znacznie 
wyższe pieniądze. Jest idealnym rozwiązaniem 

na strony eventów, firmowe czy kiedy chcemy 
prowadzić bloga. Niestety posiada swoje ogra-
niczenia, również te wynikające z faktu jego 
architektury i sposobu, w jaki jest napisany  
i/lub jak wspiera swoje własne, poszczególne 
funkcje.

Problem, który pojawia się przy prowadzeniu 
na nim rozbudowanych baz np. produktów, 
czy w momencie, kiedy nasz blog staje się bar-
dzo popularny to również wydajność. Właśnie  
z tego powodu serwis mashable.com przesiadł 
się z Wordpressa na dedykowane rozwiązanie 
oparte o framework Ruby on Rails.

Kolejny problem to każda nowa funkcjonal-
ność wdrażana (bo przecież to Wordpress), 
w jak najmniejszym budżecie rozbudowuje 
architekturę, obciążając stronę coraz bardziej. 
Przykłady o problematycznych wdrożeniach 
Wordpressa można mnożyć.

Podsumowując Wordpress to kombajn

Co prawda można siąść i zacząć po prostu go 
obsługiwać, ale prędzej czy później kończy się 
to źle. Nawet strona firmowa, mimo tego co 
mogłoby się wydawać, budowana z klocków 
i prawie gotowa potrzebuje ingerencji osoby 
na co dzień obcującej z programowaniem,  
a sam PHP tym razem nie wystarczy, bo prze-
cież ładnie trzeba wszystko zaprezentować, nie 
obędziemy się bez HTML 5, CSS i oczywiście 
należy wiedzieć, jak wszystkie razem użyć, 
więc znajomość Wordpress CODEX (bo tak 
nazywa się dokumentacja Wordpressa) jest 
mile widziane.

Odpowiadając na dość powszechne pytanie: 
“Wybrać Wordpressa, czy dedykowany system 
CMS”, pamiętajmy, że najlepiej wybrać ten 
dopasowany do naszych potrzeb. 
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Nowości w Android 6 
Marshmallow

Michał Jezierski Wraz z rozwojem sprzętowym urządzeń mo-
bilnych, Google próbuje dotrzymać kroku  
z aktualizacjami oprogramowania. Listopad 
2014 nie okazał się szczęśliwym okresem 
dla programistów Google ponieważ debiut 
„Lollipop” nie należał do udanych. I tak do 
wersji 5.1.1 przez pięć miesięcy poprawia-
ne były najróżniejsze błędy. W październiku 
2015 roku Google wydało kolejną wersję 
swojego systemu nazwanego „Marshmallow”. 
Przyniosła ona bardzo dużo znaczących dla 
każdego użytkownika zmian.

Pierwszą różnicą jaką zauważy każdy jest 
sposób nadawania uprawnień aplikacjom. 
Do tej pory przyznawanie pozwoleń, jakich 
życzył sobie twórca aplikacji, odbywało się 
w momencie instalacji ze Sklepu Google. 
W Androidzie Marshmallow mamy nad tym 
dużo większą kontrolę, ponieważ nadajemy 
pojedyncze uprawnienia, w momencie kiedy 

aplikacja rzeczywiście chce skorzystać z kon-
kretnej funkcji. Co najistotniejsze, możemy 
w wybrany przez siebie sposób ograniczyć 
aplikację bez konieczności jej usuwania.

W nowym systemie pojawiły się też nowe 
sposoby oszczędzania energii. Pierwszym 
z nich jest „Doze” - tryb ten, w sytuacji gdy 
użytkownik pozostawi telefon w bezruchu 
z wyłączonym ekranem, uśpi system oraz 
co jakiś czas będzie go wybudzać w celu 
synchronizacji i przetworzenia oczekujących 
operacji. Kolejnym sposobem jest tryb usypia-
nia nieużywanych przez dłuższy czas aplikacji. 
W takiej sytuacji system wyłączy dostęp do 
sieci i zawiesi proces synchronizacji danego 
programu.

Następną zauważalną zmianą jest wygod-
niejszy sposób zaznaczania tekstu. Do tej 
pory użytkownik musiał wykazać się zręczno-
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ścią i precyzją, ponieważ pod uwagę brane 
były pojedyncze znaki. W nowym Androidzie 
zaznaczanie tekstu odbywa się również po 
całych słowach. Dodatkowo, akcje dostępne 
dla zaznaczonego tekstu, jak „wytnij”, „kopiuj” 
i „wklej” pojawiają się teraz w „pływającym” 
menu ponad polem tekstowym.

Bardzo satysfakcjonującą nowością jest zmia-
na podejścia do kart pamięci. Poprzednie 
aktualizacje systemu Android coraz bardziej 
ograniczały ich użycie, natomiast „Pianka” 
pozwala na sformatowanie karty w taki 
sposób, aby stała się częścią wewnętrznej 
pamięci urządzenia. Od tej pory ponownie 
zyskujemy możliwość przenoszenia aplikacji 
na kartę pamięci. Ciekawostką jest również 
możliwość dostosowania w taki sam sposób 
nośnika USB.

W nowym systemie Google nareszcie wpro-
wadzono natywne wsparcie dla czytnika linii 
papilarnych. Pozwoli to na jeszcze większe 
wykorzystanie tej funkcji w naszych smart-
fonach, nie tylko do odblokowywania go ale 
również autoryzacji wewnątrz aplikacji, przy 
innych zabezpieczeniach czy płatnościach.  

W pełni został również wykorzystany port USB 
typu C dzięki temu producenci smartfonów 
częściej będą stosować to szybkie i wygodne 
złącze w swoich urządzeniach.

Android Marshmallow wprowadza także bar-
dzo wiele zmian dla developerów aplikacji. 
Zostało usunięte wsparcie dla klienta Apache 
HTTP, biblioteka OpenSSL została zastąpiona 
przez BoringSSL, został usunięty programowy 
dostęp do sprzętowych identyfikatorów bez 
pozwoleń. Zmian jest wiele więcej a wszystkie 
zostały wymienione na developer.android.
com.

Podsumowując, nowa wersja systemu Google 
wprowadziła bardzo dużo istotnych zmian. 
Nie są one tak drastyczne i interesujące jak 
zmiany podczas wprowadzenia Lollipopa, 
jednak widać, że priorytetem było to, aby sys-
tem był lepiej dopracowany i dostosowany do 
potrzeb użytkowników. Od premiery minęło 
już sporo czasu, lecz niestety oprogramowa-
nie trafiło nadal na niewiele urządzeń. Teraz 
można liczyć tylko na to, że prędko się to 
zmieni, żeby jeszcze większa grupa użytkow-
ników mogła cieszyć się z przygotowanych 
przez Google nowości.
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Recenzja Xiaomi Redmi Note 3

W połowie sierpnia 2015 roku byliśmy świad-
kami premiery Xiaomi Redmi Note 2. W bardzo 
niedużym odstępie czasu bo już w grudniu 
ukazał się jego następca Redmi Note 3. Produ-
cent tych smartfonów staje się co raz bardziej 
rozpoznawalną marką w Polsce co zachęciło 
mnie do zakupu tego chińczyka. Po prze-
czytaniu specyfikacji i konfrontacji jej z ceną 
urządzenia, około 170 dolarów natomiast 
około 1100 zł dla telefonów sprowadzanych 
przez pośredników, byłem bardzo mile za-
skoczony. W kilka dni po premierze stałem 
się szczęśliwym posiadaczem tego telefonu.

Specyfikajca:
5,5 - calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 
FHD, 1080 x 1920 px, 401 ppi

8 - rdzeniowy procesor MediaTek Helio X10, 
zegar procesora: 2,00 GHz

3 GB pamięci RAM

32 GB pamięci wbudowanej

13 - megapixelowy aparat z przesłoną f/2.2

przedni aparat 5 Mpx

obsługa technologii LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

System operacyjny MIUI oparty na Androidzie 
5.0 Lollipop

bateria Li-Po 4050 mAh

Telefon otrzymałem w bardzo ładnym i dobrze 
wykonanym opakowaniu w którym oprócz 
urządzenia znajdowały się instrukcje i inne 
dokumenty, „kluczyk” pozwalający na wysu-
nięcie szufladki na karty SIM, kabel USB oraz 
zasilacz oczywiście z wtyczką nie przeznaczoną 
na rynek europejski. Pierwsze wrażenie po 
wyjęciu samego smartfona było bardzo po-
zytywne i wcale nie mijało po dokładniejszych 

Fot: Xiaomi

Michał Jezierski
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oględzinach. Wystarczył pierwszy rzut oka żeby 
zauważyć próbę upodobnienia telefonu do 
nowych iPhonów. Obudowa została prawie  
w całości wykonana z aluminium jedynie górna 
i dolna krawędź są z plastiku w celu odkrycia 
anten urządzenia. Z tyłu standardowo znaj-
dziemy obiektyw aparatu oraz lampę błysko-
wą. Zaraz poniżej znajduje się czytnik linii 
papilarnych a na samym dole duży głośnik. 
Na prawej krawędzi telefonu znajdują się 
przyciski głośności oraz blokady natomiast  
z drugiej strony znajduje się szufladka zawie-
rająca karty SIM. Patrząc od góry zobaczymy 
standardowe gniazdo słuchawkowe nato-
miast ładowanie odbywa się poprzez gniazdo  
w dolnej krawędzi. Wszystko zostało wykonane 
z wysokiej jakości materiałów i spasowane  
w dobry sposób. Pomimo wielkości urządze-
nia wszystkie elementy są rozmieszczone  
w bardzo ergonomiczny sposób co daje przy-
jemność z użytkowania. Pomimo dużej pojem-
ności baterii masa telefonu nie przeszkadza 
w jego trzymaniu.

