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Mam wrażenie, że od rozpoczęcia wydawania MyApple Magazynu czas, podzielony na równe dwutygodniowe interwały, zaczął płynąć mi jeszcze szybciej.
Zwłaszcza wtedy kiedy coś się dzieje, a w ostatnich
dwóch tygodniach na brak atrakcji nie mogłem
narzekać, najpierw IFA w Berlinie, a potem konferencja Apple. Nie zamierzam się w tym miejscu
specjalnie rozpisywać o jednym i drugim - relację
z berlińskich targów i podsumowanie konferencji
znajdziecie na kolejnych stronach bieżącego numeru.
Oba wydarzenia, pełne premier nowych technologicznych gadżetów, bez których przecież w sumie
moglibyśmy się spokojnie obejść i bez których
przez lata się obywaliśmy, miały miejsce w czasie, kiedy Europa przeżywa największy chyba
kryzys związany z napływem uchodźców. Nie zamierzam wdawać się tutaj w dyskusje czy powinniśmy ich przyjmować, czy też nie, oraz jakie niesie
to za sobą zagrożenia (bo, że niesie to fakt, niezależnie od tego jaki pogląd mamy na cała sprawę). Zestawiając jedno i drugie widać wyraźnie, jak pełen
kontrastów jest nasz świat. My mieliśmy szczęście
znaleźć się mimo wszystko po tej lepszej stronie.

Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Nowości od Apple
Krystian Kozerawski



Dawno już z taką niecierpliwością nie czekałem na prezentację nowych produktów Apple. Tym razem firma miała wreszcie pokazać nowe generacje
nie jednego, a kilku produktów i tak właśnie się stało.
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Apple Watch
Kilka miesięcy po premierze swojego smart
zegarka i po przejściu pierwszej fali ekscytacji tym produktem Apple zaprezentowało
m.in. nowe warianty kolorystyczne modeli
sport z kopertą z anodowanego aluminium
w kolorze złotym lub różowo-złotym. I choć
jest to nadal to samo urządzenie, to jednak
takie rozszerzenie oferty z pewnością zwiększy zainteresowanie tym produktem.
Podoba mi się zwłaszcza nawiązanie współpracy z paryskim Hermèsem (znanym producentem różnego rodzaju dóbr luksusowych
i wyrobów ze skóry), czego efektem są naprawdę nietuzinkowe konfiguracje. Apple Watch
Hermès dostępny będzie w wersjach z trzema
różnymi skórzanymi paskami oraz specjalnymi stylizowanymi cyferblatami. Mi osobiście
najbardziej podoba się ten dwa razy owijany
wokół nadgarstka. Podejrzewam, że podobne
skórzane paski można kupić już teraz w sieci.
Ważne jednak, że obok niespecjalnie urodziwych złotych modeli z serii edition i stosunkowo zwyczajnych modeli stalowych i aluminiowych, w salonach firmowych czy butikach
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pojawi się zegarek, który naprawdę będzie
przykuwał wzrok.
To samo dotyczy modelu (PRODUCT)RED
z czerwonym sportowym paskiem, z którego sprzedaży część dochodów trafi na konta Światowej Fundacji na rzecz Walki z AIDS,
Gruźlicą i Malarią.
Wspomnieć wypada, że już za kilka dni,
bo 16 września, urządzenie to otrzyma nową
wersję systemu operacyjnego watchOS 2. Przyniesie ona m.in. możliwość instalacji na nim
natywnych aplikacji, korzystających m.in.
z mikrofonu, głośnika, odtwarzania wideo
czy czujników aktywności. Apple zaprezentowało kilka takich programów, m.in. aplikację
dla kamery GoPro, która zamienia zegarek
w wizjer, wyświetlając to, co widzi obiektyw.
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iPad Pro
O tym urządzeniu mówiło się już od mniej
więcej roku i właściwie do dnia prezentacji
nie było wiadomo, czy kiedykolwiek faktycznie trafi ono na rynek.

„To najpotężniejszy i najbardziej wydajny
iPad, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy”
Ekran iPada Pro jest niemal dwukrotnie większy od tego montowanego w iPadzie Air 2.
Jego szerokość równa jest wysokości ekranu ubiegłorocznego modelu. Zachowując
ten wymiar dobrano tak wysokość, by proporcje wynosiły 4:3, w efekcie przekątna ekranu
wynosi 12,9 cala.
Wielkość ekranu nowego urządzenia bardzo
łatwo sobie wyobrazić. Na ekranie nowego
iPada trzymanego poziomo zmieszczą się
dwie aplikacje, a okno jednej z nich będzie
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odpowiadać rozmiarowi ekranu trzymanego
pionowo klasycznego iPada.
Jego rozdzielczość wynosi 2732 x 2048
(w orientacji poziomej), co daje 5,6 miliona
pikseli - więcej niż w MacBooku Pro z 15-calowym ekranem Retina. Co ciekawe, Apple
zdecydowało się zastosować w nim zmienną częstotliwość odświeżania. Jej obniżenie
pozwoli zaoszczędzić energię zgromadzoną
w bateriach tego urządzenia. Na jednym pełnym naładowaniu iPad Pro będzie mógł pracować do 10 godzin.
Z pewnością duży ekran o przekątnej liczącej
12,9 cala świetnie sprawdzi się przy pisaniu
na klawiaturze ekranowej. Miałem okazję bawić się przez kilka dni Surfacem Pro Microsoftu
i pisanie na klawiaturze ekranowej było czystą przyjemnością. Jak przyznał Phil Schiller,
to z myślą o iPadzie Pro Apple wprowadziło
funkcje dzielenia ekranu pomiędzy dwie aktywne aplikacje i obrazu w obrazie (PIP).
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iPad Pro wyposażony został w cztery głośniki. Wydobywający się z nich dźwięk dostosowywany jest do orientacji iPada (poziomej
lub pionowej).
W urządzeniu znalazł się procesor A9X niemal dwukrotnie bardziej wydajny od układu
A8X, który stanowi serce iPada Air 2 i wprowadzonego właśnie, niemalże po cichu, iPada
mini 4. Podobnie rzecz się ma w przypadku
układu graficznego - jest on dwa razy szybszy
od tego, który znalazł się we wspomnianych
urządzeniach.
Zdaniem Apple, iPad Pro jest szybszy od 80%
przenośnych komputerów PC, jakie pojawiły
się na rynku w ostatnich sześciu miesiącach.
Jeśli chodzi o grafikę, iPad Pro bije już 90%
komputerów tego typu. Przykładem możliwości tego urządzenia jest jednoczesna edycja
trzech strumieni wideo w 4K w programie
iMovie.
Dla iPada Pro powstają już dedykowane aplikacje wykorzystujące jego możliwości. Apple
zaprezentowało m.in. AutoCad 360.
iPad Pro jest grubszy o 0,8 mm od iPada Air 2.
Jego grubość wynosi 6,9 mm (6,1 mm w przypadku iPada Air 2). Co ciekawe, jest jednak
cieńszy od pierwszego iPada, jaki pojawił się
na rynku 5 lat temu. Na pewno jednak nie będzie to urządzenie aż tak wygodne do trzymania w dłoniach, jak wspomniany już iPad Air 2
czy modele mini. Jest on najcięższym iPadem
z całej linii, stąd moim zdaniem jest to urządzenie raczej do trzymania na kolanach
lub po prostu na biurku. Sugerują to zresztą
przygotowane specjalnie dla niego akcesoria,
jak stylus Apple Pencil (czyli ołówek) i okładka z klawiaturą - Smart Keyboard.
Ta ostatnia po rozłożeniu służy także za podstawkę. Przypomina ona trochę akcesoria firmy Logitech, a dokładnie rozkładane w podobny sposób wyposażone w klawiaturę
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Bluetooth okładki. W przypadku Smart Keyboard komunikacja z klawiaturą odbywa się
za pomocą specjalnego magnetycznego złącza, zwanego Smart Connector.
Kiedy Steve Jobs prezentował w 2007 roku
pierwszego iPhone’a, wspomniał, że nie potrzeba do niego żadnego rysika, że najlepszym
narzędziem jest ludzki palec. Kolejne lata
w pewnym stopniu zweryfikowały jego opinię.
Na rynku znajdziemy masę różnego rodzaju
stylusów, od bardzo prostych (umieszczanych nawet w długopisach) po te skomplikowane, z czujnikami mierzącymi siłę nacisku.
Teraz twierdzenie Jobsa weryfikacji poddało
samo Apple, wprowadzając swój własny „ołówek” dla iPada Pro.
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Można oczywiście spierać się o to, czy tego
typu akcesorium jest potrzebne. Sama firma
daje do zrozumienia, że nie każdemu Apple
Pencil będzie potrzebny. iPad Pro nie będzie
z nim sprzedawany. Trzeba będzie dokupić go
osobno za cenę 99 dolarów. Myślę, że na taki
zakup zdecydują się tylko profesjonaliści,
którzy iPada Pro wykorzystywać będą jako tablet graficzny do pracy ze specjalną, przygotowaną dla tego właśnie urządzenia wersją
Photoshopa czy innego programu (Adobe zaprezentowało ich kilka).
Apple Pencil sam w sobie stanowi ciekawy
przykład dbałości Apple o wzornictwo. Urządzenie to wygląda faktycznie jak klasyczny
ołówek z gumką - pod jej imitacją umieszczono wtyczkę Lightning, za pomocą której akcesorium podłączane jest do iPada na czas
ładowania. Na drugim, zaostrzonym końcu,
który dotykać będzie ekranu, umieszczono czujniki stopnia nacisku i akcelerometry.
Dzięki temu za jego pomocą będzie można
pisać czy rysować na ekranie iPada Pro niemal jak na kartce papieru.

… widok ludzi z Microsoftu,
którzy prezentują,
a więc i zachwalają
konkurencyjne wobec Surface
Pro urządzenie, ma wymiar
pewnego symbolu. Co więcej,
nosili oni na nadgarstkach
zegarki Apple Watch,
w ich kieszeniach spoczywały
więc nie smartfony z Windows,
a właśnie iPhone’y.
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iPad Pro kontra Surface,
iWork kontra Office
Muszę przyznać, że iPad Pro z okładką wyposażoną w klawiaturę i stylusem przypomina
mi bardzo inne urządzenie tego typu - tablet
Microsoft Surface Pro, którym miałem okazję
się trochę pobawić w ubiegłym roku. Podejrzewam, że Apple z uwagą przyjrzało się temu
urządzeniu. Nie zdziwiło mnie też pojawienie
się na scenie podczas imprezy przedstawicieli Microsoftu, którzy zaprezentowali specjalne wersje aplikacji z pakietu Office dla tego
urządzenia. Widać tutaj wyraźnie zmianę
strategii kiedyś największego konkurenta Apple. Microsoft przegrał walkę o urządzenia
mobilne i najwyraźniej się z tym pogodził.
Firma stara się teraz dostarczać swoje usługi
i rozwiązania na wszystkie popularne platformy. iPad Pro z pewnością sprzeda się lepiej
niż tablety Surface, warto więc przekonać
jego przyszłych użytkowników, by kupili i zainstalowali na nim aplikacje z pakietu Office.
Można na to spojrzeć także z drugiej strony - Apple zaprezentowało iPada Pro z aplikacjami Microsoftu, nie pokazując na nim
swojego własnego pakietu biurowego iWork.
Może to świadczyć o tym, że firma z Cupertino zrozumiała, iż programy Pages, Numbers
i Keynote nie mają szans w starciu z Wordem,
Excelem i PowerPointem.
Mimo wszystko widok ludzi z Microsoftu, którzy prezentują, a więc i zachwalają konkurencyjne wobec Surface Pro urządzenie, ma wymiar pewnego symbolu. Co więcej, nosili oni
na nadgarstkach zegarki Apple Watch, a więc
w ich kieszeniach spoczywały nie smartfony
z Windows, a właśnie iPhone’y.
iPad Pro pojawi się w sprzedaży w listopadzie
i oferowany będzie w dwóch wersjach pojemnościowych: 32 GB (za 799 dolarów) i 128 GB
(za 949 dolarów), łączących się z internetem
jedynie przez WiFi. iPada Pro w wersji 128 GB
można będzie kupić także w wersji łączącej
się z internetem przez WiFi lub sieć komórkową. Trzeba będzie za niego zapłacić 1079 dolarów.
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Apple TV
- komputer dla domu
Pamiętam, że - kiedy pięć lat temu Steve Jobs
zaprezentował pierwszego iPada - pojawiły się głosy, iż zastąpi on komputer domowy,
na którym się gra, okazyjnie sprawdza pocztę,
przegląda strony www. Oglądając prezentację nowego Apple TV zrozumiałem, że prawdziwym komputerem dla gospodarstwa domowego jest właśnie to nieduże pudełko
z czarnego plastiku. Obecny i poprzednie
modele pozwalały jedynie oglądać filmy, programy, zdjęcia serwowane poprzez różnego
rodzaju kanały, ewentualnie korzystać z nich
jak z bezprzewodowego adaptera pozwalającego na wyświetlenie obrazu z urządzeń mobilnych Apple na telewizorze.
Nowe Apple TV jest zdecydowanie czymś więcej. To taki właśnie domowy komputer podłączony do różnego rodzaju usług, serwujący
nie tylko rozrywkę w postaci filmów czy pro-
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gramów telewizyjnych, ale służący także
jako źródło muzyki, konsola gier oraz internetowe centrum handlowe, w którym kupić
można będzie modne ciuchy czy zarezerwować hotel lub pokój gościnny np. w związku
z planowanym wyjazdem wakacyjnym.
Znajdą się oczywiście tacy, którzy zaprotestują
- jak można słuchać muzyki na telewizorze?!
Otóż można i wiele osób to robi. Telewizor
ma zdecydowanie lepszy dźwięk niż komputer czy wyposażony w cztery głośniki iPad
Pro. Co więcej, coraz popularniejsze stają się
tzw. soundbary, czyli specjalne panele z głośnikami, które stawia się przed lub pod telewizorem. Gdy dodać do tego naprawdę ładny interfejs nowego Apple TV czy specjalne
wygaszacze ekranu z filmami slow motion przeciętny użytkownik zyskuje domowe centrum muzyki.
Osobiście najbardziej cieszę się z możliwości instalowania programów i gier, a zwłaszcza tych ostatnich. Nie miałem dotąd konsoli
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i nie rozważałem zakupu żadnej konkretnej,
często jednak gram z synem na iPhonie,
którego obraz rzucany jest na ekran telewizora. Teraz z pewnością będzie to szybsze
i łatwiejsze. Nowe Apple TV to przecież urządzenie o możliwościach porównywalnych
z iPhone’em 6 i 6 Plus, a gry na te urządzenia
są naprawdę świetne. Nie są to oczywiście
pozycje typu Wiedźmin 3, ale nie każdy potrzebuje takiego stopnia realizmu.
Nowe Apple TV sprzedawane będzie w dwóch
wersjach pojemnościowych: 32 GB (za 149 dolarów) i 64 GB (za 199 dolarów). Apple zdecydowało się też ograniczyć wielkość instalowanych na tym urządzeniu aplikacji do 200 MB,
pozostała zawartość, np. grafiki gier, mają być
ładowane na bieżąco z sieci i będą przechowywane w pamięci urządzenia tylko przez krótki
czas. Moim zdaniem to świetne rozwiązanie.
Apple TV korzysta przecież ze stałego łącza w domu lub w biurze, a nie z mobilnego
dostępu z narzuconymi limitami transferu.
Gdyby nie te limity i zależność od sieci komórkowej, chętnie zobaczyłbym podobne
rozwiązanie w iPhonie i iPadzie.
Cieszy mnie także zapowiedź, że wiele gier
wydanych zostanie w wersji uniwersalnej.
Mam nadzieję, że aktualizacji do Apple TV
doczeka się dużo świetnych tytułów. Gra rozpoczęta na iPhonie będzie mogła być dokończona już na Apple TV.
Można się oczywiście spierać, czy pojawienie się gier dla Apple TV to nowość warta
uwagi, skoro można klonować ekran iPhone’a na telewizorze właśnie za pośrednictwem tego urządzenia. Z doświadczenia
wiem, że potrzeba do tego dobrego routera,
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a czasem nawet AirPort Time Capsule miewa czkawkę. W gry na Apple TV będzie można
grać za pomocą nowego pilota zdalnego sterowania, komunikującego się za pośrednictwem Bluetooth i wyposażonego w gładzik
oraz w akcelerometr i żyroskop. Można będzie
też podłączyć inne kontrolery gier. Zawsze też
będzie można użyć iPhone’a.
Pilot zdalnego sterowania wyposażony jest
także w mikrofon i pilot aktywujący Siri. Funkcja ta pozwala na sterowanie urządzeniem
i wyszukiwanie multimediów w naturalny
sposób - głosem, jeśli tylko mówi się w jednym z obsługiwanych języków.
Niestety nie doczekałem się rozwiązania jednego problemu - dostępności już raz kupionych filmów. Dotąd Apple żądało ode mnie
ponownej opłaty przy próbie wypożyczenia
filmu na Apple TV, który kupiłem i pobrałem
na mojego MacBooka Air. Czekam, aż Apple
wprowadzi identyczny system, jak w przypadku aplikacji i kupiony przeze mnie film na jednym urządzeniu będę mógł pobrać z iTunes
Store za darmo na innym. Niestety ani Tim
Cook, ani Eddy Cue o tym nie wspomnieli.
Nowe Apple TV pojawi się w sprzedaży
pod koniec października. To właśnie na premierę tego produktu czekam z niecierpliwością i nie ukrywam, że zamierzam go kupić.
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Nowe iPhone’y

gią 3D Touch. To właśnie ona była bohaterem
prezentacji nowych modeli.

