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Krystian Kozerawski

Apple Music
Piszę te słowa na kolanie, a dokładnie na dwóch
i ustawionym na nich MacBooku Air, wracając z Berlina z premiery nowych iPhone’ów. Nieprzespana
noc, spędzona w dużej mierze przed salonem firmowym Apple, i dwa dni wyjęte z pewnej codziennej rutyny. Zawsze zastanawiam się, co pcha mnie
do Drezna, Berlina, a czasem i dalej, na przekór
oskarżeniom o bycie tzw. fanboyem i zawsze znajduję na to pytanie tę samą odpowiedź. To pasja
i pewna przygoda związana z obcowaniem z produktami tej firmy. I choć dzisiaj są one powszechne,
a iPhone’y produkuje się w dziesiątkach milionów
sztuk, to jednak magia stworzona wiele lat temu
pozostała.
Co więcej, magii tej nie są w stanie rozwiać nawet pewne problemy związane przede wszystkim
z funkcjonowaniem oprogramowania oraz usług
np. Apple Music. Pamiętacie, że lada moment
skończy się trzymiesięczny okres próbny? To dobry moment, by wystawić Apple ocenę. Z własnego
doświadczenia wiem jednak, że nie jest to zadanie
łatwe.
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Relacja

Nowe iPhone’y
- wrażenia na gorąco
Krystian Kozerawski



Apple co roku aktualizuje swoje telefony. Nie co roku jednak mowa jest
o zupełnie nowym produkcie. Modele oznaczone jako „s” traktować można
jako swego rodzaju rozwinięcie czy ulepszenie konstrukcji z poprzedniego
roku. Jeszcze kilka lat temu przesiadka z modelu np. 3G na 3Gs czy z 4 na 4s
trudna była do usprawiedliwienia, gdyż ulepszenia mimo wszystko nie były
znaczne. Zmiana nastąpiła wraz z pojawieniem się modelu 5s, którego forma
była co prawda niemal identyczna z poprzednią wersją (iPhone 5), to jednak samo urządzenie było właściwie zupełnie nowym telefonem, z całkiem
nowymi rozwiązaniami, jak choćby czytnik linii papilarnych TouchID czy koprocesor ruchu M7. Dzięki temu pierwszemu zmienił się sposób interakcji
z urządzeniem - poprzez przyłożenie palca do przycisku Home można było
nie tylko odblokować telefon, ale też można było w ten sposób potwierdzić
płatność w App Store. Z kolei koprocesor M7 zamieniał iPhone’a w - co prawda amatorskie, ale jednak - akcesorium fitnessowe.
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Nie inaczej jest tym razem. Choć forma urządzenia pozostała właściwie niezmieniona,
to jednak ono samo kryje kilka nowości, które mogą skłonić do jego zakupu użytkowników ubiegłorocznych modeli. Mowa tutaj
przede wszystkim o ekranie z technologią 3D
Touch oraz nowej kamerze iSight z matrycą
o rozdzielczości 12 megapikseli.
Lepszy aparat z matrycą o wyższej rozdzielczości to oczywiście lepsze i większe zdjęcia
oraz filmy 4K. Docenią to przede wszystkim
osoby, które bawią się w mobilną fotografię
czy wykorzystują iPhone’y do amatorskich,
a być może nawet profesjonalnych produkcji
wideo (więcej na temat aparatu w iPhonie 6s
przeczytacie w następnym numerze MyApple
Magazynu). Aparat w iPhonie 6s Plus zyskał
też lepszy system stabilizacji obrazu. Trudno mi ocenić różnicę wobec poprzedniego
modelu, gdyż przesiadłem się z iPhone’a 6
na 6s Plus. Wspomnieć oczywiście wypada
o funkcji Live Photos, która do każdej foto-
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grafii dodaje krótki, 1- albo 2-sekundowy
film. Domyślnie nie jest ona włączona. Specjalna ikona (trzy koncentryczne kręgi) znajdująca się nad obrazem podglądu pozwala
na jej włączenie lub wyłączenie. Krótka zabawa w tworzenie tego typu zdjęć przekonała mnie jednak, że jest to zwykły bajer, który
ładnie wyglądał na wrześniowej prezentacji,
ale w rzeczywistości okaże się mało praktyczny.
To, co moim zdaniem robi największe wrażenie
w pierwszych godzinach korzystania z iPhone’a 6s lub 6s Plus, to wspomniana technologia 3D Touch i nowe możliwości interakcji
z interfejsem użytkownika, jaki ona daje.
3D Touch to rozwinięcie technologii Force
Touch znanej m.in. z ekranu zegarka Apple
Watch czy z gładzików montowanych w nowych MacBookach. Wykrywały one zmienną siłę nacisku na powierzchnię dotykową,
ograniczając się jednak tylko do rozróżnienia
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stuknięcia w ekran i mocniejszego jego przyciśnięcia. W przypadku iPhone’ów 6s i 6s Plus
ekran rozpoznawać ma różne stopnie nacisku. Takie rozróżnienie jest wymagane. Warto pamiętać, że od pierwszego modelu iPhone’a przyciśnięcie, a właściwie przytrzymanie
palca na ikonie aktywowało możliwość konfiguracji ekranu startowego lub odinstalowywania programów. Po kilkugodzinnym obcowaniu z nowym iPhone’em i jego ekranem
wydaje mi się, że Apple musiało zdecydować
się na bardziej zaawansowaną technologię
głównie po to, by uniknąć sytuacji, w których
użytkownik - próbując wywołać dodatkowe
menu - przechodziłby do konfiguracji ekranu.
Jak wspomniałem, mocniejsze przyciśnięcie
ekranu na wybranej ikonie aplikacji wywołuje
menu pozwalające szybko przejść do wybranego jej widoku, a w przypadku Wiadomości czy aplikacji Mail - do wybranej skrzynki
czy też konwersacji, pozwala również szybko
utworzyć nową wiadomość. Dodatkowo działa
to także wewnątrz aplikacji. I tak przyciśnięcie ekranu na wybranej wiadomości w widoku listy poczty przychodzącej w aplikacji Mail
otwiera jej podgląd. To jeden z chyba najczęściej podawanych przykładów zastosowania
3D Touch, w tym jednak wypadku mam jednak mieszane uczucia i jestem zdania,
że nie do końca się to sprawdza - wyświetlony
podgląd wiadomości zasłonięty jest bowiem
przez palec przyciskający ekran.
Bałem się, że rozwiązanie to będzie tylko swego rodzaju wodotryskiem, jednak w praktyce
okazuje się być bardzo wygodne. Dodatkowo
w iPhone’ach 6s i 6s Plus zastosowano zupełnie nowy silniczek taptyczny, dzięki czemu wibracje temu towarzyszące są bardzo krótkie
i delikatne, no i przypominają bardzo reakcję
zegarka Apple Watch na przyciśnięcie ekranu.
Niestety na obecną chwilę funkcję tę wspierają przede wszystkim systemowe aplikacje.
Wiele programów firm trzecich, jakie mam zainstalowane na swoim iPhonie, nie wyświetla
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żadnego menu po mocniejszym przyciśnięciu palca na reprezentujących je na ekranie
ikonach. 3D Touch działa z aplikacją Telefonu, wspomnianych już Wiadomości i Mail,
a także programów Zdjęcia, Mapy, Safari,
FaceTime, Kalendarz, Notatki, Aparat czy App
Store. Nie wspierają jej za to aplikacje Muzyka, iCloud Drive czy Ustawienia.
Jednym z najlepszych zastosowań 3D Touch
jest aktywowanie funkcji gładzika na klawiaturze ekranowej. Już teraz wiem, że będę
z tego korzystał bardzo często. iPhone 6s
Plus ze względu na ekran posiada zdecydowanie wygodniejszą klawiaturę - łatwiej jest
mi trafić w klawisze. Cały czas jednak zdarzają
mi się literówki (choć oczywiście nie tak często jak na iPhonie 6 czy 5s), a dzięki funkcji
gładzika aktywowanej mocniejszym przyciśnięciem ekranu będę mógł szybko umieścić
kursor w odpowiednim miejscu.
Po pierwszym dniu pracy z nowymi iPhone’ami
trudno ocenić wydajność baterii, których pojemność została zmniejszona względem poprzednich modeli. Nasze iPhone’y jeszcze
w salonie Apple Store zostały aktywowane,
podłączone do udostępnianej przez Apple
sieci i odtworzone z kopii zapasowej w iCloud.
Pobieranie wszystkich danych i aplikacji zajęło bardzo dużo czasu i pochłonęło też sporo
energii zgromadzonej w bateriach. To, jak radzą sobie na co dzień, przyjdzie nam ocenić
w najbliższych dniach czy tygodniach.
Na koniec wspomnę jeszcze o jednym nowym elemencie, którego działanie wyróżnia
się wyraźnie na plus. Mowa o nowym czytniku
linii papilarnych Touch ID. Działa on wyraźnie szybciej i radzi sobie zdecydowanie lepiej w różnych sytuacjach niż ten montowany
w poprzednim modelu.