Po pierwszym uruchomieniu telefonu po 
raz kolejny przyszło mi do głowy że trzymam  
w rękach iPhona. Interfejs systemu opera-
cyjnego bardzo przypomina iOS. Szczególnie 
rzuca się w oczy brak listy aplikacji, wszystkie 
które zainstalujemy trafiają na kolejne ekrany  
i ewentualnie możemy umieścić je w folderach.

Jedna z rzeczy, których się obawiałem wybie-
rając ten telefon było tłumaczenie w przy-
padku wyboru języka polskiego. Większość 
rzeczy zostało przetłumaczone w poprawny 
i zrozumiały sposób lecz nie wszystko. Uży-
wając telefonu bardzo często można natrafić 
na nieprzetłumaczone słowa po angielsku, 
lecz nawet podstawowa znajomość języka 
wystarcza do swobodnego poruszania się po 
funkcjach smartfona.

Kolejną wątpliwością było działanie czytnika 
linii papilarnych. We wszystkich zapowiedziach 
producent zapewniał, że jego czas reakcji to 
mniej niż 0.3s. Tu również pojawiło się bardzo 
miłe zaskoczenie ponieważ po prawidłowej  
i dokładnej konfiguracji czytnika odblokowa-
nie trwa niezauważalnie krótko i nie trzeba 
się skupiać na dokładnym przyłożeniu palca.

Zastosowanie ośmiordzeniowego procesora 
oraz 3 GB pamięci RAM zapewnia bardzo 
duży komfort użytkowania. Po ponad dwóch 
miesiącach nadal nie zdarzyła mi się sytuacja 
żeby telefon się zaciął. W połączeniu z ponad 
4000 mAh pojemności baterii smartfon po-
zwala na cały dzień pracy przy włączonym 
Wi-Fi lub danych komórkowych bez potrzeby 
martwienia się o stan naładowania.

Jedynym mankamentem na który natrafiłem 
po tym czasie używania Xiaomi Redmi Note 
3 jest gniazdo otwór oraz samo gniazdo USB. 
Po kilku przypadkowych wyrwaniach lub wy-
łamania kabla wtyczka przestała się sztywno 
trzymać natomiast obudowa w tej okolicy 
zaczęła skrzypieć przy nacisku.

Podsumowując użytkownik który kupuje opi-
sany przez mnie telefon dostaje bardzo wy-
dajny i cieszący oko kieszonkowy komputer. 
Zdecydowanie zmiana materiału z plastików 
na aluminium dodała prestiżu produktowi 
firmy Xiaomi. Stosunek jakości do ceny jest 
bardzo wysoki i obecnie na rynku nie znaj-
dziemy smartfona w tym segmencie cenowym 
który mógłby zagrozić Xiaomi Redmi Note 
3. Nie oznacza to jednak, że nie wybierając 
trzy razy droższego flagowca znanych firm 
musimy z czegoś rezygnować. Jest to sprzęt, 
który zapewnia szybkie i niezawodne działanie 
i sprosta oczekiwaniom nawet tych bardziej 
wymagających użytkowników.
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Sprawdzamy najnowsze 
wydanie Android Wear 
z językiem polskim

Zapowiedzi pojawienia się naszego ojczyste-
go języka w jednej z nadchodzących aktuali-
zacji dla Android Wear było bez liku. Obecnie 
sytuacja jest już jasna i klarowna – Android 
Wear w wersji 1.4, bazujący na wydaniu Mar-
shmallow, oferuje już użytkownikom znad 
Wisły interfejs w języku polskim. Jest to dość 
istotna zmiana, ponieważ nareszcie sprze-
dawany na terenie kraju sprzęt jest w pełni 
dostosowany do polskiego rynku. Oprócz 
menu w języku polskim do naszej dyspozycji 
są też komendy głosowe, które wspierane 
już były nieco wcześniej. Dzięki nim możemy 
utworzyć notatkę czy przypomnienie, a także 
podyktować treść wiadomości SMS.

Najważniejszą nowością w najświeższym 
wydaniu Android Wear jest obsługa modu-
łu sieci komórkowej przez system. Smar-
twatche z platformą Google mogą więc stać 
się zupełnie niezależnymi i samodzielnymi 
urządzeniami, niepotrzebującymi smart-
fona do działania i nawiązywania łączności  
z sieciami 3G/LTE czy Wi-Fi. Obecne w wielu 
modelach smartwatchy głośniki i mikrofony 
pozwolą na przeprowadzenie rozmów gło-
sowych (poprzez Bluetooth w połączeniu  
z telefonem lub bezpośrednio przez sieć 3G), 
a wspomniany asystent głosowy ułatwi wy-
mianę wiadomości tekstowych. Jedynie przy 
użyciu głosu rozpoczniemy też konwersację  

Konrad Kozłowski

Źródło grafiki: 
Google.
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w wielu komunikatorach jak Telegram czy 
WhatsApp. System wreszcie posiada moż-
liwość lokalnego ustawienia godziny i daty, 
które nie muszą już być pobierane ze spa-
rowanego z zegarkiem smartfona.

Jednak najbardziej odczuwalną i użyteczną na 
co dzień nowością są zupełnie nowe gesty. 
Do tej pory ruchy nadgarstkiem pozwalały 
nam na przeglądanie kolejnych powiadomień 
(w postaci kart), lecz nieosiągalna była inte-
rakcja z nimi bez użycia drugiej ręki. Teraz, 
gdy pojawiły się trzy nowe gesty, możemy 
wybrać konkretne powiadomienie i zobaczyć 
jego pełną zawartość (ruch przedramieniem  
w górę), a po chwili wrócić do poprzedniego 
poziomu menu (ruch przedramieniem w dół). 
Za co odpowiada trzeci gest? Potrząśnięcie 
nadgarstkiem przenosi nas bezpośrednio 
do ekranu głównego, czyli tarczy zegarka. 
Podobnie jak w przypadku systemu Android 
dla smartfonów, wersja Wear również wspiera 
tryb "Doze", czyli "głębszej drzemki", który 
pozwala zaoszczędzić sporo energii w sytu-

acjach, gdy nie korzystamy ze smartwatcha  
i znajduje się on w bezruchu.

Bardzo cieszy mnie strategia rozwoju Android 
Wear stosowana przez Google. Platforma nie 
staje się zbyt skomplikowana, a jednocześnie 
przybywa sporo przydatnych funkcji. Nawet 
działający zupełnie samodzielnie smartwatch 
nie będzie trudny w obsłudze, co wydaje się 
być najważniejszą przewagą rozwiązania Go-
ogle nad watchOS od Apple.  Jestem niesamo-
wicie ciekaw co przyniesie w tej dziedzinie rok 
2016, ponieważ może on okazać się okresem 
decydującym dla całej kategorii.
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Konrad Kozłowski: Jakie nowości, o których 
warto wiedzieć, przygotował dla nas Micro-
soft w Azure w ostatnim czasie?

Łukasz Grala: Każdy tydzień przynosi nam 
mniejsze lub większe nowości dotyczące plat-
formy Azure. Ze względu na to, że zajmuje 
się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań 
dotyczących platformy danych i zaawanso-
wanej analityki, to też te obszary staram się 
badać i poznawać na bieżąco. Z racji bycia 
MVP bardzo często testuje je jeszcze przed 
publicznym dostępem. Te rzeczy, które poja-
wiły się w ostatnich miesiącach lub przestały 
być wersjami do testów to oczywiście Data 
Lake Storage & Analytics, Azure Search, Azure 
Catalog i Azure SQL Data Warehouse.

Konrad Kozłowski: Możesz w paru słowach 
nam je przybliżyć?

Łukasz Grala: Zacznijmy może od Azure Se-
arch. Jest to mechanizm umożliwiający au-
tomatyczne indeksowanie i przeszukiwanie 
naszych danych. Funkcjonalność wcześniej 
była dostępna już dla danych przechowy-
wanych w bazie danych oferowanej w for-
mie usług - Azure SQL Database, oraz bazie 
dokumentowej – Azure DocumentDB, ale 
teraz możemy też indeksować dokumenty 
przechowywane w postaci plików na Azure 
Blob Storage. Takie indeksowanie oczywiście 
ma na celu efektywniejsze – szybsze wyszu-
kiwanie informacji w tych danych. Kolejną 
nowością jest Azure Data Catalog. W skrócie 
jest to rozwiązanie w chmurze pozwalające 

Wywiad z Łukaszem Gralą

Rozmawiamy z Łukaszem Gralą - światowej klasy ekspertem od BI, 
Architect Data Platform & Business Intelligence & Advanced Analytics Solutions  
w firmie TIDK, od lat nagradzany prestiżowym tytułem Microsoft Data Platform MVP.
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katalogować i odkrywać nasze zasoby danych. 
Wszelakiego rodzaju źródła danych (data 
sources), co ma spowodować łatwiejszą ich 
dalszą eksplorację, procesowanie, czy też 
analizę. Zbliżam się do dwóch moich ulubio-
nych rozwiązań. Zacznę może od Azure SQL 
Data Warehouse. Pewnie wielu z czytelni-
ków magazynu słyszało kiedyś o rozwiązaniu 
sprzętowo-programowym – hurtowni danych, 
którą oferuje Microsoft. Dawniej nazywaną 
PDW (Parallel Data Warehouse), obecnie 
wersja PDW2 z Polybase nosi nazwę Analytics 
Platform System. Jest to hurtownia danych 
o olbrzymich możliwościach przetwarzania. 
Sercem takiego rozwiązania jest architektura 
typu MPP (Massively Parallel Processing). 
Rozwiązanie to jak można się domyśleć nie 
należy do najtańszych. Teraz tego typu roz-
wiązanie może mieć każda nawet mała or-
ganizacja, gdyż jest usługą w chmurze. Po 
załadowaniu naszych danych do hurtowni, 
możemy elastycznie i dynamicznie skalować 
to rozwiązanie wraz ze zwiększającymi się, 
czy też zmieniającymi się potrzebami. Nie 
brzmi to wspaniale? 

