
 

© 2011/2012 Łukasz Obraniak. All rights reserved. 

Darmowe oprogramowanie w Windows? 

Tak, to zdecydowanie możliwe... 

Od autora. 

W dzisiejszym świecie pieniądze odgrywają bardzo ważną rolę. Każdy 

użytkownik PC, któremu zależy na niewydawaniu pieniędzy, powinien dbać o to, 

aby jego programy były w pełni darmowe, a co najważniejsze spełniały zadania 

do których zostały przystosowane. Jeśli już zdecydowaliśmy się na zakup 

nowego systemu marki Windows, to po co wydawać kolejne pieniądze na płatne 

programy? Gdy skorzystamy z darmowego programu, oszczędzimy wiele 

nerwów związanych z przedłużaniem licencji tych płatnych, a także będzie to 

dla nas najwygodniejsza opcja– zaoszczędzimy czas, oraz fundusze, które są 

nieodzownym elementem naszego życia. Zatem nie warto ryzykować ;)!  

W moim artykule zaprezentuję darmowy, podstawowy zbiór programów 

codziennego użytku, których funkcje są porównywalne do programów 

komercyjnych. Koniecznie zapraszam do przeczytania dalszej części tej 

publikacji. 

Pozdrawiam Łukasz ;). 

OpenOffice.org jest w pełni darmowym pakietem biurowym. Możemy go 

zastosować, jako alternatywę pakietu Microsoft Office.  

Co najważniejsze, pakiet jest na bieżąco uaktualniany, a nad  jego 

doskonaleniem czuwają wolontariusze z całego świata, bowiem jest to 

projekt z otwartym kodem źródłowym.  

W skład pakietu wchodzą:  

 Writer, program tekstowy. 

 Calc, arkusz kalkulacyjny. 

 Base, moduł bazodanowy. 

 Draw, program graficzny. 

 Impress, program do tworzenia prezentacji. 
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Pakiet biurowy? Hmm… dobry pomysł ;]. 

To od Ciebie zależy Twój 

WOLNY WYBÓR... 
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Nagrywanie Płyt– czyli alternatywa dla pakietu Nero 11... 

„Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już 

nasze człowieczeństwo.” 

Albert Einstein               
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Ponadto może otwierać  dokumenty MS Office 2007 i Office 2008 for Mac OS X (.docx, .xlsx, .pptx, 

etc.) . Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, a co najważniejsze program posiada  specjalnie 

wyeksponowane i udoskonalone filtry eksportu i importu z MS Office. 

Osoby słabo widzące również nie zawiodą się na tym pakiecie, a wszystko za sprawą znakomitego 

interfejsu API, który oferuje korzystne ułatwienia dostępu.  

Gdy znajdziemy się w sytuacji kryzysowej jesteśmy w stanie pobrać szybko ten pakiet i zainstalować 

go. Zrobimy to w błyskawicznym tempie i w dowolnym miejscu na Ziemi– potrzebny będzie jedynie 

dostęp do Internetu. To świetne rozwiązanie dla wszystkich ludzi, a w szczególności dla osób 

pracujących na notebookach , laptopach, czy bardziej rozwiniętych urządzeniach tego typu.  

Nie trzeba wpisywać żadnych kodów aktywacyjnych, a co więcej nie musimy dokonywać rejestracji.  

Od początku  rozwinięcia się moich komputerowych pasji, śledziłem rozwój programu i po latach 

obserwacji i wnikliwej analizy, z ręką na sercu, polecam Wam ten znakomity program ;). 

 

Płyty nagrywają miliardy ludzi na świecie. Więc nasuwa się pytanie: Jak nagrywać za darmo, nie tracąc 

tym samym na jakości nagrań?  Odpowiedź jest prosta. Mianowicie znajdźmy program, który zastąpi 

nam Nero 11, a będziemy w 100% szczęśliwi. 

Program ten to pakiet multimedialny dostępny w dwóch wersjach: Nero 11 (wersja podstawowa)- 299 zł 

i Nero 11 Platinum (wersja rozbudowana)- 349 zł.   