Ilustracje: materiały Apple / archiwum Autora
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Premiera nowych iPhone’ów
- Berlin

Krystian Kozerawski



Salony firmowe Apple w Dreźnie i Berlinie, ze względu na stosunkowo niewielką odległość od wschodniej granicy Niemiec, to cel podróży fanów
tej marki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tę swego rodzaju pielgrzymkę odbywają oni przede wszystkim we wrześniu, w terminie premiery
nowych iPhone’ów. Wraz z nimi do Drezna i Berlina ciągną zwykle rzesze
zatrudnionych przez handlarzy kolejkowiczów, którzy za odpowiednim wynagrodzeniem przemierzają często tysiące kilometrów, by następnie spędzić w kolejce od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. Nie inaczej było tym
razem. Przed salonem Apple Store przy ulicy Kurfurstendamm w Berlinie
już kilka dni przed oficjalną premierą nowych iPhone’ów wyrosło niewielkie miasteczko namiotowe. Najbardziej zagorzali fani marki koczowali tam
już od 18 września.
8
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W uformowanej tuż
obok przez ochroniarzy
i ograniczonej barierkami
kolejce stanęło ponad tysiąc
osób, mówiących przede
wszystkim po rosyjsku.
Pochwalić trzeba służby
porządkowe i ochronę.
Mimo tak ogromnej rzeszy
ludzi, wśród których
wielu umilało sobie czas
imprezowaniem na świeżym
powietrzu, nie było większych
przepychanek.
10
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Na dwie godziny
przed otwarciem salonu
zaczęto formować także
osobne przejście dla
osób, które zarezerwowały
nowe iPhone’y przez
serwis internetowy Apple.
W tej grupie dominowali
z kolei Polacy. Kilkanaście
minut przed godziną 8:00
pracownicy salonu rozpoczęli
złożony z okrzyków i oklasków
rytuał, jaki zwykle towarzyszy
tego typu premierom. Chwilę
później drzwi zostały otwarte
i rozpoczęła się sprzedaż.
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Można oczywiście zastanawiać
się, co ciągnie zwykłych
użytkowników i fanów Apple
taki kawał drogi. Poza samą
chęcią bycia pierwszymi,
którzy wezmą w swoje dłonie
nowe zabawki wyczarowane
przez firmę z Cupertino,
ważny jest też element
czysto towarzyski. Premiera
nowych iPhone’ów to świetna
okazja, by osobiście spotkać
znajomych fanów marki
z różnych stron kraju.
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Fotografie: Krystian Kozerawski
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Apple Music - czas decyzji
Krystian Kozerawski



Trzy miesiące minęły szybciej, niż się tego spodziewałem. Spędziłem je intensywnie, na częstych podróżach, i być może dlatego nie liczyłem upływających dni. Kończy się nie tylko lato, ale i trzymiesięczny okres testowy
w Apple Music. Czas podjąć decyzję, czy zostać w tym serwisie, czy może
w Spotify, z którego przezornie jeszcze nie zrezygnowałem i nadal opłacam
abonament. Przede wszystkim jednak trzeba odpowiedzieć na pytanie, w jakim miejscu obecnie - po trzech miesiącach od startu - ta usługa się znajduje. Czy swoją ofertą i jakością wygrywa z innymi serwisami, no i czy ewentualnie ma w sobie coś, czym mnie zatrzyma.
19
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Nie przeprowadzałem żadnych intensywnych
testów, nie wyszukiwałem błędów, nie przejmowałem się też specjalnie problemami
z tworzeniem list odtwarzania, co było i wciąż
jest zmorą sporej grupy użytkowników. Zresztą listy odtwarzania zawsze tworzyłem niezmiernie rzadko, chyba że w postaci całych
albumów w Spotify, zanim możliwość zapisywania ich w osobnym dziale pojawiła się w tej
usłudze. Po prostu z Apple Music korzystałem, używając tych funkcji, które były mi potrzebne lub które mi się po prostu spodobały. Zależało mi na tym, by te trzy miesiące
były muzyczną podróżą, w której serwis Apple
był jedynie wehikułem, kabrioletem, którym
mknąłbym autostradą dźwięków. Tak też było,
niestety autostrada okazała się pełna dziur,
a i kabriolet - mocno awaryjny. Mimo wszystko ta trzymiesięczna podróż była ciekawą
muzyczną przygodą.

...dla Apple Music dwa zespoły
o takiej samej nazwie,
ale tworzące muzykę
w zupełnie różnych, bardzo
dalekich od siebie gatunkach,
to tak naprawdę jeden zespół.
Przeglądając dyskografię
zespołu heavymetalowego,
odnajdywałem w niej płyty
z rapem. Dodać do tego
należy zawiłości interfejsu…
Apple Music, mimo niewątpliwej zalety, jaką
jest pełna integracja z systemem iOS i OS
X w postaci aplikacji Muzyka i iTunes, przegrywa zdecydowanie wielkością samej oferty
muzycznej. W Spotify, z którego korzystałem
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przez ostatnich kilka lat, znaleźć mogę zdecydowanie więcej muzyki, która mnie interesuje. I nie chodzi mi tu o wyszukiwanie jakichś perełek z danego gatunku - zespołów
i wykonawców, których wcześniej nie znałem - ale o zespoły dobrze znane, jak choćby Rammstein. W Spotify dostępna jest jego
pełna dyskografia, podczas gdy w Apple Music tylko jeden album (Liebe ist fur Alle Da).
Z kolei najnowszy album Slayera początkowo
mogłem w całości wysłuchać tylko w Spotify,
w Apple Music dostępne były jedynie niektóre utwory. Oczywiście w tym wypadku wiele
zależy od naszych muzycznych preferencji podejrzewam, że znajdą się wykonawcy, których najnowsze albumy dostępne są w Apple
Music, a nie ma ich w Spotify. To nie jedyne jednak irytujące wady nowego serwisu.
Kilkukrotnie odkryłem, że dla Apple Music
dwa zespoły o takiej samej nazwie, ale tworzące muzykę w zupełnie różnych, bardzo
dalekich od siebie gatunkach, to tak naprawdę jeden zespół. Przeglądając dyskografię
zespołu heavymetalowego, odnajdywałem
w niej płyty z rapem. Dodać do tego należy
zawiłości interfejsu, brak wyraźnego oznaczenia, co znajduje się w pamięci iPhone’a,
iPada czy na dysku komputera, a co w chmurze. Owszem, to, co znajduje się w chmurze,
można ukryć, ale jest to rozwiązanie dalekie
od doskonałości. Irytuje mnie to tym bardziej,
że przecież nie jest to jakaś wielka filozofia,
w Spotify rozwiązano to w sposób przejrzysty
i prosty. Co więcej, po jednej z aktualizacji iTunes dla OS X, z działu Twoja muzyka zniknęły
mi wszystkie albumy, które dodałem na iPhonie. Tam, gdzie powinien być porządek, a więc
w zbiorze z moją muzyką, Apple zaserwowało mi totalny bałagan. To zresztą nie koniec
moich żalów. Aplikacja Muzyka na iPhonie
i iPadzie działa bardzo różnie. Po aktualizacji
systemu do iOS 9 przestała mi się wyświetlać zawartość serwowanych przez program
list odtwarzania. Z kolei Spotify współpracuje
z nowym systemem bez problemu. Trzy miesiące darmowego korzystania z serwisu było
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tak naprawdę okresem publicznych beta testów, co gorsza za dalszy udział w tych testach
trzeba będzie już zapłacić. Apple Music daleko jeszcze do Spotify, zarówno pod względem
niezawodności oraz wygody, jak i oferty muzycznej.

