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Spis treści
Przedświąteczny szał zakupów trwa na całego zarówno w centrach handlowych, jak i w internecie.
W tym ostatnim wypadku za sprawą tzw. czarnego
piątku następującego po amerykańskim Święcie
Dziękczynienia. Mam nadzieję, że podejmowanie
decyzji ułatwia Wam poprzedni numer naszego
magazynu.
Warto jednak zatrzymać się, odpocząć i zrelaksować przy lekturze niniejszego numeru. Wracam
w nim do czasów, w których szał zakupów przedświątecznych wyglądał zupełnie inaczej - w długich kolejkach stało się po kubańskie pomarańcze, których dostawie poświęcano sporo uwagi
w Dzienniku Telewizyjnym, a świąteczny program
jednego z dwóch kanałów serwował dzieciom bajki
Disneya, zaś ich rodzicom jakiś lepszy amerykański film (i nie był to „Kevin sam w domu”). W tym
numerze na podróż w przeszłość zaprasza Was zatem nie tylko Jaromir, ale i moja nieskromna osoba. Zabiorę Was w czasy, w których zimy były zwykle mroźne, telewizory czarno-białe, a podłączane
do nich komputery 8-bitowe. Niedługo potem,
kiedy zimy trochę zelżały i nastało w naszym kraju „przedwiośnie”, pojawiły się kolorowe telewizory, telewizja kablowa, komputery 16-bitowe, w tym
i Macintoshe, a także wtedy jeszcze bardzo drogie
laptopy. I właśnie o przenośnych maszynach pisze
w tym numerze Jaromir.
Trzynasty (bez przesądów) numer MyApple Magazynu to oczywiście nie tylko wspominki. Znajdziecie
w nim także recenzje i artykuły poświęcone zdecydowanie bardziej aktualnym tematom.
Serdecznie zapraszam do lektury.
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Archiwum

Czy macie już

elektryczność, radio i telewizję?
Krystian Kozerawski



W artykule opublikowanym w jednym z poprzednich numerów Steve Sande
wspominał o tym, jak w latach 60. i 70. ubiegłego wieku dorastał z komputerami, o których ja czytałem tylko w książkach. Nic dziwnego, kiedy on w 1974
roku kończył koledż, ja dopiero się rodziłem. Nie tylko z tego powodu moje
dorastanie z komputerami wyglądało inaczej, dzielił nas czas, odległość niemal 10 tysięcy kilometrów i zupełnie inne realia - wolny świat Steve’a i komunistyczna Polska pogrążona w kryzysie ekonomicznym, funkcjonująca
w cieniu Wielkiego Brata.
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Ze sklepów zniknęły banany,
czekolada, a codziennością
stała się śmierdząca
mortadela, która z włoskim
oryginałem nie miała wiele
wspólnego. Pamiętam
permanentny brak niemal
każdego produktu i to,
jak z dumą szedłem
przez miasto obwieszony
sznurkiem z rolkami papieru
toaletowego niczym John
Rambo pasami amunicji.
Przez ostatnie 25 lat podczas moich podróży
na Zachód nasłuchałem się wielu stereotypowych opinii, o tym jak wtedy wyglądać miała
Polska. Zdarzały się też bardzo głupie - z mojej perspektywy - pytania, bazujące właśnie
na tych opiniach. Najgłupsze z nich zadało mi
starsze małżeństwo Anglików, które w 1995
roku zwiedzało, tak jak ja, Szkocję. Spotkaliśmy się na wyspie Arran, odwiedzając jeden
z tamtejszych megalitów. Od rozmowy o kamiennym kręgu, w którym właśnie staliśmy,
przeszliśmy do innych tematów. Kiedy powiedziałem im, że przyjechałem z Polski, zauważyłem dziwną zmianę na ich twarzy - rysowała się na niej ciekawość i obawa. Widziałem,
że chcą zadać mi pytanie, a że byli to ludzie
starej daty, to wpojona im od urodzenia
grzeczność była silniejsza od ciekawości. Postanowiłem im w tym pomóc i sam zapytałem
o to, co siedzi im na końcu języka. Pytanie,
jakie padło z ich ust, zbiło mnie z pantałyku:

- „Czy teraz, kiedy upadł w Polsce
komunizm, macie już elektryczność,
radio i telewizję?”
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Nie było w tym pytaniu krzty złośliwości. Ludzie ci byli święcie przekonani o tym, że w socjalistycznej Polsce nie ma prądu i nikt
nie słyszał o takich wynalazkach, jak radio
i telewizja. Stereotypy te żywe były nie tylko
w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku.
Kiedy w 2006 roku pracowałem jako przewodnik ekipy irlandzkiej telewizji nagrywającej w Polsce swój program, miałem ogromne
trudności z wybiciem im z głowy tego, że Polacy nie jeżdżą powszechnie Ładami, bo to już
i nie te czasy, a i w komunie bardziej popularny był robiony w naszym kraju Fiat 125p,
na którego włoskim pierwowzorze bazowała
konstrukcja radziecka. Co gorsza, Irlandczycy byli święcie przekonani, że w 2006 roku
w Polsce dalej jeżdżą głównie wozy drabiniaste i na nasze nieszczęście udało im się taki
wóz z powożącym starym pomarszczonym
chłopem i podobnie wyglądającym do niego
koniem spotkać w jednej ze wsi na drodze
z Warszawy do Puław. Z kolei pewien Anglik,
z którym miałem okazję pogadać w londyńskim pubie, wspomniał, że pod koniec lat 70.
nauczyciele wmawiali im, że w Polsce wszyscy
ludzie są szarzy i smutni i że trzeba wysyłać
im świece.
Oczywiście nie neguję historii, opresyjnego
i totalitarnego w dużym stopniu państwa, będącego bezwolnym satelitą Związku Radzieckiego. Dobrze pamiętam wielki kryzys, jaki rozpoczął się na początku lat 80., jeszcze przed
wprowadzeniem stanu wojennego. Odczułem
go mocno, jak chyba każde dziecko w dość
prozaiczny sposób. Ze sklepów zniknęły banany, czekolada, a codziennością stała się
śmierdząca mortadela, która z włoskim oryginałem nie miała wiele wspólnego. Pamiętam permanentny brak niemal każdego produktu i to, jak z dumą szedłem przez miasto
obwieszony sznurkiem z rolkami papieru toaletowego niczym John Rambo pasami amunicji. Pewnie, że świece, do których wysyłania
namawiał angielski nauczyciel, były równie
chodliwym towarem - braki prądu były dość
powszechne. Czy jednak tamta rzeczywistość
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była nudna i smutna? Nawet biorąc poprawkę na to, że z biegiem lat w pamięci zostają
tylko te dobre wspomnienia, nie mogę zgodzić się z tym twierdzeniem. Nie była może
nazbyt kolorowa, ale na pewno nie była szara. Szare były jedynie betonowe płyty, z których zbudowane były bloki osiedla, na którym
mieszkałem.

Na przełomie lat 70. i 80.
mieliśmy tylko czarno-biały
telewizor, monofoniczne
radio i szpulowy
magnetofon ZK240.
Wszystkie te urządzenia
wyprodukowane
były przez różne
zakłady państwowego
przedsiębiorstwa Unitra.
Osiedla takie, jak łódzka Retkinia, dla mieszkańców Zachodu to także trudny do zrozumienia twór. Tam właściwie od początku traktowano je jako swego rodzaj getta biedoty
i marginesu społecznego i to w nich często
upychano emigrantów zarobkowych z Bliskiego Wschodu czy z Afryki. Eksperyment
z osiedlami betonowych bloków i wieżowców na Zachodzie się zwyczajnie nie udał,
czego przykładem może być niedawne wyburzenie liczących po kilkadziesiąt pięter
bloków mieszkalnych Red Road w Glasgow.
Tymczasem w Polsce, państwie borykającym
się z permanentnym niedoborem mieszkań, w porównaniu z zapuszczonymi, a często i pozbawionymi wszelkich wygód starymi czynszówkami betonowe bloki oferowały
mieszkania o stosunkowo wysokim standardzie, z łazienką, toaletą, centralnym ogrzewa-
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niem, ciepłą wodą i balkonem. Komunistyczny
reżim z braku mieszkań upychał ludzi gdzie
popadnie, nie patrząc na ich status społeczny, wykształcenie i zawód. W jednej klatce
schodowej, obok siebie, mieszkali drobny
opryszek, milicjant, uniwersytecki wykładowca, lekarz, kierowca miejskiego autobusu
i robotnik. Ta społeczna równość częściowo
narzucona przez komunistyczny reżim, a po
części wynikająca ze wspomnianych już braków mieszkaniowych, okazała się funkcjonować nad wyraz sprawnie i trwa do dzisiaj.
Na przełomie lat 70. i 80. mieliśmy tylko
czarno-biały telewizor, monofoniczne radio i szpulowy magnetofon ZK240. Wszystkie
te urządzenia wyprodukowane były przez różne zakłady państwowego przedsiębiorstwa
Unitra. Czarno-białe telewizory były wtedy
chlebem powszednim. Wyjątkiem były pierwsze odbiorniki kolorowe, głównie radzieckie
Rubiny, którym zdarzało się niekiedy zająć
ogniem. Taki telewizor stał u mojej babci.
Do dzisiaj pamiętam suwaki do regulacji koloru, podobne do tych, jakie znaleźć można
obecnie w programach graficznych.
Telewizor był oczywiście najważniejszym
w tym czasie urządzeniem domowym. Liczba
kanałów, w porównaniu z dzisiejszą ofertą kablówek czy nawet multipleksu, była niewielka.
Program 1 i Program 2. I choć była to tuba
propagandowa partii - zwłaszcza Dziennik Telewizyjny - to jednak puszczane w nich były
amerykańskie filmy i seriale. Więcej niż obecnie było w nich programów wartościowych,
popularnonaukowych. Na Dwójce było „Kino
Oko”, w którym prezentowano różnego rodzaju filmy dokumentalne. Z kolei Jedynka mogła
się wtedy pochwalić najlepszym programem
popularnonaukowym, jaki powstał w polskiej
telewizji. Mowa oczywiście o „Sondzie”. Formuła programu oraz prowadzący go ekonomista Zdzisław Kamiński i fizyk Andrzej Kurek
tworzyli magiczną mieszankę. Bez względu
na to, co było tematem danego odcinka, oglądałem niemal każdy, nie mogłem wręcz odkleić się od ekranu.
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Gdzieś w 1983 roku grałem
w proste gry na komputerze
Commodore 64, produkcie
firmy założonej przez
Jacka Tramiela - człowieka,
który w Łodzi się wychował
i który przeżył wojnę
zamknięty w getcie. Warto
wspomnieć, że kilka lat
wcześniej to Commodore
było zainteresowane kupnem
dopiero co założonej firmy
Apple, a Steve Jobs był nawet
skłonny ją sprzedać…
To właśnie w „Sondzie” pierwszy raz zobaczyłem komputery. Program poświęcony był
ich wykorzystaniu w biurach, w studiach graficznych, a nawet w rozrywce, czyli w grach.
Przyznaję, że to jednak nie dzięki „Sondzie”
zainteresowałem się komputerami na dobre. Sprawiła to przyczepa, która stanęła
na znajdującym się nieopodal mojego bloku ogromnym parkingu (wtedy jeszcze pustym, bo samochodów było mało). W środku
stały ustawione w rzędzie flipery (automaty,
w których za pomocą specjalnych paletek fliperów - strzela się aluminiową bilą w różne
punktowane miejsca, jednocześnie nie pozwalając jej spaść pod wpływem siły ciążenia
w dół) oraz jeden automat typu arcade, czyli gra telewizyjna - Asteroids. I to dzięki Asteroids wpadłem jak śliwka w kompot. Od tego
czasu całe kieszonkowe, jakie dostawałem,
wydawałem właśnie w tym automacie.
Kilka miesięcy później właściciel tego przybytku przeniósł się z przyczepy do murowanego
pawilonu, salonu gier z prawdziwego zda-
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rzenia. Stały tam już głównie gry telewizyjne,
jak Defender, Moon Patrol, Donkey Kong, Pac-Man i kilka innych, których tytułów zwyczajnie już nie pamiętam. Codziennie po szkole dzieciaki tłumnie okupowały to miejsce,
nie tylko grając w gry, ale i oglądając grę
innych. Salon gier był miejscem zarazem
magicznym, jak i niebezpiecznym. Niektóre
starsze dzieci zwyczajnie grabiły te młodsze,
grożąc pięściami. Właściciel, siedzący w swoim kantorku, w którym rozmieniał grubsze
pieniądze na monety przyjmowane przez automaty, udawał, że tych wymuszeń czy wręcz
napadów nie widzi. Ostatecznie i tak pieniądze trafiały do jego automatów.
To mniej więcej w tym czasie w Polsce pojawiły się pierwsze, sprowadzane z Zachodu 8-bitowe mikrokomputery (jak je wtedy nazywano). Gdzieś w 1983 roku pierwszy raz miałem
okazję dotknąć takiego właśnie urządzenia.
Było to w sercu łódzkich Bałut, przedwojennej dzielnicy żydowskiej i getta Litzmannstadt (jak to miasto oficjalnie nazywane
było podczas okupacji). Grałem w proste gry
na komputerze Commodore 64, produkcie firmy założonej przez Jacka Tramiela - człowieka, który w Łodzi się wychował i który przeżył
wojnę zamknięty właśnie w tym getcie. Warto
wspomnieć, że kilka lat wcześniej to Commodore było zainteresowane kupnem dopiero
co założonej firmy Apple, a Steve Jobs był nawet skłonny ją sprzedać - wszystko rozbiło się jednak o cenę.
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Nie był to mój własny C 64. Mogłem jedynie
bawić się nim raz w tygodniu, w ramach kursu programowania w BASIC-u. Po prawdzie
uczęszczałem na niego nie po to, by uczyć się
programowania, ale by grać w gry. Pierwsza
godzina poświęcona była faktycznie na naukę.
Pozostałe 30 minut przeznaczone było na gry
dla młodszych uczestników kursu. Wyobraźcie sobie dziesięcioro dzieci i tylko jeden niewielki komputer. 50 minut, jakie spędzałem
w autobusach w drodze z domu do ośrodka
kultury, w którym odbywały się zajęcia, warte
były tych magicznych chwil.
W następnym roku, w jednym ze znajdujących się na Bałutach domów kultury, otworzono mały klub komputerowy. Kolejny raz
grupa dzieci siedziała nad jednym komputerem. Tym razem był to ZX Spectrum+ podłączony do czarno-białego telewizora, wyposażony w prymitywny i często wciągający taśmę
magnetofon kasetowy polskiej produkcji,
ironicznie nazwany „Data Recorder”. Załadowanie gry zajmowało zwykle kilka minut,
choć dla nas dzieciaków była to wieczność.
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Co gorsza, na ekranie dość często pojawiał się
komunikat „Tape loading error” i proces wgrywania trzeba było rozpoczynać od początku.
Komputerowi zapaleńcy podczas wgrywania
programu starali się nie ruszać, nie mówić
i niemal nie oddychać, tak jakby mogło to zaburzyć kosmiczny ład, co z kolei miałoby skutkować błędem ładowania, a więc niepowodzeniem całej operacji. Oczywiście nie miało
to znaczenia, a powody były zdecydowanie
bardziej przyziemne - kiepskiej jakości magnetofony i taśmy umieszczone w kasetach
(często mające już za sobą dziesiątki innych
nagrań).
Komputery ZX Spectrum dostępne były początkowo w trzech wersjach. Modele 16K i 48K
przypominały z wyglądu duże kalkulatory
naukowe, a to ze względu na niewielkie gumowe klawisze, do których przypisana była
masa różnych funkcji, oraz brak długiego
klawisza spacji (miała ona rozmiar pojedynczego klawisza i umieszczona była w najniższym rzędzie z prawej strony). ZX Spectrum+
był już konstrukcją bardziej zaawansowaną
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z pełnowymiarową, stosunkowo normalną
klawiaturą (choć dalej dość niskiej jakości)
i większą obudową. Graliśmy na nim w takie
gry, jak Manic Miner, Jet Set Willy czy Knight
Lore.
Innym miejscem, w którym w każdą niedzielę
mogłem przyjrzeć się z bliska komputerom,
zobaczyć nowe gry (choć nie zagrać w nie),
była giełda komputerowa mieszcząca się
w budynku NOT-u. Nie był to wtedy jeszcze
targ, na którym handlarze sprzedawali pirackie oprogramowanie, a potem także i komputery, choć oczywiście można było przegrać sobie grę za drobną opłatą. Wtedy było
to jeszcze miejsce, do którego zaglądali fani
komputerów, by pokazać swoje własne maszyny lub zobaczyć niektóre inne z bliska.
Tam miałem np. okazję przyjrzeć się maszynom Amstrad-Schneider CPC albo zobaczyć
tak egzotyczny komputer jak Amstrad PCW,
będący właściwie rozbudowaną maszyną
do pisania, pracującą tylko w trybie tekstowym.