Pewnym zaskoczeniem dla mnie było to,
że Apple zdecydowało się pokazać nowe iPhone’y na samym końcu. Być może taki wybór
podyktowany był faktem, że zwykle o urządzeniach tych wiadomo już niemal wszystko,
zanim firma faktycznie je pokaże. Nie inaczej
było tym razem. iPhone’y 6s i 6s Plus wyglądają niemal identycznie, jak 6 i 6 Plus, choć
są od nich minimalnie większe i cięższe.
Prawdą okazały się pogłoski o wprowadzeniu
nowego koloru do oferty - różowo-złotego oraz wyposażenie ich w ekrany z technolo-

Ekran w nowym iPhonie rozpoznaje różne
stopnie nacisku palca, reagując w odpowiedni sposób. 3D Touch to w pewnym stopniu odpowiednik prawego kliknięcia myszą.
Jest to także rozwinięcie zastosowanego
w zegarku Apple Watch i w gładzikach nowych MacBooków technologii Force Touch.
W każdym przypadku zwykle wywoływane jest
menu kontekstowe. Dzięki 3D Touch nawigacja po różnych elementach systemu i aplikacji staje się szybsza.
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Komputer zwykłego
użytkownika do pracy i dla
rozrywki nie musi wcale być
Makiem, Pecetem, może być
przystawką do telewizora,
tabletem, telefonem,
a kto wie czym jeszcze?
iPhone’y 6s i 6s Plus zostały wyposażone
w silnik taptyczny, dzięki czemu będą teraz
reagować - np. na dotyk - bardzo krótkimi wibracjami w podobny sposób, jak robi to zegarek Apple Watch.
Sprawdziły się też przewidywania dotyczące stopu aluminium, z którego wykonana
jest obudowa. Apple zastosowało specjalną odmianę mocniejszego stopu serii 7000.
Nietrudno się domyślić, że podyktowane
jest to ubiegłoroczną aferą „bendgate” związaną z wyginającymi się iPhone’ami 6 Plus.
Urządzenia wyposażone zostały w czytnik Touch ID drugiej generacji (z tą pierwszą czasem
bywały problemy) oraz w kamerę z matrycą
o rozdzielczości 12 megapikseli, pozwalającą na rejestrację filmów w rozdzielczości 4K.
Zwiększono też rozdzielczość matrycy przedniej kamery FaceTime do 5 megapikseli. Sercem nowych iPhone’ów jest procesor A9, który
ma być o 70% szybszy od tego, jaki znalazł się
w iPhone’ach 6 i 6 Plus oraz w najnowszej
generacji Apple TV.
Duże wrażenie robią też zdjęcia Life Photos.
Nowe iPhone’y przy okazji zrobienia zdjęcia
robią ich kilka i tworzą krótkie animacje, które odtwarzane są po mocniejszym przyciśnięciu palca na danej fotografii.
Zastanawiam się tylko, czy ekran z technologią 3D Touch, kamera o rozdzielczości 12 me-

gapikseli, animowane zdjęcia i szybszy procesor, szybsze LTE i WiFi, warte są wydania
kolejnych pieniędzy? Przed laty zmieniałem
iPhone’y co dwa lata. Później kolejne modele,
jak iPhone 5, 5s i 6, przynosiły naprawdę duże
nowości, które przekonywały mnie do przesiadki. Tym razem jednak mam co do tego wątpliwości. Mam jeszcze chwilę, by się nad tym
zastanowić.

Ku przyszłości
Ostatnia prezentacja nowych produktów pokazała, gdzie leży największe pole zainteresowań Apple i na jakich produktach firma
skupia swoją uwagę. Są to cały czas różnego
rodzaju urządzenia mobilne i dla domu. Komputery Mac, z wyjątkiem nowych 12-calowych
MacBooków, którym moim zdaniem bliżej
jest do iPadów, to jakby zupełnie oddzielna
branża. Czasem mam wrażenie, że Apple traktuje je już przede wszystkim jako narzędzia np.
do tworzenia aplikacji właśnie dla iPhone’ów,
iPadów, zegarków Apple Watch i obecnie
już także dla Apple TV. Wydaje mi się, że Apple będzie szło właśnie w tę stronę. Komputer
zwykłego użytkownika do pracy i dla rozrywki
nie musi wcale być Makiem, Pecetem, może
być przystawką do telewizora, tabletem, telefonem, a kto wie czym jeszcze?
Na zakończenie warto zwrócić uwagę na kolejność prezentowanych na imprezie urządzeń. Firma zaczęła od omawiania nowych
wariantów Apple Watcha, było to jednak tylko krótkie wprowadzenie. Zaraz potem Apple
pokazało iPada Pro i to właśnie ta część mogła być dla Apple najważniejsza. Dlaczego?
Od dłuższego czasu sprzedaż iPadów, jak i innych tabletów, wyraźnie spada. Większy, bardziej wydajny model ma znowu wzbudzić zainteresowanie tymi produktami. Czy jednak
Apple uda się to, co nie udało się Microsoftowi z tabletem Surface? Mam co do tego duże
wątpliwości.
Ilustracje: materiały Apple
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IFA 2015 okiem MacKozera
Krystian Kozerawski



Jak co roku we wrześniu odbyły się w Berlinie największe i jedne z najstarszych w Europie targów elektroniki konsumenckiej IFA. Poza producentami
pralek, lodówek i szeroko rozumianego sprzętu AGD i RTV masowo wystawiają się na nich producenci komputerów i szerokiej gamy urządzeń mobilnych, akcesoriów do nich oraz oprogramowania i usług. Mowa zarówno
o małych, jak i dużych graczach. I choć na targach ogromne przestrzenie
wystawowe zajmują takie firmy, jak: Samsung, Acer, Lenovo, Sony, LG itp.,
to jednak użytkownicy urządzeń Apple znajdą tam również wiele ciekawych
produktów skierowanych właśnie do nich.
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W tym roku postanowiłem skupić się wyłącznie na tych, które zrobiły na mnie wrażenie.
Nie widzę sensu pisania o pokazanych niedawno lub bezpośrednio na targach różnych
modelach telefonów czy tabletów z Androidem (wspomnę może tylko, że na targach
swój smartfon zaprezentowała firma Marshall - trochę mi szkoda, że logo tej legendarnej marki wzmacniaczy gitarowych pojawia się na smartfonach) i komputerów
PC. Zwłaszcza że większość z firm ściga się
tak naprawdę tylko na specyfikacje techniczne lub rewolucyjne w ich mniemaniu usprawnienia, które niespecjalnie znajdują zastosowanie, jak na przykład zakrzywiony po bokach
ekran w smartfonach Samsunga czy 5,5-calowy ekran o absurdalnej rozdzielczości 4K
w smartfonie Sony Xperia Z5 Premium. Sony
powinno zainwestować w lepsze wzornictwo
tych urządzeń, a nie w ekrany o takiej rozdzielczości.
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Apple Watch
i inne smart zegarki
Jak zwykle już na IFA wystawiały się setki producentów etui i pancerzy ochronnych
do urządzeń mobilnych, producentów słuchawek i głośników czy power banków, czyli swego rodzaju technologiczna drobnica.
W tym roku na targach pojawiła się nowa
kategoria tego typu produktów - akcesoria
dla zegarka Apple Watch. W znajdującej się
przy głównym wejściu do kompleksu Berlin
Messe strefie iZone wystawiało się całkiem
sporo producentów pasków do zegarków Apple Watch, a także różnego rodzaju obudów
czy nawet pancerzy ochronnych. Te ostatnie prezentowała firma Griffin Technology
oraz firma Lunatik. Wrażenie zrobiły na mnie
zwłaszcza produkty tej drugiej - wyposażone
we własne paski, potężne obudowy wykona-
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ne ze stali lub tworzywa sztucznego. Wachlarz
oferty producentów tego typu akcesoriów był
bardzo szeroki - od wspomnianych już konstrukcji, wartych mniejszej lub większej uwagi, po pstrokaciznę rodem chyba z najgorszego koszmaru Jonathana Ive’a.
Jeden z chińskich wystawców - firma Adition
- prezentował na IFA jedną z pierwszych zewnętrznych baterii do zegarka Apple Watch,
wyposażoną w ładowarkę indukcyjną, niemal
identyczną jak ta od Apple. Było też sporo różnego rodzaju podstawek do ładowania Apple
Watcha. W Berlinie mogłem m.in. przyjrzeć się
z bliska wykonanym w całości z aluminium
podstawkom TimeStand od firmy Just Mobile.
Co ciekawe, choć na IFA od kilku lat swoje smart zegarki prezentują m.in. Samsung,
Motorola, Sony czy LG, to nie spotkałem się
z akcesoriami dla urządzeń tych marek. Jeśli wierzyć różnej maści analitykom, liczba
sprzedanych zegarków Apple przekroczyła już
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3 miliony, co niemal na pewno przyczyni się
do dynamicznego rozwoju rynku akcesoriów
dla tego urządzenia.
Oficjalnie Apple Watcha na targach nie było,
były jednak za to nowe modele smart zegarków innych producentów. Drugą generację
Moto 360 zaprezentowała Motorola. Zegarek, który oficjalną premierę miał 2 września
(a więc na kilka dni przed rozpoczęciem IFA),
przeszedł wyraźny face lifting. Najbardziej
rzuca się w oczy przesunięty przycisk boczny, który wcześniej znajdował się centralnie
na godzinie trzeciej. W drugiej generacji powędrował lekko w górę i obecnie znajduje się
na godzinie drugiej. Zmieniono też mocowanie paska, który teraz będzie można wymienić. Widać też wyraźnie, że w swojej strategii
dotyczącej tego produktu Lenovo - którego
marką jest Motorola - inspirowało się Apple. Zegarek dostępny jest bowiem w dwóch
rozmiarach: 46 i 42 mm. Trudno mi ocenić,
czy można w tym wypadku mówić o wersji
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męskiej i damskiej. Wydaje mi się, że wybór
rozmiaru to raczej kwestia gustu nabywców
tego urządzenia. Zegarek działa pod kontrolą systemu Android Wear, na który niestety
w dalszym ciągu nie ma zbyt wielu programów. Być może niedawne udostępnienie
przez Google aplikacji dla iPhone’a, pozwalającej na połączenie tych urządzeń, zmieni
ten stan rzeczy. Na tym polu Motorola będzie
jednak miała ogromną konkurencję w postaci Apple Watcha.

Samsung, choć mocno
związany z Google
za sprawą systemu Android
instalowanego w niemal
wszystkich jego smartfonach,
na polu smart zegarków
postanowił pójść w pewnym
stopniu na wojnę z firmą
z Mountain View. Gear S2
to kolejna konstrukcja,
która działa pod kontrolą
systemu Tizen.
Swój nowy zegarek zaprezentował także Samsung. Muszę pochwalić tego południowokoreańskiego producenta za jedno. Wreszcie jego zegarek wygląda dobrze. Nie jest
to może arcydzieło wzornictwa (nie jest nim
też Apple Watch), ale faktycznie można go nosić bez wstydu. Urządzenie dostępne jest
w dwóch wersjach, nowoczesnej oraz klasycznej, wyglądającej jak tradycyjny zegarek
ze skórzanym, wymienialnym paskiem. Samsung, choć mocno związany z Google za sprawą systemu Android instalowanego w niemal
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Nie do końca przekonuje
mnie sposób poruszania się
w menu dostępnych aplikacji.
Aby dostać się do tych
znajdujących się na końcu
listy, trzeba kilka razy stuknąć
w odpowiednią ikonę
i pokręcić obręczą.
wszystkich jego smartfonach, na polu smart
zegarków postanowił pójść w pewnym stopniu na wojnę z firmą z Mountain View. Gear S2
to kolejna konstrukcja, która działa pod kontrolą systemu Tizen.
Przy stoisku z Gear S2 spędziłem ponad godzinę, bawiąc się tym urządzeniem. Nie do końca przekonuje mnie ruchoma obręcz wokół
ekranu, za pomocą której można nawigować
w menu i poszczególnych aplikacjach w podobny sposób, jak za pomocą koronki w Apple
Watchu. Z pewnością jest to rozwiązanie oryginalne i może znaleźć swoich zwolenników.
Niestety - w przeciwieństwie do koronki w zegarku od Apple - ruchoma obręcz nie posiada
funkcji dodatkowego przycisku „wstecz”. Gear
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S2 wyposażony jest w dwa fizyczne przyciski,
z których jeden ma właśnie takie działanie.
Oczywiście Gear S2 posiada ekran dotykowy, pozwalający na nawigację po niektórych
elementach systemu za pomocą gestów.
Nie do końca przekonuje mnie też sposób
poruszania się w menu dostępnych aplikacji. Ich okrągłe ikony, przypominające trochę
te znane z zegarka Apple, ułożone są w okręgu na poszczególnych stronach. Aby dostać
się do tych znajdujących się na końcu listy,
trzeba kilka razy stuknąć w odpowiednią ikonę i pokręcić obręczą. Można oczywiście wykorzystać w tym celu tylko obręcz, w tym jednak wypadku długie kręcenie tarczą zaczyna
być irytujące.
Sam system, przynajmniej podczas mojej zabawy tym zegarkiem, działał szybko, nie zauważyłem żadnych przycięć. Na plus oceniam
szybkość ładowania samych programów. Widać, że zostały napisane dla tego konkretnie
urządzenia. W przypadku zegarka Apple Watch
będzie to możliwe już niedługo wraz z wprowadzeniem systemu watchOS 2. Pozostaje też
pytanie, ile aplikacji powstanie na nowy zegarek Samsunga.
Zdecydowanie mniej rozbudowany jest zegarek Moment, prezentowany przez firmę Runtastic. W tym przypadku mamy do czynienia
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z klasyczną konstrukcją. Na tarczy zegarka
znalazła się dodatkowa wskazówka, pokazująca stopień realizacji założonego celu aktywności fizycznej. Nie jest to pomysł nowy,
w roku ubiegłym niemal identyczne rozwiązanie zaprezentowała firma Withings. Oczywiście Runtastic Moment sam mierzy tę aktywność, łącząc klasyczny zegarek, w którym
baterię zmienia się raz na pół roku, z fitnessową opaską. Urządzenie dostępne jest
w różnych wariantach wzorniczych, od bardziej klasycznych po zdecydowanie nowoczesne czy młodzieżowe, i współpracuje zarówno
z urządzeniami z iOS, jak i z systemem Android. W przeciwieństwie do zegarka Withings
Activité, Runtastic Moment współpracować
ma tylko z dedykowaną aplikacją Runtastic
Me.

W każdym z ogniw ukryto
jednak małą baterię.
Wszystkie one zasilają
znajdujący się w zapięciu
układ czujników fitness,
komunikujący się
ze smartfonem za pomocą
Bluetooth. Stworzona
w Japonii bransoleta pasować
ma właściwie do dowolnego
zegarka.
Kończąc temat zegarków prezentowanych
na tegorocznych targach IFA, nie mogę
nie wspomnieć o bardzo ciekawej konstrukcji
stalowej bransoletki Wena, której patronuje
firma Sony. Jeśli chodzi o wygląd, jest to tradycyjna bransoleta do zegarka na rękę.
W każdym z ogniw ukryto jednak małą ba-
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terię. Wszystkie one zasilają znajdujący się
w zapięciu układ czujników fitness, komunikujący się ze smartfonem za pomocą Bluetooth. Stworzona w Japonii bransoleta pasować ma właściwie do dowolnego zegarka.
Jak przyznają jej twórcy, starają się oni nawiązać współpracę z producentami zegarków znanych marek. Zbierają też środki na jej
masową produkcję na stworzonej jakiś czas
temu przez Sony platformie First Flight. Moim
zdaniem to świetne rozwiązanie dla osób,
które nie chcą rozstawać się z tradycyjnym
zegarkiem i których nie przekonują nawet
konstrukcje Withings i Runtastic.

Wszystko inne
Przemierzając kilometry sal wystawowych,
szukałem przede wszystkim ciekawych produktów, które wnoszą coś nowego do już istniejących rozwiązań. Nie są powielaniem
istniejącego już pomysłu, jego kopią zapakowaną w jeszcze bardziej fikuśną obudowę.
Takim rozwiązaniem, które wnosi coś nowego
do stosunkowo nudnej już kategorii głośników dla urządzeń mobilnych, jest Triby - przymocowywany do lodówki za pomocą magnesu głośnik, łączący się z domową siecią WiFi
i pozwalający na odtwarzanie list ze Spotify
oraz odczytywanie wiadomości wysyłanych
do niego z aplikacji dla iPhone’a. Przyznaję,
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że kiedy zobaczyłem go na stoisku, pomyślałem, że to kolejny, jeden z tysiąca głośników bezprzewodowych, których producenci
starają się przyciągać użytkowników przede
wszystkim wyglądem (co ciekawe, jak przyznają niektórzy wystawcy, wielu kupujących
tego typu urządzenia kieruje się nie jakością
dźwięku, ale właśnie tym, jak wygląda dane
urządzenie). Triby nie jest na pewno sprzętem do delektowania się muzyką. Ma raczej
zastąpić kuchenne radio i spełniać rolę rodzinnego komunikatora. Można oczywiście
wysyłać wiadomości iMessage, przesyłać
maile, można jednak także narysować coś
lub napisać wiadomość, która pojawi się na
ekranie tego głośnika.