Konrad Kozłowski: Zdecydowanie, to jesz-
cze parę słów o Azure Data Lake.

Łukasz Grala: To rozwiązanie, którym  
w ostatnim czasie interesuje się najbardziej. 
W nie tylko mojej ocenie, jest bardzo ciekawe, 
technologicznie jak i biznesowo. Azure Data 
Lake składa się w skrócie z dwóch serwi-
sów – składowanie danych, oraz analityka. 
W rzeczywistości wykorzystuje wiele rzeczy 
znanych np.: Azure Blob Storage, czy Azure 
SQL Database. Istotniejsze jest to co potrafi 
to rozwiązanie. Możemy dzięki niemu prze-
twarzać duże zbiory danych np.: pliki logów 
z systemów, czy sieci Internet, tweety, posty, 
czyli takie klasyczne źródła danych przetwa-

rzane w rozwiązaniach Big Data Analytics, 
przetwarzanie realizujemy przy użyciu tzw.: 
jobów, tworzonych przy użyciu znanych języ-
ków z Opensourcowych rozwiązań Big Data, 
ale także przy użyciu nowego języka U-SQL. 
Koncepcja tego języka jest bardzo ciekawa. 
Sama składnia jest podobna do języka T-SQL, 
a wyrażenia, którymi przekształcamy dane, 
wywodzą się z języka C#. Co daje nam bardzo 
niski koszt wejścia w to rozwiązanie, gdyż 
firmy zajmujące się technologiami Microsoft 
zazwyczaj mają w tym zakresie duże kompe-
tencje. Samo przetwarzanie jest też bardzo 
efektywne, ale temat na tyle szeroki i ciekawy, 
że nie ma co go teraz bardziej poruszać. 
Myślę, że okazja jeszcze będzie.

Zdaniem szefa Microsoft Azure IoT rynek 
zbliża się do swojego „punktu zwrotnego” - 
co to oznacza dla nas wszystkich? Twórców 
oraz użytkowników? (http://blogs.wsj.com/
cio/2016/02/10/microsoft-azure-iot-chief-
says-market-approaches-tipping-point/)

Łukasz Grala: Wiele firm od jakiegoś czasu 
mówi o rozkwicie tego rynku, już teraz wi-
dzimy jak dużo urządzeń jest wpiętych do 
Internet. Nie dziwią już nas telefony, zegarki, 
aparaty fotograficzne, telewizory, pralki czy 
samochody. Urządzeń tych z każdym rokiem 
będzie coraz więcej. Odkrywcze to bardzo 
nie jest, ponieważ wiele firm związanych  
z technologiami Internetowymi i sprzętem 
sieciowym sygnalizuje to od lat. Według nie-
których szacunków w 2020 roku będziemy 
mieli pracujących urządzeń w sieci około 50 
miliardów.

Konrad Kozłowski: W związku z tym co jest 
z twojego punktu widzenia najistotniejsze?

Łukasz Grala: Oczywiście dane. Danych tych 
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powstanie więcej niż posiadamy od czasów 
początku cywilizacji. Z tymi danymi coś na-
leży robić po pierwsze składować, po drugie 
przetwarzać, by wydobyć z nich wiedzę. Z całą 
pewności odchodzimy w związku z tym od 
klasycznego modelu danych, pozostanie on 
w wielu zastosowaniach, ale w stosunku do 
ilości przetwarzanych globalnie danych nie 
będzie już tak znaczący. Dużą część analizy 
danych będziemy robili w czasie rzeczywi-
stym i tutaj mam na myśli wiele rozwiązań 
przetwarzania strumieni danych i w czasie 
rzeczywistym ich analizowania. W technolo-
gii Microsoft możemy już takie rzeczy robić, 
w tym celu są takie usługi w chmurze jak 
chociażby EventHub, czy też Azure Stream 
Analytics, do tego Azure Machine Learning  

z wystawionymi serwisami webowymi, Po-
werBI z dynamicznymi źródłami danych. 
Układankę rozwiązań można poszerzać o 
inne usługi chociażby o Azure HDInsight, 
które posiada Apachowe Storm. Stawiamy 
też rozwiązanie Hortonworks ze Sparkiem  
i Stormem  na wirtualnych maszynach  
w Azure, on-premisowo u klienta, czy też  
w wariancie hybrydowym.

Konrad Kozłowski: Czym wyróżnia się oferta 
chmurowa Microsoftu na tle konkurencji?

Łukasz Grala: Moim zdaniem żadna z konku-
rencyjnych firm oferująca usługi w chmurze 
nie ma tak dużej ilości rozwiązań w zakresie 
składowania i analizowania danych i to jest 
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bez wątpienia przewaga platformy Microsoft.

Konrad Kozłowski: Czym jest ‚cloud storage’ 
i gdzie tu innowacja?

Łukasz Grala: Rozmawiając potwierdziliśmy, 
czy też uświadomiliśmy sobie niewyobrażalną 
ilość danych, która jest i będzie generowana. 
Danych, których i tak nie ma w naszej or-
ganizacji, tylko powstaje wokół nas. Nie ma 
sensu ich magazynować u siebie, tylko lepiej 
efektywnie je składować gdzieś w chmurze, 
żeby też tam je analizować, przetwarzać, a po 
stronie organizacji je po prostu wykorzysty-
wać. Często powtarzam to swoim klientom, 
że samo zbieranie i składowanie danych nie 
daje nam innowacyjności, ale już korzystając 
z dobrodziejstw zaawansowanej analityki, 
możemy budować przewagę rynkową or-
ganizacji.

Konrad Kozłowski: Jak na przestrzeni ostat-
nich 5 lat zmieniła się analiza danych?

Łukasz Grala: Pytanie ciekawe, ale niestety 
odpowiedź precyzyjna na nie jest dość za-
skakująca – wcale się nie zmieniła. Zmieniają 
się źródła, potrzeby analityczne, ale modele 
matematyczne, statystyczne są cały czas te 
same. To co można zauważyć to zmienia 
się koncepcja analityki w firmie. Obecne 
duże systemy Business Intelligence, mimo, 
że nadal dużo robimy takich w roku, czy też 
wciąż rozwijamy istniejące, przestają być 
tak popularne, gdyż przegrywają z Self-BI, 
czyli analityką szybką, bezpośrednią. Widać 
to również po ostatnim raporcie Gartnera 
z lutego tego roku, dotyczącym rozwiązań 
Business Intelligence i platform analitycz-
nych, że w gronie liderów poza Microsoft, 
były raczej firmy dające rozwiązania wpisane 
w ten kierunek. Microsoft znalazł się również 

w gronie tych trzech liderów i to jako ten co 
wyprzedza wszystkich wizją. Microsoft w tym 
zakresie proponuje miedzy innymi rozwiąza-
nie PowerBI. Są to jednak zagadnienia bardzo 
popularne, ale dotyczą jednak podstawowej 
analizy danych, czy też wizualizacji i nie wkra-
czają one w obszar zaawansowanej analityki.

Konrad Kozłowski: Jesteś międzynarodo-
wym ekspertem w dziedzinie biznesowej 
analityki danych - jakie są Twoje rokowania 
odnośnie przyszłości? W jakim kierunku 
powinien podążyć Microsoft w kategorii 
‚bussines intelligence’?

Łukasz Grala: Tak jak wspominałem, Business 
Intelligence, już nie jest tym BI co mieliśmy 
kiedyś. Pozostały rozwiązania klasyczne do 
analizy i wizualizacji danych, gdzie tworzone 
są rozwiązania w oparciu o hurtownie danych, 
modele biznesowe, systemy raportowania, 
ale to w tych czasach jedynie drobna część 
potrzeb analitycznych organizacji. Coraz więk-
sza grupa organizacji wdraża, bądź planuje 
wdrożyć analitykę typu Big Data Analytics, czy 
też myśli o przetwarzaniu strumieni danych. 
Sama potrzeba analizy danych rośnie również 
w organizacjach, jak wynika z szacunków 
zawodów potrzebnych w najbliższych latach, 
to właśnie zaawansowani analitycy, nazywani 
często Data Scientist będą mieli największą 
ilość ofert pracy. Spowodowane jest to tym, 
iż organizacje powoli dojrzewają do wyższego 
poziomu analizy danych, mam tu na myśli 
predictive i prescriptive analytics, czyli tak 
naprawdę szukanie wiedzy, symulację sta-
tystyczną, czy też optymalizacje procesów 
podejmowania decyzji w oparciu o przetwa-
rzanie posiadanych i nowych danych. Choć 
od dawna były algorytmy eksploracji danych 
w SQL Server, to teraz właśnie Microsoft 
zauważył swoje braki w tej materii i dość 
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agresywnie wchodzi w tą materie. Doceniane 
to jest również w corocznych raportach Gart-
nera. Mam tutaj na myśli zakup Revolution 
i integrację języka R z wieloma swoimi pro-
duktami. W tej chwili to już jest SQL Server 
2016, w niewielkim stopniu język R można 
wykorzystać w PowerBI i Azure Machine Le-
arning, oferuje swoje narzędzia do pracy  

z danymi, a niebawem będą jeszcze większe 
możliwości właśnie we wspomnianym Azure 
Machine Learning i Azure Data Lake Analytics. 
Oczywiście zaawansowana analiza danych 
to nie tylko jezyk R, to właśnie wspomniane 
rozwiązanie Azure Machine Learning, czy 
też możliwości języka Python. Na platformie 
Azure mamy do dyspozycji również grupę 
produktów OpenSource, gdzie można wy-
korzystać np. Apache Spark, z językiem Py-
thon, SparkR, MLLib, albo Mahout, a ostatnio 
rozwiązanie Microsoft R Open przeznaczone 
właśnie do takiej zaawansowanej analizy. 
Bardzo mnie to cieszy, bo nie ukrywam, iż 
właśnie ta działka najbliższa biznesowi i ich 
problemom jest najciekawsza z punktu widze-

nia projektów realizowanych przez nas, czyli 
firmę TIDK. Widać jak dużą innowacyjność, 
przekładającą się na przewagę rynkową dają 
takie rozwiązania. Ze względu na swoją pasję 
do danych, ich składowania, przetwarzania 
i drążenia działam naukowo na Wydziale 
Informatyki Politechniki Poznańskiej właśnie 
w tym obszarze.