Ze względu na nałożone
przez Stany Zjednoczone
na Blok Wschodni embargo,
początkowo jedyną drogą,
jaką sprowadzano komputery
do kraju, był import prywatny
czy po prostu przemyt.
Jednak już w połowie lat 80.
reżim zdał sobie sprawę
z rozpoczynającej się
komputerowej rewolucji,
której nie był w stanie
w żadnym razie powstrzymać.
9

Ze względu na nałożone przez Stany Zjednoczone na Blok Wschodni embargo, początkowo jedyną drogą, jaką sprowadzano komputery do kraju, był import prywatny czy po prostu
przemyt. Jednak już w połowie lat 80. reżim
zdał sobie sprawę z rozpoczynającej się komputerowej rewolucji, której nie był w stanie
w żadnym razie powstrzymać. Z drugiej strony
przyczyniała się ona mimo wszystko do rozwoju chylącego się z roku na rok ku upadkowi państwa. Właśnie wtedy do oficjalnej
sprzedaży trafiły pierwsze komputery. Były to
maszyny Atari XL i XE oraz Timex 2048. Te drugie były amerykańskim klonem ZX Spectrum
i niemal w pełni z maszyną Sir Clive’a Sinclaira kompatybilną. Można je było kupić
w sklepach Centralnej Składnicy Harcerskiej.
Z kolei komputery Atari XL i XE wraz z akcesoriami w postaci magnetofonu i stacji dyskietek elastycznych 5,25 cala dostępne były
w Peweksach za dolary lub inne waluty wymienialne (polski złoty do nich się wtedy nie
zaliczał). Sieć Pewex była swego rodzaju alternatywną rzeczywistością wobec święcących pustkami sklepów spożywczych i przyjmujących długoterminowe zapisy na pralki,
telewizory i radiomagnetofony rodzimej konstrukcji sklepów AGD i RTV. W Peweksach było
wszystko, od prawdziwej czekolady, batonów
Mars i Snickers, przez produkowane w Polsce
papierosy Marlboro czy eksportową polską
szynkę konserwową, a także kosmetyki, ubrania, klocki Lego i resoraki Matchboksa (małe
odlewane z metalu modele samochodów)
po telewizory, sprzęt stereo i komputery właśnie.
Ich import oficjalnymi kanałami i sprzedaż
w sklepach państwowych przedsiębiorstw był
możliwy m.in. dlatego, że już wtedy były to
konstrukcje przestarzałe. Na Zachodzie popularność zyskiwały już maszyny 16-bitowe,
pierwsze Macintoshe, komputery PC, Atari ST i
Amigi. Na szczęście na większość z 8-bitowych
maszyn dalej robiono świetne gry, a i wystarczały też początkowo do nauki programowania. Niestety, mojej rodziny nie stać było



Archiwum

na pełen zestaw, dlatego dostałem najpierw
gołego Atari 65 XE, bez magnetofonu czy stacji dysków. Musiałem przepisywać proste gry
z jednego z czasopism, jakie już wtedy pojawiły się na rynku. Moją ulubioną był prosty klon gry Breakout. Przepisanie programu
w Basicu wraz z masą cyferek kodu maszynowego zajmowało mi około godziny. Później
mogłem grać do wyłączenia komputera. Kilka
miesięcy później dostałem w końcu magnetofon. Mogłem wreszcie wejść do raju i grać
w te wszystkie wspaniałe gry, w które grali
moi koledzy.

Po roku istniały tylko dwa
czasopisma, drukowane
w kolorze na średniej
jakości papierze: skierowany
do młodszego czytelnika
„Bajtek” oraz do tego bardziej
dojrzałego - „Komputer”.
Oba czytane jednak były
przez wszystkich fanów
komputerów, a dostać je było
stosunkowo trudno. Znikały
z kiosków RUCH-u niemal
momentalnie.
W latach 1985 i 1986 pojawiły się w kioskach pierwsze magazyny komputerowe.
Było ich wtedy na rynku całkiem sporo. Różniły się tematyką, a więc potencjalnie i odbiorcą, wielkością, a nawet rodzajem papieru,
na jakim były drukowane. Na papierze gazetowym i do tego tylko w czerni i bieli drukowany był magazyn IKS (Informatyka Komputery Systemy) - to w nim było najwięcej
ciekawych listingów programów w BASICU
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dla różnych komputerów. Na zdecydowanie
lepszym, bo kredowym papierze drukowany
był Mikroklan, choć i tak najlepszy jakościowo
papier zarezerwowany był dla magazynu „Kraj
Rad”, mającego promować wśród Polaków
krainę wiecznej szczęśliwości, czyli Związek
Radziecki. Po roku istniały tylko dwa czasopisma, drukowane w kolorze na średniej jakości
papierze: skierowany do młodszego czytelnika „Bajtek” oraz do tego bardziej dojrzałego
- „Komputer”. Oba czytane jednak były przez
wszystkich fanów komputerów, a dostać je
było stosunkowo trudno. Znikały z kiosków
RUCH-u niemal momentalnie. Wbrew słowom
ówczesnego ministra do spraw młodzieży Aleksandra Kwaśniewskiego - Bajtek nie powtórzył sukcesu Apple i nie przetrwał długo
po transformacji ustrojowej.
Pomimo zapóźnienia względem Zachodu
i permanentnych braków w zaopatrzeniu
boom na komputery w Polsce trwał, co więcej
- powstawały projekty wyprzedzające swoją
epokę. Wspomnieć tutaj wypada o multimedialnej płycie winylowej zespołu Papa Dance,
na której zamiast jednej z piosenek umieszczono program dla ZX Spectrum przedstawiający sylwetki muzyków. Wystarczyło podłączyć gramofon do komputera jak magnetofon
i wgrać program z płyty. Drugim nie mniej ciekawym projektem była audycja „Radiokomputer” emitowana przez IV Program Polskiego
Radia. W jego ramach nadawane były programy komputerowe, które można było nagrać
na kasetę i następnie wgrać do komputera.
Niestety w tych czasach komputery Apple
w Polsce niemal nie istniały. Ich liczba była
na tyle niewielka, że mało kto o nich coś
w ogóle wiedział. Ja sam odkryłem je w 1986
roku w przywiezionych ze Stanów przez znajomych rodziny kilkudziesięciu numerach
magazynów „Newsweek” i „Time”. Dziwiłem
się, co to za komputery, o których nigdy wcześniej nie słyszałem. W tym samym roku trafiła
na moje biurko książka „Komputery osobiste”, przedstawiająca w szczegółach budowę
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komputerów, peryferiów i systemów operacyjnych oraz omawiająca poszczególne typy
komputerów. To w niej przeczytałem o Lisie,
Macintoshu czy Apple II GS.
Przez długie lata Maki były jednak poza moim
i nie tylko moim zasięgiem. Komputery te kosztowały fortunę jeszcze w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Stać na nie było niektóre studia
graficzne czy agencje reklamowe. Do dzisiaj
krążą opowieści o grafiku, który sprzedał kawalerkę, by kupić wymarzonego Maca. Na początku lat 90. stać mnie było tylko na Atari ST,
16-bitowy komputer bazujący na tym samym
procesorze co Macintosh - Motoroli 68000
i posiadający podobny do Maca graficzny interfejs użytkownika. Ponownie korzystałem
z komputera stworzonego przez firmę będącą
własnością Jacka Tramiela (w połowie lat 80.
odszedł z założonego przez siebie Commodore na skutek konfliktu z udziałowcami i kupił
upadające Atari). Jak wielu Polaków emigrujących po II wojnie światowej do Stanów zmienił
on nieznacznie swoje nazwisko. Tak naprawdę nazywał się Jacek Trzmiel, o czym w subtelny sposób przypominała ikona tego owada
pojawiająca się w systemie Atari ST zamiast
klepsydry z Windows czy ikony zegarka w systemie Macintosha (a obecnie piłeczki plażowej).
Był początek lat 90., na swojego Maca musiałem jeszcze długo czekać.