Zamiast przepisywać
specjalny kod z SMS-a,
wystarczy włożyć w gniazdo
USB niewielki klucz o nazwie
Yubico Edge. Implementacja
tego systemu ma być banalnie
prosta.
Ciekawe rozwiązanie zaprezentowała firma
SteelMate, łącząca rynki urządzeń mobilnych
i motoryzacyjny. Cztery wkręcane w wentyle
czujniki ciśnienia w oponach wysyłają informacje o aktualnym jego poziomie do specjalnego huba umieszczanego w gnieździe zasilania w samochodzie, a następnie dane te
przesyłane są na iPhone’a. Produkt ten może
zainteresować użytkowników starszych samochodów, które nie były fabrycznie wyposażone w tego typu czujniki.
Moją uwagę zwróciły także specjalne klucze
USB do sprzętowej weryfikacji przy logowaniu się do serwisów webowych np. do Google
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(które wspiera już to rozwiązanie). Zamiast
przepisywać specjalny kod z SMS-a, wystarczy
włożyć w gniazdo USB niewielki klucz o nazwie Yubico Edge. Implementacja tego systemu ma być banalnie prosta. Wystarczy
na serwerze zainstalować odpowiednie oprogramowanie.
Na tegorocznych targach IFA mogłem się także
z bliska przyjrzeć i pobawić się Palette - specjalnym zestawem kostek z potencjometrami,
pozwalającymi na sterowanie różnymi parametrami funkcji w aplikacjach dla Mac m.in.
w Photoshopie. Kostki można łączyć niemal
dowolnie, tworząc w ten sposób najbardziej
wygodne dla użytkownika ich układy. Zabawa
nimi przypominała mi trochę pracę w studio
nagraniowym, gdzie nawet stoły cyfrowe wyposażone są nadal w tzw. „heble”.
To oczywiście tylko kilka z dziesiątków tysięcy produktów wystawianych na tegorocznych
targach IFA. Jestem przekonany, że opinii
o tym, co warto na nich zobaczyć, jest tyle,
co odwiedzających tę imprezę. Osobiście wydaje mi się, że tegoroczne targi IFA były ciekawsze od poprzednich. Ja przynajmniej
znalazłem na nich więcej interesujących produktów niż w latach ubiegłych.
Ilustracje: archiwum Autora i materiały producentów
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Gadżety

Apple CarPlay wreszcie nad Wisłą
Rafał Pawłowski



Tego artykułu być może nie wypada zacząć od dobrej rady: „Planujesz zakup
auta, a jesteś właścicielem iPhone’a? Wstrzymaj się jeszcze chwilę!” Trudno
jednak tak nie uczynić, bowiem po co najmniej rocznej czkawce i opóźnieniach można już chyba powoli stwierdzić, że producentom udało się wreszcie zaimplementować usługę w swoich samochodach.
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Niektóre auta można zamówić
już dziś, ale i tak sama
funkcja pełnej integracji
pojazdu z iPhone’em zostanie
aktywowana na początku 2016
roku.
Oczywiście możemy spierać się, czyją winą
był ów poślizg - gdyż oficjalnie CarPlay został
zaprezentowany na początku 2014 roku - jednak branża moto winnego upatruje w firmie
z Cupertino, która podobno odgórnie i bezwarunkowo narzuciła specyfikację techniczną, której nikt nie zdążył na czas zintegrować
z własnymi rozwiązaniami.
Problemy jednak zostały przezwyciężone, a Polacy już mogą zamawiać CarPlay
do swoich aut. Oczywiście nie do wszystkich
i nie od razu. Niektóre auta można zamówić
już dziś, ale i tak sama funkcja pełnej integracji pojazdu z iPhone’em zostanie aktywowana na początku 2016 roku. Ale nic to - jeśli
plotki okażą się prawdą, to w grudniu czeka
nas długo oczekiwana premiera w pełni polskiego asystenta głosowego Siri - a to oznacza, że CarPlay będzie w Polsce pełnowartościowym produktem. Będziemy mogli odłożyć
smartfona pod podłokietnik i cieszyć się…
jazdą oczywiście.

Czym jest CarPlay?
Gdy iPhone połączy się z pojazdem za pośrednictwem CarPlay, takie czynności, jak dostęp
do kontaktów, nawiązywanie połączeń, oddzwanianie i odsłuchiwanie poczty głosowej,
można łatwo realizować z pomocą Siri. Jeśli
nadejdzie wiadomość lub powiadomienie,
dzięki Siri i obsłudze głosowej kierowca będzie mógł zareagować bez odrywania wzroku od drogi, na przykład polecić odczytanie

wiadomości na głos, podyktować odpowiedź
lub po prostu zadzwonić. Dzięki CarPlay kierowca będzie miał łatwy dostęp do swojej kolekcji muzyki, podcastów oraz audiobooków
i oczywiście usługi Apple Music. Będzie można wygodnie nawigować po multimediach
za pośrednictwem systemu samochodowego
albo po prostu poprosić Siri o zagranie tego,
co chce się usłyszeć. To naprawdę ułatwi życie.

Jak to wygląda dziś?
Na dzień dzisiejszy Apple CarPlay możemy zamówić do aut klasy premium - do Volvo XC90
(koszt ok. 2100 zł), a także nowego Audi A4
Limousine i A4 Avant (koszt 4330 zł). System
Apple oferuje też Mercedes - w mniejszych
modelach klasy A i GLA taka przyjemność
to wydatek 1472 zł, w zestawie dostajemy też
system Mirrorlink. Niespodzianką jest brak
systemu CarPlay w autach BMW - ani jeden
model na rok modelowy 2016 nie będzie go
oferował. Bawarczycy wciąż nie wiedzą, jak
pogodzić jego funkcjonowanie z własnym,
autorskim.
Ciekawostką jest… Skoda Fabia. Firma za bardzo z tym się nie afiszuje, ale jeśli zerkniemy
do konfiguratora, to dopłacając kwotę 2000 zł
otrzymamy 5-calowy ekran dotykowy, wejście
na karty SD i USB a także… „łączność z Apple”.
I to właściwie tyle. Na dziś to cała lista. W 2016
roku CarPlay pojawi się również w autach
Opla - modelach Zafira, Karl, Corsa i Astra.
Podobnie ma być z Volkswagenem. Listę zamyka nowy Mitsubishi Pajero. Ceny nie są
jeszcze znane.
Lista aut kompatybilnych z Apple CarPlay będzie z pewnością zwiększać się w przyszłym
roku. Jeśli więc możecie czekać w zakupem
nowego auta - czekajcie, bo będzie warto.
Ilustracja: na podstawie materiałów Apple
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Dajcie mi autonomiczny samochód
Jacek Zięba



Jechałem w czasie weekendu samochodem z Gliwic do Gdańska. Gdy monotonia autostrady A1, ból pleców i irytacja na innych kierowców zaczęły
mi się już dawać we znaki, pomyślałem o projekcie Titan od Apple. Po przeanalizowaniu przeze mnie wszystkich aspektów pojazdu autonomicznego
pojawiła się w mojej głowie jednoznaczna refleksja - tak bardzo bym chciał
mieć takiego samoprowadzącego się Apple Cara!
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Lubię jeździć samochodem, ale w niektórych
przypadkach nie sprawia mi to przyjemności.
Gdy w godzinach szczytu muszę podjechać
do centrum dużego miasta, to odpalam silnik auta bez entuzjazmu. Jedynka, dwójka,
hamulec, jedynka, dwójka, hamulec... Daleko
takiej jeździe do przyjemności, a komunikacja miejska nie jawi mi się jako ciekawsza alternatywa. W naszym klimacie skuter również
nie jest najlepszym rozwiązaniem.

W ciągu sześciu lat samochód
Google przejechał trzy miliony
kilometrów i uczestniczył
w czternastu kolizjach. Żadna
nie wynikała z jego winy...
Bardzo cieszy mnie rozwijająca się sieć dróg
w Polsce. Zjeżdżam niedaleko domu na A4,
stamtąd po kilku kilometrach na A1 i tak dojeżdżam prawie do Częstochowy. Potem sielanka się kończy, muszę przebrnąć przez miasto trasą wzdłuż Jasnej Góry, następnie Łódź
i znowu mogę mknąć na północ w stronę Trójmiasta.
Trasa, owszem, ładna - dwa pasy, a momentami trzy. Widoki całkiem przyjemne, tempomat na 140 km/h włączony (no, mniej więcej),
a mnie dopada znużenie, bo ja za tą kierownicą w zasadzie niczego nie robię. Czasem wyprzedzę, czasem przepuszczę na lewym pasie
i to by było wszystko. Mógłbym łamać przepisy, wyprzedzać jak szalony, ale wiozę rodzinę
i nie będę tego robił. Nie mogę się też odwrócić i poczytać książki, bo ktoś tę kierownicę trzymać jednak musi. No właśnie, a gdyby
tak nie musiał?
Są momenty, w których chciałbym włączyć autopilota. Położyć fotel, zamknąć oczy i jedynie
zerkać, czy wszystko jest w porządku. Nie chcę

podróżować autobusem czy samolotem, które też mi to umożliwiają. Chcę samochód,
któremu mogę oddać władzę, a gdy najdzie
mnie ochota, chwycić za kierownicę. W miastach i na autostradach wynikną z użycia takich pojazdów same plusy.

Jak twierdzi Larry Page, autonomiczne samochody potrafią aż o 90% lepiej od człowieka
zagospodarować przestrzeń na drogach. Skutek - zmniejszą się korki w miastach. Co więcej, ich użycie poprawi bezpieczeństwo nasze
i innych uczestników ruchu drogowego. Wszak
system laserów oraz czujników w takich pojazdach zareaguje szybciej niż my na dziecko
wybiegające na jezdnię. W ciągu sześciu lat
samochód Google przejechał trzy miliony kilometrów i uczestniczył w czternastu kolizjach.
Żadna nie wynikała z jego winy, a jedenaście
z nich polegało na wjechaniu przez kierowcę
innego samochodu w tył tego pojazdu. Trzeba
przyznać, że to bardzo dobre statystyki.
Mercedes-Benz zaprezentował na targach
CES w styczniu tego roku pojazd o nazwie
F 015. Nie jest to nawet samochód koncepcyjny, a jedynie badawczy. Pokazuje jednak,
że autonomiczne samochody przyszłości
będą piękne, szybkie, ekologiczne, wygodne i bezpieczne. Nikt nie chce zabierać nam
kierownicy - ona zostanie. Pojawi się jednak
nowa funkcja, która odmieni oblicze motoryzacji szybciej, niż nam się wydaje.
Ilustracje: materiały firm Daimler i Google
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Super sprzęt od Apple

znakomite oprogramowanie i... tragiczne usługi sieciowe


Michał Maslowski

Odkąd w 2008 roku przesiadłem się na Maki, a kilka lat później kupiłem
swojego pierwszego iPhone’a, wiem, że dokonałem słusznego wyboru. Apple robi najlepszy sprzęt na świecie. Wiadomo, każdemu zdarzają się wpadki, na przykład ja sam wymieniałem na gwarancji już iPada i iPhone’a. Mimo
to wciąż uważam, że na tle konkurencji firma ta wypada nadzwyczaj dobrze.
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Najlepszy sprzęt
Najlepszy telefon na świecie to bez dwóch
zdań iPhone. Tablet? To oczywiście iPad. Komputer? Do wyboru, do koloru. MacBook Pro,
MacBook czy też MacBook Air. A może stacjonarny iMac? Każdy, kto dłuższą chwilę obcuje
ze sprzętem od Apple, wie, że został on zaprojektowany i wykonany z najwyższą dbałością
oraz że jest niezwykle trwały i solidny. Każdy
też wie, że zrobić krok wstecz i przesiąść się
z powrotem na coś innego jest bardzo ciężko.

Najlepsze
oprogramowanie
To
wrażenie
potęgowane
jest
tym,
jak na sprzęcie Apple działa oprogramowanie od tej firmy. OS X to potęga. Wszystko funkcjonuje nadzwyczaj dobrze, płynnie,
tak jak to zostało wymyślone. Wygoda użytkowania tego oprogramowania, w połączeniu
z jakością sprzętu, nie znajduje porównania
w branży IT. iOS na urządzeniach mobilnych
to kolejny argument za tym, aby używać iPhone’a i iPada, a nie wybierać jakiś sprzęt z Androidem. Powiedzenie, że hardware i software w jednym ręku daje przewagę, jest w tym
przypadku nad wyraz prawdziwe.
Żebyśmy się dobrze rozumieli. To nie jest
sprzęt i oprogramowanie idealne. Każdy
z nas jest w stanie podać sporo przykładów,
że tu się jakiś program zawiesił, komuś się
system operacyjny rozsypał, komputer zaczął
mulić, iPhone się zepsuł, dysk twardy w komputerze odmówił posłuszeństwa itp. To tylko
fizyczne przedmioty oraz oprogramowanie
wytwarzane przez człowieka i mają prawo się
zepsuć. Jednakże w porównaniu ze sprzętem
od innych producentów ten od Apple działa
nad podziw dobrze.
Tyle pochwał, czas na łyżkę dziegciu w tej
beczce miodu. Sprzęt i oprogramowanie za-
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wsze było tym, co ciągnęło mnie w stronę
produktów tej firmy. Niestety Apple ma także
w ofercie usługi sieciowe.

Pechowe usługi sieciowe
Gdy zaczynałem swoją przygodę z komputerami Mac, na rynku istniała usługa MobileMe, która działała - delikatnie rzecz ujmując - niezbyt dobrze. Oferowała z grubsza to,
co dzisiaj daje iCloud: lokalizację urządzeń
iOS, pocztę w domenie me.com, synchronizację kontaktów i kalendarzy, galerię zdjęć
w chmurze Apple, usługę iDisk itp. Dobrze wymyślona usługa, tylko jej działanie pozostawiało wiele do życzenia. Synchronizacja poczty działała jak chciała, a wgranie czegokolwiek
naźiDisk wymagało cierpliwości rycerza Jedi
itd. Apple było w pełni świadome choroby
toczącej MobileMe. W internecie krąży słynna relacja opowiadająca o tym, jak to w 2008
roku Steve Jobs zebrał cały zespół odpowiedzialny za usługę, zrugał wszystkich, wymieniając po nazwisku menadżerów, oskarżył ich
o szarganie dobrego imienia Apple, a następnie zapytał: „Czy ktoś może mi powiedzieć,
co MobileMe powinno robić?”. Po uzyskaniu
prawidłowej odpowiedzi wybuchnął: „To dlaczego k…wa nie robi?!”. MobileMe miało nieustającą czkawkę, co skończyło się zamknięciem tej usługi w czerwcu 2012 roku.
Apple zastąpiło MobileMe niemalże bliźniaczą usługą iCloud. Steve Jobs wiedział,
że de facto następuje jedynie zmiana nazwy
i żartował podczas jej prezentacji w czerwcu
2011 r., wypowiadając słynne zdanie: „Dlaczego mielibyśmy im zaufać? To oni dostarczyli
nam MobileMe!”. Hasłem iCloud zostało zdanie: „po prostu działa” (ang. it just works).
Wszystko świetnie, tylko to nieprawda. iCloud
od początku działało różnie. Jedna z usług będąca częścią iCloud, czyli Core Data in iCloud,
pozwalająca deweloperom na przechowywanie ustawień aplikacji w chmurze, od począt-
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ku została poddana niezwykle silnej krytyce.
Deweloperzy woleli stawiać swoje chmury
niż polegać na iCloud. Do dzisiaj działanie tej
usługi pozostawia wiele do życzenia. Okresowo nie synchronizuje ona poczty, kalendarzy
czy też kontaktów. Edycja plików pozostawionych w iCloud Drive też nie należy do wygodnych czynności. Synchronizacja danych między różnymi urządzeniami kuleje i to bardzo.

Niedziałające iTunes Match
iTunes Match jest kolejną usługą, która z niewiadomych przyczyn potrafi przestać działać.
Tak po prostu, sama z siebie przestaje synchronizować pliki muzyczne między urządzeniami. Straszy użytkownika kodami błędów,
których wytłumaczenia nie można w żaden
sposób rozszyfrować. Okazuje się, że z takim problemem boryka się cała rzesza ludzi,
a wątek jemu poświęcony na stronach supportu Apple liczy kilkadziesiąt stron.