Niemal wszystkie serwowane
mi listy są trafione.
Dobór zarówno utworów,
jak i wykonawców, jest
zwykle bardzo odpowiedni.
Na początku moich testów
Apple Music wspominałem,
że słuchając piosenek
ułożonych w tematyczne
playlisty, czułem się tak
jak kiedyś...
Zdałem sobie sprawę, że moja decyzja nie dotyczy wyboru pomiędzy Apple Music i Spotify, a raczej tego, czy pozostając przy Spotify, zdecydować się na dodatkowe opłacanie
subskrypcji za usługę muzyczną Apple.
Dlaczego miałbym to robić? Apple Music oferuje bowiem coś, czego na próżno szukać
w Spotify czy innych usługach muzycznych
tego typu. Przede wszystkim są to listy odtwarzania, do których utwory dobierane są
przez zespół kuratorów muzycznych, o których w MyApple Magazynie napisano już wiele ciepłych słów. Niemal wszystkie serwowane
mi listy są trafione. Dobór zarówno utworów,
jak i wykonawców, jest zwykle bardzo odpowiedni. Na początku moich testów Apple Music wspominałem, że słuchając piosenek uło-
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żonych w tematyczne playlisty, czułem się tak
jak kiedyś - kiedy w pierwszej połowie lat 90.
ubiegłego wieku oglądałem na MTV program
Headbangers Ball. W tym temacie nic się
nie zmieniło. Niemal każda zaproponowana
przez Apple Music składanka to wspomniana
przeze mnie wcześniej muzyczna podróż.
Drugą zaletą serwisu jest Connect, czyli muzyczna sieć społecznościowa, w której artyści
mogą komunikować się z fanami. Jej działanie
mógłbym porównać do obserwowania profili
artystów na Facebooku. Także w Connect obserwujemy, co ciekawego mają do powiedzenia wykonawcy, mogąc ich aktywność zarówno
polubić, jak i skomentować. To co znajdziemy
w Connect, zależy od naszych muzycznych
gustów oraz od artystów. Na szczęście wielu z wykonawców i zespołów, które obserwuję, korzysta z Connect bardzo aktywnie.
Codziennie znajduję tam np.: archiwalne
zdjęcia z koncertów (np. Dream Theater z Jurkiem Owsiakiem na Przystanku Woodstock),
grafiki, jakie znajdą się na nowych płytach,
okładki magazynów muzycznych, a także wywiady, nowe utwory, jakie pojawią się na nadchodzących płytach czy wersje alternatywne
piosenek znanych ze starszych płyt. Wrażenia z korzystania z Connect przyrównałem
do Facebooka i pewnie to samo znalazłbym
na profilach artystów w tym serwisie społecznościowym. Wolę używać go jednak do komunikacji ze znajomymi.
Listy odtwarzania i Connect to moim zdaniem ogromne zalety Apple Music, dla których skłonny jestem płacić także za tę usługę. Opłacać będę zatem zarówno Spotify,
jak i Apple Music. W przypadku tego drugiego
nie mam jednak nadziei na to, że jego jakość
i niezawodność ulegnie wyraźnej poprawie
w bliskiej przyszłości. Apple bowiem zawsze
miało problem z usługami internetowymi.

Ilustracja: ideeconcept.pl
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iPad {względnie} Pro
Grzegorz Świątek



Jednym z kilku najnowszych iUrządzeń, które 9 września przedstawił Tim
Cook, jest iPad Pro. Nowy tablet wywołał wiele dyskusji na łamach polskich
i zagranicznych portali poświęconych technologii użytkowej. Najwięcej z nich
dotyczy „profesjonalności” iPada Pro. Osoby uprawiające różne zawody prześcigają się w argumentach, próbując udowodnić lub obalić ideę wykorzystania tego urządzenia w pracy zawodowej. Poza tym w sieci pojawiły się także
komentarze dotyczące tego, że nowy, większy tablet z logo nadgryzionego
jabłka na obudowie dla wielu stanie się substytutem domowego komputera. Po części już tak się stało, ale era post-PC dopiero się rozpoczyna.
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Pisząc o nowym iPadzie, niełatwo przejść
obojętnie obok pierwszego wspomnianego
we wstępie tematu. Najrozsądniejszym sposobem na rozwiązanie konfliktu zawodowców
jest chyba stwierdzenie, że „pro” to pojęcie
względne, lecz bezwzględnie związane z wykonywanym zawodem. Są osoby, które etykiety
„pro” przyklejają do zadań takich jak np. wysłanie wiadomości e-mail czy opublikowanie postu na fanpage’u organizacji, w której
pracują. Po drugiej stronie barykady znajdują
się ci, którzy planują trajektorię lotu statków
kosmicznych przy okazji eksploracji kosmosu. Są to oczywiście bardzo skrajne przykłady, ale wszystkie opisują profesjonalne, czyli podejmowane w ramach wykonywanego
zawodu, zadania. Trudno więc jednoznacznie
stwierdzić, czy iPad Pro nadaje się do takich
właśnie zastosowań. Dla wspomnianego administratora fanpage’a będzie to prawdopodobnie o wiele bardziej wygodne narzędzie
pracy niż tradycyjny komputer, chociażby dlatego, że tabletem o wiele łatwiej jest zrobić
zdjęcie w terenie i zaraz po tym opublikować

23

je w sieci. Myśląc o swoich zawodowych obowiązkach, inżynier z NASA nawet nie spojrzy
w stronę iPada Pro.
W czysto ideologicznej dyskusji można by również zadać pytanie, czy nowy tablet jest bardziej „pro” od swojego poprzednika - iPada
Air 2. Odpowiedź jest łatwiejsza i prawdopodobnie bardziej obiektywna. Z pewnością tablet z większym ekranem, dwa razy bardziej
wydajnym procesorem i układem graficznym
będzie chętniej stosowany do wykonywania
zawodowych obowiązków niż ten „wolniejszy”. Każdy bowiem, bez względu na rodzaj
powierzonych mu zadań, chciałby wykonywać
je jak najbardziej efektywnie, co opisać można relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Jako nakład traktować należy
na przykład czas na wykonanie danej pracy,
a wydajniejsze („szybsze”) urządzenie pozwoli
nam zrobić to szybciej. Należy pamiętać także
o możliwości zastosowania stylusa do obsługi nowego tabletu. Jest to jego kolejna zaleta
w porównaniu do iPada Air 2.



Opinia

Nowy tablet będzie „pro”
dla większej grupy osób
niż jego poprzednik. Dalsze
dywagacje, które oparte
byłyby na zdrowym
rozsądku, doprowadziłyby
do podobnych wniosków...
Jednak iPencil nie jest dla każdego. Wracamy tutaj do względności pojęcia „pro”. Można by narysować oś, na której po lewej stronie znajdowałyby się osoby przyklejające
etykiety „pro” do względnie łatwych zadań,
np. wspomnianego wysyłania wiadomości
e-mail (przepraszam, nie chcę nikogo urazić),
po prawej inżynierowie z NASA, a pomiędzy
osoby uprawiające inne mniej lub bardziej
znane zawody. iPad Pro znalazłby się bliżej
prawej strony, a Air 2 bliżej lewej. Okazuje się,
że oba urządzenia są „pro”, ale nie dla każdego. Nowy tablet będzie taki dla większej
grupy osób niż jego poprzednik. Po raz kolejny wracamy tutaj do względności tego
pojęcia. Dalsze dywagacje, które oparte byłyby na zdrowym rozsądku, doprowadziłyby
do podobnych wniosków, więc na tym należy
zakończyć temat „pro”. Śledząc wspomniane we wstępie dyskusje, myślę, że większość
z nich dąży do takich właśnie konkluzji.
Wracając do wątku ery post-PC, należy spojrzeć na nowego iPada w trochę innym świetle.
Myśląc o tym urządzeniu jako o substytucie
domowego komputera, zapomnieć można o iPencil. Przeciętny użytkownik znacznie częściej konsumuje treści niż je tworzy,
a już na pewno nie za pomocą stylusa, który
zależnie od kąta nachylenia czy siły nacisku
pozwala na rysowanie linii o różnej grubości.
Takie akcesorium jest dla niego po prostu
zbędne. W tym przypadku bardziej liczy się
duży ekran oraz wydajniejsze podzespo-