Ilustracja: fot. “Light Bulb” - Derek Key
Commodore - Evan Amos \ ZX Spectrum - Bill Bertram
okładki magazynów Bajtek i Komputer
- cyfrowe archiwum Autora
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Test

CarPlay
Jacek Zięba



Ostatnimi czasy miałem okazję testować funkcję CarPlay, którą kolejni producenci samochodów wdrażają do swoich najnowszych modeli. Kilka godzin
siedzenia za kierownicą, połączonych z korzystaniem z możliwości wspomnianego wyżej rozwiązania Apple, pozwoliło mi nie tylko ocenić samą
funkcję, ale i zastanowić się nad użytecznością oraz bezpieczeństwem tego
typu rozwiązań.
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W przypadku Opla Astry V, za którego użyczenie do testów dziękuję General Motors Manufacturing Poland, włączenie funkcji CarPlay
ogranicza się do podłączenia iPhone’a kablem
do wbudowanego portu USB i wybrania odpowiedniej opcji. Na głównym ekranie umiejscowionym w centralnej części deski rozdzielczej pojawi się zmodyfikowany Springboard,
na którym znajdziemy przede wszystkim aplikacje systemowe oraz programy niezależnych
deweloperów, jeżeli mamy je zainstalowane
w telefonie.
Warto zaznaczyć, że to, co użytkownik widzi
na ekranie samochodu, jest przetwarzane
i emitowane przez iPhone’a. W samochodzie
nie ma dodatkowego systemu Apple, a jedynie ekran dotykowy, przyciski do włączania
Siri na kierownicy oraz mikrofon i głośniki.
Spośród aplikacji systemowych CarPlay umożliwia zarządzanie Telefonem, Muzyką, Mapami,
Wiadomościami, Podcastami i Książkami Audio. Mimo iż korzystam z dużej liczby programów niezależnych deweloperów, to w CarPlay
pojawiły się tylko Overcast i Spotify. Niemniej
jednak jedyną aplikacją, której mi brakowało,
były Mapy Google. Nawigacja Apple nadal radzi sobie na polskich drogach gorzej niż konkurencyjne rozwiązanie z Mountain View.
W trakcie jazdy wzrok kierowcy powinien być
skierowany na jezdnię, a nie wnętrze samochodu, dlatego też CarPlay zostało zaprojektowane do obsługi głosowej przez Siri. Asystenta aktywuje się za pomocą specjalnego
przycisku przy kierownicy. Niestety Siri nadal
nie potrafi mówić po polsku, dlatego korzystanie z niej może być dla wielu osób problemem. Anglojęzyczny asystent nie potrafi
również przeczytać wiadomości, którą otrzymaliśmy, czy też przeczytać imienia i nazwiska
osoby do nas dzwoniącej. Jest to niewątpliwa
wada CarPlay, jeżeli spojrzymy na tę funkcję
z perspektywy Polaka.
Siri nie jest jednak jedynym narzędziem
do zarządzania CarPlay. Funkcją tą możemy
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zarządzać przez ekran dotykowy w samochodzie albo z poziomu iPhone’a. Sam korzystałem przede wszystkim z aplikacji muzycznej
zintegrowanej z Apple Music, z Podcastów
oraz Map, które na terenie Gliwic bardzo dobrze mnie nawigowały. Przeprowadziłem również połączenie głosowe, a nawet odczytałem
wiadomość SMS w czasie postoju na czerwonym świetle.
CarPlay to świetne rozwiązanie, z którego
już teraz mogą skorzystać właściciele wybranych samochodów albo osoby, które zdecydują się na zakup dodatkowego akcesorium
firmy Pioneer i innych producentów. Gdyby
nie ograniczenia językowe, nie znalazłbym
w nim w zasadzie wad.
Zacząłem się w trakcie korzystania z CarPlay
zastanawiać nad bezpieczeństwem tego rozwiązania. Z jednej strony obsługa głosem
zwiększa nasze bezpieczeństwo, gdyż nie musimy odrywać wzroku od drogi. Druga strona
medalu jest jednak taka, że kolorowy wyświetlacz może kusić niektórych użytkowników
do szperania w zakamarkach Apple Music
czy też naszej bazy podcastów. Jestem bardzo wdzięczny firmie z Cupertino, że w CarPlay nie pojawiły się takie aplikacje jak Filmy,
Zdjęcia itd. Asystent kierowcy nie powinien
w końcu negatywnie wpływać na jego skupienie, a interesujące obrazy z pewnością
by do tego doprowadziły.
Warto zadać sobie jednak pytanie, czy CarPlay jest nam potrzebny? Czy warto za taką
funkcję dopłacić, jeżeli nie jest ona dostępna
w wyposażeniu standardowym, jak w przypadku wspomnianej wyżej Astry? Wszystko
zależy od tego, co producent samochodu
oferuje w swoim autorskim systemie, jednak
pamiętajmy, że integracja z produktami Apple
jest najlepsza właśnie z CarPlay. Moim zdaniem to świetna funkcja, która zwiększa nasze bezpieczeństwo oraz możliwości naszego
samochodu.
Ilustracja: CarPlay w kokpicie modelu Opel Adam
fotografia dostarczona przez producenta
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Świat gier

Brothers: a Tale of Two Sons
- gra dla iPhone’a i iPada
Krystian Kozerawski



Użytkownicy iPhone’ów i iPadów zwykle mogą cieszyć się premierami nowych
gier i programów szybciej niż ich znajomi korzystający z urządzeń z Androidem. Są jednak gry, które na obu tych platformach pojawiają się miesiące
albo lata po swoich premierach w wersji dla PC lub na konsole. Wśród nich
są na szczęście takie, które starzeją się powoli, a ich mocno opóźniona premiera w App Store nie ma wpływu na samą przyjemność z zabawy. Taką grą
niewątpliwie jest Brothers: a Tale of Two Sons, która pojawiła się w App Store kilka tygodni temu, a więc ponad dwa lata po swojej premierze w wersji
dla Xboksa 360, PlayStation 3 i Windows.
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Brothers to pod wieloma względami gra bardzo oryginalna. To swego rodzaju opowieść,
w której kierujemy tytułowymi braćmi, prowadząc ich przez pełen niebezpieczeństw świat.
Po stracie matki, która utonęła, mogą teraz
stracić ojca, którego uratować może tylko
woda z drzewa życia, rosnącego - jak to bywa
w baśniach - za górami i morzami. Bracia - młodszy Naiee i starszy Naia - ruszają
przez miasteczka, wsie i góry na niebezpieczną wyprawę, w której stawką jest nie tylko
życie ich ojca, ale też ich własne. Na swojej
drodze spotkają ludzi, a także i inne istoty,
których albo będą musieli unikać, albo z nimi
walczyć, a czasem współpracować czy wręcz
im pomóc. I tak w drodze przez góry pomoże
im gigant, czy może górski troll, którego ukochana została uwięziona głęboko pod górami, w kamiennym mieście przypominającym
znane z ekranizacji „Władcy Pierścieni” Tolkiena kamienne miasto krasnoludów - Morię.
Skojarzenia ze światem wykreowanym przez
Tolkiena nie są moim zdaniem przypadkowe.
Dwaj bracia ruszają na wyprawę w pewnym
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stopniu podobną do tej, w jaką wyruszyli Frodo i Sam. Otoczenie jest także wybitnie tolkienowskie, a kraina, przez którą podróżują bohaterowie tej gry, przypomina właśnie
Śródziemie: wioski i miasteczka z drewnianą
zabudową, zamki, góry, doliny i rwące rzeki.
Wspominałem o walce, choć tej w grze
jest zdecydowanie najmniej. Za taką można uznać przeganianie wilków wyciągniętą z ogniska żagwią. Powodzenie misji obu
braci zależy przede wszystkim od współpracy w pokonywaniu napotkanych przeszkód
czy niebezpieczeństw. Mowa nie tylko o pomocy napotkanym postaciom, ale i o wspólnych działaniach obu braci. Każdy z nich
ma pewne zdolności czy cechy, które mogą
przydać się w podróży. I tak młodszy i mniejszy brat potrafi przeciskać się pomiędzy kratami, dzięki czemu może przejść na drugą
stronę i odnaleźć mechanizm, który otworzy przejście dla starszego brata. Ten z kolei
jest silniejszy, dzięki czemu może przesunąć
większe dźwignie, potrafi też świetnie pływać,
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z czym poważny problem ma młodszy brat,
który panicznie boi się wody od czasu, kiedy był świadkiem utonięcia ich matki. Czasem obaj bracia muszą razem natrudzić się,
kręcąc korbami napędzającymi mechanizmy,
które odblokowują dalszą drogę, innym razem życie jednego wisieć będzie nie na włosku, ale na gałęzi, trzymanej przez drugiego.
Kiedy indziej starszy brat pomaga młodszemu dosięgnąć zawieszonej wysoko drabiny.

wy kciuk muszą działać w pewnym stopniu
niezależnie, jak tytułowi bracia.

To, co w tym wszystkim jest bardzo oryginalne, to jednoczesne i niezależne sterowanie
obiema postaciami. Służą do tego dwa ekranowe pady, którymi najwygodniej operować
kciukami. Te elementy sterujące są typowe
dla gier opartych na silniku Unity. Ich położenie jest regulowane - wystarczy stuknąć
w wybrane miejsce na lewej bądź prawej
połowie ekranu, by je w to miejsce przesunąć. Kiedy gracz kierować ma jedną postacią
w grze w widoku z pierwszej osoby, nie ma
specjalnie problemu. Tutaj jednak lewy i pra-

Zarówno bracia, jak i napotykane przez nich
osoby mówią w swoim własnym języku. Trudno mi ocenić, czy twórcy gry stworzyli język
na miarę tych, które opracował dla bohaterów swoich powieści wspomniany już wcześniej Tolkien. Mowa, jaką posługują się bracia, bazuje w dużym stopniu na libańskim
dialekcie arabskiego - co nie powinno dziwić.
Reżyserem gry jest pochodzący z Libanu Josef Fares. Faktem jest, że przez całą grę gracz
słucha dialogów, które nie są w żaden sposób tłumaczone. Ich sens jednak można ła-
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Na ekranie nie ma żadnych innych przycisków
czy elementów sterujących, za wyjątkiem samych padów, które działają także jak przyciski interakcji, pozwalające na podniesienie
lub użycie różnych przedmiotów, stworzeń,
a czasem na rozmowy. Te ostatnie także stanowią o oryginalności tej gry.
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two zrozumieć z kontekstu. Nie potrzeba więc
osobnych wersji językowych - mowa ciała
jest uniwersalna.
Niestety dialogów w tej grze nie ma zbyt dużo.
Brakuje mi trochę rozbudowanych zadań pobocznych i większej interakcji z napotkanymi
na drodze dwóch braci postaciami. Niekiedy
miałem wrażenie, że świat, jaki przemierzają,
jest jednocześnie piękny, ale i pusty, jak w wydanym pięć lat temu demie prezentującym
możliwości silnika Unreal w grach dla iOS Epic Citadel (gdzie gracz poruszał się po średniowiecznym mieście, pozbawionym jednak
wszelkiego życia). Te pomniejsze zadania potrafią czasem wyciskać łzy wzruszenia, kiedy uda się uwolnić partnerkę górskiego giganta czy uratować niedoszłego samobójcę,
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który postanowił targnąć się na swoje życie,
po tym jak jego rodzina zginęła w pożarze.
Skojarzenia ze wspomnianym demo Epic
Citadel wynikają także z pięknej grafiki 3D
wykreowanej przez silnik Unreal. Wszystko
w tej grze przedstawione jest w piękny sposób, od poszczególnych budynków czy zamków po drzewa, góry i rzeki. Poza historią opowiedzianą w ciekawy sposób, to także grafika
oraz to, jak przedstawiono w tej grze świat,
warte jest wydania na nią kilku euro i poświęcenia jej trochę czasu.
Brothers: A Tale of Two Sons dla iPhone’a
i iPada w App Store w cenie 4,99 €.
Ilustracje: screenshoty aplikacji - archiwum Autora
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Fotografia mobilna