Dzisiaj wypożycz,
obejrzyj jutro
Ze świecą szukać tego, kto nie miał problemów z wypożyczaniem filmów w iTunes. Ileż
to razy zdarzyło mi się, że problem z buforowaniem filmu był tak duży, iż film wypożyczony wieczorem mogłem oglądać dopiero następnego dnia rano. Nie twierdzę, że zawsze
tak jest, ale często bywa tak, że przejrzenie
trailerów filmów, które Apple ma w ofercie,
jest karkołomnym wyzwaniem.

Czkawka Apple Music
A teraz pojawiła się kolejna usługa, której powodzenie już całkowicie zależy od sprawnie
działającej chmury danych, czyli Apple Music. Bez ciągłego, niezawodnego streamingu
ta usługa nie istnieje. Jest ona jak zwykle,
jak to u Apple, świetnie pomyślana. Napisa-
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łem w poprzednim numerze MyApple Magazynu wręcz hymn pochwalny na cześć Apple
Music. I byłaby ona taką najlepszą z dostępnych na rynku usługą streamowania muzyki pod jednym warunkiem - gdyby działała.
A niestety nie działa tak, jak należy. Regularnie zdarzają się przypadki, że muzyka nie gra,
biblioteka utworów nie synchronizuje się
prawidłowo między urządzeniami, że o takich
błahostkach jak to, iż jakieś utwory zupełnie
przypadkowo same „dopisują się” do różnych
playlist, nie wspomnę. Kompletnym natomiast niedbalstwem ze strony Apple jest fakt,
że listy utworów z sekcji Dla Ciebie w iTunes
na komputerze i w aplikacji Muzyka na iOS
potrafią mieć różne nazwy! Znowu - po krótkich poszukiwaniach - okazuje się, że problem jest powszechny, najprawdopodobniej
związany z jakimś błędem w iOS 8.4.1, a wątek
jemu poświęcony na stronach supportu Apple liczy kilkadziesiąt stron. Jest błąd, wszyscy
o nim wiedzą i nic się z tym nie dzieje. W tym
samym czasie, o ironio, infolinia Apple sugeruje wyzerowanie iPhone’a i sprawdzenie,
czy błąd nadal występuje. A tymczasem Google Music i Spotify, które wyrywkowo sprawdziłem, działają bez zarzutu.

Sprzęt tak, usługi nie
Coś w tym jest. Uwielbiam sprzęt Apple, uwielbiam oprogramowanie Apple, które działa
stacjonarnie. Ale gdy potrzebuję poczty, kalendarza, listy to-do, muzyki czy czegokolwiek
innego, czego działanie zależy od sprawnie
działającej chmury danych, to dużo częściej
rozglądam się za usługami konkurencji (głównie Google), bo wiem, że na te od Apple liczyć
nie mogę. Żaden przykład z ostatnich kilku lat
nie przekonuje mnie, że może być inaczej.

Ilustracja: Radek Szwarc
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W sortowni poczty
część 1 – Inbox od Google
Daniel Światły



Od wielu lat do obsługi poczty elektronicznej używam aplikacji systemowej
– Mail.app. Czasem jednak daję się skusić reklamie lub artykułom prasowym i instaluję alternatywne rozwiązania. Testuję, sprawdzam i najczęściej
przed upływem miesiąca usuwam je z dysku. Moja relacja z Mail.app trwa
już dekadę i zaczyna przypominać zgrane małżeństwo z długim stażem. Zauważamy swoje wady, ale radzimy sobie z problemami i dość zgodnie wiedziemy wspólne życie.
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Mógłbym w zasadzie napisać, cofając się pamięcią jeszcze do OS X 10.3 „Panther”, że Mail.
app towarzyszy mi wiernie w ewolucji. Spraw
życiowych, rodzinnych, zawodowych. Zainteresowań, a także spojrzenia na zagadnienia
efektywności i przyjemności pracy z komputerowym interfejsem. W ciągu tych lat zdążyłem
wyrobić sobie nawyki. Dobre i złe. Wdrożyłem
zasadę „Inbox Zero”, nauczyłem się archiwizować pocztę i sterować powiadomieniami. Tak
by trafiały do mnie informacje tylko o istotnych wiadomościach. Od czasu do czasu robię w skrzynkach porządek i używam do tego
iPhone’a lub iPada. Lubię mieć pocztę w odpowiednich folderach. A kiedy chcę odnieść
się do załączników lub treści zawartej w kilku e-mailach, siadam do komputera. Z reguły wieczorem. Oczywiście nie licząc sytuacji,
gdy muszę coś przesłać lub napisać w biegu.
Unikam tego, bo wówczas łatwo o pomyłkę,
ale lubię mieć komfort, że mobilna aplikacja
pocztowa spełni swoje zadanie, jeśli zajdzie
taka potrzeba.

Moją główną prywatną
skrzynką pocztową jest Gmail.
Podejmowałem próby
przeniesienia poczty w inne
miejsce, ale co tu ukrywać,
nie udało się. Pierwszy adres
tak wgryzł się w książki
adresowe znajomych,
że nie dało rady tego zmienić.
Dodam jeszcze jedną rzecz, dość istotną. Lubię e-maile i nie podzielam poglądu, że ta forma komunikacji jest stara, popsuta, nieefektywna i w ogóle do bani. Nie lubię natomiast
sprzątania lub dłubania, by wszystko działało
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jak trzeba. Dlatego właśnie od czasu do czasu udaję się na poszukiwania alternatywnych
aplikacji pocztowych. Nie mam większych
zastrzeżeń do Mail.app. Po prostu wszystko
sobie w tym programie trzeba poustawiać
i konfigurować. A mnie się nie chce. Dlatego,
kiedy twórcy innych aplikacji obiecują, że ich
programy zrobią to za mnie lub mają wbudowane dodatkowe, odpowiadające mi funkcje,
ochoczo zabieram się za testy.
Moją główną prywatną skrzynką pocztową
jest Gmail. Konto założyłem w początkach
działania tej usługi. Wtedy nie było sensownej alternatywy. Podejmowałem próby przeniesienia poczty w inne miejsce, ale co tu
ukrywać, nie udało się. Pierwszy adres tak
wgryzł się w książki adresowe znajomych,
że nie dało rady tego zmienić. Zaniechałem
kombinacji i postanowiłem korzystać z tego,
co Google ma do zaoferowania. A przyznać
trzeba, że ma sporo. Jest tylko jeden problem. Od paru lat firmy Google i Apple mocno ze sobą konkurują i prowadzą politykę
przeciągania użytkowników na swoją stronę
– do środka zamkniętego ekosystemu usług
i aplikacji. W rezultacie obsługa gmailowych
skrzynek pocztowych przez Mail.app nie jest
kompletna i pozostawia wiele do życzenia.
Z tym większym entuzjazmem zainstalowałem w telefonie Inbox. Założenia tej aplikacji
wyglądają bowiem nieźle. W sam raz dla leniucha i minimalisty.
Najbardziej dokuczliwy wydawał się brak
dedykowanej aplikacji dla OS X. Byłem jednak skłonny się z tym pogodzić. Chodziło mi
przede wszystkim o to, by Inbox wziął na siebie sortowanie e-maili i powiadamiał mnie
jedynie o tych istotnych. Zależało mi również
na dobrze i szybko działającej wyszukiwarce.
Niestety, znalezienie w Mail.app dawno zarchiwizowanej wiadomości trwa wieki. Nie zawsze też kończy się sukcesem.
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Podobno bardzo istotne jest pierwsze wrażenie. A to, jeśli chodzi o wyszukiwanie, miałem
doskonałe. Inbox bardzo szybko wyświetla
wątki pasujące do hasła, a w przypadku osoby pokazuje na samej górze kartę kontaktu.
Informacje podane są w atrakcyjnej wizualnie i czytelnej formie. Moim zdaniem wygląda
to lepiej niż w systemowych Kontaktach. Jeszcze ciekawiej karta kontaktu prezentuje się
w Inboksie otwartym w przeglądarce komputerowej – dodatkowo pokazywane są tytuły
ostatniej korespondencji z tą osobą. Kliknięcie otwiera jednak wątek w Gmailu, nie zaś
Inboksie. Dziwne to. Jest jeszcze dziwniej, kiedy skorzystamy z sugestii Google, by pocztę
Gmail otwierać domyślnie w interfejsie Inbox.
Wówczas kliknięcie w wątek na karcie kontaktu odeśle nas po prostu w krzaki. Pierwszy
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zgrzyt. Jak się później okazało, takich niedoróbek jest więcej. Odniosłem wrażenie, którego już do końca testów nie udało mi się
pozbyć – że Google wdraża swoje pomysły
bardzo powierzchownie. A po pewnym czasie
traci nimi zainteresowanie i nie poprawia irytujących szczegółów. W ten sposób integracja
usług jest tylko pozorna i powierzchowna.
Przyznam, że bardzo mi się podoba Material
Design. Aplikacje zaprojektowane według tej
filozofii są czytelne, estetyczne i proste w obsłudze. Inbox zrobił więc na mnie dobre wrażenie. Gorsze - gdy wysunąłem panel nawigacji. Podstawową zasadą działania Inboksa
jest automatyczne sortowanie przychodzącej poczty i grupowanie jej według kategorii.
Oprócz podstawowych – Odebrane, Odłożono



Aplikacje

i Gotowe, jest szereg tematycznych – Zakupy, Finanse, Oferty, Społeczności i Fora. Powiadomienia. Niski Priorytet. Sporo tych kategorii, od razu zacząłem się zastanawiać,
czy nie jest ich zbyt wiele i czy taki podział
odgórny ma sens.

Niestety, zaproponowana
przez Inbox skrzynka Podróże
uwzględnia jedynie bilety
lotnicze, a ja najczęściej
przemieszczam się pociągiem
lub autobusem. Dopisałem
więc domeny przewoźników,
z których korzystam i… nic.
Zakupy i Finanse – w porządku. W pierwszej
grupie Inbox pokazał kwity, faktury i potwierdzenia kont założonych w sklepach wysyłkowych. W Finansach korespondencję z banków.
Rozumiem pomysł, by sklepy i banki były osobno, ale jednak zakupy mają wpływ na budżet.
Tymczasem rachunków sklepowych Inbox
w grupie Finanse nie pokazał. Prawdopodobnie chodziło jednak o to, by te sprawy oddzielić, nie mam więc zastrzeżeń. Jest czytelnie.
Bardziej zastanowił mnie podział na Społeczności i Fora. Przecież fora są społecznościami.
A każdy email z informacją o nowej odpowiedzi w wątku to powiadomienie. Sprawdziłem
więc, co wylądowało w inboksowej grupie
o nazwie Powiadomienia. Wszystko. Kwity
sklepowe, informacje o stanie konta i... zawiadomienia o komentarzach do moich artykułów na MyApple. Co ciekawe, tych ostatnich
nie było ani w Społecznościach, ani w Forach.
Ściślej, w Forach nie było żadnego emaila.
Tylko komunikat, że tu w przyszłości znajdą
się wiadomości z list adresowych i grup dyskusyjnych.
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Informacje z Twittera, że ktoś zaczął mnie
obserwować, Inbox wrzucił do grup Powiadomienia i Niski priorytet. Ale e-maile o tym,
że dodałem film do YouTube, znalazły się
w Społecznościach, nie było ich w Powiadomieniach. W Powiadomieniach nie zobaczyłem też potwierdzeń tego, że na moje konto
PayPal zostały przesłane pieniądze. Te wiadomości Inbox umieścił w grupie Niski priorytet, ale nie ulokował ich w Finansach. Jednym
słowem – chaos.
Jest oczywiście możliwość dokonania korekt
w sortowaniu – Inbox zachęca, by przeciągać
e-maile do stosownej grupy i w ten sposób
nauczyć go, co i gdzie pasuje. Od razu jednak
nasuwa się pytanie, po co poświęcać czas,
skoro usługa miała to robić sama? Pozwolę sobie też na uwagę: jestem w pełni świadom, że zautomatyzowani wirtualni asystenci
są niedoskonali i trzeba im pomóc. Nie wymagam więc od nich zbyt wiele.
Sprawdziłem, czy mogę Inboksa ukierunkować. Najprościej byłoby wpisać zakres adresów, z których listy mają trafiać do poszczególnych kategorii. A tu zonk. Google dopuszcza
jedynie przeciąganie e-maili z jednej grupy
do drugiej. Skonfigurować ręcznie można tylko wyświetlanie powiadomień dla danej kategorii.
Skłonny byłem pozbyć się większości z proponowanych folderów i utworzyć swoje własne.
Pomyślałem, że i tak będę miał zysk: identyczne kategorie na wszystkich urządzeniach.
Rozwiążę tym samym jedno z najbardziej
dokuczliwych ograniczeń Mail.app – konfigurowalne inteligentne skrzynki są jedynie
w komputerowej wersji aplikacji. Na iOS trzeba się zadowolić kilkoma podstawowymi, narzuconymi domyślnie.
Zabrałem się do roboty. Często podróżuję,
utworzyłem więc kategorię Bilety. Niestety, zaproponowana przez Inbox skrzynka Podróże
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uwzględnia jedynie bilety lotnicze, a ja najczęściej przemieszczam się pociągiem lub autobusem. Dopisałem więc domeny przewoźników, z których korzystam i... nic. Pojawił się
komunikat, że dopiero przyszłe listy trafią
do tego folderu. W przeciwieństwie do domyślnych kategorii, indywidualnie stworzone
nie wyświetlają poczty, która została już zarchiwizowana.

Załączniki można otworzyć
w innych aplikacjach,
nie można zaś z innej aplikacji
przesłać ich do Inboksa.
O ile więc Gmail potrafi
prawie całkowicie zastąpić
Mail.app, to by pozostać
w ekosystemie Google
i korzystać z Inboksa, trzeba
mieć zainstalowane obydwie
te aplikacje. Nie wydaje mi się,
by miało to większy sens.
W grupie Zakupy mogę znaleźć stare faktury
z App Store, wystarczy przewinąć ekran. W dodanych przez mnie Biletach jest pusto. W podobnej skrzynce inteligentnej utworzonej
w komputerowym Mail.app archiwum biletów
wyświetla się bez problemu. Po co mi taki
folder ze starociami? Sprawdzam po pewnym
okresie, ile czasu poświęciłem danej sprawie
i wliczam podróże. Robię to w wolnych chwilach, na przykład po kilku miesiącach. Bilet
dawno jest już w archiwum, bo nie ma potrzeby, by widniał w bieżącej korespondencji.
Zresztą według reguły „Inbox Zero” nie powi-
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nien leżeć w aktualnościach dłużej niż to konieczne.
A skoro już jestem przy biletach i zasadzie
pustej skrzynki przychodzącej poczty... Trzymam w niej bilet do czasu podróży. Poproszony, otwieram Mail.app i wiem, że znajdę
go w grupie listów, którymi muszę się w najbliższym czasie zająć. Archiwizuję od razu
po przybyciu na miejsce. Gdy testowałem Inboksa, chciałem postąpić zgodnie z przyzwyczajeniem. W czasie kontroli biletów pociąg
znajdował się w miejscu o ograniczonym zasięgu sieci komórkowej. Nie jest to problemem, jeśli korzystam z Mail.app – pobrany
zawczasu załącznik z biletem w pdf jest dostępny. Inbox zaś nie wyświetli dokumentu
w trybie offline. Trzeba zawczasu skopiować
bilet do innej aplikacji, np. Documents by Readdle. Nie wiedziałem o tym. Na szczęście, testując Inboksa, nie zrezygnowałem z Mail.app
i miałem tam bilet gotowy do okazania. A Inbox oblał sprawdzian zwyczajnego użytkownika, który po prostu o takich sprawach nie
myśli. Bilet w e-mailu powinien oznaczać dosłownie bilet w e-mailu, a nie bilet w e-mailu
na serwerze pocztowym.
W przeciwieństwie do Gmaila – dedykowanej aplikacji do obsługi poczty Google, Inbox
nie współpracuje z systemem rozszerzeń dostępnym w iOS 8. Lub inaczej, współpracuje
w ograniczonym zakresie. Załączniki można
otworzyć w innych aplikacjach, nie można
zaś z innej aplikacji przesłać ich do Inboksa. O ile więc Gmail potrafi prawie całkowicie
zastąpić Mail.app, to by pozostać w ekosystemie Google i korzystać z Inboksa, trzeba mieć
zainstalowane obydwie te aplikacje. Nie wydaje mi się, by miało to większy sens. Zwłaszcza dla posiadaczy urządzeń z szesnastoma
gigabajtami pamięci. A takich jest najwięcej.
Muszę napisać też, co mi się w Inboksie podoba. O wyglądzie interfejsu już wspomniałem.
Choć mam do niego zastrzeżenia. Wysuwa-
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ny panel kategorii szybko traci przejrzystość,
zwłaszcza po dodaniu własnych grup. Według
filozofii Google pocztę należy archiwizować,
nie usuwać, trzeba się więc napukać w ekran
(lub naklikać), żeby list wywalić do kosza.
Tego też do końca nie umiem zrozumieć,
bo po co archiwizować dziesiątki powiadomień o komentarzach na Facebooku? Albo
o doraźnych promocjach Groupona? Takie
rzeczy się wyrzuca. Po prostu.
Jestem natomiast bez marudzenia przekonany do funkcji odkładania listów na później.
Lub na inną porę. Albo do momentu znalezienia się w innym miejscu. Kilka razy skorzystałem z tej funkcji. Na przykład odłożyłem
e-mail o treści „Zadzwoń, gdy dojedziesz i będziesz na dworcu”. Inbox wysłał w tej lokalizacji przypomnienie. Choć funkcja wymaga
działającego w tle raportowania o położeniu,
nie zauważyłem znaczącego wpływu na czas
pracy baterii.
Choć nie, jednak pomarudzę. Przypomnienie, że mam zająć się czymś w domu, pojawi
się na ekranie telefonu lub tabletu. Tymczasem w domu korzystam głównie z komputera,
przy biurku. Zwłaszcza że od roku się rozdziadowałem, odkąd mogę połączenia telefoniczne odbierać w laptopie. Najczęściej telefon
leży głęboko w torbie, podobnie iPad. Inbox
przypomni mi o różnych sprawach, ale ja tego
prędko nie zobaczę. Musiałbym mieć w komputerze uruchomioną przeglądarkę Chrome
i aktywną funkcję powiadomień z Google
Now. Ale nie mam, bo pracująca w tle Chrome
skraca czas pracy na baterii tak zauważalnie,
że nie sposób tego zaakceptować.
Przydałby się elegancko działający mechanizm wiadomości popychanych na wzór zastosowanego w ostatniej odsłonie Things.
Gdy na liście zadań są jakieś aktualne rzeczy
do zrobienia, program uruchamia się w tle,
a ikonka aplikacji wyświetla ich liczbę. Widnieją także w Centrum Powiadomień OS X.
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Całość pracuje elegancko, bardzo szybko i bez
udziału użytkownika. Niestety, by tak zręcznie
zintegrować Inboksa z Makiem, musiałaby
w Google zaistnieć wola zrobienia dedykowanej aplikacji, niezależnej od Chrome. Wątpię,
by kiedykolwiek rozważyli tam taką opcję.
Reasumując, Inbox nie wsparł mnie w moich marzeniach, by zostać pocztowym leniem. Po kilku dniach zabawy powróciłem
do Mail.app. W dalszym ciągu lista VIP załatwia sprawę brzęczących niepotrzebnie powiadomień, a utworzone na serwerach foldery nie są może tak atrakcyjne wizualnie jak
interfejs Material Design, ale spełniają swoją
funkcję. Trzeba jednak spędzić trochę czasu,
by je utworzyć. Choć nie sądzę, by trwało to
dłużej niż nauczenie Inboksa, jak sortować
pocztę według naszych preferencji.
Inbox będzie miał przewagę w natychmiastowym powiadamianiu o poczcie przychodzącej
do skrzynek Google, bo Mail.app może tylko
sprawdzać co kwadrans, czy jest coś nowego.
Dla mnie nie jest to problem. Gdyby jednak
był, szukałbym dalej. Bo przy całej mojej sympatii do Google – lubię wiele ich usług i pomysłów – Inbox jest raczej ciekawostką, eksperymentem, a nie sposobem na radzenie sobie
z ogromną ilością wiadomości. Tym bardziej
nie jest pełnoprawnym klientem (ach, jak ja
nie lubię tego określenia!) poczty. Nie będę
zdziwiony, jeśli w przyszłości podzieli los innych produktów testowych Google, czyli zostanie porzucony. Bo Google to niecierpliwa
firma. Zamiast udoskonalać produkt, woli go
zamykać.