Dziękuję za zaproszenie do rozmowy i życzę 
nowemu magazynowi powodzenia, rozwoju i 
ambitnych wysoko stawianych celów. Ze swo-
jej strony, jak i TIDK mogę zagwarantować, 
że będziemy się starać wnieść wartościowy 
wkład merytoryczny, oczywiście w naszych 
kompetencjach dotyczących platformy  
i analizy danych do wysokiej jakości tego 
wydawnictwa.

Konrad Kozłowski: Bardzo dziękuję za roz-
mowę.
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Nowa era SQL Server’a 
– SQL Server 2016

Łukasz Grala

Zawodowo architekt ro-
związań platformy danych 

i Business Intelligence w 
firmie TIDK, specjalizującej 

się w rozwiązaniach plat-
formy danych, Business 
Intelligence i zaawanso-

wanej analityce. Od 2010 
roku Microsoft MVP w 

kategorii Data Platform. 
Trener, autor szkoleń  

i warsztatów, wykładowca 
akademicki. Naukowo 
związany z Wydziałem 

Informatyki Politechniki 
Poznańskiej (tematyka baz 
danych, hurtowni danych, 

eksploracji danych i 
uczenia maszynowego). 

Prelegent na licznych 
konferencjach. Posiada 
liczne certyfikaty, w tym 
wszystkie z baz danych, 

SQL Server 2005 / 2008 / 
2008R2 / 2012 / 2014  

i Business Intelligence. 
Członek Polskiego To-

warzystwa Informatyczne-
go oraz Polish SQL Server 
User Group PLSSUG. Lid-

er w oddziale poznańskim 
PLSSUG.

Pozostałe nie wiele czasu do premiery no-
wego serwera bazodanowego, a właściwie 
platformy danych firmy Microsoft SQL Server 
2016. W Polsce w trakcie konferencji SQLDay 
2016 będziemy mieli techniczną premierę 
organizowaną przez społeczność i Microsoft, 
to już 16-18 maja we Wrocławiu. Dlaczego 
platforma danych, a nie po prostu serwer 
bazodanowy? Od lat SQL Server to wiele 
różnych rozwiązań, sam system zarządzania 
bazą danych to baza danych, która może 
realizować typowe funkcjonalności serwe-
ra transakcyjnego, z bardzo wydajnym me-
chanizmem In-Memory OLTP, gwarantująca 
wysoką dostępność dzięki między innymi 
rozwiązaniom AlwaysOn, ale także inne ele-
menty które pozwalają zbudować bardziej 
wymagające rozwiązania platformy danych 
jak chociażby Service Broker, czy chociaż-
by Replikacja. Ten sam serwer bazodanowy 
może być bardzo wydajną hurtownia danych 
wspierającą między innymi model gwiazdy, 
czy też przyspieszająca działanie naszych za-
pytań poprzez indeks kolumnowy. Oprócz sa-
mego serwera bazodanowego mamy jeszcze 
kilka innych rozwiązań serwer raportowania, 
serwer analityczny, gdzie możemy budować 
modele Business Intelligence Semantic Model 
wykorzystując do tego wielowymiarowe dane, 
nazywane kostkami, czy też model tabela-
ryczny wykorzystujący nowe technologie In-
-Memory – xVelocity. Ponadto mamy jeszcze 
takie elementy jak Master Data Services, Data 
Quality Services, czy też Integration Services. 

Najnowsza wersja tej platform danych – SQL 
Server 2016 daje nam dużo nowych rzeczy. 
Zobaczmy chociaż najważniejsze.

Nowości w zakresie wysokiej dostępności  
i serwera baz danych

Wysoka dostępność, kluczowa funkcjonal-
ność SQL Server dla dużych organizacji.  
W tej chwili mamy możliwość tworzenia 8 
replik w rozwiązaniu AlwaysOn Availabili-
ty Groups, ponadto jest mechanizm, który 
potrafi odpowiednio rozdzielać zapytania 
pomiędzy repliki do odczytu. Może to mieć 
duży wpływ na wydajność rozwiązań anali-
tyczno-raportujących czasu rzeczywistego.

Zmiany zauważymy na każdym kroku. Już 
sama instalacja SQL Server uległa zmianie  
i w trakcie instalacji mamy więcej elementów 
możliwych do ustawienia w zakresie chociaż-
by bazy danych tempdb. Dotychczas chcąc 
mieć dobrze skonfigurowaną instancję, mu-
sieliśmy ten szereg prac wykonać po instala-
cji. Takie podejście znacznie uprości proces 
optymalnego konfigurowania środowiska. 
Pojawiło się kilka udogodnień do analizy 
wydajności zapytań pierwsze to Live Query 
Statistics, gdzie przy dużych zapytaniach wi-
dzimy w czasie rzeczywistym przepływ danych  
w planie zapytań, drugie to Query Store. 
Analiza planów zapytań i ich optymalizacja 
będzie odrobinę efektywniejsza.(rys.01)
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Bezpieczeństwo i szyfrowanie

W tym zakresie również nowości i zmiany, 
skoncentrujmy się na trzech nowych roz-
wiązaniach. Pierwsze to Dynamic Masking. 
Nie jest to mechanizm ograniczający prawa 
dostępu, czy też szyfrujący, ale raczej uła-
twiający zabezpieczanie poufnych danych 
w taki sposób, żeby przesłane do aplikacji 
klienta nie były narażone na kradzież w czasie 
transmisji i przetwarzania po stronie klienta. 
Najlepszym przykładem tutaj będą numery 
kart kredytowych, które chcemy by mógł 
przetwarzać operator po stronie serwera 
bazodanowego, ale dla celów prezentacji 
po stronie klienta wystarczająca jest postać 
zamaskowana np.: składająca się z pierw-
szych i ostatnich kliku znaków, reszta ukryta 
jednakowym ciągiem znaków. Właśnie takie 
maski dla poszczególnych kolumn możemy 
definiować.

Następnym nowym rozwiązaniem, który jak 
poprzedni, wcześniej był dostępny w usłu-
dze Azure SQL Database v12 to Row Level 
Security, czyli możliwość definiowania odpo-
wiednich polis bezpieczeństwa ograniczają-
cych dostęp do danych w zakresie odczytu 
i modyfikacji odpowiednim użytkownikom 
czy też grupom użytkowników. Dotychczas 
takie ograniczenie można było robić tylko na 
obiekty – tabele, czy też kolumny. Row Level 
Security daje możliwość robienia ograniczeń 
w poziomie, czyli konkretnych wartości da-
nych.

Trzeci element jest rozwiązaniem dla progra-
mistów, którzy mogą w swoich programach 
wykorzystywać mechanizm Always Encrypted. 
Fundamentem tego mechanizmu jest fakt, 
iż dane w czasie składowania w serwerze 
bazodanowym i przesyłaniu do klienta są 
zaszyfrowane. Dopiero klient dokonuje de-
szyfracji otrzymanych wartości.
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Dla programistów i architektów

Zauważalna jest popularność baz danych 
dokumentowych i komunikacji poprzez do-
kumenty JSON. Najnowsza edycja SQL Server 
wspiera również JSON. Mamy możliwość  
w prosty sposób dane przechowywane  
w modelu relacyjnym odczytywać w postaci 
dokumentów JSON, czy też otrzymane do-
kumenty JSON zapisać do postaci relacyjnej.
(rys.02)

Temporal Database w SQL Server. Osobą 
interesującym się tematyką baz danych, 
takich baz nie trzeba opisywać, w skrócie 
jest to mechanizm, który w bazie relacyjnej 
przechowuje również wszystkie informację 
o zachodzących zmianach w danych mamy 
wówczas możliwość odwoływać się do war-
tości z konkretnego momentu czasowego, 
czy też przedziału czasowego. Realizowane 
są wszystkie znane zapytania zdefiniowane 
w standardzie.

In-Memory OLTP, które zadebiutowało  
w SQL Server 2014 przeżywa również ciągły 
rozwój. Coraz mniej ograniczeń, które były 

w pierwszej wersji tego rozwiązania, cho-
ciażby klucze, czy też modyfikacja obiektów 
In-Memory. Zmiany są również w zakresie 
architektury wewnętrznej. Procesy działające 
w tle zostały optymalniej zrównoleglone, co 
ma wpływ na wydajność.