ły. Podczas prezentacji Apple pochwaliło się
też, że iPad Pro jest szybszy i wydajniejszy
o 80% od wszystkich komputerów PC, jakie
trafiły na rynek w ostatnich sześciu miesiącach. Z kolei znajdujący się w nim układ graficzny bije zdaniem Apple inne układy, jakie
zamontowane są w 90% wszystkich komputerów, które pojawiły się na rynku w tym
okresie. Jeśli wierzyć tym stwierdzeniom,
to minimum 80% osób, które w ostatnim czasie kupiły nowy komputer, mogłoby z powodzeniem zastąpić go iPadem Pro. Wydajność
potrzebna jest tutaj raczej do przedłużenia
cyklu życia urządzenia, a nie do korzystania
z jego „mocy”. Przeciętny użytkownik kupuje
komputer na co najmniej 2-3 lata. Mniej zasobożerny - w stosunku do swoich poprzedników - system iOS 9 sprawi, że nowy iPad
może stać się ciekawą alternatywą dla tradycyjnych laptopów czy domowych komputerów
stacjonarnych, których cykl życia, ze względu
na coraz większe wymagania sprzętowe oprogramowania, tworzonego przez firmy niezależne od producentów tego sprzętu, jest coraz krótszy. Mowa tutaj raczej o komputerach
z systemem Windows. Można bowiem przyjąć,
że cykl życia komputerów produkowanych
przez Apple jest nieco dłuższy. Jednak iPad
w starciu z pecetami i Macami wygrywa mobilnością. O wiele przyjemniej usiąść w ulubionym fotelu z poręcznym tabletem niż ważącym mniej więcej 2 kg laptopem. Jeśli brać
pod uwagę zakres czynności wykonywanych
przez wspomnianego wcześniej przeciętnego
użytkownika, to do nich równie dobrze nadawać się będzie iPad Pro, jak i laptopy czy komputery stacjonarne.
Przechodząc do podsumowania, stwierdzić
należy, że nowy tablet Apple nazwać można
iPadem (względnie) Pro. Wszelkie argumenty za i przeciw możliwości wykorzystania tego
urządzenia w pracy zawodowej zależą tylko
i wyłącznie od rodzaju tej pracy. Jeśli chodzi zaś o erę post-PC, to dzięki iPadowi Pro
na dobre się ona rozpoczęła.
Ilustracje: materiały Apple
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Świat gier

Niedzielni gracze

będą zachwyceni nowym Apple TV
Michał Masłowski



Gdy Apple pokazało nowe Apple TV, świat graczy zamarł, wziął głęboki oddech, a następnie podzielił się
na dwie grupy.
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Nie dla starych wyjadaczy

Nadzieja dla całej reszty

Gracze hardcore’owi po zapoznaniu się ze specyfikacją i przewidywanymi możliwościami
Apple TV wybuchnęli głośnym śmiechem.
Na tym sprzęcie nie pójdzie nowy Wiedźmin,
kolejne Call of Duty, Gran Turismo czy Gears
of War. Nie ma mowy! Również ze szklanych
wieżowców, gdzie urzędują szefowie Microsoftu odpowiedzialni za Xboxa i szefowie Sony,
autorzy PlayStation, słychać było głośne
ufffff! Nowe Apple TV to w ogóle nie ta liga
co Xbox One czy PlayStation 4. To nawet nie
ta liga co Xbox i PlayStation poprzedniej generacji. Jeżeli możemy Apple TV przyrównać
do czegokolwiek, co już kiedyś wiedzieliśmy,
to warto w tym miejscu wymienić prościutką konsolę Nintendo Wii. Była zdecydowanie
słabsza od ówczesnej konkurencji (Xbox 360
i PlayStation 3), a mimo tego to właśnie po
nią ustawiały się najdłuższe kolejki fanów.

Z kolei tzw. gracze niedzielni, sięgający po gry
raz na kilka dni, pragnący prostej rozrywki do w porywach - 15 minut, zakrzyknęli z radości.
Oni nie mają czasu, aby usiąść na długie godziny i wymaksować kolejną część Fallouta
czy Elder Scrolls. Nie mają czasu na wielogodzinne sesje on-line w Halo. Nie mają także
- co bardzo ważne, jeżeli nie najważniejsze
- ochoty na wydawanie na gry grubo ponad
200 zł. A takie są ceny nowości na Xboxa
i PlayStation. Ja jestem jedną z takich osób.
Z rozrzewnieniem wspominam czasy, gdy całe
noce spędzałem łupiąc w jakieś strzelanki
ze znajomymi z Xbox Live. Dawne, piękne czasy, gdy miałem ułamek tych obowiązków rodzinnych i zawodowych, co mam teraz.

Sięgam podczas krótkich
przerw po iPhone’a lub iPada.
W moim repertuarze
zgromadzonych pozycji
dominują proste, krótkie gierki
w stylu Leo’s Fortune,
Monument Valley, Angry Birds
czy Cut the Rope. Są to tytuły,
w które mogę pograć
na przystanku autobusowym
i przerwać, nie tracąc niczego.
Dysponując 15 minutami,
Xboxa nawet bym nie włączał.
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Czas
A teraz mam czas tak właśnie w okolicach 1520 minut, które mogę poświęcić na gry wideo.
Sięgam wówczas, podczas takich krótkich
przerw, po iPhone’a lub iPada. W moim repertuarze zgromadzonych pozycji dominują proste, krótkie gierki w stylu Leo’s Fortune, Monument Valley, Angry Birds czy Cut the Rope.
Są to tytuły, w które mogę pograć na przystanku autobusowym i przerwać, nie tracąc
niczego. Dysponując 15 minutami, Xboxa nawet bym nie włączał.
Nie ukrywam jednak, że gdybym posiadał tanią konsolę, z dostępem do mnóstwa niezbyt
drogich, łatwych, rodzinnych gierek, to bardzo chętnie pograłbym także na dużym ekranie telewizora. A na taki sprzęt zapowiada się
póki co Apple TV.

Pieniądze
Kolejny ważny czynnik, o którym już wspominałem, to ceny gier. Gracze hardcore’owi
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bez mrugnięcia okiem wydają na nowości
kwoty w okolicach 250 zł albo i więcej. Ja natomiast, klasyczny reprezentant graczy niedzielnych, krzywię się, gdy muszę za jakąś nowość w App Store zapłacić powiedzmy 10 euro.
To dla mnie absolutnie maksymalna cena,
którą jestem gotowy zapłacić za grę na iPada czy też na iPhone’a. Ale wynika to bezpośrednio z tego, ile potem gram w taką grę.
Gdybym grał tak jak jeszcze kilka lat temu,
kilkaset godzin w jeden tytuł, zapewne byłbym skłonny zapłacić za niego więcej. Teraz,
skoro od razu wiem, że poświęcę na jedną grę
maksymalnie kilka godzin, to nie wyobrażam
sobie wydawania dużych kwot. To mi się po
prostu nie opłaca.

Apple TV ma współpracować
z różnymi kontrolerami
firm trzecich, które zgodnie
z reklamą na stronach Apple
mają przypominać pady
od Xboxa czy PlayStation.
Z jednej strony wlewa
to nadzieję w serca graczy,
z drugiej jednak jest
w dokumentacji Apple
informacja, że wymaganie
od użytkownika, aby posiadał
dodatkowy kontroler,
jest skrajnie niezalecane.
Oczywiście moje nadzieje mogą okazać się
płonne i gry na Apple TV będą drogie. Może
tak być. Ale prawdopodobieństwo tego, że tak
będzie, jest moim zdaniem bardzo niskie.
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Raczej celowałbym w przedziały cenowe gier
na iPhone’a lub iPada, czyli tych, które teraz
dominują w App Store. Kilka, maksymalnie
kilkanaście euro, nieliczne pozycje za maksymalnie 30-40 euro.

Kontroler i ograniczenie
wielkości gier
To, czego się boję, to jest to, że Apple potraktuje gry w nowym Apple TV jako klasyczny dodatek do sztuki. Miał być App Store, to jest,
ale nacisk i tak będzie położony na to, aby Siri
jeszcze łatwiej wyszukiwała kolejne części Jamesa Bonda, w szczególności te z Seanem
Connerym, na to, aby można było przewinąć
film o 15 sekund jedną komendą, czy też na to,
aby podczas oglądania filmu można było zaprezentować jeszcze ładniejszą prognozę pogody lub notowania giełdowe. A gry? Owszem
będą, ale takie proste, jak zaprezentowane
na wrześniowej konferencji, wręcz infantylne.
Skąd te obawy? Apple TV ma współpracować
z różnymi kontrolerami firm trzecich, które
zgodnie z reklamą na stronach Apple mają
przypominać pady od Xboxa czy PlayStation.
Z jednej strony wlewa to nadzieję w serca
graczy, którzy oczekują jednak minimalnie
bardziej skomplikowanych i ambitnych tytułów. Z drugiej jednak jest w dokumentacji Apple informacja, że wymaganie od użytkownika, aby posiadał dodatkowy kontroler, by móc
zagrać w jakiś tytuł, jest skrajnie niezalecane.
Wszystko ma być do obsłużenia za pomocą
pilota dostarczanego razem z urządzeniem,
który, od razu widać, ma wyjątkowo skromne
możliwości. Można to jednak zrobić, można
wymagać posiadania pada, ale Apple najprawdopodobniej nie będzie promować takich gier, a będą się one pokazywać w App Store tylko takim użytkownikom, którzy już mają
dodatkowy kontroler podłączony. Czy, będąc
świadomymi takich ograniczeń, deweloperzy
zdecydują się na produkcję rozbudowanych
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gier, wymagających do łatwego sterowania
dodatkowych kontrolerów?
To oczywiście nie jest okoliczność sprzyjająca tworzeniu zaawansowanych i rozbudowanych tytułów na Apple TV. W połączeniu
z informacją, że gry mogą mieć w podstawie
zaledwie 200 MB (dodatkowe dane mogą być
dociągnięte po zainstalowaniu gry), nie niesie to nadziei na duże i ambitne pozycje trafiające na Apple TV. Chociaż po dłuższym zastanowieniu, to przecież użytkownicy Apple
TV nie oczekują tego. Jeżeli są fanami takich
gier, z pewnością obok ich telewizora od dawna stoi Xbox lub PlayStation.