Ilustracje:
ideeconcept.pl / screenshoty aplikacji z archiwum Autora
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Zdjęcia w chmurze


Jacek Zięba

Progres, jaki zaszedł w ostatnich latach w mobilnej fotografii, jest niesamowity. Nasze smartfony - w tym iPhone’y - wyposażane są w coraz to lepsze
kamery, dzięki którym możemy tworzyć piękne zdjęcia. Ponadto coraz więcej
miłośników uwieczniania chwil wokół nas decyduje się na zakup profesjonalnego aparatu, którego posiadanie tylko mobilizuje do bardziej intensywnego fotografowania. Zdjęć robimy coraz więcej, a ich waga zwiększa się
z każdym nowym modelem topowego smartfona. Pojawia się więc problem
- gdzie je wszystkie umieścić? Poradzić sobie możemy z tym na trzy sposoby.
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Fotografie możemy ulokować na dysku naszego komputera. Nie jest to jednak rozwiązanie
bezpieczne oraz wygodne. Prędzej czy później
zacznie nam brakować miejsca na zdjęcia,
co zmusi nas do zakupu kolejnej jednostki
zewnętrznej, która stopniowo również będzie
zapełniana owocami naszej fotograficznej
pracy. Ponadto dyski mają to do siebie, że lubią się psuć, a utrata cennych materiałów nie
jest przecież pożądana przez użytkowników.
Drugim rozwiązaniem jest wydruk fotografii.
Warto jednak zadać sobie pytanie - czy chcemy każde zdjęcie posiadać w materialnej formie? Każde selfie, każde z pięciu ujęć jednego obiektu? Nie jest to najlepsze rozwiązanie,
zwłaszcza że koszt wydruku nie jest najmniejszy. O samym fakcie magazynowania obszernych albumów nawet nie wspomnę.
Ostatnim - moim zdaniem najlepszym - rozwiązaniem jest skorzystanie z dysku w chmurze. W ciągu ostatniego roku pojawiło się kilka rozwiązań, które znacznie zwiększyły nasze
pole manewru w tym aspekcie. Warto przede
wszystkim wyróżnić usługi takie jak Flickr,
Google Photos oraz iCloud Photo od Apple.
Mam świadomość tego, że fotografie możemy trzymać również w chmurach pokroju
Dropbox lub Google Drive, ale wydaje mi się,
że warto skorzystać z usług specjalnie przeznaczonych dla zdjęć.
Zanim zapoznam Was ze szczegółami związanymi z każdą z wymienionych wyżej trzech
usług, chciałbym się zastanowić nad tym,
co powinna oferować chmura na zdjęcia.
Z pewnością wyróżniać ją musi świetne oprogramowanie na popularne systemy, niska
cena, możliwość edycji zdjęć, szybka i zautomatyzowana synchronizacja, a także dodatkowe funkcje, które tylko zwiększą nasze zadowolenie z usługi.
Flickr to najstarsza tego typu usługa do przechowywania zdjęć. Wyróżnia ją 1 TB dostęp-
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nego miejsca na zdjęcia, brak kompresji
fotografii oraz możliwość zainstalowania dedykowanej aplikacji na platformie iOS i Android. Ponadto Flickr oferuje ciekawy zestaw
filtrów oraz podstawowych narzędzi do korekcji. Niestety wersja przeglądarkowa usługi
została fatalnie zaprojektowana i korzystanie
z niej jest niewygodne.
Kolejnym serwisem jest iCloud Photo. Usługa została świetnie zintegrowana z systemem
iOS oraz OS X, a ponadto pozwala na dostęp
do fotografii z poziomu przeglądarki. Aplikacje do jej obsługi cechują się wieloma opcjami edycji oraz filtrami, ale niestety są dostępne tylko na systemy Apple. iCloud Photo
to usługa płatna, gdyż podstawowa wersja
oferuje wyjątkowo małą ilość danych, bo tylko 5 GB. W cenie 1€ możemy jednak zwiększyć
przestrzeń dyskową do 20 GB, choć to nadal
niewystarczająca dla wielu osób opcja. Większe pakiety są z kolei bardzo drogie.
Ostatnią i moim zdaniem najlepszą usługą są
Zdjęcia od Google. Przygotowane przez amerykańską firmę aplikacje są dostępne na popularne platformy i oferują świetne możliwości edycji. Synchronizacja w tle działa
wzorowo, a interfejs programów zasługuje
na najwyższe uznanie. Najważniejszą cechą
Google Photos jest jednak nielimitowane
miejsce na zdjęcia. Usługa wprawdzie poddaje fotografie kompresji, ale jest ona bezstratna.
Każda z wymienionych przeze mnie usług
ma swoje plusy i minusy. Flickr wyróżnia się
brakiem kompresji zdjęć, iCloud Photo zintegrowaniem z systemem iOS i OS X, a Google
Photos świetnym oprogramowaniem i nielimitowanym miejscem na fotografie. Sami
musicie określić, jakie są Wasze priorytety
i na tej podstawie dokonać wyboru serwisu.
W mojej opinii, jak już wyżej wspomniałem,
to właśnie rozwiązanie Google jest najlepsze.
Ilustracja: ideeconcept.pl
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Lara Croft Go


Krystian Kozerawski

Nie pamiętam już teraz dokładnie, kiedy poznałem się z Larą Croft. Było to
na pewno w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Miała wtedy jeszcze
krótsze włosy i mniej bujne kształty. Pamiętam tylko, że zarwałem kilka nocy,
grając w pierwszego Tomb Ridera na PlayStation. Później były kolejne części.
W pewnym jednak momencie przygody tej uroczej pani archeolog przestały
mnie bawić.
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Nie chodzi o to, że jako magister archeologii zżymałem się na to, że Lara Croft była
bardziej łowcą skarbów niż prawdziwym naukowcem (podobnie zresztą jak Indiana Jones). W pewnym momencie po prostu formuła tej gry uległa wyczerpaniu. Przestało mnie
to bawić. Larę Croft straciłem na długi czas
z oczu. Przypomniałem sobie o niej na moment, gdy na iPhone’a i iPada trafiła gra Lara
Croft Relic Run, jednak i ten tytuł był kolejnym mocno odgrzanym kotletem, podanym
w trochę innym sosie (gier tego typu było
już w App Store przynajmniej kilka). Na iOS
pojawiła się także reedycja pierwszej gry
z serii - właśnie tej, w którą zagrywałem się
na PlayStation - jednak traktowałem to raczej w kategorii ciekawostki. Zniechęcała słaba, archaiczna już grafika, a do tego poważne
problemy ze sterowaniem postacią za pomocą dotykowego ekranu. Wrażenia nie zrobiła
na mnie także Lara Croft and The Guardian
of Light. Przyznam, że nie spodziewałem się
już żadnej wartej uwagi gry z tej serii ani też
specjalnie na nią nie czekałem. Tymczasem
kilka dni temu w App Store pojawiła się zupełnie nowa gra z tą bohaterką - Lara Croft
Go.
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Stare tytuły z serii Tomb Rider łączyły w sobie
elementy zręcznościowe z logicznymi. Trzeba było w odpowiednim momencie skakać,
przeskakiwać, podciągać się lub balansować
na krawędzi, by dotrzeć do ukrytych w różnych
miejscach dźwigni lub innych ruchomych elementów, których przesunięcie otwierało dalszą drogę. Przy okazji należało szybko biegać
i walczyć z przeciwnikami albo mniej lub bardziej dzikimi zwierzętami.
W nowej grze bohaterka przemierza ogromne podziemne miasto jakiejś zaginionej
- na moje oko prekolumbijskiej - cywilizacji. Czekają na nią różnego rodzaju pułapki,
od zapadających się podłóg i ścian po wielkie kamienne kule (podobne do tej z filmu „Poszukiwacze zaginionej Arki”), a także
węże, ogromne jaszczurki i równie duże pająki. Tak jak w starych Tomb Riderach, czasem
wystarczy im po prostu uciec, często jednak
Lara musi pozbawiać je życia, sama nie dając
się przy tym zabić. Jak za starych dobrych czasów musi ona także używać różnych dźwigni
i znajdujących się w podłogach przycisków,
by odblokować przejście do kolejnej sali.
W przeciwieństwie jednak do tych starych ty-
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tułów Lara Croft Go to jednak wyłącznie turowa gra logiczna, w której nasza zręczność
nie ma żadnego znaczenia.
Bohaterka może poruszać się po ściśle wyznaczonych polach, oznaczonych niewielkimi
okręgami. Z kolei widoczne pomiędzy nimi
linie określają możliwe do wykonania ruchy.
Podobne rozwiązanie wydawca - firma Square Enix - zastosowała w jednej z wcześniej
wydanych gier - Hitman Go. W ramach jednej tury Lara może przemieścić się o jedno
pole. Kolejna tura należy do wspomnianych
już zwierząt - jeśli oczywiście tylko w danym
miejscu one występują i jeśli tylko się poruszają. I tak pająki przemieszczają się po ściśle określonych trasach, jaszczurki podążają
za Larą krok w krok - co można wykorzystać
do aktywacji różnego rodzaju podnośników
pozwalających przedostać się np. na znajdującą się wyżej półkę skalną, z kolei węże czekają na swoją ofiarę nieruchomo. Wszystkie
atakują jednak tylko na wprost. Można je więc
pokonać zachodząc z boku lub od tyłu.
W każdej z sal podziemnego miasta zadanie
polega na tym samym. Trzeba odblokować

drogę do wyjścia i przejść w jednym kawałku
pomiędzy pająkami, jaszczurkami czy wężami, uważając przy tym na inne pułapki. Łamigłówki nie są może specjalnie wyrafinowane,
ale czasem na opracowanie odpowiedniej
trasy potrzeba kilku minut. Biorąc pod uwagę, że poszczególnych plansz jest 75 (są
one podzielone na pięć większych etapów),
to na całe przejście gry potrzeba kilku godzin.
Gra ma bardzo ładną izometryczną grafikę,
która kojarzy mi się z grami przygodowymi,
jakie kiedyś wychodziły na Amigę, choć oczywiście wszystko tutaj narysowane jest w wysokiej rozdzielczości.
Podobno im większe ma się oczekiwania,
tym bardziej można się rozczarować. Możliwe więc, że moja ocena nowej gry z Larą
i to, jak pozytywnym była dla mnie zaskoczeniem, wynika właśnie z całkowitego ich braku. Nie zmienia to jednak faktu, że Lara Croft
Go to tytuł, w który zagrałem z przyjemnością
i który szczerze Wam polecam.
Gra Lara Croft Go dla iPhone’a i iPada dostępna jest w App Store w cenie 4,99 €.
Ilustracje: screenshoty aplikacji z archiwum Autora
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Nienasyceni i nierozsądni
- byli pracownicy Apple


Max Pijanowski

Do kogo należy tytuł pierwszego byłego pracownika firmy Apple? Choć dla założonej 1 kwietnia 1976 roku firmy wybrano nazwę „Apple”, co może wydawać się dobrym żartem primaaprilisowym, to równie dobrą byłaby „Steve2”,
gdyż takie imię nosiła dwójka jej założycieli - Steve Jobs i Steve Wozniak.
Są oni dzisiaj uważani za jedynych twórców Apple, jednak na umowie założycielskiej firmy widnieje jeszcze jedno nazwisko. Na realizację pierwszego zamówienia na komputer - Apple I - wspomniana dwójka potrzebowała
pieniędzy. Co prawda, dzięki sprzedaży Volkswagena Jobsa oraz kalkulatora
HP–65 Wozniaka, udało im się zebrać 500 dolarów, jednak w dalszym ciągu było to zbyt mało. Brakującą kwotę dołożył Ronald Wayne, stając się
tym samym trzecim wspólnikiem firmy. Nie na długo. Obawiając się straty
zainwestowanych w Apple pieniędzy, po dwunastu dniach Wayne sprzedał
posiadane 10% udziałów za kwotę 800 dolarów. Dlatego tytuł pierwszego
byłego pracownika Apple należy do niego. Najbardziej pechowego również,
gdyż odchodząc z firmy popełnił błąd, który drogo go kosztował. Już sześć lat
później, zamiast kilkuset dolarów, za swoje udziały otrzymałby 1,5 miliarda
dolarów i, jak sam 81-letni Wayne mówi, mógłby wkrótce zostać najbogatszym człowiekiem na cmentarzu.
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„Pracownicy Apple nie tworzą samych produktów – tworzą rzeczy niesamowite, które
potrafią rewolucjonizować całe branże. Dołącz do Apple i pomóż nam zmieniać świat
na lepsze” - w taki sposób odwiedzający oficjalną stronę firmy namawiani są do podjęcia pracy na rzecz Apple. Brakuje tam tylko
- wzorowanego na plakacie werbunkowym
amerykańskiej armii - zdjęcia Jobsa wskazującego palcem w naszym kierunku, opatrzonego podpisem: „I want you”. Choć przez blisko 40 lat istnienia firmy takiego wezwania
posłuchało tysiące osób, nie wszystkim udało
się zmienić świat, a przynajmniej nie na miarę oczekiwań Apple. Dlatego na liście jej byłych pracowników do Ronalda Wayne’a dołączyły kolejne nazwiska.