Analityka i Business Intelligence

SQL Server 2016 wkroczył w obszar zaawan-
sowanej analityki, został w nim zaimplemen-
towany mechanizm analityki przy użyciu 
skryptów pisanych w języku R. Nazywany R 
Services. To dzięki temu mechanizmowi mo-
żemy w kodzie T-SQL wykorzystywać skrypty 
T-SQL, lub z narzędzi używanych przez Data 
Scientistów pobierać i przetwarzać dane po-
chodzące bezpośrednio z tabel w SQL Server. 
Microsoft oferuje teraz również swoje edytory 
do języka R – darmowe rozwiązanie Microsoft 
R Open, czy też o większych możliwościach 
Microsoft R Server. Ponadto niebawem po-
jawi się rozszerzenie do środowiska Visual 
Studio umożliwiające pracę z projektami  
w języku R. Język R obecnie jest jednym  
z najbardziej popularnych języków używa-
nych do zaawansowanej analizy danych wy-
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korzystującej miedzy innymi statystyczne  
i matematyczne modele, uczenie statystycz-
ne i maszynowe. Jest dostępnych do niego 
darmowych tysiące bibliotek umożliwiających 

pracę z danymi.(rys.03)

Kolejną bardzo ciekawą nowością jest możli-
wość realizacji analizy danych w czasie rzeczy-
wistym (ang. Operational Analytics). Zupełnie 
inne wymagania mamy dla systemów trans-
akcyjnych nazywanych OLTP, gdzie istotna 

jest współbieżność, duża ilość przetwarza-
nych równocześnie transakcji, transakcje są 
krótkie, raczej zapisują czy modyfikują dane, 
niż do systemów analitycznych OLAP, gdzie 
generuje się raporty, odczytywana jest duża 
ilość danych, wykonywane różnego rodzaju 
agregację. Microsoft zaproponował nową 
koncepcję rozwiązania nazwanego Operatio-
nal Analytics. W dużym skrócie polega ono 
na wykorzystywaniu bardzo wydajnego me-
chanizmu indeksu kolumnowego do danych 
starszych, oraz tradycyjnych struktur wyko-
rzystywanych efektywnie przez transakcje  
w systemach OLTP do analizy danych bieżą-
cych. Rozwiązanie działa to zarówno w da-
nych przechowywanych tradycyjnie dyskowo, 
jak i w nowym rozwiązaniu In-Memory OLTP.

Sam indeks kolumnowy w wersji SQL Server 
2016 jest jeszcze szybszy, ponieważ wspiera 
więcej operacji niż dotychczas, chociażby 
funkcje okienkowe.

Nowy Reporting Services to już nie ten sam 
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serwer raportowania znany z poprzednich 
wersji po pierwsze może on pracować na 
nowszych przeglądarkach, wówczas działa on 
wykorzystując HTML5, po drugie w pewnym 
stopniu można go integrować z rozwiązaniem 
działającym w chmurze – PowerBI, a po trze-
cie i chyba najważniejsze posiada nowe moż-
liwości dotyczące kokpitów, KPI i raportów, 
które można wykorzystywać na urządzeniach 
mobilnych. Wraz z nowym serwerem rapor-
towania pojawiła się nowa wersja Report 
Buildera, oraz Microsoft SQL Server Mobile 
Report Publisher, umożliwiający tworzenie  
i publikowanie raportów przeznaczonych 
do urządzeń mobilnych i to działających na 
wielu platformach systemowych.

Ciesząca się coraz większą popularnością 
jest analityka danych nazywanymi Big Data, 
wykorzystujemy do tego celu chociażby roz-
wiązania w chmurze Microsoft (np.: HDInsi-
ght, Azure Data Lake,  DocumentDB), oraz 
rozwiązania OpenSource (np.: Hadoop, 

Spark, Hbase, Storm), mogą to być również 
rozwiązania lokalnie stawiane – chociażby 
Hortonworks. Microsoft w SQL Server 2016 
wprowadza rozwiązanie dotychczas wyko-
rzystywane w dużym i drogim rozwiązaniu 
sprzedawanym w formie Appliance – Parallel 
Data Warehouse, obecnie nazywanym Analy-
tics Platform System – Polybase. Polybase 
umożliwia połączenie danych relacyjnych 
znajdującym się w lokalnym SQL Server  
z danymi znajdującymi się w rozwiązaniach 
Big Data, chociażby w Hadoop. Użytkownik 
pisze zwykłe zapytania w TSQL a wyniku połą-
czenie danych przetwarzanych przez lokalny, 
lub lokalne serwery SQL (może być wiele 
węzłów) i rozwiązanie Big Data (realizujące 
paradygmat MapReduce na swoich węzłach) 
otrzymujemy jeden rezultat.

Dla osób korzystających z Integration Services 
warto przyjrzeć się nowym możliwością, bo 
parę ciekawych funkcjonalności się pojawiło. 
Między innymi nowe źródła danych, który-
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mi są dane OData, oraz dane pochodzące  
z rozwiązań Big Data takich jak Hadoop, in-
tegracja z Azure Data Factory, baza danych 
SISDB Catalog, obecnie może być częścią 
grup wysokiej dostępności -AlwaysOn. Nowe 
możliwości ma również mechanizm logowa-
nia, pojawiły się funkcjonalności szablonów.

Różne zmiany znajdą użytkownicy serwerów 
analitycznych, tam między innymi tryb Direc-
tQuery w modelu Tabelarycznym rozszerzony 
jest do baz danych innych producentów jak 
np.: Oracle, Netezza, Teradata czy SAP HANA, 
nowe funkcje języka DAX, czy też zwiększono 
ograniczenie dotyczące wielkości samych 
modeli danych. Dla obu modeli danych do-
dano nowe funkcjonalności w zakresie bez-
pieczeństwa,

Rozwiązania hybrydowe

Coraz powszechniejsze stają się rozwiązania 
w chmurze i w tej materii parę nowości jest  
w SQL Server. Czyli możliwość budowania roz-
wiązań hybrydowych. Jednym z ważniejszych 
w tym zakresie jest funkcjonalność DBStretch, 
czyli możliwość takiej organizacji składowa-
nia danych, że bieżące dane są przechowy-
wane lokalnie na serwerze, a starsze dane 
znajdują się na platformie Microsoft Azure. 
Rozwiązanie to można również wykorzystać 
do tabel wykorzystujących Temporal Table. 
Czyli poprzednie wersje danych można prze-
chowywać w chmurze. Pozostają oczywiście 
dostępne mechanizmy automatycznej kopii 
zapasowej do chmury, czy też składowanie 
plików w chmurze. Hybrydowe rozwiązania 
znajdują zastosowanie również w realizacji 
różnych scenariuszy wysokiej dostępności, 
gdyż może być scenariusz, że w ramach Al-

waysOn Availability Groups jedna z replik 
znajduje się właśnie w chmurze.

Podsumowanie

Nie sposób w takim artykule dokładnie przed-
stawić i omówić wszystkich nowości i zmian  
w SQL Server 2016. Jest również dużo 
drobnych zmian, które wielu użytkownikom 
usprawnią codzienną pracę z SQL Server. 
Nowych możliwości jest bardzo dużo, z całą 
pewnością warto przyjrzeć się im bliżej. Do-
skonałym miejscem będzie konferencja SQL-
Day 2016. Przypominamy, że prezentacje do-
tyczącą wybranych nowości SQL Server 2016, 
oraz Operational Analytics można zobaczyć 
w materiałach wideo z konferencji ExpertSu-
mmit 2015 na portalu Microsoft Channel 9. 
Jeszcze nie odbyła się premiera najnowszego 
serwera SQL Server 2016, a Microsoft ogłosił 
informację, że na drugą połowę przyszłego 
roku, możemy się spodziewać SQL Server dla 
platformy Linux. Będzie to kolejny znaczący 
krok serwera bazodanowego, który i tak już 
we wszystkich obszarach platformy danych 
i analityki jest liderem rynku.
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Lubelskie aplikacje  
mobilne (część 1)

Liczba urządzeń mobilnych w rękach lublinian 
mogłaby się okazać wręcz przytłaczająca, 
dlatego zamiast skupiać się na statystykach, 
zdecydowanie lepiej jest przyjrzeć się roz-
wiązaniom, które wykorzystują ten trend  
w przydatny sposób. Nie może być mowy  
o niczym innym, aniżeli kategoria aplikacji 
mobilnych – te służą nam dziś już przy tak 
wielu zadaniach, że trudno byłoby sobie wy-
obrazić codzienność bez większości z nich.

Czego potrzebujemy najczęściej? Informacji. 
Serwis lublin112.pl wyrasta na regionalnego 
lidera w tej kategorii, dzielnie konkurując ze 
tradycyjnymi mediami, czyli prasą, radiem  
i telewizją regionalną. Dzięki swojej specyfi-

ce portal serwuje wiele unikatowych treści, 
bardzo często najszybciej ze wszystkich. Nic 
dziwnego więc, że posiada on własną mobilną 
aplikację. Jego główną funkcją jest naturalnie 
ułatwienie dostępu do najnowszych wieści 
z Lublina i okolic, ale nie mniej ważną rolę 
odgrywają także "kreatywne" funkcje aplikacji. 
Materiały na lublin112.pl dość często po-
chodzą bowiem od "zwykłych" mieszkańców 
regionu, więc do nadesłania najświeższych 
wiadomości wykorzystać można właśnie 
mobilną aplikację lublin112.pl na Androida. 
Pozwala ona na utworzenie materiału składa-
jącego się nie tylko z tekstu, ale i zdjęć oraz 
treści audio i wideo. Wszystko to dostępne  

Konrad Kozłowski
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w czytelnym i przejrzystym interfejsie. Ży-
czyłbym sobie jedynie delikatnych poprawek  
w  stabilności działania aplikacji, ale domy-
ślam się, że te są jedynie kwestią czasu.