Mali agenci
Kinga Zielińska



Na co dzień staram się utrzymywać w domu porządek, choć muszę przyznać, że czasem kurze omiatam jedynie wzrokiem, a stertę wypranych rzeczy najchętniej oddałabym do wyprasowania w ręce jakiejś wyspecjalizowanej firmy. Nie lubię gromadzenia w codziennym otoczeniu rzeczy zbędnych,
wolę otaczać się przedmiotami praktycznymi, których używam dużo częściej
niż raz w roku. Nie ma co się jednak oszukiwać - wiele z nas ma w domu
foremki do pierników niezbędne w grudniu, dmuchany letni basen, ciepłe
swetry na zimę, na które jedyną radą jest ukryć je głęboko i wyciągać tylko w razie konieczności.
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... u dołu zobaczymy dość
skromne menu, jednak
nie dajmy się zwieść jego
prostocie. Narzędzia w nim
obecne to prawdziwy
szwajcarski scyzoryk
każdego speca od korekcji
perspektywy, zniekształceń
poduszkowych, proporcji
czy odbić symetrycznych,
choć nie brakuje
w nim również bardziej
przyziemnych opcji...
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Zaskakujące, ale podobnie jest z niektórymi
aplikacjami do obróbki zdjęć na telefonie.
Istnieją swego rodzaju kombajny pokroju
Snapseed, Enlight czy Camera+, bez których
trudno sobie wyobrazić pracę z jakimkolwiek zdjęciem, ale istnieją też jednozadaniowe narzędzia perfekcyjnie pozwalające
zrobić coś „od wielkiego dzwonu”. W związku
z tym chciałabym Wam przedstawić kolejne
trzy aplikacje, których z pewnością nie używam codziennie, ale chętnie sięgam po nie
w razie potrzeby.
Pierwsza to SKRWT. Nazwa brzmi dość dziwnie, a jak twierdzi autor, stanowi ona połączenie słów „skew” i „screwed”. Narzędzie to pozwala na „prostowanie” zdjęć i dopasowanie
odpowiedniej perspektywy do całości obrazu, co w przypadku fotografii wykonywanych
smartfonami okazuje się nadzwyczaj częstym
problemem. Jest to jedna z tych aplikacji,
o której nie wiemy, że jej potrzebujemy, dopóki ktoś nam nie pokaże jej w akcji. Jesteście
ciekawi? No to patrzcie…
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Żeby pokazać Wam możliwości tej aplikacji, zrobiłam zdjęcie kawałka fasady Starego
Browaru i za chwilę pokażę krok po kroku,
jak je wyprostowałam. Na początku wybieramy
z rolki i importujemy gotowe zdjęcie albo robimy je bezpośrednio w aplikacji. Następnie
u dołu zobaczymy dość skromne menu, jednak
nie dajmy się zwieść jego prostocie. Narzędzia w nim obecne to prawdziwy szwajcarski
scyzoryk każdego speca od korekcji perspektywy, zniekształceń poduszkowych, proporcji
czy odbić symetrycznych, choć nie brakuje
w nim również bardziej przyziemnych opcji,
jak winieta, przycięcie czy obrót. Zatem wybieram z rolki zdjęcie i je importuję. Chciałabym, aby góra ozdobnej srebrnej fasady
była tej samej optycznej szerokości co jej dół.
W tym celu wybieram korekcję perspektywy
pionowej (ikonka w kształcie trapezu). Jeśli teraz zwiększę korekcję w stronę wartości
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dodatnich, uzyskam wrażenie, jakbym stała
bardzo blisko ściany i patrzyła w górę - może
to być przydatny zabieg, ale nie o to nam teraz chodzi. Jeśli z kolei pójdę w stronę wartości ujemnych, uzyskam pożądany efekt, czyli linie boczne panelu są w końcu równoległe
względem siebie. Na koniec warto wypoziomować zdjęcie - w tym celu wybieramy ikonkę przechylonego kwadratu przekreślonego
przerywaną linią i delikatnie korygujemy nachylenie (o ok. -1 stopień). W każdej chwili,
przytrzymując przez chwilę palec na korygowanym zdjęciu, możemy zobaczyć efekt
po edycji w porównaniu do surowego materiału wczytanego z rolki. Prawda, że jest różnica? ;)
Aplikacja SKRWT dostępna jest dla iOS
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Z jego pomocą możemy
pojawić się na jednym
zdjęciu w wielu wcieleniach
albo stworzyć nadzwyczaj
realistycznie wyglądające
złudzenia optyczne
przy minimalnym nakładzie
pracy.
Kolejne narzędzie zaskakujące efektami możliwymi do uzyskania przy jego użyciu to Clone
Camera. Z jego pomocą możemy pojawić
się na jednym zdjęciu w wielu wcieleniach
albo stworzyć nadzwyczaj realistycznie wyglądające złudzenia optyczne przy minimalnym
nakładzie pracy. Oto jak się do tego zabrać.
Na początek decydujemy o tym, czy wybieramy stworzenie nowego projektu, czy kontynuowanie pracy nad istniejącym (Load draft).
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Zaczynamy z czystym kontem i tworzymy
pierwszy nowy projekt, wybierając „START”.
Przechodzimy do kolejnego ekranu, na którym decydujemy, czy chcemy robić zdjęcia
„ręcznie” (przycisk z ikoną aparatu). Jeśli tak
- robimy zdjęcia według własnego uznania
(możemy ich wykonać tyle, na ile pozwala
nam aparat i dostępna pamięć, próbowałam i końca nie było widać). Druga możliwość
to tryb automatyczny - wybieramy przycisk
z ikoną zegarka, a następnie ustalamy liczbę ujęć i odstęp w sekundach między ich wykonaniem. Jest to przydatne np. gdy mamy
już zaplanowaną jakąś sekwencję lub telefon
stoi na statywie i robimy zdjęcia sobie. Trzecia
możliwość to doczytanie z rolki zdjęć zrobionych w innej aplikacji. Wszystkie trzy sposoby
można ze sobą łączyć swobodnie. Po przygotowaniu kilku zdjęć zatwierdzamy ten etap
„ptaszkiem” w prawym dolnym rogu ekranu. Na następnym screenie widać wszystkie
przygotowane zdjęcia, jednak możemy wybrać z nich tylko te, które chcemy uwzględnić
na ujęciu wynikowym. Ważna jest tu kolej-
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ność wyboru zdjęć, ponieważ to wybrane jako
pierwsze stanowić będzie niemodyfikowalne
tło, na które nakładają się kolejne zdjęcia.
Teraz czas na zaznaczenie na kolejnych ujęciach tego, co ma się pojawić na zdjęciu
wynikowym. U dołu znajdują się miniaturki
zdjęć - dotykając którąś z nich, wybieramy
to, z którym chcemy pracować. Chcąc zaznaczyć na nich szczegół lub obszar mający
pozostać widocznym, obrysowujemy go, korzystając z pędzla, w razie potrzeby korygując obszary gumką. Dla łatwiejszej orientacji
każde zdjęcie ma selekcję w innym kolorze.
Chcąc podejrzeć w trakcie zaznaczania nasze dzieło, dotykamy „oko” na środku ekranu.
Dodatkowo w lewym dolnym rogu znajdują
się ustawienia, w których możemy zdecydować, czy klatki projektu mają zostać automatycznie dopasowane, tak aby części wspólne
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pozostały jak najostrzejsze. Druga dostępna
opcja (edge blurring) może rozmyć granice zaznaczenia, tak aby było ono najlepiej
wkomponowane w tło. Gdy jesteśmy już zadowoleni ze swojego dzieła, zatwierdzamy
ten etap edycji za pomocą „ptaszka” w prawym dolnym rogu. W kolejnym kroku mamy
możliwość nałożenia filtrów, przycięcia, odwrócenia lub odbicia. Po wszystkim gotową
kreację możemy zapisać na rolkę, podzielić
się nią na Facebooku, Twitterze, Instagramie
lub wysłać mailem. Co warte podkreślenia, na
dowolnym etapie pracy nad projektem mamy
możliwość zapisania go i powrotu do niego
innym razem, co znacznie zwiększa wygodę
korzystania z tego programu.
Aplikacja Clone Camera dostępna jest dla iOS
w wersji na iPhone’a oraz iPada.
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Ostatnia z aplikacji, które chciałabym dziś
przedstawić, to gratka dla miłośników selfie.
Nie będę oczywiście w tym momencie uczyć
kogokolwiek uprawiania tego rodzaju fotografii, ponieważ o tym powstało milion tekstów
i tutoriali (na jakim tle, z dzióbkiem czy bez,
gdzie patrzeć w czasie robienia zdjęcia, z ręki
czy z selfie-stickiem itp). Chciałabym za to
skupić się na technicznych aspektach autoportretu i założyć, że umiejętność jego wykonywania mamy po prostu we krwi ;). W takim
razie uśmiech proszę!
Ava Photo to prosty program, który nie dość,
że zrobi nam zdjęcie, to jeszcze je upiększy.
Nie jest to oczywiście Photoshop, którym
można odjąć, powiększyć, wydłużyć i naciągnąć, jednak trzeba przyznać, że jak na swoje
„gabaryty” potrafi całkiem sporo.
Po włączeniu aplikacji widzimy menu startowe. W tym momencie możemy wczytać zdjęcie z rolki aparatu (przycisk w lewym dolnym
rogu) albo zrobić nowe ujęcie. Na belce nie-
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co powyżej przycisku migawki mamy możliwość ustawienia samowyzwalacza, włączenia
efektu rozmycia (udającego całkiem nieźle
znaną z jasnych obiektywów portretowych
płytką głębię ostrości), przejścia w tryb nocny (o wyższej czułości) oraz wyboru formatu
zdjęcia. W prawym górnym rogu mamy dostęp do kilku ustawień dotyczących sposobu zapisu zdjęć oraz zakresu automatycznej
optymalizacji portretu. Jak dotąd tak sobie.
Zróbmy jednak w końcu selfie, a aplikacja
pokaże, co potrafi. Pstryk i program automatycznie próbuje dopasować poziom Auto
beauty do naszego zdjęcia. Im wyższy numer,
tym bardziej zdjęcie jest „wygładzone”, przez
co - według mnie - staje się mniej naturalne.
Kolejna zakładka to filtry, których jest bardzo
dużo: od kolorowych przez nasycone do czarno białych - dla każdego znajdzie się tu
coś odpowiedniego. Dodatkowo każdy z nich
można nałożyć w trzech natężeniach, co obrazują wskaźniki pod miniaturkami. Ciekawostką w nazewnictwie filtrów jest to, że zostały one nazwane imionami znanych postaci
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kina i muzyki, zgodnie ze stylem powszechnie
z nimi kojarzonym. Trzeba przyznać, że to dość
ciekawy zabieg. Po nałożeniu odpowiedniego
filtra możemy przejść do wygładzenia skóry
(Smooth skin), a następnie poprzez Skin tone
dobrać odpowiedni jej odcień. Po tym etapie
możemy zająć się niedoskonałościami cery
- narzędzia Blemishes (wypryski, znamiona),
Dark circles (podkrążone oczy, większe przebarwienia) oraz Wrinkles (zmarszczki) pozwolą bezpardonowo rozprawić się z wszystkimi niepożądanymi atrybutami skóry. Teraz
wystarczy już tylko przyciąć zdjęcie (Crop)
albo podkręcić je w Adjustments. I voilà,
mamy nową, piękną moi! ;).
Poprzez dotknięcie ikonki A|B w każdej chwili możemy podejrzeć różnicę między oryginałem zdjęcia a aktualnie edytowanym wariantem. Po zakończeniu edycji zapisujemy
jej efekt ikoną widoczną w prawym górnym
rogu, skąd zgodnie z oczekiwaniami możemy też podzielić się zdjęciem w bardzo wie-

lu „społecznościówkach”, jak również wysłać
zdjęcie do dalszej obróbki w dowolnej innej
aplikacji umożliwiającej edycję zdjęć (ikona
stylizowana na symbol App Store) obecnej
na naszym urządzeniu.
Ava Photo dostępna jest dla iOS
Przedstawiłam Wam kolejne trzy mało znane,
ale dość dojrzałe aplikacje z zapoczątkowanego przeze mnie kilka numerów temu cyklu
„mniej znaczy więcej”. Ponownie próbowałam
Wam pokazać, że fakt, iż używam tych aplikacji
znacznie rzadziej niż innych narzędzi do obróbki zdjęć, nie powinien świadczyć o ich niższej jakości ani mniejszej przydatności. Niczym mali agenci z filmu Roberta Rodrigueza
oferują one - mimo całkiem niepozornej aparycji - możliwość uzyskania unikalnych efektów, co w pełni uzasadnia ich wyjątkowość.
Mam nadzieję, że po wypróbowaniu i u Was
zagoszczą na dłużej. W końcu nie każdy musi
być Bondem.
Ilustracje: fot. Marcin Kosmowski / archiwum Autorki
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Produktywność

Moje sposoby na produktywność
- dobór aplikacji dla iOS i OS X
Michał Masłowski



Mam mnóstwo sposobów na produktywność. Opisywałem je na łamach
MyApple Magazynu niejednokrotnie. W krytycznych momentach odcinam
się od świata, wyłączając powiadomienia. Korzystam także, ile tylko mogę,
z ułatwień, jakie niosą ze sobą funkcje systemu operacyjnego OS X.
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Moim warunkiem koniecznym
do tego, bym włączył program
do codziennego użytku,
jest to, abym miał dostęp
do gromadzonych danych
na wszystkich posiadanych
sprzętach.
Jeżeli dany program nie
posiada wersji np. na iPada,
to raczej nie znajdzie on
u mnie zastosowania.
Jednym z moich podstawowych sposobów
na poprawę produktywności jest dobór aplikacji. Staram się korzystać z takich narzędzi,
które są sieciowe. To znaczy takich, do których
- po pierwsze - mogę mieć dostęp na wszystkich posiadanych przeze mnie urządzeniach
- na Macu, na iPhonie i na iPadzie. Ba! Moim
warunkiem koniecznym do tego, bym włączył program do codziennego użytku, jest to,
abym miał dostęp do gromadzonych danych
na wszystkich posiadanych sprzętach. Jeżeli
dany program nie posiada wersji np. na iPada,
to raczej nie znajdzie on u mnie zastosowania.
Po drugie, wszystkie zgromadzone informacje
powinny być zapisane na jakimś serwerze,
gdzieś w cyfrowej chmurze, tak abym w każdym momencie mógł zalogować się do nich
z nowego urządzenia. Robię w ten sposób
backup wszystkich posiadanych informacji.
Gdybym zgubił komputer, iPhone’a czy też
iPada, to mogę na nowo zakupionym sprzęcie
zalogować się do swoich usług i będę miał
po chwili dostęp do wszystkich danych.
W dzisiejszych czasach często walczymy nie
z brakiem, a z nadmiarem informacji. Te z kolei, które uda nam się pozyskać, są często niekompletne, nieaktualne, a przez to bezwarto-
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ściowe. Staram się korzystać z takich narzędzi,
które pozwolą mi gromadzone z wielkim trudem dane przynajmniej łatwo segregować,
a potem przeszukiwać. Dzięki temu, gdzieś
na samym końcu tej układanki, jestem bardziej produktywny. Oto moje podstawowe
oprogramowanie, którego używam do pracy.