…wydał swoją biografię;
przez kilka lat prowadził
zajęcia komputerowe
w szkole podstawowej; brał
udział w zawodach robotów
z klocków Lego; zajął 10.
miejsce w amerykańskiej
edycji programu „Taniec
z gwiazdami” oraz produkował
smartfony, które zyskały
popularność wśród
amerykańskiej młodzieży
i celebrytów…
Obecnie żaden z trójki założycieli Apple
nie jest już jej pracownikiem. Choć nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czym obecnie zajmuje się Steve Jobs, musi być to coś
naprawdę amazing, gdyż jego ostatnie słowa
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przed śmiercią brzmiały: „Oh wow. Oh wow.
Oh wow”.
Wspomniany Ronald Wayne po opuszczeniu
Apple zaczął sprzedawać znaczki pocztowe.
To na pewno pasjonujące zajęcie dla osoby,
która pracowała wcześniej dla Atari, Apple
i Lawrence Livermore National Laboratory,
czyli jednego z największych amerykańskich
ośrodków badań naukowych nad bronią jądrową. Gdyby Wayne posiadał dzisiaj swoje 10% udziałów w Apple, byłyby one warte
60 miliardów dolarów. Będąc na jego miejscu,
też na pewno sprzedawałbym znaczki i tak jak
on nie kupowałbym produktów firmy Apple.
Z powodu frustracji.
Podczas podziału kapitału akcyjnego firmy
niektórych z jej pracowników potraktowano
mniej sprawiedliwie niż pozostałych. Poszkodowanym pomógł trzeci z założycieli firmy Steve Wozniak, który przekazał im około 80 tysięcy własnych akcji, czyniąc obdarowanych
milionerami. Sam Woz unikał sprawowania
władzy w stworzonej przez siebie firmie, pracując dalej w Apple na stanowisku inżyniera.
Choć do dziś firma wypłaca mu około 120 tysięcy dolarów rocznie, Wozniak swoją pracę
dla Apple zakończył w 1985 roku. Przez kolejne lata zajmował się on realizacją m.in. projektu CL9, w ramach którego powstał pierwszy uniwersalny pilot zdalnego sterowania,
oraz projektu Wheels of Zeus, czyli systemu,
który - działając podobnie do dzisiejszych lokalizatorów - miał pomagać ludziom w szybszym odnajdywaniu zagubionych przedmiotów.
To oczywiście nie jedyne zadania, jakich wykonania Wozniak podjął się w ciągu trzech dekad
odkąd odszedł z Apple. Jako główny inżynier
firmy Fusion-io, podczas jej debiutu na nowojorskiej giełdzie uderzył w dzwon otwarcia
notowań; wydał swoją biografię „iWoz: From
Computer Geek to Cult Icon: How I Invented
the Personal Computer, Co-Founded Apple,
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... firmę Danger założył Andy
Rubin, były inżynier w Apple
i przyszły twórca systemu
z logo zielonego robota.
Jeżeli patentowanie
prostokąta z zaokrąglonymi
rogami uznać za zasadne,
to Apple powinno
opatentować także nazwę
Android, ponieważ samo
ją wymyśliło.
and Had Fun Doing It”; przez kilka lat prowadził zajęcia komputerowe w szkole podstawowej; brał udział w zawodach robotów
z klocków Lego; zajął 10. miejsce w amerykańskiej edycji programu „Taniec z gwiazda-

45

mi” oraz produkował smartfony, które zyskały
popularność wśród amerykańskiej młodzieży
i celebrytów. Nie, nie były to iPhone’y.
Założona w 2000 roku firma Danger Inc.,
w której Wozniak zajmował stanowisko jednego z dyrektorów, wyprodukowała telefon
Sidekick, znany także pod nazwą Hiptop.
Co prawda było za wcześnie, aby urządzenie
mogło działać w oparciu o system iOS czy Android, jednak firmę Danger założył Andy Rubin, były inżynier w Apple i przyszły twórca
systemu z logo zielonego robota. Jeżeli patentowanie prostokąta z zaokrąglonymi rogami
uznać za zasadne, to Apple powinno opatentować także nazwę Android, ponieważ samo
ją wymyśliło. Powszechnie uważa się, iż system Android został tak nazwany od imienia
jego twórcy, czyli wspomnianego Andy Rubina. Tak naprawdę to on sam był tak nazywany już w 1989 roku przez współpracowników
z Apple, ze względu na swoje zamiłowanie
do robotyki.
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Firma Danger Inc. trafiła ostatecznie w ręce
Microsoftu, a Android Inc. przejęło Google,
gdzie Andy Rubin przez kolejne 10 lat sprawował funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego
za stworzony przez siebie system i chwilowo
zarządzał działem robotyki giganta z Mountain View. Po odejściu z firmy Google w ubiegłym roku Andy Rubin zajął się projektem
„inkubatora” startupów technologicznych
i zobaczymy, co tym razem się z tego urodzi.
Budowanie od podstaw nowej marki smartfonów to ciężka praca, dlatego zawsze dobrze jest mieć kilka osób na pokładzie, które wiedzą, jak się to robi. Z takiego założenia
wyszła firma Nextbit. Ten niezależny producent smartfonów zatrudnia byłych pracowników takich firm, jak: Google, Amazon, HTC
oraz Apple. Aby rozpocząć produkcję pierwszego własnego urządzenia, modelu Robin,
jego twórcy za pośrednictwem serwisu Kickstarter zbierają potrzebne na ten cel 500 tysięcy dolarów. W chwili pisania tego tekstu
do końca kampanii pozostało 28 dni, a aktualna zebrana kwota wynosi już ponad 666 tysięcy dolarów. Szatan nie telefon!

Na oficjalnej liście
pracowników Markkula miał
numer 03, zaraz po Wozniaku
i Jobsie lub po Jobsie
i Wozniaku, bo w końcu Steve
Jobs zmienił sobie numerację
z 02 na 00. Markkula pozostał
w Apple do 1997 roku,
by po swoim odejściu założyć
przedsiębiorstwo Echelon
Corporation.
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John Sculley, który od 1983 do 1993 roku jako
CEO firmy kierował Apple, obecnym fanom
tej marki jest znany głównie za sprawą wypowiedzi Steve’a Jobsa, który słowami: „Czy
chcesz przez resztę życia sprzedawać słodzoną
wodę, czy wolisz iść ze mną i zmieniać świat?”
namówił go do przejścia z firmy Pepsi do Apple. Sculley, pomimo iż jego czas w Cupertino
dawno minął, nadal chce ten świat zmieniać.
Tym razem na własną rękę, dzięki założonej
przez siebie firmie - Obi Worldphone, która
jak sam zapewnia zaoferuje klientom dobrze
wykonane smartfony w niskiej cenie.
Urządzenia, które pojawią się w wybranych
krajach już w październiku, zaprojektowała
amerykańska firma Ammunition. Została ona
stworzona przez Roberta Brunnera, byłego dyrektora wzornictwa przemysłowego w firmie
Apple pomiędzy rokiem 1989 a 1997. Choć on
sam żartuje, że gdy umrze, na jego nagrobku
zostaną wyryte jedynie słowa: „Tu leży facet,
który zatrudnił Jonathana Ive’a”, to publikowane na kilku kontynentach projekty produktów jego autorstwa wygrały 23 nagrody IDSA
– Industrial Designers Society of America
i można je oglądać m.in. w MOMA - Muzeum
Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku.
Prócz Sculleya stanowisko dyrektora generalnego Apple zajmowało jeszcze sześć osób.
Tak jak napisałem wcześniej, nie wiem, czym
obecnie zajmuje się Steve Jobs, być może
projektem iGod, a o tym, co robi obecny CEO
firmy Tim Cook, możecie przeczytać w naszym
serwisie. Co z pozostałymi?
Pierwszym CEO firmy z Cupertino został Michael Scott, pełniący tę funkcję w latach 19771981. Swoje stanowisko stracił, gdy bez wyraźnego powodu zwolnił 40 pracowników firmy,
w tym połowę zespołu komputera Apple II,
kwitując to wypowiedzią: „Powiedziałem,
iż kiedy bycie CEO Apple przestanie być zabawne, odejdę, ale teraz zmieniłem zdanie.
Kiedy przestanie być zabawne, będę zwalniał
pracowników, dopóki nie będzie takie po-
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nownie”. W swojej kolejnej pracy Scott, zamiast zwalniać, mógłby wystrzeliwać pracowników na orbitę. Po odejściu z Apple, od 1983
do 1988 roku, prowadził firmę Starstruck, pracującą nad technologiami umożliwiającymi
redukcję kosztów eksploatacji i startów rakiet
kosmicznych. Obecnie Scott zszedł na ziemię
i finansuje badania minerałów.
Michael Scott jeszcze jako CEO Apple ściągnął do firmy Gary’ego Martina, który do 1983
roku odpowiadał za sprawy związane z księgowością. Najwidoczniej jego przeprowadzona przez Scotta redukcja etatów nie objęła,
gdyż wraz z nim przeszedł on do wspomnianego Starstruck. Obecnie Martin zarządza firmą technologiczną LeoNovus.
Michaela Scotta na stanowisku CEO Apple
zastępował od 1981 do 1983 roku Mike Markkula. Był on inwestorem, który jako pierwszy
uwierzył w firmę Jobsa i Wozniaka, wykładając
250 tysięcy dolarów w zamian za 30% udziałów w Apple i pomagał w stworzeniu tej firmy. Na oficjalnej liście pracowników Markkula

W 1983 roku dyrektorem
generalnym Apple został
wspomniany wcześniej John
Sculley, który w rankingu
firmy Condé Nast zajął 14.
miejsce wśród najgorszych
amerykańskich CEO wszech
czasów. Nie przeszkadza
mu to jednak w angażowaniu
się i inwestowaniu w szereg
nowo powstałych firm
technologicznych...
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miał numer 03, zaraz po Wozniaku i Jobsie lub
po Jobsie i Wozniaku, bo w końcu Steve Jobs
zmienił sobie numerację z 02 na 00. Markkula
pozostał w Apple do 1997 roku, by po swoim odejściu założyć przedsiębiorstwo Echelon Corporation, projektujące sieci systemów
sterowania i monitorowania maszyn. Obecnie
nadal inwestuje w startupy, np. w webową
aplikację giełdową Piqqem.

W 1983 roku dyrektorem generalnym Apple został wspomniany wcześniej John Sculley, który w rankingu firmy Condé Nast zajął 14. miejsce wśród najgorszych amerykańskich CEO
wszech czasów. Nie przeszkadza mu to jednak w angażowaniu się i inwestowaniu w szereg nowo powstałych firm technologicznych,
np.: 3CInteractive, XL Marketing - obecnie
Zeta Interactive, Inflexion Point, Mobeam,
OpenPeak, x10 Credit, Pivot Acquisition Corp.,
nextSource oraz WorldMate. Dodatkowo John
Sculley wraz ze swoimi braćmi - Arturem i Dawidem - inwestują w innowacyjne rozwiązania w dziedzinie opieki medycznej, wspierając takie firmy, jak: Watermark, Audax Health
Solutions, MDLIVE i Modernizing Medicine.
Po trzynastu latach pracy w Apple, w 1993
roku funkcję CEO objął urodzony w Berlinie
Michael Spindler. Po odejściu z firmy w 1996
roku podejmował różne działania: pracował
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dla niemieckiego producenta samochodów
Daimler-Benz i konglomeratu medialnego
Bertelsmann AG, dla firm z branży medycznej
i biomedycznej oraz pełnił funkcję powiernika
w organizacjach non-profit, takich jak American Film Institute w Los Angeles i Libraries
for the Future w Nowym Jorku.

W 2003 roku Amelio został
mianowany prezesem
zarządu Ripcord Networks,
gdzie dołączyli do niego także
Steve Wozniak, była dyrektor
ds. technologii w Apple Ellen Hancock oraz inni
byli pracownicy firmy
z Cupertino. Najwyraźniej
współpraca układała się
dobrze, bo w 2005 roku
Amelio wspólnie z Hancock
i Wozniakiem założyli
Acquicor.
Okres od 1996 do 1997 roku to czas Gila Amelio jako szefa Apple. Jego największym osiągnięciem było przejęcie 4 lutego 1997 roku
firmy NeXT za kwotę 429 milionów dolarów
i tym samym sprowadzenie Steve’a Jobsa
z powrotem do Apple. Jak dla mnie Amelio
nie musiałby robić już nic więcej. Po zakończeniu kariery w Apple sprawował on m.in.
funkcję CEO w firmie ADC, która opracowała
produkt dla branży komunikacji bezprzewodowej o nazwie SpectruCell. W 2003 roku został mianowany prezesem zarządu Ripcord
Networks, gdzie dołączyli do niego także Steve
Wozniak, była dyrektor ds. technologii w Ap-
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ple - Ellen Hancock oraz inni byli pracownicy
firmy z Cupertino. Najwyraźniej współpraca
układała się dobrze, bo w 2005 roku Amelio wspólnie z Hancock i Wozniakiem założyli
Acquicor. Gil Amelio jest autorem trzech książek, jednak tylko jedna z nich została napisana po jego odejściu z Apple: „On the Firing
Line: My 500 Days at Apple” (Na linii ognia:
Moje 500 dni w Apple). Jak sam tytuł zapowiada, nie są to „Baśnie z tysiąca i jednej nocy”.
Firma Apple zatrudnia wyjątkowo zdolnych
i zmotywowanych ludzi, dlatego nie powinno dziwić, iż wielu z jej pracowników w końcu decyduje się odejść, by rozpocząć własne
przedsięwzięcia lub poszukać nowych wyzwań. Ostatnio zrobił tak Ian Rogers, były CEO
Beats Music oraz kierownik działającego
w ramach Apple Music radia Beats 1. Dwa
miesiące po starcie tej usługi odszedł z Apple
i - jak donosił „Financial Times” - ma on teraz dołączyć do jednej z bliżej nieokreślonych
europejskich firm.
Gdy kupujemy system kina domowego, byłoby miło, gdyby ktoś go dostarczył, rozpakował
i odpowiednio ustawił w naszym domu. Taki
zakres usług oferuje Enjoy, czyli nowy sklep
internetowy od byłego wiceprezesa ds. sprzedaży detalicznej firmy Apple, Rona Johnsona. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu
są wybierane przez ekspertów, dlatego można tu znaleźć tylko wyselekcjonowany wybór
urządzeń high-end. Ci sami eksperci bez dodatkowych kosztów dostarczają zakupione
urządzenia do domu, pomagają je skonfigurować i mogą nauczyć, jak z niego korzystać.
Enjoy!
Scott Forstall przeszedł do Apple z NeXT wraz
z Jobsem i tworząc oprogramowanie dla iPhone’a oraz iPada, stał się jedną z kluczowych
postaci w historii tej firmy. Od 2007 zajmował
on stanowisko wiceprezesa ds. systemu iOS,
jednak - na skutek pewnych wewnętrznych
tarć w firmie po śmierci Jobsa oraz obarczenia
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Forstalla winą za niedopracowanie premierowych usług Map i Siri - został on w październiku 2012 roku zwolniony z Apple. Prawdopodobnie kolejny rok spędził podróżując
oraz doradzając w drobnych sprawach różnym
firmom z Doliny Krzemowej. Dzięki wyciekowi
e-maili od Sony okazało się, że jedną z nich
była firma Snapchat Inc., która za doradztwo
przekazała mu 0,11% jej akcji. Obecnie Scott
Forstall produkuje musicale na Broadwayu,
czym zainteresował się na urodzinach swojego przyjaciela, perkusisty zespołu Metallica
Larsa Ulricha.

Nie można pominąć Tonego
Fadella, kierującego wcześniej
zespołem, który stworzył
pierwsze 18 generacji iPodów
i pierwsze trzy generacje
iPhone’a, oraz Matta Rogersa,
odpowiedzialnego za rozwój
oprogramowania iPoda.
Stworzyli oni firmę Nest.
Spośród pracowników firmy z Cupertino, zajmujących się aktualnie własnymi projektami, nie można pominąć Tonego Fadella, kierującego wcześniej zespołem, który stworzył
pierwsze 18 generacji iPodów i pierwsze trzy
generacje iPhone’a, oraz Matta Rogersa, odpowiedzialnego za rozwój oprogramowania
iPoda. Stworzyli oni firmę Nest produkującą
termostaty i czujniki dymu, którą w 2014 roku
za kwotę 3,2 miliarda dolarów kupiło Google.
Najprawdopodobniej nie chodziło w tym przypadku o samą technologię, a właśnie o osobę
Fadella, który według amerykańskiego dziennika „The New York Times” ma nadzorować
prace nad nową wersją Google Glass.