Za pomocą tego narzędzia można: konwertować pliki wideo, zgrywać DVD, kopiować różne dyski, a 

także odtwarzać wszelkiego rodzaju  pliki multimedialne . Niestety nie ma drugiego takiego samego 

programu… Jednak proszę się nie martwić, za pomocą różnych programów jesteśmy w stanie osiągnąć 

to samo, co jest nam w stanie zaoferować firma Ahead. 

I. Nagrywanie płyt, zgrywanie z dysków... 

Ashampoo Burning Studio Elements 10, to jeden z najnowocześniejszych, 

bezpłatnych (z wyłączeniem zastosowań komercyjnych), program który dominuje 

w swojej kategorii.  

Obsługa programu jest kosmicznie prosta i poradzi sobie z nią każdy. Aplikacja 

ta pozwala na nagrywaniu płyt takiego rodzaju jak: CD/DVD/Blu-ray. 

Absolutnym hitem i nowością w tym programie, jest możliwość drukowania, a także tworzenia etykiet 

płyt (zgodnie z technologią Lightscribe).  

Autorzy, wyposażyli program w możliwość zapisu danych w formacie ASHDISC, a dodatkowo możemy 

również tworzyć i nagrywać obrazy w formacie ISO, CUE/BIN. 

Innymi funkcjonalnościami o których warto jeszcze wspomnieć, jest możliwość tworzenia kopii 

bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym, a także  możliwość tworzenia płyt AUDIO, 

z funkcją rippowania jej zawartości. 
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II. Konwersja plików. 
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Do wykonania tego zadania potrzebny nam będzie program: FormatFactory.  

Jest to darmowe, świetne narzędzie które umożliwia nam konwertowanie różnych 

rodzajów plików.  

Program pozwala m. in. na konwersję materiałów audio do takich formatów jak: OGG, 

WAV, MMF, AMR, MP3, M4A, WMA, a także do formatów wideo: 3GP, MPG, AVI, FLV, 

WMV, MP4, SWF, a także plików graficznych do korzystnych formatów, jak np.:  JPG, 

ICO, PNG, TIF, BMP itp.  

Dodatkową funkcją za którą szanuję ten program, jest możliwość naprawiania uszkodzonych plików 

audio i wideo, a także możliwość ich konwersji do formatów obsługiwanych przez urządzenia 

przenośne.  

III. Odtwarzanie plików multimedialnych. 

Szukasz sposobów na komfortowe oglądanie filmów? Nic prostszego– wybierz ALLPlayer. 

Program ten jest darmowy, a co ważne posiada kilka zalet o których chciałbym wspomnieć. 

Oprócz tego że odtwarza standardowe pliki (o rozszerzeniach: RMVB, MPEG, WMV, AVI, 

FLV, MP4, 3GP,MKV, MPG, M2TS  i wiele innych), to dodatkowo pobiera okładki, oraz informacje o 

filmie, który aktualnie jest odtwarzany. Co więcej, automatycznie ściąga napisy do filmów we 

wszystkich wersjach językowych (korzystając przy tym z serwera OpenSubtitles.org lub 

Napiprojekt.pl)– cały proces sprowadza się do jednego kliknięcia. Jednocześnie pobrane napisy, za 

sprawą systemu IQ Text zostaną odpowiednio podzielone na wersy, oraz zostaną dopasowane, ze 

względu na czas wyświetlania.  

Absolutną nowością, jest możliwość odtwarzania materiałów wideo zawierających się 

w plikach RAR, bez konieczności ich rozpakowywania. 

Z łatwością zsynchronizujemy ten program z syntezatorem mowy, w celu 

odczytywania napisów. 

Ponadto, mamy możliwość przeglądania zdjęć, oraz odtwarzania muzyki. Za pomocą 

wbudowanego Equalizera, jesteśmy w stanie dobrać opcje odtwarzanego dźwięku, z 

kilku standardowych i wbudowanych ustawień. 