...na stronie Apple w górnej
belce między menu Watch
i Music pojawiło się TV, ale
tylko w tych krajach, w których
oficjalnie dostępna jest Siri.
Chodzą co prawda plotki o
tym, że Siri wreszcie przemówi
po polsku jeszcze w tym roku.
Ale już miała mówić w naszym
języku pod koniec zeszłego
roku, potem w marcu, a
w czerwcu to już na bank
miała się w końcu naszego
trudnego języka nauczyć.
Tymczasem kończy się trzeci
kwartał, a o polskiej Siri
ani widu, ani słychu.

Co z tą Siri?
A najważniejsze pytanie i tak jest takie,
czy nowe Apple TV będzie dostępne w Polsce. Póki co na stronie Apple w górnej belce
między menu Watch i Music pojawiło się TV.
Pojawiło się, owszem, ale tylko w tych krajach, w których oficjalnie dostępna jest Siri.
Nic dziwnego, skoro tak dużo w Apple TV
będzie zależało od Siri, jaki więc byłby sens
promowania tego urządzenia i nierozerwalnie związanych z nim usług w kraju, którego
języka Siri nie zna? Pytanie, czy w ogóle Apple
TV osiągnie pełną funkcjonalność bez użycia
Siri. Wydaje się to raczej pewne. Tak powinno być. Kolejne pytanie, czy będzie wygodne.
Po obejrzeniu wrześniowej prezentacji można być pewnym, że używanie Apple TV z wykorzystaniem Siri będzie łatwe i przyjemne.
A bez Siri?
Chodzą co prawda plotki o tym, że Siri wreszcie przemówi po polsku jeszcze w tym roku.
Ale już miała mówić w naszym języku pod koniec zeszłego roku, potem w marcu, a w czerwcu (przy okazji ogłaszania nowości podczas
WWDC) to już na bank miała się w końcu naszego trudnego języka nauczyć. Tymczasem
kończy się trzeci kwartał, a o polskiej Siri
ani widu, ani słychu.
Ja akurat nie przepadam za mówieniem
do urządzeń. Siri nie jest mi absolutnie do niczego potrzebna. Nie chciałbym natomiast,
aby jej brak stanął na drodze polskiej dystrybucji Apple TV. Zagrałbym bowiem już w Raymana, którego Apple tak promuje na stronie
poświęconej Apple TV. Wygodnie, w fotelu,
na dużym ekranie, a nie zgarbiony i wpatrzony w ledwo co widoczny ekran iPhone’a.

Ilustracja: materiały Apple
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Android Wear z iPhone’em


Jacek Zięba

Jeszcze miesiąc temu wydawać się mogło, że posiadany przez nas smartwatch będzie determinował wybór naszego telefonu. Android Wear dla Androidów, Apple Watch dla iPhone’ów oraz Tizen dla smartfonów Samsunga.
Na szczęście w Mountain View postanowiono przełamać ten podział i tym
oto sposobem urządzenia z zegarkowym systemem Google stały się kompatybilne z mobilnym sprzętem Apple.

30



Gadżety

Dostosowanie sprzętu Android Wear do iPhone’ów zajmie producentom trochę czasu,
ale już teraz produkty LG są kompatybilne
ze smartfonem Apple. Miałem okazję testować
model G Watch R koreańskiej firmy ze swoim
telefonem i przyjrzeć się możliwościom tego
mobilnego duetu.

Podstawowa przewaga nad
konkurencją w postaci
Pebble objawia się jednak w
asystencie głosowym Google
Now, który, co ważne, rozumie
polecenia wydawane po
polsku.
Sam proces parowania urządzeń okazał się wyjątkowo prosty i w ciągu kilku minut połączyłem smartwatcha z iPhone’em
przez dedykowaną aplikację Android Wear.
Szybko wybrałem jedną z wielu tarcz elektronicznego cyferblatu, udostępniłem swoją
lokalizację, pozwoliłem programowi na działanie w tle i dostęp do kalendarza.
Niestety wiele funkcji zegarka zostało bardzo
ograniczonych w porównaniu z tym, co ten
sam sprzęt oferuje użytkownikowi przy połączeniu ze smartfonem z systemem Android. Nie możemy więc instalować aplikacji
ani aktywnie reagować na powiadomienia,
choć wyjątkiem jest tutaj Gmail. W przypadku poczty Google każdą wiadomość będziemy
mogli nie tylko odczytać, jak ma to miejsce
przy pozostałych powiadomieniach, ale także
usunąć ją czy też zarchiwizować.
Skupmy się jednak na tym, co Android Wear
w połączeniu z iPhone’em potrafi. Jak już pisałem wyżej, na zegarku możemy odbierać
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wszystkie powiadomienia, a także spersonalizowane karty Google Now. Ponadto urządzenie policzy nasze kroki oraz umożliwi sterowanie odtwarzaczem muzycznym.
To oczywiście nie jedyne funkcje, gdyż smartwatch umożliwia nam skorzystanie z typowych dla zegarka możliwości, takich
jak włączenie stopera czy minutnika. Podstawowa przewaga nad konkurencją w postaci
Pebble objawia się jednak w asystencie głosowym Google Now, który, co ważne, rozumie polecenia wydawane po polsku. Możemy
więc ustawić przypomnienia, zapytać o godzinę w różnych miastach świata, a nawet korzystać z wyszukiwarki Google. W tym ostatnim
przypadku zegarek pokaże nam najlepszy
wynik naszego zapytania, a po jego wybraniu
na naszym smartfonie zostanie załadowana
wskazana strona internetowa. Warto również
wspomnieć o tym, że na zegarku będziemy
mogli rzucić okiem na wydarzenia z naszego kalendarza, a także na prognozę pogody
na najbliższe dni.
Testowany przeze mnie smartwatch - LG
G Watch R - został świetnie wykonany. Wyróżnia się dość klasycznym wyglądem, 20-godzinnym czasem pracy na baterii i relatywnie dobrej jakości ekranem. Jest on również
wodoodporny, co pozwala ściągać go z nadgarstka tylko na dwie godziny dziennie.
Tyle trwa bowiem ładowanie smartwatcha.
Nie musimy więc obawiać się wchodzenia
z nim pod prysznic czy do basenu.
Urządzenia z systemem Android Wear to ciekawa alternatywa dla drogiego i w mojej opinii
brzydkiego Apple Watcha. Jeżeli korzystacie
z iPhone’a, powinniście rozważyć wybór jednego z zegarków z oprogramowaniem Google.
Oferują one na tyle dużo funkcji, że z pewnością spełnią oczekiwania wielu użytkowników.

Ilustracja: fotografia z archiwum Autora
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W sortowni poczty
część 2 – Outlook
Daniel Światły



Po nieudanej próbie z Inboksem powinienem był zaniechać eksperymentów i pozostać przy Mail.app. Jednak ciekawość to pierwszy stopień do piekła – wyświetliłem w sklepie listę aplikacji pocztowych i zastanawiałem się,
którą sprawdzić jako następną. Nie myślałem długo. Postanowiłem przyjrzeć
się tym, które uchodzą za najlepsze. Choć nie przepadam za produktami firmy Microsoft, tym razem zainstalowałem Outlooka.
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Konfiguracja jest prosta, dodałem kilka użytkowanych kont. Zdziwiło mnie jednak, że muszę cały proces powtórzyć na iPadzie. Outlook
nie korzysta z możliwości zapisu ustawień ani
w chmurze iCloud, ani w usłudze chmurowej
Microsoftu – One Drive.
Podobnie jak to zrobiłem z Inboksem,
na pierwszy ogień wziąłem wyszukiwanie. Byłem mile zaskoczony – cokolwiek wpisałem,
wyniki pokazywały się niemal błyskawicznie.
Nawet z wątków sprzed lat, od dawna leżących w zakamarkach archiwum.
W poprzednim tekście narzekałem na opieszałe wyszukiwanie w Mail.app. Jednakże zainstalowałem ostatnio publiczne wersje testowe El Capitan oraz iOS 9. Muszę napisać,
że problem zniknął. Wyniki wyświetlają się
bardzo szybko, zarówno przy użyciu Spotlight,
jak i wewnątrz aplikacji. Bez znaczenia,
czy na iOS, czy na Macu. Jest szybko. Straciłem więc jeden z pretekstów do poszukiwań
zamiennika.