Bez byłego pracownika Apple takie gry,
jak: FIFA, FIFA Street, NBA Live, The Sims, Need
for Speed, Medal of Honor, Battlefield, Mass
Effect czy Crysis, nigdy by nie powstały. Odpowiedzialną za te tytuły firmę Electronic
Arts - producenta oraz wydawcę gier komputerowych i wideo - założył w 1982 roku Trip
Hawkins, pracujący wcześniej od 1978 roku
w Apple.
Popularna aplikacja Flipboard, wyświetlająca
newsy w postaci wirtualnego magazynu, której wersja na iPada została wyróżniona w 2010
roku tytułem „App of the Year” przez Apple,
także została stworzona przez ekspracownika
tej firmy - Evana Dola.
W 2012 roku w samych Stanach Zjednoczonych Apple zatrudniało około 47 tysięcy pracowników, a obecnie jest ich już 66 tysięcy.
W ciągu ostatniej dekady liczba pracowników
zatrudnionych bezpośrednio przez tę firmę
wzrosła blisko sześciokrotnie, a od czasu
Jobsa, Wozniaka i Wayne’a - 22 tysiące razy.
Ile osób w tym czasie zostało byłymi pracownikami? Nie wiem, ale dobrze, że odchodzą.
„Stay hungry, stay foolish” - w taki sposób
Steve Jobs zwrócił się do studentów Uniwersytetu Stanforda podczas swojego słynnego wystąpienia. Tej rady posłuchali także
byli pracownicy Apple, którzy po odejściu
z firmy pozostali nienasyceni i nierozsądni.
Ilustracje: 1 - ideeconcept.pl / 2 - Joi Ito / 3,4 - Web Summit
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Apple Interactive Television Box


Krystian Kozerawski

Prezentacja nowej generacji Apple TV to dobra okazja, by spojrzeć w przeszłość - na historię tej przystawki telewizyjnej, której pierwsza wersja pojawiła się na rynku tego samego dnia, w którym Steve Jobs pokazał światu
pierwszego iPhone’a, tj. 9 stycznia 2007 roku. Jej historia zaczyna się jednak
przynajmniej 13 lat wcześniej, czyli ponad 21 lat temu.
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Apple Interactive Television
Box nigdy jednak nie weszło
do sprzedaży, mimo
iż produkt był już niemal
gotowy na wprowadzenie
do sklepów…
Swoją pierwszą przystawkę telewizyjną, o nazwie Apple Interactive Television Box, firma
zaczęła testować już w 1994 roku. Urządzenie
pozwalało na odbieranie programów od wybranych usługodawców. Przypominało dzisiejsze przystawki do odbioru cyfrowej telewizji
kablowej. Wyposażone miało być w eksperymentalną funkcję przewijania do przodu
i do tyłu odbieranego programu. Planowano
także udostępnianie za jego pomocą treści
edukacyjnych, a także gier.
Można było do niego podłączyć m.in. drukarkę, modem sieciowy, a także napęd CD-ROM,
klawiaturę i myszkę. Pod pewnym względem
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przypominało Apple TV pierwszej generacji było bowiem odpowiednio zmodyfikowanym
komputerem Macintosh, a dokładnie modelem Quadra 605 lub LC 457. W jego kości ROM
znalazła się specjalna, bardzo okrojona wersja Mac OS 7.1.
Apple Interactive Television Box nigdy jednak nie weszło do sprzedaży, mimo iż produkt był już niemal gotowy na wprowadzenie
do sklepów, o czym świadczą wciąż spotykane
jego modele wyposażone w certyfikaty Federalnej Komisji Łączności (FCC). W użyciu znajdowało się nie kilka, ale przynajmniej kilka
tysięcy tego typu urządzeń. Zainstalowano je
m.in. w hotelach w kalifornijskich Disneylandach. Około 2,5 tysiąca tych urządzeń trafiło
do gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii w ramach prowadzonych przez British
Telecom i Oracle testów interaktywnej telewizji. W serwisie Apple.com wciąż dostępna
jest w formie dokumentu PDF jego instrukcja
obsługi

Ilustracje: materiały Apple
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PowerBook Duo

pierwszy super-subnotebook
Jaromir Kopp



Nie tak dawno wprowadzona do sprzedaży przez Apple nowa linia komputerów MacBook zrobiła spore zamieszanie. Po początkowym szoku, niedowierzaniu i niemałej ilości żartów, bo jak można sprzedawać komputer z tylko
jednym „dziwnym” złączem, MacBook 12” zdobył uznanie. A czy potraficie
sobie wyobrazić podobną sytuację 23 lata temu?
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Pierwsze prawdziwie przenośne komputery Apple wypuścił w 1991 roku. Była to seria
PowerBook. Wcześniej, bo w 1989 roku, Apple
zaliczył wpadkę z Macintosh Portable, który
był drogi, nieporęczny i powolny. Drugie podejście było znacznie lepsze.

Volvo zamawiało u nas
Macintoshe do swoich
pracowni. Na dwa
stanowiska, i to do dość
poważnych zastosowań,
trafiły PowerBooki Duo 230.
Zarówno pracujący przy
stacjonarnych Macintoshach,
jak i użytkownicy
PowerBooków 160–180,
patrzyli na nie z zazdrością.
Wiele osób zapragnęło przenosić swój komputerowy warsztat, ale najchętniej bez kompromisów. Choć pierwsze PowerBooki miały
przyzwoitą wydajność, to jednak były ciężkie
(ponad 3 kg), duże i pod wieloma względami
ustępowały komputerom stacjonarnym.
I wtedy (1992 rok) powstał równie szokujący, jak obecny MacBook, jednak bardziej
bezkompromisowy projekt: PowerBook Duo.
Był on oparty na całkiem innych założeniach.
Łączył idealnie dwa światy: lekkiego, bardzo wygodnego w przenoszeniu i wydajnego
subnotebooka z kompletną maszyną stacjonarną. Osiągnięto to, eliminując wszystkie
zbędne w terenie elementy komputera oraz
tworząc osobną, rozbudowaną stację dokującą. Do tego idealnego połączenia nawią-
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zywała jedna z jego kodowych nazw: BOB W
(Best of Both Worlds).
Choć podobne podejście zdarzało się już
w świecie PC, to nie było realizowane w tak radykalny, ale też i przemyślany sposób. Rozwiązanie Apple zdaniem wielu wyprzedzało
rynek o dobre 5-10 lat i również początkowo
wywołało szok.

Volvo…
tam wiedzieli co dobre.
Pierwszy kontakt z kompletnym systemem PowerBook Duo miałem w 1993 roku w fabryce
ciężarówek Volvo w Jelczu. Pracowałem wtedy
już jako „pomocnik” resellera Apple w Printy
Poland. Volvo zamawiało u nas Macintoshe
do swoich pracowni. Na dwa stanowiska,
i to do dość poważnych zastosowań, trafiły
PowerBooki Duo 230. Zarówno pracujący przy
stacjonarnych Macintoshach, jak i użytkownicy PowerBooków 160–180, patrzyli na nie
z zazdrością.

Co takiego szczególnego
było w „Duo”?
Otóż dwie rzeczy. Pierwszą było to, że w tej
maleńkiej obudowie umieszczono szybki
procesor Motorola 68030 taktowany zegarem 33 MHz (Duo 230), dodatkowo z pełną
32 bitową magistralą danych. Standardem
w Macintoshach desktopowych klasy średniej
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był taki sam procesor, ale taktowany zegarem
16, rzadziej 32 MHz, często z magistralą o połowę wolniejszą lub okrojoną do 16–bitowej
„szerokości”. W PowerBook Duo znajdował
się jeszcze dysk SCSI 80–160 MB (w desktopach Apple montował najczęściej 40–80 MB)
oraz pamięć wideo pozwalająca na 9 calowej,
pasywnej matrycy o rozdzielczości 640x400
punkty wyświetlać 16 odcieni szarości. Pozbyto się stacji dyskietek, a jedynym portem
poza złączem magistrali do stacji dokującej
był RS-422 LocalTalk (sieć, drukarka). Na płycie głównej zainstalowano 4 MB 32–bitowej
pamięci RAM, dzięki specjalnemu slotowi rozszerzalnej aż do 24 MB. Drugi slot wewnątrz
obudowy służył do podpięcia karty modemu.
W ważącym 1,9 kg komputerze zmieszczono
jeszcze mikrofon i głośnik mono. Prawda,
że coś Wam to przypomina? Ale sam komputer to tylko połowa sukcesu.

Został on bardzo dobrze
zaprojektowany. Kwintesencją
tego był sposób, w jaki
umieszczało się komputer
w stacji dokującej. Należało
go lekko wsunąć w otwór,
a stacja dalej sama
go wciągała i „dokowała”.
Dopiero po zakończeniu
pracy i wyłączeniu
komputera można było
wyjąć komputer wciskając
przycisk, co powodowało
również automatyczne jego
wysunięcie.
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Drugą połową była stacja dokująca Duo
Dock. Wyposażona została w napęd dyskietek, opcjonalnie drugi dysk twardy SCSI, koprocesor arytmetyczny oraz pamięć cache.
Oczywiście znalazł się w niej komplet wyjść:
monitorowe, 2 x RS-422 LocalTalk (sieć, drukarka, modem), ADB (mysz i klawiatura), SCSI
(pamięci masowe, skanery), wejście i wyjście
audio oraz w wersji Duo Dock II port AAUI
(Ethernet). Stacja miała własną pamięć wideo pozwalającą na wyświetlenie 256 kolorów na monitorze 17” oraz dwa sloty na karty
rozszerzeń NuBus. I właśnie te sloty zdecydowały o użyciu Duo w Volvo.
W zestawach dla fabryki ciężarówek stacja
Duo Dock wzbogacona została w kartę wideo
NuBus firmy Radius, sterującą wielkim 21”
monitorem monochromatycznym - również
Radius. Karta, poza sporą ilością pamięci wideo, miała sprzętowy akcelerator i w połączeniu z całkiem szybkim procesorem w PowerBook Duo czyniła z tego zestawu prawdziwą
stację roboczą.
Nie tylko parametry techniczne zadecydowały o sukcesie PowerBook Duo. Został on bardzo dobrze, z typową applowską dbałością
o szczegóły, zaprojektowany. Kwintesencją
tego był sposób, w jaki umieszczało się komputer w stacji dokującej. Należało go lekko



Archiwum

wsunąć w otwór, a stacja dalej sama go wciągała i „dokowała”. Dopiero po zakończeniu
pracy i wyłączeniu komputera można było
wyjąć komputer wciskając przycisk, co powodowało również automatyczne jego wysunięcie. Bardzo przypominało to obsługę kaset
VHS w magnetowidach.

Wyprodukowano w sumie 7 modeli PowerBook Duo, a ostatnim członkiem rodziny został
jedyny przedstawiciel tej serii wyposażony
w procesor PowerPC: PowerBook Duo 2300c.
Produkowane były w latach 1992-1997.

Nie każdy potrzebował pełnej i dość drogiej
stacji dokującej. Oszczędniejsi mogli zaopatrzyć się w wersję mini, która dodawała tylko
komplet portów i pamięć wideo dla monitora zewnętrznego. Najtańszym rozwiązaniem
był adapter ze złączem dla zewnętrznej stacji dyskietek oraz portem ADB (klawiatura
i mysz).

Oczywiście i ja musiałem mieć własnego Duo.
Jak się domyślacie, nie było to za czasów jego
świetności, ale dopiero koło 1999 roku. Udało mi się wtedy zdobyć model 230 bez stacji
dokującej. Duo nawet wtedy idealnie sprawdzał się w roli przenośnego komputera do pisania czy prostych prac biurowych. W terenie
można było zgrywać zdjęcia z aparatu AGFA
za pomocą jego jedynego złącza RS, a potem
w domu tym samym portem, przez sieć LocalTalk, przegrać wszystko na komputer główny.
Pamiętam, że wyposażyłem go w moduł pamięci RAM 20 MB, za który oddałem kalkulator naukowy HP 28. Duo służył mi aż do czasu, gdy kupiłem PowerBooka G3 „Wall Street”.
Sprzedałem go jednemu z bardziej znanych
twórców muzyki na Atari 800 XL, który również używał go do zgrywania zdjęć z aparatu
cyfrowego.

W terenie można było
zgrywać zdjęcia z aparatu
AGFA za pomocą jego
jedynego złącza RS, a potem
w domu tym samym portem,
przez sieć LocalTalk, przegrać
wszystko na komputer główny.
Pamiętam, że wyposażyłem
go w moduł pamięci RAM
20 MB, za który oddałem
kalkulator naukowy HP 28.

Choć tęskno mi za takim rozwiązaniem jak Duo
Dock, to nie widzę dla niego obecnie zastosowania. Mógłby zawierać dodatkową kartę wideo i oczywiście komplet portów, ale prawdopodobnie cena takiego zestawu przyćmiłaby
jego zalety. Jedynie proste replikatory portów
mogą się aktualnie przydać, a w przypadku
MacBooka 12” są wręcz koniecznością.
Ilustracje: materiały Apple / Rafał Konopacki /
Jonathan Zufi, http://iconicbook.com
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Zapytałam kilka przypadkowych osób związanych mniej lub bardziej z szeroko pojętymi
social media o to, z czym kojarzy im się nazwa „Igersi”. Dobra koleżanka z czasów liceum
stwierdziła, że z igłami albo fanami jakiejś Igi.
Moja mama wywołana do odpowiedzi odrzekła krótko, że to na pewno jakiś zespół muzyczny. Teść, że to jacyś ignoranci, a teściowa,
że grupa ludzi niezwracająca uwagi na styl
życia. Kolega, który najwyraźniej naoglądał
się Minionków, wymówił ze śpiewnym akcentem „igeeersi”, dodając, że to na pewno.. włoska marka odzieżowa. Na sam koniec synek
po krótkim namyśle i z pewnością w głosie
stwierdził: „Mamo, to są przecież robaki w głowie”. Sami widzicie, że skojarzeń jest bardzo
wiele.
Osoby, które aktywnie używają Instagramu,
zapytane przeze mnie odpowiadały już zgodnie z prawdą, ale za to już nie tak zabawnie,
że to działająca na Instagramie grupa entuzjastów fotografii mobilnej, których łączy pasja wspólnego robienia zdjęć i opisywania
ich odpowiednimi #tagami. Dodawano też,
że łączą ich wspólne „photowalki”, wystawy
czy tzw. instameety. Nasi dziadkowie, czy nawet rodzice, stwierdziliby, że to takie kółko zainteresowań, jednak chwyciliby się za głowę,
gdyby wiedzieli, z ilu wirtualnych członków
składa się takie kółko.
Założycielem ruchu Instagramers (@Igers)
oraz strony http://instagramers.com/ jestPhil Gonzalez (@philgonzalez). Serwis ten
daje przybliżony obraz tego, ilu ludzi na świecie jest zafascynowanych Instagramem i publikuje w tym serwisie swoje zdjęcia. Globalna społeczność dzieli się nie tylko na grupy
narodowe, jak @IgersPoland, @IgersPortugal
czy @IgersKorea, ale i na regionalne, lokalne społeczności. By przybliżyć Wam specyfikę działania takiej grupy, chciałabym Wam
przedstawić tę najbliższą mojemu sercu,
bo promującą moje rodzinne miasto, czyli Instagramers Poznań (@IgersPoznan_official).
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Przed Wami troje poznańskich muszkieterów,
odpowiedzialnych za powstanie, działalność
oraz rozwój tej społeczności: Joanna Szwałek,
Jędrzej Franek oraz Dariusz Myszkowski.

Kinga:

Jędrzej, to właśnie Ty jesteś sprawcą całego
tego zamieszania, czyli założycielem oficjalnego konta poznańskich Instagramersów.
Prawdę mówiąc, według mnie bardzo długo
jedynym profilem, który w widoczny sposób
promował Poznań na Instagramie, była Twoja @stacja_poznan. „Stacja” ma jednak trochę inny profil działania, mniej interaktywny,
nie skupia ludzi, jak robią to Igersi. Czy nagle
stwierdziłeś, że to już za mało i chcesz więcej? Dlaczego zdecydowałeś się na taki krok?
Czy w jakikolwiek sposób było to związane
z rosnącą popularnością Grupy Mobilnych,
która działa również od 2013 roku?

Jędrzej:

Działalnością grup Instagramers zainteresowałem się w połowie 2013 roku i wtedy nawet
„stacja” na Instagramie dopiero raczkowała (zaczynaliśmy w kwietniu tamtego roku).
Chciałem kompleksowo zająć się poznańskim
Instagramem. Początki nie były łatwe, w pojedynkę często brakowało mi czasu na poważne działania integracyjne jako IgersPoznan
i ograniczałem się głównie do nie zawsze
regularnego wyróżniania najlepszych zdjęć
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oznaczonych tagiem #igerspoznan. Teraz jest
już zupełnie inaczej: Instagramers Poznań
firmuje coraz częstsze spotkania poznańskich Instagramersów, najlepszych nagradza
w cotygodniowych przeglądach Photo of The
Week, a Stacja Poznań Główny to nasze poznańskie oko, gdzie prezentowane są zdjęcia
tylko naszej ekipy, a wzajemne powiązania
tych profili nie są żadną tajemnicą.
Grupę Mobilnych śledzę od samego początku ich aktywności, ale chyba w żaden sposób
nie sugerowałem się ich działaniami przy zakładaniu własnych profili - może dlatego,
że dla mnie fotografia nie-mobilna od zawsze
miała rację bytu na Instagramie :).