"Każdy program 

jest tylko na tyle 

dobry, na ile jest 

przydatny" - 

twórca Linus 
Torvalds  

Polecam XnView. To przeglądarka plików graficznych, która odczytuje około 400 formatów 

graficznych, oraz ma możliwość ich konwersji do jednego z 50 formatów, czyniąc ten program 

niesamowitym. Produkt ten został wyposażony w różnorodne filtry i efekty, które dorównują 

programom komercyjnym. 

Nowością jest również funkcja generowania galerii internetowych, oraz galerii miniatur. Prócz tego 

jesteśmy w stanie stworzyć zrzuty ekranowe, arkusze miniatur, a także zmienić rozmiar obszaru 

roboczego i obrazu.  

Istotna jest również funkcja autoprzycinania, oraz funkcjonalności ułatwiające 

wydruk i skanowanie obrazów. 

Już od kilku lat program stanowi coraz większą konkurencję w swojej kategorii, 

więc można stwierdzić że tak samo będzie przez kilka następnych lat. 

Jaki program do grafiki? 
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Stary, poczciwy Avast! ;). 

"Ludzie uważają, że bezpieczeństwo to rzeczownik, coś co możesz pójść kupić.  

W rzeczywistości jest to abstrakcyjna koncepcja jak szczęście. Otwartość jest 

niewiarygodnie pomocna w zapewnieniu bezpieczeństwa"   

ojciec Javy, James Gosling  
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Lista zagrożeń komputerowych staje się z roku na rok coraz dłuższa. Warto 

korzystać z najnowszych, zaufanych i bezpłatnych programów antywirusowych. 

Jednocześnie należy pamiętać, że nawet najlepszy pakiet zabezpieczający nasz 

system, nie uchroni nas samych przed zagrożeniami jakie czają się na Nas w 

sieci. Jeżeli masz zbyt łatwe hasło do poczty internetowej, a także nadmiernie korzystasz z 

udostępnionego publicznie komputera, nie zabezpieczając tym samym swoich prywatnych danych, 

jesteś w poważnych tarapatach.  

Już od dawna wiadomo, że to właśnie człowiek jest najsłabszym ogniwem. 

Wirusy stanowią największe zagrożenie współczesnych czasów. W roku 2010 kluczową rolę odgrywał 

wirus Stuxnet i stał się najbardziej zaawansowaną cyberbronią w historii Internetu. Wirus był o tyle 

niebezpieczny, że sparaliżował działanie irańskich instalacji atomowych, tym samym otwierając nowy 

rozdział w historii wojen komputerowych.  Kilka miesięcy później odkryto wirusa Duqu, który obrazował 

wiele podobieństw w stosunku do Stuxneta.  

Każdy jest w stanie napisać wirusa, ale nie każdy jest w stanie się przed nim obronić. 

 

Czołówkę bezpłatnych (polskich) programów antywirusowych stanowi Avast!. Według opinii moich 

znajomych, oraz niezależnych testów, program ten cechuje najlepsze działanie. 

Źródło: avast.com 

Z pomocą tego programu mamy dostęp do ocen wiarygodności i reputacji witryn internetowych, 

sporządzonych na podstawie działań użytkowników. W nowej wersji programu tj. 6.0.1367, 

unowocześniono silnik antywirusowy i antyspyware, a także skaner działający podczas uruchomienia 

systemu. Stworzono także nowy format pliku definicji wirusów, dzięki czemu nie cierpi na tym nasz 

procesor, oraz rzutuje to na szybsze wdrażanie aktualizacji definicji wirusów do systemu.  

Dużym plusem są także udoskonalone osłony: WWW, w czasie rzeczywistym, oraz przed skryptami. 

Ponadto, pakiet został wyposażony w możliwość obsługi systemów 64-bitowych, co jest korzystne dla 

dużego grona odbiorców. 

Co więcej, program jest prosty w obsłudze, więc poradzi sobie z nim każdy użytkownik. Nawet 

zainfekowane pliki przetwarzane są automatycznie i nie potrzeba przy tym 

jakiejkolwiek ingerencji użytkownika. 