Drugą z aplikacji, na którą chciałbym zwrócić 
Waszą uwagę i ją Wam przybliżyć, to dość 
mało skomplikowana, lecz niesamowicie po-
mocna aplikacja "Lubelskie Stacje Pogodowe". 
Dla osób przemieszczających się po mieście 

lub po prostu ciekawych warunków pogodo-
wych panujących w różnych częściach miasta 
będzie świetną odpowiedzią na zapotrzebo-
wania wiedzy we wspomnianym zakresie. Do 
naszej dyspozycji będą takie informacje jak 
temperatura powietrza (także odczuwalna), 
siła wiatru, wilgotność, ciśnienie i szczegóły 
dotyczące opadów. Dla każdej z tych wartości 
dostępne są też wykresy, byśmy mogli prze-
śledzić zmiany warunków w ostatnim cza-
sie. Aplikacja obsługuje 8 stacji pogodowych  
w Lublinie, pozwala utworzyć widżet dla każ-
dej z nich i odnaleźć najbliższą w stosunku do 
naszej lokalizacji. Interfejs aplikacji można by 
określić mianem "surowego", lecz przekłada 
się to na jej klarowność i przystępność.

Obydwie aplikacje znajdziecie za darmo  
w sklepie Google Play.
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Trzecie urodziny Lublin112.pl. 
Wszystkiego najlepszego!

Serwisu Lublin112 nie trzeba nikomu przedstawiać, ale jego historię i osoby odpo-
wiedzialne za jego powstanie oraz aktualną działalność zdecydowanie warto poznać. 
Podobnie jak my są to lokalni patrioci z krwi i kości, dlatego nie przedłużając zapraszam 
do rozmowy z Damianem Nazarukiem z lublin112.pl

Konrad Kozłowski: Świętujesz już trzecie 
urodziny serwisu - od czego się zaczęło? 
Czego nie znajdziemy na innych portalach, a 
przeczytamy i obejrzymy na Lublin112? Czy 
popularność serwisu stale rośnie?

Damian Nazaruk: Właściwie to świętujemy 
trzecie urodziny, gdyż przy serwisie zaan-
gażowanych jest kilka osób: redaktorów, in-
formatyków, sympatyków serwisu oraz tych 
wszystkich osób, które wysyłają do nas wiele 
zgłoszeń i materiałów, za które serdecznie 
dziękujemy. Trudno wskazać jedną osobę 
odpowiedzialną za ten sukces, nie chciałbym 
nikogo pominąć.

Prowodyrem była grupa dziennikarzy obywa-
telskich wysyłających materiały do lokalnych 
mediów – te informacje nie zawsze trafiały na 
podatny grunt i ludzie byli zmuszeni je publi-
kować poprzez własne środki przekazu, gdyż 
brakowało w Lublinie serwisu, który poru-
szałby tematykę zdarzeniowo-wydarzeniową, 
serwisu opartego na foto- i wideorelacjach.

Pomysł uruchomienia takiego serwisu od 
roku gdzieś kołatał się w głowie kolegów re-
daktorów, aż nadszedł moment, w którym 
zdecydowali się na prosty test – publikowania 
tego typu informacji i nagłośnienia pomy-
słu wśród znajomych, gdyż wierzyli, że trafią  

Rozmawiał: 
Konrad Kozłowski
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w grupę odbiorców podzielających ich zain-
teresowania.

Zaczęło się właściwie od zainteresowania 
pracą służb ratowniczych, takich jak straż 
pożarna, pogotowie czy policja, tzw. zdarze-
niówka. W lokalnych mediach informacje  
o wypadkach z naszego regionu pojawiały się 
rzadko, z dużym opóźnieniem, bardzo często 
bez zdjęć lub w ich słabej jakości.

Bardzo szybko okazało się, że ta tematyka 
interesuje nie tylko nas, a nasze materia-
ły uświadamiają i są przestrogą chociażby 
dla osób niewłaściwie zachowujących się na 
drodze.

Wśród innych portali wyróżniają nas unikato-
we zdjęcia, fotorelacje ze zdarzeń, unikalne 
materiały wideo, poruszana tematyka spraw 
ważnych dla czytelników oraz ekspresowe 
działanie na linii redakcja–czytelnik.

Konrad Kozłowski: Jak wyglądały techniczne 
początki - serwer, strona i inne rozwiązania? 
Czy uruchamiając tego typu serwis dzisiaj 
należałoby zacząć inaczej?

Damian Nazaruk: Początkowo strona była 
bardzo prosta, pojawiało się kilka wpisów 
dziennie. Serwer, na którym ulokowana była 
strona był darmowym hostingiem współdzie-
lonym.

Od samego początku witryna została opar-
ta na popularnym silniku WordPress, który 
doskonale spełnia nasze wymagania i także 
funkcjonuje obecnie.

Uważam że początki były słuszne, gdyż nikt nie 
przypuszczał że serwis odniesie taki sukces.

Główny nacisk został położony na zawartość 
merytoryczną aniżeli aspekty techniczne.

Lublin112 stał się prekursorem witryn z roz-
szerzeniem 112 publikujących w podobnej 
tematyce w innych regionach Polski.

Konrad Kozłowski: Jak duży jest ruch mobil-
ny na Lublin112.pl? Czy lepszym rozwiąza-
niem jest dobra strona mobilna, czy może 
aplikacja dla smartfonów?

Damian Nazaruk: Ruch mobilny aktualnie 
jest na poziomie 40% wszystkich odsłon ge-
nerowanych przez serwis, tak więc jest to 
znaczący współczynnik. Uważam, że każde z 
tych rozwiązań ma swoje zalety, dlatego też 
staramy się każde z nich rozwijać. Obecnie 
nasi użytkownicy korzystają zarówno z wersji 
mobilnej strony (zoptymalizowanej pod star-
sze telefony), aplikacji na telefony komórkowe 
oraz z tradycyjnej wersji desktopowej. Mamy 
świadomość, że w dobie smartfonów z duży-
mi wyświetlczami duży nacisk kładzie się na 
responsywność witryny, dlatego świadomi 
naszych słabości będziemy wprowadzać ko-
nieczne zmiany, aby sprostać oczekiwaniom.

Jeżeli chodzi o aplikację mobilną to oprócz 
możliwości czytania na bieżąco informa-
cji, otrzymywania powiadomień o nowych 
artykułach, to także narzędzie dla naszych 
dziennikarzy obywatelskich, aby mogli w łatwy 
sposób wysyłać do nas informacje o zda-
rzeniu, dołączyć materiał zdjęciowy czy też 
pozostawić wiadomość głosową. Na chwilę 
obecną została wydana jedynie aplikacja pod 
system Android, jednakże w niedalekiej przy-
szłości pojawią się również wersję na system 
Microsoft Windows Phone oraz Apple iOS.
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Konrad Kozłowski: Lublin112.pl to jeden z 
tych projektów, których rozwój obserwuje 
się z ogromną przyjemnością - gdzie leży 
podstawa sukcesu strony?

Damian Nazaruk: Uważamy, że sukces leży w 
tym, aby wsłuchać się w potrzeby czytelnika i 
reagować na każdy jego sygnał. Jeżeli szanu-
jesz czytelników, w przyszłości przekłada się 
to na ilość odsłon i to bez specjalnej promo-
cji. Każdego dnia na nasz telefon alarmowy 
dostajemy wiele zgłoszeń i pytań, na każde 
staramy się reagować i udzielić potrzebnych 
odpowiedzi. W naszym przypadku głównym 
narzędziem reklamowym okazała się poczta 
pantoflowa.

Oczywiście drugim składnikiem sukcesu są 
dobre, unikatowe materiały, opatrzone dobrej 
jakości materiałami foto-wideo, bazujące na 
informacjach potwierdzonych w wielu źró-
dłach, w tym u rzeczników jednostek służb 
ratowniczych. W większości zdarzeń nasi 
redaktorzy udają się na miejsce zdarzenia, 
aby móc rzetelnie przekazać wiarygodne 
wiadomości.

Trzeci składnik to pasja. Jeżeli robisz coś bez 
pasji to jesteś skazany na porażkę. Nie wy-
starczy pomysł i realizacja, potrzeba wiele 
poświęcenia i włożonego serca, aby osiągnąć 
oczekiwany skutek.

Konrad Kozłowski: Czy Lublin112.pl uważasz 
za projekt skończony, który będzie zapeł-
niany nowymi treściami, czy może powinni-
śmy spodziewać się także poważniejszych 
działań z Waszej strony? Czy uważacie się za 
konkurencję najpopularniejszych lubelskich 
mediów (Kurier, Dziennik, TVP)?

Damian Nazaruk: Nie uważamy się, a nią jeste-

śmy. Świadczy o tym ilość polubień naszych 
profili w mediach społecznościowych, comie-
sięczna ilość odsłon witryny porównywalna do 
czołowych lokalnych mediów. Współpracuje-
my z kilkoma tytułami regionalnych dzienni-
ków internetowych.

Nie zdradzamy szczegółów, najlepiej śledzić 
nasz serwis na bieżąco. Skupiamy się przede 
wszystkim na jakości publikowanych przez nas 
informacji oraz prostocie serwisu, jednocze-
śnie w głowie mamy wiele pomysłów, które 
będziemy chcieli w najbliższym czasie zreali-
zować i poddać opinii czytelników –  mamy 
nadzieję, że nowości zostaną dobrze przyjęte 
przez naszych użytkowników.

Na pewno będziemy starali się wspierać lokal-
nych przedsiębiorców, zaczęliśmy promować 
nasz nowy serwis firmy.lu, a następnym kro-
kiem będzie usługa dla osób poszukujących 
pracy oraz pracodawców.



94



95

Wywiad Rachcom

Rozmawiamy z właścicielką niecodziennego biura rachunkowego Rachcom, które obsłu-
guje ponad setkę przedsiębiorstw i wspiera startupy.

Redakcja: Każdy wie co robi księgowa, ale 
na czym dokładnie polega Pani praca?

Jolanta Włoch: Moja praca nie polega tylko na 
wyliczaniu podatków dla podatników, którzy 
są moimi klientami, ale także na reprezen-
towaniu ich przed odpowiednimi organami 
skarbowymi i nie tylko. Pomagam również 
w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Redakcja: Czyli można do Pani zawsze 
przyjść i poprosić o dobrą radę?