Jędrzej, założyciel
@igerspoznan rzucił
hasło, że szuka osób,
które chciałyby mu pomóc
przy @igerspoznan. Ponieważ
śledziłem od dłuższego czasu
igerspoznan na Instagramie
i widziałem, że jest tam
trochę zaległości i za wiele
się nie dzieje, z wielką chęcią
zgłosiłem swój akces :).
Asia, dla mnie jesteś przede wszystkim twitterowym @amalenstwo z zacięciem do mediów społecznościowych. Z tego co wiem,
nawet nie pochodzisz z Poznania. Rozumiem
jednak, że zakochałaś się w tym mieście
i chciałaś zrobić dla niego coś pozytywnego? Na jakim etapie działania Igers Poznań
spotkałaś się z Jędrzejem i stwierdziłaś,
że chcesz mu pomóc w tym przedsięwzięciu?
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Asia:

Maleństwo jest wszędzie, taka prawda ;)
Pochodzę z Czerlejna. Jest to wieś oddalona
od Poznania jakieś 25 km. Jest na tyle piękna, że często można ją podziwiać na moim
profilu instagramowym ;) No ale nie o tym.
Z Poznaniem miałam pierwszy raz do czynienia w czasach licealnych. Wtedy nieśmiało
poznawałam miasto i jeszcze nie do końca
wiedziałam, czy jest tutaj miejsce dla mnie.
Wróciłam na dobre ponad 5 lat temu i teraz
nie wyobrażam sobie lepszego miasta do zamieszkania. Kocham tutaj wszystko. Zaczynając od zakamarków w uliczkach, kończąc
na jedzeniowych miejscach! Najpierw skupiłam się na Restaurant Day, później zaczęłam sama działać jako @igerspoznan, nawet
nie mając świadomości, że jest Jędrzej, który ogarnia to samo :D. Różniliśmy się tylko
hasztagami i ilością wybieranych zdjęć w ciągu tygodnia ;). Jędrzeja poznałam na pierwszym instameecie w Starym Browarze. Z faktu,
że jestem zakochana w SB, z ich ig dowiedziałam się o spotkaniu, dodałam swoje zdjęcie
i tak się znalazłam w Słodowni. Po spotkaniu
nieśmiało się przyznałam, że to ja jestem tym
drugim kontem igerspoznań :D. No i jednocześnie zaproponowałam swój udział w tym
przedsięwzięciu ;).
Darek, dlaczego dołączyłeś do poznańskich
Igersów? Co Cię podkusiło, żeby pomóc im
w tworzeniu grupy?

Darek:

Na pierwszym Instameet w Poznaniu, na którym miałem prezentację swojego prywatnego Instagramowego profilu @darom77,
Jędrzej, założyciel @igerspoznan rzucił hasło, że szuka osób, które chciałyby mu pomóc przy @igerspoznan. Ponieważ śledziłem
od dłuższego czasu igerspoznan na Instagramie i widziałem, że jest tam trochę zaległości
i za wiele się nie dzieje, z wielką chęcią zgłosiłem swój akces :). Po jakimś czasie spotkaliśmy się w trójkę z Asią i Jędrzejem i powoli
jakoś ruszyliśmy z miejsca.
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W czasach dojmującej
anonimowości w Internecie
cieszyć powinny wszelkie
przejawy integracji w świecie
rzeczywistym, zwłaszcza
w gronie ludzi, których
łączy wspólna pasja. Kilka
oficjalnych instameetów
i kolejne w najbliższych
planach to „kopy optymizmu”
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Jak zakłada się taką grupę i co to znaczy,
że grupa działa oficjalnie?

Jędrzej:

W lipcu 2013 roku skontaktowałem się z pomysłodawcą ogólnoświatowej inicjatywy
zrzeszającej użytkowników Instagrama Philem Gonzalezem, krok po kroku, konsultując się jeszcze z Jarosławem Marciukiem
z @IgersPoland, stałem się administratorem
poznańskiej społeczności. Trudno nazwać
grupę Instagramers sformalizowaną organizacją, ale wszystkie oficjalne grupy są zarejestrowane na stronie Instagramers.com
i posiadają charakterystyczne logo. Tą oficjalnością nazwałbym raczej stopień zaangażowania administratorów i współpracę
na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Wzajemnie się uznajemy, pomagamy
sobie w kwestiach technicznych i organizacyjnych, informujemy się nawzajem o prowadzonych akcjach i planujemy wspólne
w internetowych grupach dyskusyjnych. Nieoficjalnym tzw. feature site’om miejskim i indywidualnym profilom miast na Instagramie
chyba brakuje takiego poczucia przynależności do większej społeczności przyjaznych sobie ludzi (a te drugie często nie są w stanie
go wytworzyć i kreują jedynie jałowe i jednostronne komunikaty obrazkowe).
Co w dotychczasowej działalności Igers Poznań było dla Was największym osiągnięciem?

Jędrzej:

W czasach dojmującej anonimowości w Internecie cieszyć powinny wszelkie przejawy
integracji w świecie rzeczywistym, zwłaszcza
w gronie ludzi, których łączy wspólna pasja.
Kilka oficjalnych instameetów i kolejne w najbliższych planach to „kopy optymizmu”, chwile, w których mniej liczą się lajki i followersi,
a bardziej to kim naprawdę jesteśmy. Jeżeli
przy okazji udaje się nam wspólnie zrobić
świetne zdjęcia w interesujących miejscach
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takich jak dach poznańskiego Novotelu Poznań Centrum (dawny Hotel Poznań), to satysfakcja jest tym większa.

Asia:

Największego osiągnięcia jeszcze nie mamy,
bo po każdym instameecie, ostatniej wystawie w Starym Browarze, mamy kolejne cele,
które powodują, że spinamy się w sobie
i chcemy być lepsi ;). Chociaż cieszy mnie bardzo, że po kilku instameetach, mamy swoją
grupę „fotujących”, która nigdy nie zawodzi
podczas części oficjalnej i tej mniej. Gdy spotykamy się w zamkniętym gronie i wymieniamy się swoimi doświadczeniami, planami
i organizujemy wspólne wyjazdy, tylko po to,
by „fotować” ;).
Mam wrażenie, że poznańscy Igersi istnieją już jakiś czas, ale tak naprawdę widocznie zaczęli działać dopiero w tym roku.
Co dało Wam takiego kopa? Czy może faktycznie jedna czy dwie osoby nie są w stanie
tego ogarnąć i potrzeba większej grupy koordynatorów?

Darek:

Uważam, że każde z naszej trójki jest inne,
każde ma inną osobowość, inne pomysły
i w czymś się specjalizuje. Dzięki temu uzupełniamy się, motywujemy i nawzajem wspieramy. To chyba powoduje, że po „latach” ciszy
powoli ruszamy z tymi poznańskimi Igersami
;)

Jędrzej:

Po pojawieniu się informacji o wiosennym
światowym Instameecie (WWIM11) powiedziałem sobie, że teraz albo nigdy. Odłożyłem
na bok kilka spraw, które okazały się wcale
nie być takie ważne i zająłem się organizacją
spotkania w Starym Browarze. To był punkt
zwrotny, bo dopiero od tego czasu naprawdę
zaczęliśmy stawać się grupą, nie tylko w rozumieniu grona administratorów IgersPoznan, ale też ogólnomiejskiej społeczności
Instagramersów.
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Samemu można to ogarnąć,
tylko wtedy zajmuje to
więcej czasu. Od kilku
miesięcy staliśmy się taką
paczką igersową, że nie ma
opcji, że kogoś zabraknie
podczas spotkania albo nie
przedyskutujemy jakiegoś
pomysłu razem.
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W trójkę stale się konsultujemy, czasem
w sprawach ważnych i poważnych, czasem
wręcz przeciwnie i to, że dobrze czujemy się
w swoim towarzystwie i wzajemnie możemy
na siebie liczyć w pracach na rzecz IgersPoznan, jest bardzo motywujące i daje poczucie
stabilizacji.

Najchętniej wybierałabym
zdjęcia jedzenia, no
ale nie ma jeszcze takich,
które kupiły moje kulinarne
pasje na tyle, by znaleźć
się w trójce :(. Chociaż
w przeglądzie próbuję
wciskać jedzeniowy Poznań ;).
Tak naprawdę, należy zrobić
SWOJE zdjęcie Poznania,
a nie podpinać się pod kogoś
innego…
Asia:

Kopa dajemy sobie nawzajem :D, albo inaczej,
to ja cisnę chłopaków, a oni mają za zadanie
cisnąć mnie! :D. Samemu można to ogarnąć,
tylko wtedy zajmuje to więcej czasu. Od kilku
miesięcy staliśmy się taką paczką igersową,
że nie ma opcji, że kogoś zabraknie podczas
spotkania albo nie przedyskutujemy jakiegoś
pomysłu razem. To takie, jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego :).
W każdy poniedziałek spośród fotografii
spod taga #igerspoznan w założeniu przedstawiających Poznań wybieracie najlepsze
zdjęcia minionego tygodnia. By zostać wyróżnionym, najlepiej zrobić zdjęcie przy budynku, ścianie lub uwiecznić widok z dachu
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w mieście. Ale czy faktycznie taki jest wymóg? Czy jeśli pojadę do Kórnika albo Rogalina i otaguję zdjęcie #igerspoznan, to również mam szansę?

Jędrzej:

Staramy się nie zamykać na żadne style
czy specjalności fotograficzne, choć oczywiście Poznań musi znajdować się w jakiś sposób w domyśle każdej wyróżnionej fotografii
i patrząc na zdjęcia, które dotąd zyskiwały
na IgersPoznan miano Photo of The Week,
dominuje street i człowiek wpisany w architekturę, ale zwracamy uwagę na każde dobre
zdjęcie.
Kiedy mówimy o Poznaniu i terytorialnym zakresie naszej „jurysdykcji”, wkraczamy w obszar problematyki podziału administracyjnego i tak sami zastanawiamy się, czy podejść
do sprawy w ujęciu aglomeracyjnym i wyróżniać także zdjęcia wykonane np. w Kórniku,
Swarzędzu czy Śremie, chociaż już zdjęcia
spod pałacu w Rogalinie znalazły się w jednym z naszych przeglądów tygodnia. Jeżeli
tylko zobaczymy, że zdjęcia z podpoznańskich
miejscowości są oznaczane naszym tagiem,
na pewno nie będziemy ich dyskwalifikować,
ale przecież i te małe miasteczka mogą zakładać swoje społeczności :).

Asia:

Najchętniej wybierałabym zdjęcia jedzenia,
no ale nie ma jeszcze takich, które kupiły moje kulinarne pasje na tyle, by znaleźć
się w trójce :(. Chociaż w przeglądzie (przynajmniej moim) próbuję wciskać jedzeniowy
Poznań ;). Tak naprawdę, należy zrobić SWOJE
zdjęcie Poznania, a nie podpinać się pod kogoś innego, otagować i… powielać czynność
codziennie :).
Wybieranie zdjęć kojarzy mi się z czymś przyjemnym - w domu, z kawą, w miękkim fotelu
;). Ale to zdaje się nie jest Wasze jedyne działanie?
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Jędrzej:

Oprócz cotygodniowych wyróżnień i przeglądów od marca staramy się spotykać regularnie w jak najszerszym gronie na Instameetach
i photowalkach, kiedy to rozmawiamy nie tylko o fotografii i obróbce mobilnej. To wszystko wymaga od naszej trójki odpowiednich
przygotowań, staramy się pozyskiwać partnerów i sponsorów, aby nasze spotkania były jak
najciekawsze. Oprócz tego oczywiście każdy
z nas zajmuje się pracą i życiem prywatnym,
ale to tylko czasami ;).

Asia:

Czas wolny? Co to takiego? :D. Śmieję się,
że pracując odpoczywam ;). Lubię swoją pracę,
lubię spacerować po Poznaniu i go fotować,
lubię wszystko co robię i jestem szczęściarą,
że jeszcze mi za to płacą ;). Tak jak wspomniał
Jędrzej, oprócz wybierania zdjęć, zajmujemy
się organizowaniem instameetów, co czasem
zajmuje sporo czasu. Dziesiątki maili i kilka
godzin na telefonie, by wszystko dopiąć na tip
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top. Jednak później zadowolenie uczestników
wynagradza nam te zawirowania ;).
Jak wybieracie zdjęcia? Na zmianę, macie jakieś dyżury, burza mózgów?

Darek:

Mamy cykl trzytygodniowy, tzn. co tydzień
na zmianę wybiera ktoś inny. Wydaje mi się,
że taki sposób jest fajny, ponieważ każdemu z nas podoba się inny rodzaj fotografii,
co powoduje, że możemy wyróżniać rożnych
fotografów, a nie ciągle tych samych.

Asia:

Wszystko mamy ustalone do końca roku ;).
Ostatnio modne są instameety i photowalki.
Jak to wygląda u Was?

Jędrzej:

Jak do tej pory staramy się łączyć te dwa typy
aktywności Instagramersów. Od pierwszego
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spotkania w Starym Browarze w marcu tego
roku, każdemu Instameetowi towarzyszy photowalk lub sesja fotograficzna (bo np. na dachu Novotelu było na tyle niewiele miejsca,
że o spacerowaniu raczej nie było mowy). Zawsze działamy według planu i kiedy tylko warunki na to pozwalają, podczas każdego spotkania prosimy dwóch wybranych wcześniej
fotografów o prezentację swojego dorobku
i opowiedzenie o instagramowej pasji.

Asia:

Prosimy albo podstępem oferujemy herbatniki :>.

Zdjęć mamy tyle, że
na pewno nie odmówimy
żadnej instytucji, która
chciałaby je pokazać,
najlepiej w wielkim formacie:)
Pod tagiem #igerspoznan
mamy już 24 tysiące zdjęć,
w tym naprawdę wiele,
które zasługują na to, żeby je
wydrukować i udostępnić,
promując tym samym piękno
Poznania.
Jakie macie plany na przyszłość związane
z samą grupą?

Jędrzej:

Chcemy organizować jeszcze ciekawsze fotograficzne spotkania tematyczne, odkrywać
zakamarki Poznania z aparatami (smartfonami) w rękach. Myślimy też o organizacji
ogólnopolskiego spotkania Instagramersów
w naszym mieście.
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Asia:

O ogólnopolskim instameecie więcej nie powiemy, ale czekajcie na szczegóły ;).
Czy i kiedy pojawią się oficjalne gadżety poznańskich Igersów?

Jędrzej:

Oficjalne gadżety już są! To ciasteczka, które Asia piecze przed prawie każdym Instameetem, elegancko pakowane i ozdobione naszym logo. Bardzo limitowane edycje.
Poza tym chcielibyśmy wejść we współpracę
z którąś z poznańskich modowych manufaktur i stworzyć parę wzorów koszulek IgersPoznan.

Asia:

W tym miejscu powinnam zareklamować chyba swojego bloga :D.
Ja chętnie zareklamuję, jak spróbuję tych
słynnych ciasteczek.
W te wakacje w Starym Browarze odbyła się
pierwsza wystawa wybranych zdjęć poznańskich Igersów. Jakie były kryteria wyboru fotografii? Czy sama wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem? Czy jest szansa na
kolejne ekspozycje w tym miejscu, ale z tematyką niekoniecznie nawiązującą do samej
lokalizacji, w której jednak warto się pokazać?

Jędrzej:

Wystawy trudno było nie zauważyć mimo
tego, że same zdjęcia nie były duże, w formacie raczej „duży-polaroid”, gdyż stanęła
w atrium Starego Browaru. Zdjęcia wybieraliśmy we trójkę w kilku kategoriach: od architektury po jedzenie, spośród wszystkich fotografii instagramowych oznaczonych tagiem
#starybrowar. To pierwsza wystawa, którą
współorganizowaliśmy i na której zaprezentowaliśmy swoje zdjęcia, w dodatku w bardzo
eksponowanej lokalizacji. Zdjęć mamy tyle,
że na pewno nie odmówimy żadnej instytucji,
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która chciałaby je pokazać, najlepiej w wielkim formacie:) Pod tagiem #igerspoznan
mamy już 24 tysiące zdjęć, w tym naprawdę
wiele, które zasługują na to, żeby je wydrukować i udostępnić, promując tym samym piękno Poznania.
A tak serio, kto u Was „rządzi”? ;)

Jędrzej:

Nikt nie robi takich harmonogramów prac
jak Asia, pamięta o wszystkim, o czym nam
z Darkiem zdarza się zapomnieć, dlatego
choć w zarządzie mamy równe prawa, to Szefowa może być tylko jedna :).

Asia:

Nie będę się sprzeczać :D. Tak jest faktycznie ;). Harmonogram kto kiedy gdzie wybiera
zdjęcia mamy chyba do końca roku. Zawsze
pilnuję, by chociaż raz w tygodniu spotkać
się w „naszym” Ministrze (Minister Cafe) i porozmawiać o nawet mało istotnych sprawach.

Pośmiejemy się, porobimy zdjęcia i ustalamy plan na kolejny tydzień ;). Może szefowa
jest tylko jedna, ale bez chłopaków nic bym
nie zdziałała ;).

Darek:

Podpisuje się pod tymi słowami obiema rękoma i nawet nogami :))
Cokolwiek robimy nietypowego, co sprawia
Nam wielką przyjemność, powoduje, że zaczynamy szukać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Nieważne, czy jest to piłka nożna,
jazda na deskorolce, czytanie poezji w parku, miłość do lokomotyw czy nawyk robienia
zdjęć wyłącznie telefonem - siła działania
jest większa, gdy robimy to z kimś, kto ma
identycznego bzika na tym samym punkcie.
Odkrywamy wtedy, że zwyczajni na co dzień
ludzie nie są wcale aż tak zwyczajni, a dzięki
takim grupom jak IgersPoznań przekonujemy
się, że są nie tylko zwariowani na punkcie fotografii mobilnej, ale i bardzo realni.
Ilustracje: fotografie w treści: - Marcin Kosmowski
galeria - Jędrzej Franek i Dariusz Myszkowski
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Jedrzej Franek
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