Warto wspomnieć także o rozwiniętych funkcjach silnika heurystycznego. Wyszukuje 

on złośliwe oprogramowanie, nawet takie którego nie można wykryć za  pomocą zwykłych 

definicji i sygnatur wirusów. 
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CCleaner, czyli oczyszczanie na poziomie. ;] 

Potrzebujesz szybkiej optymalizacji komputera? Rejestr odmówił Ci posłuszeństwa?  

Nic prostszego– CCleaner wybawi Cię z opresji.. 

 

Jest to bezpłatna aplikacja, która usunie z naszego systemu zbędne pliki i pozostałości po codziennej 

pracy z komputerem, takie jak: lista odwiedzanych stron internetowych, ciasteczka. Autorzy programu 

wprowadzili w nim nawet możliwość usuwania zainstalowanych programów, bez konieczności używania 

narzędzi Windowsowych. Program współpracuje między innymi, z  systemowymi aplikacjami, takimi jak: 

WinRAR, WinZip, Opera, Firefox, Internet Explorer, Kazza, Nero, Adobe Acrobat i wiele innych. 

W łatwy i przyjemny sposób naprawimy rejestr systemowy i problemy z nim związane, oraz gdy 

zechcemy utworzymy jego kopię przed rozpoczęciem dokonywania w nim modyfikacji i zmian.   

Ciekawą opcją jest możliwość ingerencji i zarządzania programami uruchamianymi wraz ze startem 

systemu, bez konieczności znania skomplikowanych komend i korzystania z wiersza poleceń naszego 

systemu. 

Producent na stronie programu, udostępnił również wersję portable, więc dla wygody możemu z niej 

skorzystać. Prócz tego interfejs programu na pewno nie przysporzy żadnych kłopotów, więc każdy 

użytkownik będzie zadowolony.  

Czym przeglądać Internet ? ;) 

Większość ludzi zazwyczaj spędza codziennie kilka godzin w Internecie. Ale nie chodzi tu głównie o 

przeglądanie ulubionych stron internetowych, ale także o pisanie wiadomości, sprawdzanie 

korespondencji, robienie zakupów w sklepach internetowych, czy dzielenie się nowościami w  portalach 

społecznościowych. Przede wszystkim każdy, nawet mało doświadczony użytkownik  sieci, poznał już 

ciemną stronę udogodnienia, jakim jest Internet. Współczesny świat niesie ze sobą wiele zagrożeń. Nie 

tylko jest nam potrzebna funkcjonalna przeglądarka, ale także taka, która zapewni nam 

bezpieczeństwo i komfort pracy.  

Użytkowniku, czy kiedykolwiek słyszałeś na przykład o przeglądarce OmniWeb?.. Jeśli tak to jesteś 

szczęściarzem. Jeśli nie, nie martw się… Mało kto wie o istnieniu tej płatnej przeglądarki. 

W dzisiejszym świecie prym wiodą przeglądarki bezpłatne. Mozilla Firefox, bo o niej mowa, działa w 

oparciu o silnik Geco. Nad jej usprawnieniem czuwają ochotnicy, oraz Korporacja Mozilla.  Pozytywnym 

aspektem są jej częste aktualizacje, a co najważniejsze dodatki, które znacznie rozwijają 

funkcjonalności tego narzędzia. 

Innymi korzystnymi funkcjami tej przeglądarki są: możliwość otwierania stron w kartach, obsługa tzw. 

„wtyczek” (dodatków potrzebnych do prawidłowego działania stron internetowych), oraz 

„motywów” (skórek upiększających wygląd programu). 

Interfejs jest bardzo przyjazny użytkownikowi. Mimo tego, że przeglądarka zaraz po instalacji nie 

posiada specjalnie zaawansowanych funkcji, to po instalacji dodatków spełni oczekiwania  

najbardziej wymagającego użytkownika.  

„Większość oprogramowania dzisiaj jest jak egipskie piramidy z milionami cegieł 

ułożonych jedne na drugich, bez żadnej integralności strukturalnej, tylko złożone na 

siłę i przy pomocy tysięcy niewolników.” 

Alan Kay  