Jolanta Włoch: Tak jak najbardziej, zawsze 
postaram się profesjonalnie udzielić pomocy.

Redakcja: Jak zaczęła się Pani przygoda  
z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Jolanta Włoch: Księgowości nauczyła mnie 
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moja teściowa Wanda. Chcąc rozwijać swoje 
zainteresowania, a byłam wtedy pracowni-
kiem biura rachunkowego postanowiłam 
kształcić się w tym kierunku. Ukończyłam 
studia na Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu. Po ukończeniu studiów założyłam własną 
działalność gospodarczą – biuro rachunko-
we. Działam z sukcesem od 1999 roku, a 
grono moich klientów wciąż się powiększa. 
Z niektórymi pracuje od samego początku. 
Zatrudniam wykfalifikowanych pracowników, 
który ukończyli studia wyższe oraz na bie-
żąco dokształcają się w aktualnym prawie 
podatkowym.

Redakcja: Czy może Pani uchylić rąbka ta-
jemnicy i zdradzić ilu ma Pani klientów?

Jolanta Włoch: Niechętnie, aczkolwiek na 
dzień dzisiejszy 138 w tym ok. 20% to klienci, z 
którymi pracuje od początku założenia firmy.

Redakcja: Dlaczego firmy korzystają z usług 
biur rachunkowych?

Jolanta Włoch: W odpowiedzi na to pytanie 
chciałabym zaznaczyć, że koszty utrzymania 
pracownika są bardzo wysokie i często nie-
adekwatne do uzyskiwanych przychodów. 
Zatrudniony księgowy pójdzie na zwolnienie 
to pracodawca zostaje bez obsługi kadro-
wo-księgowej. Podpisując umowę z biurem 
rachunkowym zleceniodawcę interesuje tylko 
wykonanie usługi.

Redakcja: Biorąc pod uwagę swoje do-
świadczenie, doradziłaby Pani aby startupy 
zakładały swoje działalności gospodarcze 
czy korzystały z usług inkubatorów przed-
siębiorczości?

Jolanta Włoch: Uważam że, wszystko ma swo-

je wady i zalety. Jestem zwolennikiem zakłada-
nia działalności gospodarczej indywidualnie, 
co wiadomo wiąże się z większymi kosztami  
i odpowiedzialnością, jednakże młody czło-
wiek, który nie ma doświadczenia w polskim 
prawie podatkowym powinien skorzystać  
z inkubatora.

Redakcja:: Czy mogłaby Pani przedstawić 
najkorzystniejszy wariant formy zatrud-
nienia?

Jolanta Włoch: Młodzi ludzie wkraczający na 
rynek pracy maja do wyboru: umowę o prace, 
umowę zlecenie lub o dzieło oraz założenie 
własnej firmy. Z punktu widzenia ustawy o 
swobodzie prowadzenia działalności gospo-
darczej wydawałoby się, że najkorzystniej jest 
założyć własną firmę i pracować u siebie. 
Niestety, jest to nielimitowany czas pracy, nie 
obowiązują nas ani zwolnienia ani urlop. Pod-
pisanie stałego kontraktu, daje jednak możli-
wość uzyskania stałych przychodów. Umowa  
o pracę daje natomiast gwarancje świad-
czeń pracowniczych przewidzianych przez 
kodeks pracy, czyli stałego wynagrodzenia  
i innych świadczeń w tym urlopów i zasiłków 
chorobowych.

Redakcja:: Czy jest w stanie pomóc młodym 
ludziom mającym zamiar założyć działal-
ność gospodarczą?

Jolanta Włoch: Tak, jak najbardziej. Z własnego 
doświadczenia wiem jak ciężko jest zacząć 
i jak ciężko wybić się na rynku. Dlatego też 
idąc na przeciw oczekiwaniom młodych ludzi 
udzielam im pomocy w rozpoczęciu działalno-
ści gospodarczej. Zapraszam do wspólpracy.
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Droga Ewo,
Mój chłopak jest programistą. Całymi dniami przesiaduje przed komputerem. Praca tak 
go pochłania, że uniemożliwia mi kontakt z nim. Franek twierdzi, że ma podzielną uwa-
gę i potrafi jednocześnie programować i rozmawiać ze mną. W rzeczywistości jednak  
w ogóle mnie nie słucha. Sytuacja staje się dla mnie nie do zniesienia. Jak mogę wpłynąć na 
jego zachowanie?

Agnieszka

Agnieszko,
Powinnaś szczerze porozmawiać z Frankiem. Być może on, pochłonięty pracą, nie zdaje 
sobie sprawy, że rani Twoje uczucia. Musisz jednak zrozumieć, że programowanie to jego 
sposób zarabiania na życie. Jeśli pracuje w domu, zaproponuj mu 10-15 minutowe przerwy 
w programowaniu co 2-3 godziny na wspólne chwile. Ustalcie konkretne godziny, wypijcie 
razem kawę, pogadajcie. Pracując w domu trudno oddzielić życie zawodowe od prywatnego, 
ale jest to możliwe. W godzinach pracy staraj się nie zawracać mu głowy sprawami, które 
mogą poczekać na „przerwę” lub wieczór.
PS Najprostszym sposobem ustalenia czy rzeczywiście ma podzielną uwagę jest zadanie 
pytania sprawdzającego. Jeśli na pytanie: „Co żółwie robią w kuchni?” odpowie: „Ja Ciebie 
też”, czeka Was naprawdę poważna rozmowa ;)

Pozdrawiam, Ewa

.......................................................................................................................................................................

Kochana Ewo,
Od 2 tygodni spotykam się z programistą. Paweł bardzo mi się podoba, świetnie się dogadu-
jemy. Problem tkwi w tym, że czasem nie rozumiem jego poczucia humoru. Wczoraj byliśmy 
razem na imprezie u jego przyjaciół (również informatyków). Paweł każdą wypowiedzieć 
zaczynał od „write”, a kończył: „read”. Wszyscy śmiali się oprócz mnie. Co mam robić w takiej 
sytuacji? Śmiać się czy płakać? Już sama nie wiem.

Zrozpaczona Kamila

Kochana Kamilo,
Wnioskuję, że Twoje niezrozumienie poczucia humoru Pawła wynika z nieznajomości środo-
wiska programistów. Nie ma w tym nic złego – będąc w związku z programistą, nie musisz 
znać się na programowaniu. Zalecam rozmowę w cztery oczy z Pawłem – wyjaśnij mu, że 
czujesz się niekomfortowo, gdy wszyscy wiedzą o co chodzi w jego żarcie oprócz Ciebie. Nie 
musisz udawać, że zrozumiałaś dowcip. Gdy zostaniecie sami, po prostu zapytaj z czego 
wszyscy się śmiali. Na pewno otrzymasz oczekiwaną odpowiedź.
PS Z czasem zrozumiesz ;)

Całuję, Ewa

Listy do Ewy
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.......................................................................................................................................................................

Droga Ewo,
Nazywam się Piotr. Jestem programistą. Moim największym problemem jest brak dziewczyny. 
Prawdą jest, że większość czasu spędzam przed komputerem. Pracuję w męskim środowisku, 
stąd mój problem ze znalezieniem swojej drugiej połowy. Gdzie programista może poznać 
fajną, realną dziewczynę? Proszę o poważne podejście do mojego problemu.

Piotr

Drogi Piotrze,
Ogromnie się cieszę, że chcesz poznać „realną dziewczynę”, a nie sobie ją zaprogramować 
lub zapisać w .JGP ;) Moim zdaniem, najlepszym sposobem, aby znaleźć swoją drugą połowę 
jest oderwanie się od komputera i przebywanie w miejscach, do których chodzą dziewczyny: 
kawiarnie, dyskoteki, kluby. Powinieneś zacząć udzielać się towarzysko wśród kobiet. Miej 
odwagę „zagadać”! Jeśli jesteś bardzo nieśmiały – zaczepiaj dziewczyny na fejsie! Odwiedzaj 
portale randkowe. Większość kobiet korzysta z portali społecznościowych, wykorzystaj to. 
Daruj sobie podryw w stylu: „Sprawdzimy kompatybilność naszych plików wsadowych?” czy 
„Mam czterordzeniowy komputer”. Efekt może okazać się opłakany.
PS Nie zniechęcaj się słysząc, że pewnie jesteś nerdem. Udowodnij, że kodowanie to nie 
Twoje jedyne zainteresowanie.

Życzę powodzenia, Ewa

.......................................................................................................................................................................

Szanowna Ewo,
Mój chłopak ciągle ubiera się we flanelowe kraciaste koszule. Dodam, że z zawodu jest pro-
gramistą. Chciałabym, żeby zmienił swój styl ubierania się. W jaki sposób powinnam mu to 
zasygnalizować? Nie chciałabym go urazić.

Bożena

Bożeno,
Musisz mieć świadomość, że flanelowa koszula w kratę jest nieodłączym elementem tożsa-
mości każdego programisty. Kraty podświadomie kojarzą się z bajtami, które jak wiadomo, 
są domeną informatyków. Krata jest symbolem czegoś prostego - każdy programista myśli 
w sposób zerojedynkowy. Koszula w kratę jest dla programisty jak mundur galowy dla stra-
żaka. Musisz się z tym pogodzić. Możesz za to wprost zapronować swojemu facetowi inny 
wariant noszenia koszuli – raz może nosić ją w spodniach, innym razem „luzem”. Zawsze to 
jakieś urozmaicenie.