Gmail

Używam poczty od Google przez przeglądarkę. To chyba jedyne odstępstwo od reguły,
że do wszystkiego muszę mieć aplikację. Wynika to z podstawowego i bardzo prozaicznego powodu. Moja poczta to aktualnie około
26 GB danych. Nie chcę mieć tego zgromadzonego na komputerze, nawet w formie plików
tymczasowych. Poza tym nie znalazłem do tej
pory programu pocztowego, który by wytrzymał tak duże obciążenie, płynnie działał, pozwalał na szybkie wyszukiwanie wiadomości
- przy tak gigantycznej liczbie maili. Wiem,
powinienem skasować historyczne kilkadziesiąt tysięcy maili. Nigdy nie miałem na to siły.
Przyzwyczaiłem się i polubiłem korzystanie z Gmaila przez przeglądarkę. Z kolei na
iPhonie i na iPadzie używam aplikacji Gmail
od Google.

Kalendarz

Wykorzystuję konto Google także do prowadzenia kalendarza, którego jednak nie obsługuję przez stronę internetową, a synchronizuję z aplikacjami Kalendarz w OS X i w iOS.
Używam domyślnych programów Apple. Uważam, że są na tyle dopracowane, że niczego
im nie brakuje.
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Dopracowałem się też
moim zdaniem bardzo
dobrej praktyki: nie wysyłam
mailem plików, które mają
powyżej 1 MB. Dzięki temu
praca z mailem jest o wiele
szybsza. Płacę za Dropboksa
Pro, dzięki czemu mam
aż 1 TB powierzchni dyskowej
w chmurze. Mam tam
wszystko, co jest dla mnie
ważne

1Password

Mam zapisanych w 1Password raptem 117 haseł (180 wszystkich elementów), ale już bez
tego programu nie byłbym w stanie funkcjonować. W dzisiejszych czasach, gdy w zasadzie w każdym serwisie musimy mieć jakieś
konto, menadżer haseł jest wręcz koniecznością. Wszystko po to, aby uniknąć wpadnięcia
w pułapkę „jednego hasła do wszystkich serwisów”. Oczywiście korzystam zarówno z wersji na Maca (i wtyczek do Chrome’a), jak również z aplikacji dla iOS.

Slack

Szybka komunikacja z zespołem, z którym
pracuję, to podstawa. Po wdrożeniu tej usłu-
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gi liczba maili drastycznie zmalała - piszę je
jedynie w naprawdę ważnych sprawach. Korzystam ze Slacka bardzo aktywnie zarówno w OS X, jak i w iOS. Złapałem się na tym,
że wybieram takie kolejne programy wspomagające produktywność, które mają opcję
integracji ze Slackiem.

Wunderlist

Programów typu to-do jest niezliczona ilość,
poczynając od najprostszych typu Clear,
a skończywszy na kombajnach do wszystkiego jak Omnifocus. Z nieukrywaną przykrością
porzuciłem tego ostatniego. Z jednej prostej przyczyny. Omnifocus nie oferuje żadnej
współpracy on-line z innymi użytkownikami.
A program wspomagający GTD (Getting Things Done) powinien zapewniać dwie podstawowe rzeczy: współpracę on-line i multiplatformowość. Musi dobrze działać na OS X,
na iOS, ale także na Windowsie i Androidzie.
Koniecznością też wydaje się wersja przeglądarkowa. I jeszcze jedno, program musi być
prosty. Czasami nie możemy wybierać osoby, z którą musimy współpracować, a uczenie kogoś superskomplikowanego programu
nie ma sensu, gdy w większości przypadków
potrzebujemy po prostu elektronicznego notatnika z checkboksami. Wunderlist w moim
przypadku spełnia te wszystkie wymagania.

Dropbox

Praktycznie wszystkie pliki, na których pracuję,
trzymam w Dropboksie. Trzymam tam też całe
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osobiste archiwum danych. Zrobiłem przegląd większości dostępnych chmur i aktualnie
korzystam na bieżąco z Dropboksa i Google
Drive’a. Uważam, że obecnie najlepszą ofertę,
jeżeli chodzi o funkcjonalność, ma Dropbox.
Dzięki niemu mam dostęp do swoich plików
praktycznie ze wszystkich posiadanych urządzeń. Dopracowałem się też moim zdaniem
bardzo dobrej praktyki: nie wysyłam mailem
plików, które mają powyżej 1 MB. Dzięki temu
praca z mailem jest o wiele szybsza. I jestem pewny, że odbiorcy moich maili są mi
wdzięczni, gdy sprawdzają ode mnie pocztę,
w szczególności na urządzeniach mobilnych.
Płacę za Dropboksa Pro, dzięki czemu mam aż
1 TB powierzchni dyskowej w chmurze. Mam
tam wszystko, co jest dla mnie ważne. Uznałem, że prawdopodobieństwo tego, iż coś
zepsuje się w Dropboksie, jest wielokrotnie
mniejsze od tego, że padnie mi dysk twardy z
zapasową kopią danych. Już raz się tak stało.
W dniu, w którym straciłem tysiące historycznych zdjęć, bardzo dla mnie ważnych, podjąłem decyzję o kupnie dodatkowej przestrzeni
w Dropboksie.

Evernote

To moja podręczna baza danych. Gromadzę
w Evernote wszystko - drobne notatki „na
chwilę” (chociaż takie notatki, które są już
kompletnie bez znaczenia, wpisuję ostatnio
do google’owego „Keep”), pdf-y z wynikami
sportowymi, przepisy kulinarne, instrukcje do
sprzętów domowych, skany paragonów sklepowych, notatki ze spotkań itd. Mam wszystko podzielone na katalogi oraz otagowane.
Płacę za wersję premium tego programu. Pozwala to między innymi przeszukiwać zawartość zgromadzonych pdf-ów, co jest dla mnie
nieocenione. Jedynym moim zarzutem jest to,
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że Evernote zrobił się minimalnie „za ciężki”,
przynajmniej w wersji dla OS X.

iA Writer

To mój podstawowy edytor do tworzenia tekstów. Oczywiście posiadam wersję zarówno
dla OS X, jak i dla iOS. Przechowuję w nim
wszystko, co napisałem… od lat. Bardzo cenię sobie to, że mogę zacząć tekst od notatki na iPhonie, następnie napisać go na Macu
i w wolnej chwili zrobić korektę na iPadzie.
Przyzwyczaiłem się do tego, że piszę teksty w Markdown i przechowuję je w plikach
txt. Dzięki temu całe moje archiwum kilkuset tekstów zajmuje niecały 1 MB. Przy okazji
mam pewność, że za kilkadziesiąt lat, niezależnie od zmian, jakie zajdą w różnego rodzaju zaawansowanych edytorach tekstu, będę
mógł je otworzyć.
Do tego zestawu aplikacji dołożyłbym jeszcze Reedera, Pocket i Tweetbota. Nie są to
do końca narzędzia pracy. W dużej części służą mi do rozrywki, do realizacji hobby, ale pozwalają także w dużej mierze uporządkować
przeglądanie zasobów internetu. Dobrze wiemy, że gdyby nie tego typu narzędzia, to można by go było przeglądać w nieskończoność.
A to z produktywnością nie ma już nic wspólnego.

Ilustracje: fot. - „6498 movement macro” Guy Sie
oraz ikony opisywanych aplikacji
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Gdyby nie iPhone,

strony internetowe nadal wyglądałyby koszmarnie


Krystian Kozerawski

Mija właśnie 20 lat, od kiedy pierwszy raz skorzystałem z Internetu – wtedy
jeszcze pisanego wielką literą, bo będącego produktem z przypisaną nazwą
własną. Pamiętam, jak wyglądały wtedy strony i serwisy internetowe. Atakowały użytkownika migającymi, jaskrawymi banerami GIF, jakimś koślawym
krojem liter – np. Times New Roman (albo Comic Sans), których wielkość
pozostawała niezmienna, niezależnie od rozdzielczości, w jakiej strona była
wyświetlana. Często kolor liter dobrany był tak, że zlewały się z tłem. W efekcie próba czytania tekstu na monitorze CRT była torturą nie tylko dla oczu,
ale i zmysłów.
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Flash zamieniał strony często
w piękne, ale i ociężałe
aplikacje. Przełom wieków
i pierwsza dekada nowego
tysiąclecia to swego rodzaju
okres webowego baroku.
Liczyła się przede wszystkim
strona wizualna, wizja
projektanta oraz chęć
upakowania możliwie
największej liczby funkcji.
Z biegiem lat strony zaczęły wyglądać lepiej, ich wygląd nabierał znaczenia. Miały
one oczarowywać odwiedzającego. Przyczynił
się do tego zwłaszcza Flash, który zamieniał
je często w piękne, ale i ociężałe aplikacje.
Przełom wieków i pierwsza dekada nowego
tysiąclecia to swego rodzaju okres webowego
baroku. Liczyła się przede wszystkim strona
wizualna, wizja projektanta oraz chęć upakowania możliwie największej liczby funkcji. Taka była World Wide Web, jaką pamiętam z tamtych czasów, użytkownik internetu
był wówczas moim zdaniem na szarym końcu.
Urządzenia mobilne były wtedy jeszcze cały
czas w powijakach. Co prawda istniały już komputery naręczne (PDA) i telefony komórkowe
wyposażone w przeglądarki mobilne (prym
wiodła Mobilna Opera), trudno było jednak
wygodnie korzystać ze stron wyświetlanych
na tak małym ekranie, nawet jeśli posiadały
prymitywną, tekstową wersję mobilną WAP.
Właściwie nikt specjalnie wtedy nie brał
na serio wygody korzystania ze stron i serwisów internetowych w różnych warunkach
i na różnych urządzeniach. Urządzenia PDA,
przede wszystkim z systemem Windows CE,
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wyposażone były w rysik i zwykle wyświetlały pełne wersje stron albo ich fragment, który zmieścił się na niewielkim ekranie.
Wszystko zaczęło się zmieniać w 2007 roku
wraz z premierą pierwszego iPhone’a, wyposażonego w 3,5-calowy ekran dotykowy
o rozdzielczości 320 x 480 pikseli i przeglądarkę Safari, która potrafiła wyświetlić stosunkowo poprawnie zawartość strony, z wyjątkiem elementów w formacie Flash. O tym,
że decyzja Steve’a Jobsa o niewspieraniu tej
już wtedy ociężałej i starzejącej się technologii była słuszna, przekonali się po kilku latach również producenci innych smartfonów
z ekranami dotykowymi, a także sama firma
Adobe, która przez lata kruszyła o to z Apple
kopie.
iPhone wpłynął na całkowitą zmianę postrzegania urządzeń mobilnych, w tym telefonów
komórkowych, które przestały być urządzeniami stricte do dzwonienia, a stały się osobistym centrum rozrywki i komunikatorami
internetowymi. Niedługo po premierze pierwszego iPhone’a na rynku zaczęły pojawiać się
kolejne konstrukcje wyposażone w stosunkowo duże jak na tamte czasy, a z biegiem
lat coraz większe ekrany dotykowe. W 2010
roku wraz z pojawieniem się na rynku pierwszego iPada rozpoczął się boom na tablety.
Urządzenia te, zwykle z 7- lub 10-calowymi
ekranami, w wielu sytuacjach (choć oczywiście nie we wszystkich) są w stanie zastąpić tradycyjne komputery. Flash został porzucony na rzecz technologii HTML5 i CSS3.
Wraz ze stale rosnącym udziałem urządzeń
mobilnych webowy barok zaczął przechodzić
do historii, podobnie jak dość dziwaczny twór,
jakim były mobilne wersje stron, wyglądające zwykle topornie i jednakowo. Coraz powszechniejszym rozwiązaniem staje się jedna
wersja strony, której zawartość dostosowuje
się do wielkości i proporcji ekranu, zachowując przy tym swoją oryginalną szatę graficzną
i klimat. Co więcej, najważniejszym elementem wystroju stron internetowych stała się
ich zawartość.
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Publikowane treści
determinują wygląd nie tylko
samej strony głównej,
ale i poszczególnych
podstron. Nowe MyApple
nie ma osobnych wersji
dla iPada czy iPhone’a
lub innych urządzeń
mobilnych. Poszczególne
strony dostosowują się
poprzez odpowiednie
ustawienie…
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Przykładów takich zmian nie trzeba szukać
za oceanem, wystarczy nasze własne podwórko. Jesienią ubiegłego roku gruntownie przebudowany został internetowy serwis
MyApple (przez niektórych nadal nazywany
stroną główną forum). Publikowane w nim
treści determinują wygląd nie tylko samej
strony głównej, ale i poszczególnych podstron, a w przypadku tej pierwszej stanowią
też element wystroju (kolorowe kafelki z nagłówkami poszczególnych artykułów i newsów). Nowe MyApple nie ma osobnych wersji
dla iPada czy iPhone’a lub innych urządzeń
mobilnych. Poszczególne strony dostosowują
się poprzez odpowiednie ustawienie, czasem
ukrycie lub przesunięcie niektórych elementów do wielkości, rozdzielczości i proporcji
ekranu, na którym są wyświetlane.
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Sztuką jest takie
dostosowanie strony,
by odpowiadała
potrzebom użytkownika,
jakie zaspokajane są
przez dane urządzenie.
Pamiętać trzeba,
że w obecnych czasach
użytkownik nie zawsze
przesiada się ze smartfona
na komputer po powrocie
do biura lub domu.
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Taka filozofia tworzenia stron internetowych
została określona jako Responsive Web Design, czyli w skrócie RWD. Tworzone w ten sposób strony czy serwisy web mają pozwolić użytkownikowi na wygodną ich obsługę
i przeglądanie, niezależnie od tego, czy odwiedza je na dużym komputerze, czy na tablecie lub smartfonie. Serwis internetowy
dostosowujący się do urządzenia, na którym
jest przeglądany, to nie tylko kwestia wyglądu,
ale także jego uniwersalności, zwłaszcza jeśli
za jego pośrednictwem oferowane są różnego rodzaju usługi. Dzięki serwisowi RWD użytkownik ma do nich wygodny dostęp wprost
z przeglądarki internetowej. Nie ma więc potrzeby dublowania funkcji czy treści w osobnej aplikacji, a właściwie to - w aplikacjach,
tworzonych na poszczególne platformy sprzętowe i systemowe. Aplikacjach, które wymagać będą w przyszłości od użytkownika wykonania aktualizacji.
Stworzenie serwisu webowego dostosowującego się do urządzenia nie sprowadza się
jednak do prostego przesunięcia elementów
strony w inne miejsca. Sztuką jest takie dostosowanie strony, by odpowiadała potrzebom
użytkownika, jakie zaspokajane są przez dane
urządzenie. Pamiętać trzeba, że w obecnych
czasach użytkownik nie zawsze przesiada
się ze smartfona na komputer po powrocie
do biura lub domu. Smartfon zwykle pozostaje pod ręką, leżąc tuż obok laptopa czy klawiatury maszyny stacjonarnej.
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... różnice chyba najbardziej
widoczne są w przypadku
serwisów webowych
banków, a chyba najlepszym
przykładem implementacji
RWD w tym obszarze jest
nowy serwis internetowy
ING Banku Śląskiego.
W zależności od urządzenia
na ekranie eksponowane
są trochę inne jego funkcje.
Te różnice chyba najbardziej widoczne są
w przypadku serwisów webowych banków,
a chyba najlepszym przykładem implementacji RWD w tym obszarze jest nowy serwis
internetowy ING Banku Śląskiego. W zależności od urządzenia na ekranie eksponowane
są trochę inne jego funkcje. I tak odwiedzając
go za pośrednictwem przeglądarki na „tradycyjnym” komputerze, użytkownik znajdzie
na stronie głównej informacje o aktualnym
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saldzie, oszczędnościach, kartach, a także historię ostatnich operacji, dostęp do wiadomości, ustawień, menu zarządzania finansami czy aktualnej oferty banku. W przypadku
tabletu czy smartfona na głównej stronie
znalazły się informacje o kontach, oszczędnościach i kartach oraz suma wszystkich
zgromadzonych środków, a także wyeksponowany dostęp do funkcji wykonania przelewu. Najczęściej bowiem użytkownik loguje się
do serwisów bankowych po to, by sprawdzić
aktualne saldo i bardzo często robi to za pośrednictwem smartfona. Kolejną popularną
czynnością, wykonywaną również z urządzeń
mobilnych, jest przelew. Webowy serwis ING
Banku Śląskiego wyświetlony w przeglądarce
na smartfonie ma więc służyć przede wszystkim szybkim dostępem do tych informacji
i funkcji. Użytkownik znajdzie w nim również
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oczywiście każde rozwiązanie systemu – będzie ono po prostu bardziej wyeksponowane
w przypadku wyświetlania na ekranie komputera.
Tak zwany „responsywny design” to tak naprawdę setki godzin badań preferencji i doświadczeń bardzo różnych użytkowników
z korzystania z danego serwisu czy usługi
na różnych urządzeniach. W przypadku ING
Banku Śląskiego badania zajęły w sumie ponad 600 godzin. Czy twórcom nowego serwisu
bankowego to się udało? Możecie przekonać
się sami testując jego wersję demonstracyjną,
a jeśli jesteście już klientami Banku, możecie
po prostu przełączyć się na nowy system.
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Strony i serwisy webowe z pewnością nadal
będą zmieniać się pod wpływem przyzwyczajeń użytkowników, urządzeń, z których korzystają, a także samych treści i usług oferowanych za ich pośrednictwem. Patrząc jednak
wstecz, na niemal 20 lat mojej własnej przygody z internetem, wiem, że na pewno czekają nas nie mniej ciekawe czasy.