Wcześniej, gdy przystępowałem do testu Inboksa opisanego w poprzednim artykule,
miałem dość ogólnie sformułowane nadzieje
związane z aplikacjami pocztowymi. Chciałem, by ułatwiały sortowanie poczty – szczególnie w kontekście powiadamiania jedynie
o istotnych wiadomościach, miały funkcję
odkładania na później, a także radziły sobie z wyszukiwaniem i oferowały sprawny
dostęp do archiwum. Uznałem to za poziom
minimum. Inaczej zaś formułując – aplikacje nie mogą być gorsze od Mail.app, bo szukam wartości dodanych. Nie bez znaczenia
jest również estetyka i prostota użytkowania.
Tu też mam kilka punktów na stałe zapisanych
po stronie Mail.app. Systemowa aplikacja zwyczajnie mi się podoba, lubię z niej korzystać
i jeśli mam zdecydować się na użytkowanie
alternatywnego klienta poczty, chcę w nim
odnaleźć podobne walory. Wróćmy jednak
do Outlooka, bo teraz jego kolej.

33

A raczej zyskałem argument, by tego nie robić. Bo rozwiązanie zintegrowane jest z reguły
lepsze. Zwłaszcza, kiedy działa sprawnie.
Jednakże nie w wyszukiwaniu uwidaczniają się walory Outlooka. Przede wszystkim
aplikacja pocztowa Microsoftu posiada zintegrowane funkcje kalendarza, przeglądarki kontaktów, a także plików dołączonych
do wiadomości. Co więcej, widok załączników uwzględnia także pocztę zarchiwizowaną. Niestety nie całą – jedynie z ostatniego
miesiąca. To jednak powinno wystarczyć do
zwykłych sytuacji typu ponowne wysłanie dokumentów z wiadomości przekazanej do archiwum kilka dni wcześniej.
Dzięki wbudowanemu kalendarzowi jedna
funkcja Outlooka szczególnie przypadła mi
do gustu – możliwość podglądu i dołączenia informacji o wolnych terminach w trakcie tworzenia wiadomości. Ta opcja powinna
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spodobać się każdemu użytkownikowi, nawet
takiemu, który nie musi korzystać z konta Exchange – a obsługa tego protokołu firmy Microsoft jest ze względów oczywistych zaletą
Outlooka.

trudne, bo siedziałem w pociągu i nie miałem
komputera, tylko telefon. Wtedy jeszcze z systemem w wersji 8.x. Przypomnę: jeden e-mail z grupą odbiorców w polu adresu, drugi
z załącznikami, które należało im przekazać.
Części z adresatów nie miałem wpisanych
do książki kontaktów. W Mail.app musiałbym się nagimnastykować – zapisać załącznik w aplikacji zewnętrznej, np. Documents,
i z niej wysłać go w świat. Po wcześniejszym
wyłuskaniu adresów spoza zapamiętanych
kontaktów. W Outlooku było to dość proste
– wystarczyło kliknąć „odpowiedz wszystkim”
w pierwszej wiadomości i dodać załączniki wybrane z listy ostatnio otrzymanych dokumentów. Zajęło to moment i sprowadziło
się do kilku puknięć w ekran, bez zamykania
aplikacji i konieczności użycia innej.
Outlook śpiewająco więc zdał mój test zwykłego użytkownika. Oczywiście zadanie, na którym uprzednio poległ Inbox, też wykonał – bilet kolejowy był dostępny w trybie offline.

...interfejs tworzenia nowej
wiadomości jest ogromną
zaletą Outlooka – czytelny,
prosty, z najważniejszymi
funkcjami pod ręką.
Wracając do załączników – otrzymałem e-mail
z kilkoma dokumentami i prośbą, by przesłać je ze swojego konta do grupy odbiorców.
To w zasadzie dość proste zadanie okazało się
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Uważam, że interfejs tworzenia nowej wiadomości jest ogromną zaletą Outlooka – czytelny, prosty, z najważniejszymi funkcjami
pod ręką. O podglądzie kalendarza i opcji dopisania do treści listu informacji o zajętości
już wspomniałem. Są jeszcze dwie inne możliwości – dodania mapki z naszą lokalizacją
i dołączania zdjęć. Oraz plików z serwisów
chmurowych. Taki sposób tworzenia nowej
wiadomości – pisanie i możliwość dodania
do niej treści i załączników w tym samym czasie - znacznie bardziej mi odpowiada niż kierunek odwrotny, przyjęty w Mail.app, czyli
najpierw selekcja załączników, a potem opatrywanie ich wiadomością z komentarzem.
Tu uwaga: w iOS 9 można już dodawać załączniki w trakcie tworzenia wiadomości. Trzeba
przytrzymać palec i wybrać opcję z czarnego
paska, który do tej pory służył tylko do wyboru
opcji formatowania tekstu. Przycisk dodania
pliku lub multimediów jest na samym końcu,
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w dalszym ciągu więc nie jest to tak wygodne
jak na przykład w Outlooku. Ale przynajmniej
już jest taka możliwość. Trochę czasu to firmie
Apple zajęło. Jeszcze jedno – piszę tu o Mail.
app w wersji na iPhone’a 5. Na iPadzie opcja
dodania załącznika do poczty widnieje na dodatkowym pasku klawiatury. Może większe
iPhone’y również mają bardziej komfortowy
układ klawiszy, nie wiem, nie mam dostępu.
Nawet jeśli, Outlook ma to po prostu lepiej
rozwiązane.

Aplikacja powiadamia tylko
o tym, co wpada do skrzynki
priorytetowej. Niewiele więc
się to różni od tego, jak działa
to w Mail.app... do grupy
VIP trzeba sobie uprzednio
dodać osoby, Outlook zaś sam
potrafi zacząć sortowanie,
bez naszego udziału.
Co z sortowaniem? Poczta dzielona jest na dwa
rodzaje: priorytetową i inną. Outlook sam decyduje, jak ją rozdzielić, aczkolwiek można
go poprawić i stworzyć regułę. Aplikacja powiadamia tylko o tym, co wpada do skrzynki priorytetowej. Niewiele więc się to różni
od tego, jak działa to w Mail.app – czyli podziału na nadawców VIP i nie-VIP. W zasadzie
różnica polega tylko na tym, że do grupy VIP
trzeba sobie uprzednio dodać osoby, Outlook
zaś sam potrafi zacząć sortowanie, bez naszego udziału. W praktyce i tak trzeba mu pomóc i przekładać wiadomości z jednej grupy do drugiej, by zapamiętał regułę. Jednak
na dzień dobry, w pierwszych dniach użytkowania, dość dobrze sobie radzi z oddzieleniem na przykład potwierdzeń ze sklepów
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lub rachunku telefonicznego od „żywej” korespondencji. Z drugiej strony pewnie bym rachunek telefoniczny przegapił, gdyby nie test
i uważne przyglądanie się zachowaniu aplikacji, bo Outlook umieścił go w grupie „Inne”
pomiędzy dziesiątkami informacji o nowych
komentarzach pod artykułem na MyApple.
Można, i tu duży plus dla Microsoftu, całkowicie wyłączyć funkcję automatycznego dzielenia na wiadomości priorytetowe i inne.
Zostaniemy jednak ze zwyczajnie działającą skrzynką, która powiadomi nas o każdej
poczcie przychodzącej lub nie powiadomi
w ogóle, bo tylko te dwa ustawienia będziemy
mogli wybrać. Brakuje możliwości ustawiania
powiadomień tylko dla jednego lub wybranych folderów. Można jedynie dla poszczególnych kont. Jeśli więc o sortowanie chodzi,
możliwości są skromne.
Gdy testowałem google’owego Inboksa, dwie
w nim rzeczy polubiłem bardzo. Interfejs
i możliwość odkładania wiadomości na później. Cóż, interfejs Outlooka nie jest odpychający lub niewygodny. Przyciski są widoczne, układ opcji czytelny. Ciężko się pomylić
lub nie odgadnąć, o co chodzi. Mnie jednak jakoś wygląd tej aplikacji nie zachęca.
Nie przeszkadza, ale nie mam też wrażenia,
że jest ładny, wyjątkowy lub zaprojektowany według jakiejś większej filozofii. Ot, jest
i ma działać. Możliwości przede wszystkim.
Gdybym miał się przyczepić do jednej rzeczy,
która mnie najbardziej denerwuje, wskazałbym na stale widoczny panel listy wiadomości w wersji aplikacji dla iPada. Gdy trzymamy tablet poziomo, można się jeszcze z tym
pogodzić, ale w orientacji pionowej wygląda
to niekorzystnie, a wiadomość traci na czytelności. Dla przyszłych posiadaczy iPada Pro
nie będzie to problemem, ale co z użytkownikami iPadów mini? Ja mam dziesięciocalową wersję i też narzekam. Chowająca się lista
wiadomości w Mail.app to zdecydowanie lepsze rozwiązanie.
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w konkretnym momencie, ale mamy stały dostęp do poczty odłożonej na później.
Warto wspomnieć, że Outlook dobrze współpracuje z menu współdzielenia systemu iOS.
Możemy z dowolnej aplikacji utworzyć i wysłać wiadomość, używając Outlooka zamiast
Mail.app.