Pozdrawiam, Ewa

 
Wszystkie przedstawione osoby i zdarzenia są fikcyjne. Wszelkie podobieństwa do rzeczy-
wistości są przypadkowe i niezamierzone.
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Problem braków kadrowych w branży IT istnieje w Polsce i Europie już od paru lat  
i wciąż narasta. Przysparza on wielu problemów właścicielom firm tego sektora i do tej 
pory nie znaleziono idealnego rozwiązania. Przeprowadzane reformy szkolnictwa oraz 
nawiązywanie współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi, a firmami zostawiają 
wiele do życzenia i zajmą wiele lat zanim właściciele firm informatycznych odczują 
faktyczne zmiany.

Temat edukacji, biznesu oraz kroków jakie można podjąć aby zniwelować obecną sytu-
ację w branży IT poruszyłem w przeprowadzonym wywiadzie z Radkiem Grochowskim 
założycielem Future Design Academy - nowoczesnego centrum szkoleniowego kształ-
cącego w kierunkach nowych technologii.

Design Your Future 
- rozmowa z założycielem Future Design 

Academy Radosławem Grochowskim 

Redakcja: Jak postrzegasz zaistniałą sytu-
ację na rynku pracy w sektorze IT?

Radek Grochowski: Znaczący rozwój branży 
teleinformatycznej wpłyną na zwiększenie 
zapotrzebowanie na pracowników w tym 
sektorze. Szacuję się, że obecnie braki ka-

drowe w kraju wynoszą ok. 100 tys. osób,  
a według raportu Komisji Europejskiej „E-skills 
for job in Europe” w całej Unii Europejskiej 
brakuje ok. 500 tys. pracowników z kwalifi-
kacjami na różne stanowiska branży IT. Te 
liczby ciągle rosną i szacowana ilość miejsc 
pracy w tym sektorze może sięgnąć miliona.
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Mowa tu o profesjach IT takich jak: progra-
miści JAVA, koderzy aplikacji, programiści 
baz danych i aplikacji mobilnych, testerzy, 
eksperci wsparcia technicznego i bezpie-
czeństwa czy analizy danych. Na rynku ceni 
się pracowników ze znajomością Pythona, 
C, C++, C# , Objective C oraz programistów 
zajmujących się programowaniem urządzeń 
t.j komputery samochodowe, TV czy ma-
szyny produkcyjne. Warto wspomnieć, że 
oprócz ścisłych programistów, grupą specja-
listów chętnie zatrudnianych w branży IT są 
managerzy projektów, analitycy, specjaliści 
ds. bezpieczeństwa, SEO czy graficy kom-
puterowi.

Redakcja:  Jakie konsekwencje wg. Ciebie 
może nieść ze sobą obecna sytuacja na 
rynku pracy IT?

Radek Grochowski: Konsekwencje takiej 
sytuacji to dość rozległy temat. Problem  
z pozyskaniem pracowników z odpowiednimi 
kwalifikacjami przekłada się bezpośrednio na 
wzrost rozwoju firm informatycznych oraz 
co za tym idzie, brak możliwości realizowa-
nia nowych projektów. Ma to wpływ nie tyl-
ko uzyskiwany dochód firm w branży, lecz 
na większą skale blokuje to rozwój rynku. 
Bez odpowiedniej liczby pracowników fir-
my nie są w stanie sprostać zamówieniom 
na ich usługi przez co ponoszą finansowe 
straty. Innym wyzwaniem dla polskich firm 
jest rosnąca konkurencja na rynku. Dobre 
perspektywy sektora sprawiają, że wejściem 
do Polski zainteresowanych jest coraz więcej 
firm zagranicznych.

Redakcja:  Jakie kroki w obecnej sytuacji 
mogą podjąć firmy i na czym się skupić ?

Radek Grochowski: W obecnej sytuacji współ-

praca na linii biznes-edukacja jest konieczna, 
aby opanować zaistniałą sytuację oraz spro-
stać oczekiwaniom firm branży informatycz-
nej. Tę zależność muszą zrozumieć zarówno 
firmy IT jak i młode pokolenia, uczniowie szkól 
średnich i wyższych dla których jest to szansa 
na obranie kierunku kształcenia, zdobywania 
doświadczenia i odnalezienia się na rynku 
pracy i zapewnienia sobie przyszłości. Nale-
ży skupić się na obu tych podmiotach w ten 
sposób aby obie strony czerpały z tego jak 
największe korzyści i w tym zawarty jest bar-
dzo duży potencjał.

Specjalistyczne kierunki IT na uczelniach 
wyższych w kraju kończy stosunkowo nie 
wielka liczba absolwentów w porównaniu na 
rosnące zapotrzebowanie rynku IT. Skalę tę 
potęguję fakt iż część tych osób wyjeżdża za 
granice kuszona lepszymi ofertami w zachod-
nich firmach, które również borykają się  
z problemami kadrowymi. Powstają inicjatywy 
mające na celu łączenia edukacji i biznesu na 
etapie szkoły wyższej jak również podejmowa-
ne są działania mające na celu rozwoju wiedzy 
i umiejętności na etapach szkól średniej czy 
też szkoły podstawowej. Nie mniej jednak 
to wszystko jeszcze nie działa prawidłowo,  
a pełne wdrożenie zajmie jeszcze sporo cza-
su. Ponadto część przedsiębiorców niechęt-
nie przystępuje do tego typu projektów głów-
nie z obawy na jakość przekazywanej wiedzy 
oraz kwalifikacji nauczycieli i wykładowców, 
którzy w dużej mierze nie są obyci z realiami, 
trendami i standardami panującymi obecnie 
w branży IT.

Studiując w Wielkiej Brytanii miałem oka-
zję przyjrzeć się bliżej i zauważyć jak dużą 
rolę odgrywa tam współpraca na linii eduka-
cja – biznes. Firmy wręcz zabiegają o dobrze 
rokujących studentów i inwestują w nich 
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już na etapie college czy uniwersytetu, po 
czym absolwenci stają się już przeszkolonymi  
i ukierunkowanymi pracownikami danej firmy.

Redakcja: Jesteś właścicielem centrum szko-
leniowego o dość odmiennym podejściu do 
tematu kształcenia w kierunkach nowych 
technologii. Czym charakteryzuje się Twoje 
podejście do edukacji i czy wg. Ciebie jest to 
swojego rodzaju rozwiązanie zaistniałego 
problemu braków kadrowych w branży IT?

Radek Grochowski: W nowoczesnym cen-
trum szkoleniowym jakim jest Future Design 
Academy stworzone zostały idealne warunki 
rozwoju oraz programy szkoleń dla potencjal-
nych i obecnych pracowników firm biorących 
udział w programie partnerskim FDA. Jest 
to jedna z nielicznych tego typu placówka, 
która kształci osoby z zachowaniem zachod-
nio-europejskich standardów w kierunkach 
nowych technologii np.: programowanie baz 
danych, programowanie aplikacji /gier kom-
puterowych, grafika komputerowa, produk-
cja muzyczna i innych. Udziału w programie 
partnerskim FDA jest idealnym rozwiązaniem 
na pozyskanie kompetentnych, lojalnych pra-
cowników oraz talentów, którzy umożliwią 
firmie skuteczny rozwój w branży. Uczestni-
kom szkoleń nie tylko przekazujemy wiedzę 
i praktyczne umiejętności danej profesji ale 
również uczymy odpowiedniego podejścia do 
zagadnień oraz rozwiązywania problemów.

W FDA dzięki braku systemu pasywnego oce-
niania oraz unikania liniowości czy schema-
tów znacznie wyróżnia się spośród innych 
placówek. Uczymy projektowo i skutecznie. 
Kładziemy bardzo duży nacisk na rozwój in-
dywidualny każdego z naszych adeptów tak, 
aby mógł w pełni poznać swoje możliwości  
i samodzielnie podejmować decyzje o kierun-

ku ich rozwoju. Jest to możliwe dzięki pracy 
w małych grupach. Ważne jest to aby nasi 
podopieczni wyrażali swoje pomysły, opinie  
i otwarcie o nich dyskutowali oraz analizowali 
napotkane problemy. Naszym celem jest 
wyjść poza klasyczne ramy kształcenia i szko-
lenia aby zwiększyć motywację do rozwoju  
i zdobywania doświadczenia.

Redakcja: Jakie korzyści płyną z takiego 
rozwiązania dla firm?

Radek Grochowski: Korzyści jest wiele, a po-
zyskanie wykwalifikowanego pracownika to 
nie jedyna korzyść jaką firmy otrzymują w ra-
mach programu partnerskiego Future Design 
Academy. Podjęcie takiej współpracy oznacza 
dla przedsiębiorstwa mniejsze nakłady na 
szkolenia oraz skrócenie okresu potrzeb-
nego na ich wdrożenie. W porozumieniu  
z klientem ustalamy i tworzymy indywidu-
alny program szkoleń dedykowany potrze-
bom i systemom obowiązujących w firmie. 
Długo falowa współpraca pozwala na ana-
lizę postępów szkolonych osób, weryfikację 
ich wiedzy oraz wprowadzania i ulepszania 
zakresu przekazywanych informacji tak aby 
dopasować program do aktualnych potrzeb 
firm. Zajmujemy się również wyszukiwaniem 
i rekrutowaniem odpowiednich osób, które 
będziemy szkolić wg opracowanego progra-
mu i wytycznych firm i którzy to staną się ich 
pracownikami. Dbamy również o zapewnie-
nie odpowiednich umów lojalnościowych 
pomiędzy pracodawcą, a potencjalnym pra-
cownikiem. Za cel objąłem sobie aby osoby 
kończące kurs były świadomi swojej wiedzy 
i pewni własnych umiejętności tak aby po-
trafili je w pełni wykorzystywać w firmach ich 
zatrudniających.

Redakcja: Dziękuje za rozmowę
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