Ilustracje: materiały Apple, ING
screenshoty: Krystian Kozerawski, Jaromir Kopp, Radek Szwarc
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Innowacje a wojny patentowe
Grzegorz Świątek



W sieci często pojawiają się informacje mówiące o tym, że oto firma Apple
opatentowała kolejny ze swoich pomysłów. Niektóre z nich dotyczą rozwiązań technologicznych, które rzeczywiście wymagały ogromnych nakładów
pracy, a firma chce zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystaniem
ich przez konkurencję. Inne zaś związane są z błahostkami lub technologiami, które nigdy nie zostaną wcielone w życie. Można więc pokusić się o
stwierdzenie, że wojny patentowe mają swoje drugie dno, a ochrona danych
intelektualnych jest w niektórych przypadkach jedynie przykrywką.
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... kilka miesięcy temu Apple
przegrało w niemieckim
sądzie cywilnym sprawę
z Motorola Mobility,
która dotyczyła korzystania
z funkcji „przeciągnij,
aby odblokować”.
We wrześniu tego roku
firma z Cupertino wygrała
w tej samej sprawie walkę
z Samsungiem w sądzie
apelacyjnym w USA.
Apple to firma, której nazwę często zobaczyć
można na sądowej wokandzie. Nie trzeba
długo szukać. Zaledwie kilka miesięcy temu
Apple przegrało w niemieckim sądzie cywilnym sprawę z Motorola Mobility, która doty-
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czyła bezprawnego korzystania przez tę firmę - należącą obecnie do Lenovo - z funkcji
„przeciągnij, aby odblokować”. Sąd stwierdził,
że rozwiązanie to nie jest na tyle skomplikowane, aby wymagało ochrony patentowej.
We wrześniu tego roku firma z Cupertino wygrała w tej samej sprawie walkę z Samsungiem w sądzie apelacyjnym w USA. Mniej więcej miesiąc później odnotowała ona porażkę
w sporze z Uniwersytetem Wisconsin-Madison. To tylko niektóre walki patentowe, w których w ostatnim czasie bierze udział Apple.
Największym jego przeciwnikiem jest oczywiście Samsung. Obie firmy pozywały się wzajemnie już ponad 40 razy. Jaki jest sens tego
typu działań?
Z założenia patenty mają chronić wynalazców
przed nieuprawnionym wykorzystywaniem
czy kopiowaniem ich pomysłów przez konkurencję, a przez to zachęcać do innowacyjnej
działalności. W wielu artykułach można jednak trafić na opinię, że system patentowy tłumi innowacyjność. Fakt, że ktoś opatentował
pewne rozwiązanie sprawia, że działalność
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w bardzo zbliżonym obszarze jest ryzykowna
i nieopłacalna, ponieważ w obecnych czasach łatwo trafić przez to do sądu. Co więcej,
niektóre firmy preferują wykupienie licencji
od tych, które opracowały dane rozwiązanie, co znacznie ułatwia sprawę i jest zapewne tańsze niż ewentualne odszkodowania.
Po drugiej stronie znajdują się konsumenci,
którzy chcieliby korzystać z najlepszych możliwych rozwiązań. Te w niektórych przypadkach mogłyby być połączeniem kilku istniejących technologii. Patenty dość skutecznie
to utrudniają, a wspomniane korzystanie z licencji przekłada się na wzrost ceny rynkowej,
którą ostatecznie płaci konsument. Funkcja ochronna systemu patentowego również
poddana zostaje krytyce. Wystarczy spojrzeć
na urządzenia produkowane przez Apple
i Samsunga, które niewiele zmieniły się
pod wpływem dziesiątek czy setek spraw dotyczących naruszania patentów wytaczanych
wzajemnie przez obie firmy na przestrzeni
ostatnich kilku lat.

Patenty same w sobie nie są
czymś złym. Za to, co obecnie
dzieje się w sferze naruszania
patentów, winny jest
zarówno system patentowy,
który nie jest dostosowany
do dzisiejszych realiów, jak
i przedsiębiorstwa, które w
pogoni za zyskiem nie liczą
się z innymi
Jak wspomniano we wstępie, niektóre opatentowane rozwiązania nigdy nie zostaną wykorzystane. Blokowane są tylko po to, by utrudnić życie konkurencji i zyskać na sprzedaży
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licencji. W Stanach Zjednoczonych funkcjonują tak zwane trolle patentowe – firmy,
które zajmują się między innymi odkupem
za bezcen patentów od bankrutujących firm,
a następnie czerpaniem korzyści z faktu
ich posiadania poprzez ich odsprzedaż bądź
wyłudzanie odszkodowania w sądzie.
W sieci znaleźć można także artykuły, które starają się udowodnić, że postępowanie
firm polegające na pozywaniu konkurencji
za naruszanie patentów jest częścią ich strategii marketingowej. Głośne sprawy, takie jak te, w których udział biorą na przykład
Apple i Samsung, lądują często na pierwszych stronach serwisów informacyjnych
na całym świecie. Wynajęcie prawników
oraz koszty sądowe i tak stanowią niewielką część ceny, jaką trzeba by było zapłacić
za tak szeroko zakrojoną kampanię reklamową. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre
spory dotyczą niezwykle błahych spraw. Wystarczy przypomnieć wymienione wcześniej
rozwiązanie „przeciągnij, aby odblokować”.
Przecież to nie dla sposobu odblokowywania ekranu jedni decydują się na zakup urządzeń produkowanych przez Samsunga, a inni
- tych od Apple. Zapewne jest w tym drugie
dno.
Podsumowując, patenty same w sobie nie są
czymś złym. Idea ochrony własności intelektualnej zasługuje na pochwałę. Za to, co obecnie dzieje się w sferze naruszania patentów,
winny jest zarówno system patentowy, który nie jest dostosowany do dzisiejszych realiów, jak i przedsiębiorstwa, które w pogoni
za zyskiem nie liczą się z innymi i wykorzystują każdą sytuację, by wzmocnić swoją pozycję
bądź osłabić przeciwnika.

Ilustracje: fot. - „The Law” Pawel Loj
skan fragmentu zgłoszenia patentowego nr US 12/477,075
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NFC