Outlook pozwala odłożyć wiadomości. Brakuje co prawda kryterium lokalizacji, ale terminy można ustawiać dowolnie. Inbox do realizacji tej funkcji posługuje się wewnętrznymi
sztuczkami, Outlook działa bardziej czytelnie
– po prostu tworzy na danym koncie pocztowym folder o nazwie „Zaplanowane”. Dzięki
temu można w dowolnym programie pocztowym podejrzeć wiadomości, które zostały odłożone. Nie zobaczymy wprawdzie dokładnego terminu, na który zaplanowaliśmy
ponowne pojawienie się e-maili w skrzynce
odbiorczej, ale to w zupełności wystarczy,
by np. w komputerowym Mail.app utworzyć
inteligentną skrzynkę i dodać do niej skrót na
pasku ulubionych. Nie jest to może rozwiązanie eleganckie i subtelne, ale umożliwia swobodny dostęp do wiadomości, które czekają
w kolejce na nasze działanie. Uniezależnia
też w pewien sposób od konkretnej aplikacji
pocztowej. Tracimy co prawda przypomnienie
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A skoro o zastępowaniu piszę… Zdawać się
może, że w iOS 9 niewiele się zmienia w przypadku Mail.app. Zaobserwowałem jednak
znaczącą poprawę działania wyszukiwarki
poczty. Umożliwiono dodawanie załączników
(choć sposób pozostawia wiele do życzenia), ułatwiono dostęp do plików zapisanych
w iCloud. Jestem w szczęśliwej mniejszości, która skorzysta z nowej funkcji dzielenia
ekranu w iPadzie, a to znacząco poprawia
komfort pracy z pocztą. Nie wątpię, że Microsoft doda do Outlooka obsługę tych nowości,
ale póki co systemowa aplikacja pocztowa
działa na tyle dobrze, że nie szukam dla niej
zastępstwa. Zostawiam jednak Outlooka zainstalowanego, tak w telefonie, jak i tablecie.
Lepsza obsługa załączników, zarówno otrzymanych w poczcie, jak i zapisanych w chmurach, oraz wygodny dostęp do terminów w kalendarzu - to udogodnienia, z których nie ma
powodu rezygnować. W każdej chwili mogą
się przydać. Co najważniejsze: działają dobrze
i stabilnie. Póki co Outlook jest aplikacją, którą śmiało można zastąpić Mail.app i rozumiem tych, którzy na to się decydują.
Aż się prosi, by wzorem amerykańskich kolegów, zajmujących się opisami oprogramowania, napisać: zdecydowanie rekomenduję.
Oczywiście jeśli przymkniemy oko na różne kwestie związane z poufnością danych
– Outlook wysyła tonę informacji na serwery Microsoftu. Zakładam jednak, że zwykłego
użytkownika nie martwi to aż tak bardzo.

Ilustracje:
ideeconcept.pl / screenshoty aplikacji z archiwum Autora
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Ikonoklasta Alex Gibney
- Steve Jobs: Man in The Machine
Krystian Kozerawski



Steve Jobs to niewątpliwie ikona dla użytkowników i fanów produktów Apple,
a także dla przedsiębiorców - wszak nauczył się wiele na swoich błędach
z młodości i z bankruta, jakim było Apple w 1997 roku, uczynił najbardziej
wartościowe przedsiębiorstwo. Ale nie tylko dla nich. To ikona popkultury, na równi z aktorami, artystami czy piosenkarzami. Zamiast jednak filmów czy muzyki, Jobs tworzył produkty, które dla naprawdę ogromnej rzeszy
osób były czymś równie ważnym. Jego życie zaś to fascynująca historia, która przerodziła się już właściwie w legendę: długa droga od podróżującego
po Indiach zbuntowanego hipisa, przez korporacyjnego buntownika, którego firma jawi się wciąż - nawet kilka lat po jego śmierci - jako swego rodzaju
kontrkultura, po ubranego w niebieskie jeansy i czarny golf twórcę coraz
to nowych rewolucyjnych produktów.
37



Film

Reżyser Alex Gibney, jak sam twierdzi, postanowił zmierzyć się właśnie z jego legendą, próbując przy tym odpowiedzieć na pytanie: dlaczego rzesze darzyły go takim uwielbieniem?
Dlaczego szef firmy produkującej urządzenia
elektroniczne cieszył się estymą, jaką cieszą
się artyści? Odpowiedź na to pytanie jest jednak banalnie prosta. Zbudował firmę, która tworzyła wspaniałe i w istocie rewolucyjne
produkty. Był przy tym - tak jak jego idol Bob
Dylan - wspaniałym gawędziarzem, co Gibney zauważa już na początku swojego dokumentu. Każdy, kto widział choćby fragmenty
jego wystąpień, wie, jak wspaniale potrafił
on opowiadać. Istotne pytanie, które Gibney także zadaje, brzmi zatem: co łączy nas
z produktami Apple? Ta więź moim zdaniem
przypomina tę, jaka łączyć nas może z książką
czy piosenką. To z niej może brać się właśnie
uwielbienie dla autora. Żeby odpowiedzieć
na to pytanie, nie trzeba było ponad dwugodzinnego dokumentu. W istocie bowiem Alex
Gibney zabawił się w ikonoklastę, który postanowił odrzeć z legendy i pokazać Jobsa
oraz Apple od tej drugiej, ciemniejszej strony.
Muszę przyznać, że miał co pokazywać.
W swoim dokumencie Gibney prześwietla Jobsa niemalże od chwili jego narodzin
aż do dnia śmierci, przedstawiając jednak
tylko wybrane wydarzenia z jego życia, które pokazują jego chaotyczny i pełen sprzeczności charakter egoisty, opętanego manią
dążenia do perfekcji, niszczącego lub starającego się zniszczyć, a przynajmniej usunąć
ze swojego otoczenia każdego, kto naruszał
jego misterny plan lub stawał na jego drodze
do perfekcji. Tak było z Chrisann Brennan gdy zaszła w ciążę i urodziła jego córkę Lisę,
Jobs zaczął oskarżać ją o to, że miała wiele
kontaktów seksualnych, twierdząc przy tym,
iż dziecko nie jest jego. Kiedy jednak przyparty do muru uznał swoje ojcostwo, zgodził
się jedynie na 500 dolarów miesięcznych alimentów. Podobnie było w przypadku Daniela
Kottkego, a nawet Steve’a Wozniaka, którego
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Jobs oszukał jeszcze w czasach swojej pracy
w Atari, kiedy razem pracowali nad grą Breakout. Jak przyznaje reżyser, Jobs był skupiony jak buddyjski mnich, będąc jednocześnie
pozbawionym typowej dla takiego mnicha
empatii. Zdaniem Daniela Kottkego Jobs faktycznie przepełniony był misją zmiany świata na lepsze i wierzył w to głęboko. Z obrazu
przedstawionego przez Gibneya jawi się on
jednak jako osoba, kierująca się maksymą
„cel uświęca środki”.