- Apple, nie próbuj. Rób albo nie rób. Nie ma próbowania


Max Pijanowski

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce telefonów komórkowych niefirmowanych jeszcze logo nadgryzionego jabłka, bezprzewodową transmisję danych pomiędzy urządzeniami umożliwiała IrDA. System wykorzystywał skupioną wiązkę światła w paśmie podczerwieni, dlatego, aby móc przesyłać
pliki pomiędzy sobą, oba telefony musiały być wyposażone w odpowiedni
moduł IR. Wprawdzie IrDA charakteryzowała się niskimi kosztami implementacji oraz małym poborem mocy, jednakże szerokość wiązki podczerwieni
wynosiła 30°, a jej maksymalny zasięg 1 m, co pozwalało jedynie na połączenia typu punkt-punkt pomiędzy ułożonymi obok siebie urządzeniami.
Ponadto sam transfer danych nie był Sokołem Millennium i jego szybkość
wynosiła 115 kb/s w wersji 1.0 oraz 4 Mb/s w wersji 1.1.
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Rozwój oraz miniaturyzacja
technologii cyfrowych
pozwoliły w krótkim czasie
na zaimplementowanie
większej ilości funkcji
w telefonach, zaczęto w nich
stosować nowy standard
bezprzewodowej transmisji
danych - Bluetooth. Pierwszy
model telefonu komórkowego
wyposażonego w tę
technologię - Ericsson T36.
Oczywiście kilkanaście lat temu cena ówczesnych telefonów komórkowych nie była uzależniona od posiadanej przez nie pamięci
w takim stopniu jak obecnie, a tej nie wyrażało się w gigabajtach, a raczej w możliwości
zapisania większej ilości numerów w książce
telefonicznej. Bez aparatów fotograficznych,
zaawansowanych systemów operacyjnych,
odtwarzaczy muzyki, Angry Birds Star Wars
i milionów aplikacji nie było się nawet specjalnie czym dzielić, dlatego, pomimo iż moja
Nokia posiadała wspomniany port podczerwieni, to skorzystałem z niego chyba tylko raz,
kiedy znajomy przesłał mi dzwonek - Marsz
Imperialny z Gwiezdnych Wojen. Jako że rozwój oraz miniaturyzacja technologii cyfrowych
pozwoliły w krótkim czasie na zaimplementowanie większej ilości funkcji w telefonach,
zaczęto w nich stosować nowy standard bezprzewodowej transmisji danych - Bluetooth.
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Choć pierwszy model telefonu komórkowego
wyposażonego w tę technologię - Ericsson T36
- pojawił się już 2000 roku, a wkrótce także
inni producenci zaczęli ją stosować we własnych urządzeniach, to minęło jeszcze kilka lat, zanim Bluetooth ostatecznie wygrał
z wcześniejszym rozwiązaniem.
Na co pozwala Bluetooth? Na to samo co IrDA,
tylko bez ograniczeń transferu drogą podczerwieni. Zasada jego działania opiera się
na wykorzystaniu fal radiowych w nielicencjonowanym paśmie ISM 2,4 GHz. W zależności od mocy nadawczej wyróżnia się trzy klasy
tej technologii: od rzadko stosowanej klasy 3
o mocy 1 mW i zasięgu 1 m do klasy 1 o mocy
100 mW i teoretycznym zasięgu do 100 m.
Standardem w przypadku komputerów, urządzeń mobilnych i sprzętów audio etc. jest klasa 2 o mocy 2,5 mW i zasięgu do 10 m.
Pomimo iż Bluetooth w pierwszej wersji 1.0
oferował transfer z szybkością zaledwie
21 kb/s, to już wersja 2.0 + EDR oferowała teoretyczną przepustowość na poziomie 2,1 Mb/s.
W tym miejscu się zatrzymam, gdyż to właśnie
w Bluetooth o tym standardzie wyposażono
pierwszą generację iPhone’a. Jak się później okazało, Apple ograniczyło możliwości
tej technologii, stając się dla zwolenników jasnej, czy raczej niebieskiej strony mocy Bluetootha wcieleniem wrogiego Imperium.
Ograniczenia łączności via Bluetooth, na jakie
zdecydowała się firma z Cupertino, dotyczą
udostępniania plików na urządzenia innych
producentów, a dokładniej na konkurencyjne
systemy operacyjne. Osobiście mi to nie przeszkadza, bo bez względu na to, czy ktoś, komu
chcę coś udostępnić, siedzi dziesięć metrów,
czy tysiąc kilometrów ode mnie i używa tego
samego lub innego systemu, to i tak wysyłam mu to mailem, w wiadomości lub udostępniam na Dropboksie, w Pocket albo na
Slacku. Nie używam nawet funkcji AirDrop,
która pojawiła się już w OS X Lion, a na iPho-
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ne’ach i iPadach zadebiutowała wraz z iOS 7
i pozwala na bezprzewodową wymianę plików przy użyciu Bluetooth i WiFi w ekosystemie Apple. Czy zatem nie korzystam z tej
technologii w ogóle?

Korzenie technologii NFC
sięgają II wojny światowej
i są związane ze szkockim
fizykiem Sir Robertem
Alexandrem Watson-Wattem,
który w 1935 roku rozpoczął
prace nad radarem. Pierwsze
wersje urządzenia miały
zasadniczą wadę, ponieważ
nie umożliwiały identyfikacji
swój-wróg.
Wręcz przeciwnie, ponieważ odkąd Apple
ograniczyło jej możliwości, zacząłem z niej
naprawdę korzystać. Wcześniej - choć częściej
niż w przypadku podczerwieni - to użyłem
Bluetootha tylko kilka razy, a odkąd korzystam z iPhone’a, robię to praktycznie codziennie. Niewątpliwie przyczynił się do tego również wzrost liczby, a co za tym idzie spadek
ceny urządzeń peryferyjnych wspierających
tę technologię. Od pewnego czasu wyposażane są one jednak w coś jeszcze, w moduł
NFC. Ma go też mój iPhone, ale to trochę
tak jak z Hanem Solo zamrożonym w bryle
karbonitu, trzeba go uwolnić, aby mógł działać.
NFC (z ang. Near Field Communication) to radiowy standard komunikacji pozwalający
na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 cm, działający w paśmie ISM
o częstotliwości 13,56 MHz ± 7 kHz i prze-
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pustowości 106, 212, 424 lub 848 kbit/s. Wyróżnia się dwa tryby działania NFC - pasywny,
w którym urządzenie inicjujące wytwarza pole
elektromagnetyczne, a urządzenie docelowe,
zasilane mocą tego pola, odpowiada poprzez
jego modulację, oraz tryb aktywny, w którym
oba urządzenia potrzebują zasilania do wytworzenia własnego pola i komunikują się
ze sobą poprzez jego naprzemienne generowanie.
Technologia ta jest rozszerzeniem standardu
ISO/IEC 14443, który definiuje karty zbliżeniowe, dlatego urządzenia NFC mogą komunikować się zarówno z kartami zbliżeniowymi
i czytnikami działającymi w tym standardzie,
jak i z innymi urządzeniami wyposażonymi
w NFC.
Korzenie tej technologii sięgają II wojny światowej i są związane ze szkockim fizykiem
Sir Robertem Alexandrem Watson-Wattem,
który w 1935 roku rozpoczął prace nad radarem. Pierwsze wersje urządzenia miały
zasadniczą wadę, ponieważ nie umożliwiały
identyfikacji swój-wróg (tzw. system IFF, z ang.
Identification Friend or Foe). Watson-Watt
wraz z kierowanym przez siebie zespołem
opracowali montowany w brytyjskich samolotach transponder, który, otrzymując sygnał
z naziemnych stacji radarowych, rozpoczynał
nadawanie sygnału zwrotnego, dzięki czemu
można było odróżnić własne Spitfire’y od TIE-fighterów wroga. Było to pierwsze urządzenie
wykorzystujące RFID (z ang. Radio Frequency
Identification), technikę radiowej identyfikacji. Dalsze prace naukowców nad tą technologią doprowadziły do jej komercjalizacji.
W latach 60. ubiegłego wieku zaczęto ją stosować np. w sklepach przy zabezpieczaniu
towarów przed kradzieżą. Służyły do tego
znaczniki RFID zawierające 1 bit informacji jeżeli był on wyłączony, oznaczało to, że klient
zapłacił za dany towar, a gdy pozostawał włączony, to przy przejściu przez bramki uruchamiał alarm.
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Choć pierwszy amerykański patent na aktywny znacznik RFID z pamięcią wielokrotnego
zapisu otrzymał 23 stycznia 1973 roku Mario
W. Cardullo, to za ojca tej technologii uznaje
się kalifornijskiego przedsiębiorcę Charlesa
Waltona, który w tym samym roku otrzymał
patent na pasywny znacznik umieszczany
na karcie i służący do otwierania drzwi wyposażonych w zamek z wbudowanym transponderem RFID. Zanim jednak pojawił się
standard NFC, musiało minąć ponad 30 lat,
gdyż dopiero w roku 2004 firmy Nokia, Philips
i Sony zawiązały NFC Forum, stowarzyszenie
skupiające ponad 160 członków, w celu promowania tej technologii oraz ustalenia kluczowych standardów w zakresie znaczników
RFID, zwanych teraz tagami NFC.

zbliżeniowe oraz dawał dostęp do mobilnych
serwisów.
W styczniu 2009 roku NFC Forum opublikowało pierwsze standardy przesyłania kontaktów,
adresów URL i inicjalizacji Bluetooth metodą Peer-to-Peer. Rozwiązanie to zostało zaadaptowane w telefonie Nokia 6212 Classic,
który pozwalał na łatwą wymianę wizytówek
oraz inicjowanie połączeń poprzez zbliżenie
telefonu do tagu NFC.

Technologia NFC jest przede wszystkim nakierowana na wykorzystanie w smartfonach,
a pierwszym wyposażonym w nią telefonem
była Nokia 6131, która pojawiła się na rynku
w 2006 roku.

Pomimo iż fiński producent już na targach CeBIT 2004 zaprezentował nakładki NFC dla modelu Nokia 5140 oraz 5140i, umożliwiające
odczytywanie etykiet RFID, a podczas Nokia
Mobility Conference 2004 także dla modelu
3220, to dopiero Nokia 5131 była wyposażona w moduł NFC, który pozwalał na płatności

41

W grudniu 2010 roku zadebiutował drugi model smartfona serii Nexus - model Nexus S,
który dla Google wyprodukowała firma Samsung, i był to pierwszy smartfon z NFC działający pod kontrolą systemu Android. Google
przeczuwając, iż płatności zbliżeniowe dokonywane za pośrednictwem urządzeń mobilnych wyposażonych w tę technologię będą
coraz bardziej popularne, rozpoczęło testy
usługi Google Wallet, którą ostatecznie zaprezentowano na konferencji prasowej 26 maja
2011 roku. A co na to Apple? Pojawiły się plotki, iż firma z Cupertino pracuje nad własnym
rozwiązaniem, jednak kiedy w 2014 roku zde-



Opinia

cydowano się na implementację NFC w iPhone’ach, okazało się, że oczekiwana Gwiazda
Śmierci jest ciągle w budowie.

Jeżeli chodzi o udostępnienie
możliwości płacenia tym
sposobem w Polsce,
to - pomimo iż jesteśmy
najczęściej traktowani
przez imperium Apple jako
zbyt odległa galaktyka
- być może na Apple
Pay nie przyjdzie nam
czekać tak długo jak
na polskojęzyczną Siri
lub firmowy garnizon
w postaci Apple Store.
Użytkownicy produktów z logo nadgryzionego jabłka często skarżyli się, że ich iPhone’y nie oferują możliwości, jakie daje NFC.
Był to też jeden z argumentów zagorzałych
przeciwników tej marki. Ja oczywiście zaliczam się do tej pierwszej grupy, a moje narzekania dotyczyły bardziej braku możliwości
szybkiego parowania smartfona z posiadanymi słuchawkami i innym sprzętem audio
wyposażonym w technologię NFC niż niemożności dokonania tą drogą płatności. Dlatego,
gdy standard ten pojawił się w ubiegłorocznych modelach iPhone 6 i 6 Plus, oczekiwałem, że - tak jak w przypadku Bluetootha w końcu zacznę z niego korzystać. Niestety
okazało się, że Apple pozwala używać NFC
wyłącznie do płatności mobilnych w ramach
usługi Apple Pay, a do tego na dość ograniczonym obszarze.
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Usługa Apple Pay zadebiutowała na rynku
amerykańskim 20 października 2014 roku i według badań firmy analitycznej ITG już w samym tylko listopadzie była ona odpowiedzialna za 1% wszystkich płatności mobilnych
dokonywanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Ten 1% statystycznie nie wygląda może
dobrze, jednak wygenerowały go tylko dwa
dopiero co debiutujące urządzenia i to w ciągu miesiąca od uruchomienia usługi. W tym
samym okresie - według raportu ITG - bezpośredni konkurent, firma Google, ze swoją
usługą Google Wallet była odpowiedzialna
za 4% płatności mobilnych, a jak wspominałem, jej debiut miał miejsce w 2011 roku.
No i Android to przecież nie tylko dwa urządzenia.
Apple Pay zatacza coraz szersze kręgi, i choć
obecnie prócz samych Stanów Zjednoczonych
z usługi mogą korzystać tylko mieszkańcy
Wielkiej Brytanii i Kanady, to - tak jak wspo-
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minaliśmy na łamach naszego serwisu - prawdopodobnie trafi ona wkrótce do Australii,
Singapuru, Hongkongu, Hiszpanii i Chin. Jeżeli chodzi o udostępnienie możliwości płacenia tym sposobem w Polsce, to - pomimo
iż jesteśmy najczęściej traktowani przez imperium Apple jako zbyt odległa galaktyka
- być może na Apple Pay nie przyjdzie nam
czekać tak długo jak na polskojęzyczną Siri
lub firmowy garnizon w postaci Apple Store.
Przemawia za tym fakt, iż Polska znajduje się
w czołówce państw europejskich, w których
płatności zbliżeniowe cieszą się największą
popularnością. Według Visa Europe 80% terminali płatniczych w naszym kraju akceptuje płatności zbliżeniowe. Nie bez znaczenia
jest także fakt, iż na naszym rynku zadebiutowało w końcu drugie - choć po premierze
iPhone’a 6s i 6s Plus i licząc razem z iPadami
to już w sumie ósme - urządzenie pozwalające skorzystać z wbudowanego w nie modułu
NFC, czyli Apple Watch. A w końcu firmie Apple powinno zależeć, aby sprzedaż jej nowego
produktu skoczyła w nadprzestrzeń.

Znaczniki są niewielkimi
chipami z zakodowaną
akcją, którą ma wykonać
zbliżony do nich smartfon.
Zawierające taki chip naklejki,
reklamy w gazecie czy
billboardy na przystankach
po przystawieniu do nich
urządzenia z aktywnym
modułem NFC spowodują
np. automatyczne wybranie
numeru telefonu danej sieci
taxi…
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Apple Pay to jedno, ale co z pozostałymi możliwościami, jakie oferuje NFC? Podstawowym
zastosowaniem tej technologii w wyposażonych w nią smartfonach jest odczytywanie
pasywnych tagów NFC. Niestety, urządzenia
firmy Apple tego nie robią, a powinny, bo zakres zastosowań takich tagów jest bardzo
szeroki i ich działanie można byłoby opisać
tak lubianymi w Cupertino określeniami
jak „amazing” i „magic”.

Znaczniki takie są niewielkimi chipami z zakodowaną akcją, którą ma wykonać zbliżony
do nich smartfon. Zawierające taki chip naklejki, reklamy w gazecie czy billboardy na
przystankach po przystawieniu do nich urządzenia z aktywnym modułem NFC spowodują
np. automatyczne wybranie numeru telefonu
danej sieci taxi, wyświetlenie strony internetowej, gdzie można kupić bilety, zobaczyć menu
restauracji czy otrzymać kupon rabatowy, wykonają za użytkownika check-in na Facebooku lub wyciszą smartfon, kiedy 18 grudnia
będziemy oglądać kolejną część „Gwiezdnych
Wojen” w kinie. To tylko kilka przykładów zastosowania tagów NFC, jednak z żadnego
z nich nie skorzystają użytkownicy iPhone’ów.
Technologię NFC można wykorzystać również do komunikacji pomiędzy wyposażonymi w nią urządzeniami. W takim przypadku wystarczy tylko wybrać plik, który
chcemy udostępnić i zbliżyć do siebie oba
urządzenia. Pod warunkiem, że żadne z nich
nie jest iPhone’em.
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Tuż przed czerwcową
konferencją WWDC pojawiły
się plotki, że Apple
zapowie na niej wsparcie
dla kolejnych funkcji,
jakie daje ta technologia,
nic takiego jednak
nie nastąpiło. W sierpniu
tego roku firma z Cupertino
przystąpiła do wspomnianego
wcześniej NFC Forum…
I najbardziej kuriozalna sytuacja. Smartfony z NFC można w szybki sposób sparować
ze słuchawkami, głośnikami i innym sprzętem audio wspierającym ten standard. Tak
jak podczas wymiany danych, wystarczy zbliżenie obu urządzeń, by zainicjować automatyczne połączenie pomiędzy nimi. Firma Apple od ubiegłego roku posiada w portfolio
swoich produktów zarówno smartfony z NFC,
jak i obsługujące takie połączenia głośniki
Pill i Pill XL, za sprawą przejęcia firmy Beats.
Problem w tym, że te sparujemy w ten sposób
z urządzeniami z systemem Android i Windows, ale nie z iOS. Za to mamy Apple Pay
i możemy za produkty Beats wygodnie zapłacić, w wybranych krajach oczywiście.
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Czy zatem firma z Cupertino udostępni kiedyś
pełną funkcjonalność NFC w swoich smartfonach? „I got a bad feeling about this”, jak powiedziałby Han Solo. Nic nie stoi jednak
na przeszkodzie, aby Apple to zrobiło.
Przed premierą ubiegłorocznych modeli iPhone’ów, media, opierając się na źródłach w Beats, donosiły, że Apple pracuje nad synchronizacją własnych urządzeń za pomocą NFC,
ale taka możliwość ma pojawić się dopiero
później. W październiku 2014 pojawiły się informacje o rzekomych rozmowach przedstawicieli firmy z dostawcami systemów opłat
stosowanych w transporcie oraz technologii,
które umożliwiają bezpieczny dostęp do budynków, jednak rzecznicy tych firm odmówili
komentarzy w tej sprawie. Tuż przed czerwcową konferencją WWDC pojawiły się plotki,
że Apple zapowie na niej wsparcie dla kolejnych funkcji, jakie daje ta technologia, nic takiego jednak nie nastąpiło. W sierpniu tego
roku firma z Cupertino przystąpiła do wspomnianego wcześniej NFC Forum, by wspierać
dalsze prace nad rozwojem tego standardu,
ale nowa generacja smartfonów zaprezentowana we wrześniu w dalszym ciągu pozwala jedynie na płatności zbliżeniowe. Apple,
„Do, or do not. There is no try”.

Ilustracje: ideeconcept.pl
fotografie urządzeń - materiały producentów
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Uważajcie na marzenia, bo się spełniają,
czyli jak wymarzyłem sobie komputery przenośne


Jaromir Kopp

Ostatnio pisałem o moich marzeniach co do łączności bezprzewodowej.
Jak wiecie, spełniły się z nawiązką. Innym moim marzeniem były przenośne
urządzenia liczące. Użyłem takiego zwrotu, bo marzyło mi się coś takiego,
zanim komputery stały się czymś osiągalnym w domu w jakiejkolwiek postaci.
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… przysłany przez rodzinę
z Kanady Commodore
Business Machine miał
wyświetlacz LED ze
szkiełkami powiększającymi
przed każdą z cyfr. Potrafił
wykonywać cztery działania
oraz dodawanie do
pamięci. Byłem jedynym
„posiadaczem” kalkulatora
elektronicznego w całej
podstawówce, z wyłączeniem
Pani Dyrektor.
Pierwszym (i to od razu przenośnym) urządzeniem obliczeniowym, jakie udało mi się
(a w zasadzie mojemu Tacie) zdobyć, był kalkulator. Był to przysłany przez rodzinę z Kanady CBM czyli… Commodore Business Machine. Miał on wyświetlacz LED ze szkiełkami
powiększającymi przed każdą z cyfr, których
wysokość wynosiła około 2 mm i bez powiększenia były praktycznie nieczytelne. Potrafił
on wykonywać cztery działania oraz dodawanie do pamięci. Byłem jedynym „posiadaczem” kalkulatora elektronicznego w całej
podstawówce, z wyłączeniem Pani Dyrektor.
Działo się to w 1975 roku. Kończąc temat kalkulatorów dodam, że w ramach pogoni za miniaturyzacją byłem pierwszym w technikum
posiadaczem kalkulatora w zegarku.

Komputery
prawie przenośne
Pierwsze domowe komputery można było
stosunkowo łatwo przenosić. Przez wiele lat
były one zintegrowane z klawiaturą, a jako
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monitor służył zwykły telewizor. Czyli wystarczyło wziąć w torbę komputer, zasilacz i magnetofon kasetowy w roli pamięci masowej
i pójść do znajomych, którzy na 100% mieli
telewizor w domu (moda na brak telewizora
nastała znacznie później). Oczywiście trzeba się było liczyć z czarno–białym obrazem,
bo telewizory kolorowe pracowały wtenczas
w systemie SECAM, a nie PAL jak większość
komputerów domowych. No ale nie o takiej
przenośności sprzętu obliczeniowego (wtedy
już komputerów) marzyłem.
W latach 80. zeszłego wieku komputery
przenośne były wyjątkowo rzadkie i drogie.
Do tego nie nadawały się do gier, które (choć
nie u mnie) były głównym zadaniem komputerów w domach. Ale mnie i tak „od zawsze”
pociągały. Do dziś pamiętam mały komputerek z wyświetlaczem, który pokazywał jedynie
bodaj dwa wiersze tekstu, jaki pojawiał się
we francuskiej komedii z 1976 roku pt. „Śmierć
z komputera”. U mnie podobne urządzenie
pojawiło się dopiero na początku lat 90. XX w.,
gdy byłem już posiadaczem kilku „wypasionych” Amig. Był nim wypatrzony na wrocławskiej giełdzie komputerowej Atari Portfolio.
Jego wielkość (mniej więcej kartka A4 złożona
na trzy przy grubości ok. 2,5 cm) predysponowała go do miana Palmtop PC. Wyświetlacz
pokazywał 40 znaków w 8 wierszach, a w pamięci ROM zaszyty był system operacyjny
mocno zgodny z MS-DOS 2-3 oraz kilka programów, jak edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny czy książka adresowa i kalendarz z alarmami. Z pamięci RAM 128 KB część przeznaczona
była na RAM dysk. Pamięć masową stanowiły specjalne, drogie i ciężkie do zdobycia
karty flash, bez jakich musiałem się obejść.
Ratowałem się przystawką do transmisji danych po łączu równoległym i emulatorem PC
na Amidze. Pozwalało to na przesyłanie plików danych i programów. Choć nie był to już
okres świetności Atari Portfolio, którego premiera odbyła się w 1989 roku, to i tak miałem z nim niezłą zabawę, a i sporo pożytku
np. na wykładach.
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Po Atari Portfolio nastąpiła dłuższa przerwa
związana z przesiadką z Amig na Macintosha.
Po prostu trzeba było wyprzedać wszystko,
co się dało, aby sfinansować zakup jednego
Macintosha LC 630.

Pamięć standardową 4 MB
można było rozbudować
do 14 MB, czego udało mi się
dokonać... Dysk 2,5” SCSI
miał pojemność 80 MB.
Największym mankamentem
był pasywny wyświetlacz.
Skutkowało to smugami
i artefaktami na ekranie,
ale takie były wtedy czasy.

Mój pierwszy
przenośny Mac
Dojrzałem go u znajomego na giełdzie komputerowej. Ponieważ komputery Apple, którymi czasem zostawali obdarowani Polacy
przebywający na Zachodzie, w Polsce traciły
sporo na użyteczności, choćby z powodu braku dostępnego na giełdzie oprogramowania
i wielu problemów z kompatybilnością zarówno na poziomie plików, jak i sprzętowych dodatków, zdarzało się trafić okazję. Taką okazją
był już dość leciwy, ale ciągle bardzo użyteczny PowerBook 165. W domu miałem już
własnego PowerMaca (w obudowie od PC,
ale to inna historia) i bardzo chciałem mieć
dodatkowy komputer przenośny. Znów zorganizowałem wyprzedaż, której ofiarą padł między innymi mój pierwszy Mac, czyli Macintosh
SE HD wspominany z rozrzewnieniem do dziś.
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PowerBook 165 był oparty na procesorze Motoroli 68030 taktowanym zegarem 33 MHz
z pełną 32–bitową magistralą. Wyświetlacz
miał rozdzielczość 640x400 pikseli i pokazywał 16 odcieni szarości. Pamięć standardową
4 MB można było rozbudować do 14 MB, czego
udało mi się dokonać po dokupieniu specjalnego modułu. Dysk 2,5” SCSI miał pojemność
80 MB. Była też stacja dyskietek i komplet
portów, czyli SCSI, Port Modemu, Port Drukarki, ADB (do zewnętrznej klawiatury czy myszki). Największym mankamentem był pasywny
wyświetlacz. Skutkowało to smugami i artefaktami na ekranie, ale takie były wtedy czasy.
Jako komputer uzupełniający dobrze nadawał się do pisania, prostych prac graficznych
we FreeHand (zajmowałem się wtedy poligrafią) oraz jako komputer do zgrywania zdjęć
z aparatu cyfrowego QuickTake 150, a potem
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AGFA. Z PowerMakiem łączyłem się za pomocą opisywanego dwa numery wcześniej LocalTalk.

... za jednym zamachem
stałem się użytkownikiem
znacznie szybszego
komputera i do tego
przenośnego. Ekran
800x600 wyświetlał tysiące
kolorów (16 bit.), dodatkowo
używałem zewnętrznego
monitora, pracując na dwóch
wyświetlaczach. Na tym to też
komputerze zainstalowałem
pierwszą publiczną betę
systemu Mac OS X.
W 1999 roku nadszedł moment, gdy notebook
stał się moim głównym komputerem. Nadal
używałem już mocno podstarzałego PowerMaca 6100 z procesorem Power PC 601 taktowanym zwiększonym z 66 do 80 MHz zegarem,
ale panowały już znacznie doskonalsze komputery z Power PC G3. I kolejny raz pojawiła
się okazja. Znajomy handlarz notebookami
przyszedł pochwalić się nowymi zdobyczami.
Były to dwa PowerBooki G3 „Wall street”. Jeden miał w zestawie stację dyskietek, drugi
napęd optyczny. I kolejny raz musiałem stanąć na głowie, aby zdobyć niemałe pieniądze
(pamiętam, że coś koło 7000 zł), aby kupić jednego z nich. Tym razem pozbyłem się między
innymi streamera DAT, a na jednego ze wspomnianych PowerBooków znalazłem klienta,
ku zadowoleniu wszystkich stron, i wiązaną
transakcję udało się sfinalizować.

PowerBook miał mocny procesor Power PC G3
taktowany zegarem 233 MHz. Udało mi się
rozbudować mu pamięć do 192 MB, a dysk
2 GB (już IDE) i tak był większy niż w moim
poprzednim komputerze stacjonarnym. Czyli za jednym zamachem stałem się użytkownikiem znacznie szybszego komputera i do tego
przenośnego. Ekran 800x600 wyświetlał tysiące kolorów (16 bit.), dodatkowo używałem
zewnętrznego monitora, pracując na dwóch
wyświetlaczach. Na tym to też komputerze zainstalowałem pierwszą publiczną betę systemu Mac OS X.
I tak rzeczywistość przerosła marzenia. Marzył
mi się przenośny sprzęt, ale jako uzupełnienie
czy dodatek, a stał się głównym narzędziem
dla mnie i prawdopodobnie dla większości
z Was.
Ilustracje: Wikipedia i archiwum Autora
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