Bob Belleville ze łzami
w oczach i łamiącym się
głosem odczytuje epitafium
dla Jobsa, które napisał
zaraz po jego śmierci.
Chwilę później wspomina,
że na skutek presji, jaką Jobs
na niego wywierał, poświęcił
się niemal wyłącznie Apple,
co doprowadziło do rozpadu
jego rodziny.
Reżyser w zręczny sposób wyciąga raz po raz
kolejne historie stawiające Jobsa lub Apple
w złym świetle (sprawa zmowy z Google i Intelem, dotycząca niezatrudniania byłych pracowników konkurencji, czy unikanie płacenia
podatków), często grając przy tym emocjami
osób, które wystąpiły w tym filmie. Jednym
z najbardziej poruszających obrazów tego filmu jest wywiad z członkiem zespołu pracującego nad Macintoshem - Bobem Belleville’em.
Ze łzami w oczach i łamiącym się głosem odczytuje on epitafium dla Jobsa, które napisał
zaraz po jego śmierci. Chwilę później wspomina, że na skutek presji, jaką Jobs na niego

39

wywierał, poświęcił się niemal wyłącznie Apple, co doprowadziło do rozpadu jego rodziny.
W filmie wystąpiło całkiem sporo osób, które
odegrały ważną rolę w życiu Jobsa czy w historii firmy Apple. Pojawiają się wspomniani już
przeze mnie Chrisann Brennan (była dziewczyna i matka jego córki Lisy), Daniel Kottke
(jego wieloletni przyjaciel, towarzysz wypraw
do Indii i jeden z pierwszych pracowników
Apple), jest także Regis McKenna (odpowiedzialny za marketing w pierwszych latach
istnienia Apple), Jon Rubinstein (wieloletni
wiceprezes Apple, jeden z tzw. ojców iPoda),
Andy Grignon (jeden z inżynierów pracujących nad pierwszym iPhone’em), kilku dziennikarzy, no i sam Jobs - Gibney wykorzystał
sporo wywiadów zarejestrowanych w różnych
etapach życia Steve’a.
Wszystkie te rozmowy reżyser potraktował
w pewnym stopniu jak klocki, które ułożył
według własnego widzimisię w portret Jobsa
własnego autorstwa. Czy zatem udało mu się
pokazać go nagiego, odartego z legendy, nimbu wielkiego magika, wyczarowującego coraz
to nowe produkty? I tak, i nie zarazem. Jest
to jednak obraz dość jednostronny czy wręcz
stronniczy. Na pewno jednak jest to dokument warty obejrzenia. Pokazuje Jobsa i stworzoną przeze niego firmę z innej perspektywy.
Razem z dostępnymi publikacjami na jego
temat, m.in. biografią autorstwa Waltera Isaacsona czy mającą się ukazać w październiku
książką „Droga Steve’a Jobsa”, pozwala wyrobić sobie własne zdanie o tym człowieku,
który - jak każdy - miał pewne wyróżniające
go i determinujące jego postępowanie cechy,
w niektórych sytuacjach okazujące się być zaletami, a w innych - wadami.
Steve Jobs: Man in The Machine w reżyserii
Aleksa Gibneya powinien pojawić się w dystrybucji w Polsce w najbliższych tygodniach.
Ilustracje: fotografie z materiałów prasowych Magnolia Pictures, Alex
Gibney - fot: Andrew Brucker
Zdjęcia dzięki uprzejmości Jigsaw Productions i Magnolia Pictures
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Z jaskini do iPada
- Apple Pencil
Max Pijanowski



Jest rok 13000 p.n.e., anonimowy paleolityczny artysta tworzy kolejne naścienne malowidło. Kiedy jego przodkowie tworzyli własne rysunki, nakładali farby palcami lub pędzlami z mchu, natomiast on może wykonywać
swoją pracę bardziej szczegółowo, posługując się wykonaną z wydrążonej
kości prymitywną formą aerografu. Choć rezultat jego pracy zachował się do
obecnych czasów, to hiszpańska jaskinia Altamira, niejako galeria malowideł z tamtej epoki, jest zamknięta dla zwiedzających. Na szczęście nieopodal
otwarto jej wierną kopię, gdzie możemy porównać jakość prehistorycznych
prac pod względem użytych do ich wykonania narzędzi.
Kupując Apple Pencil, mamy możliwość porównania własnej pracy przy jego
użyciu oraz tej przy zastosowaniu wcześniejszych rozwiązań.
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Choć na przestrzeni tysiącleci podobne narzędzia wykorzystywano m.in. w Mezopotamii,
Egipcie i Chinach, to etymolodzy są zgodni,
iż słowo „stylus” wywodzi się ze starożytnej greki. Za jego prawzorzec uznano słowo
„σ τύ λ ος” bądź „σ τίζ ω”, jednak bez względu na jego rzeczywiste brzmienie mianem
tym określano metalowy rylec służący do pisania na drewnianych tabliczkach pokrytych
woskiem. Grecka nazwa została upowszechniona przez starożytnych Rzymian i to bezpośrednio od łacińskiego słowa „stilus” pochodzi nazwa większości współczesnych narzędzi
do obsługi ekranów dotykowych. Większości,
bo przecież produkt firmy z Cupertino „is not
a stylus, it’s the Apple Pencil”.

…uaktywniają się quasispecjaliści od przewidywania
reakcji Jobsa, zgodnie
twierdząc, iż ten na pewno
przewraca się w grobie.
Ewolucja czy raczej
rewolucja w portfolio
produktów i usług firmy to
stały proces przebiegający
niezależnie od wcześniejszej
opinii założyciela Apple
i bez względu na czas, gdyż on
sam często zmieniał zdanie.
Kiedy poproszony przez Tima Cooka o zaprezentowanie iPada Pro Phil Schiller po raz
pierwszy wymienił nazwę urządzenia do obsługi nowego tabletu, wśród zebranych rozległy się śmiechy. Co prawda ani w słowie
„pencil”, ani w jego zestawieniu z nazwą fir-
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my nie ma nic śmiesznego, jednak użycie go
w kontekście opinii Steve’a Jobsa na temat
takiego akcesorium jest rzeczywiście zabawne. Oczywiście, aby to zauważyć, niezbędny
jest pewien dystans, a sądząc po pojawiających się opiniach na temat nowych produktów Apple, niektórym po prostu go brakuje.
Mnie brakuje Jobsa, ale od czterech lat firmą kieruje Tim Cook i właśnie przedefiniował słowa swojego poprzednika: „Stylus? Who
wants a stylus?”.
To zresztą nie pierwszy raz, kiedy Apple wprowadza na rynek produkt, który wcześniej nie
znalazł aprobaty u Jobsa. Po jego śmierci
w 2011 roku, pojawił się 7,9-calowy iPad Mini,
a przecież w opinii założyciela firmy wyłącznie 9,7-calowy ekran iPada miał zapewniać
wygodną pracę na tablecie. W odwrotną
stronę podążyły kolejne generacje iPhone’a,
w których 3,5-calowy ekran zastąpiono początkowo 4-calowym, a w ubiegłym roku już
4,7- i 5,5-calowym. To także można nazwać
działaniem wbrew słowom Jobsa, pamiętając sytuację z 2010 roku, kiedy zapytany przez
dziennikarza o to, czy Apple rozważa produkcję większego iPhone’a, zadrwił on z takiego
rozwiązania, porównując wymiary posiadającego 4-calowy ekran Samsunga Galaxy S
do znanego ze swoich gabarytów samochodu
Hummer.
Każdorazowo po premierze urządzenia firmy
Apple, którego miało przecież nie być, uaktywniają się quasi-specjaliści od przewidywania reakcji Jobsa, zgodnie twierdząc, iż ten na
pewno przewraca się w grobie. Choć osoby te
drażni słowo magia pojawiające się ich zdaniem zbyt często podczas prezentacji produktów firmowanych logo nadgryzionego jabłka,
to najwyraźniej same tą magią się posługują, bo tak naprawdę trudno było przewidzieć
reakcje Jobsa jeszcze za jego życia. Ewolucja
czy raczej rewolucja w portfolio produktów
i usług firmy to stały proces przebiegający
niezależnie od wcześniejszej opinii założycie-
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la Apple i bez względu na czas, gdyż on sam
często zmieniał zdanie. „iTunes na Windows?
Po moim trupie!” - to pierwsza opinia Jobsa
na temat udostępnienia macowego programu
na platformę firmy z Redmond. Na jej zmianę
nie trzeba było czekać tak długo, jak zapowiadał, dzięki czemu iPody zyskały tylu odbiorców. Czy zatem Steve Jobs byłby w dalszym
ciągu przeciwnikiem stylusa?

Kiedy w 2007 roku Jobs
wypowiadał swoją opinię
o stylusach, dotykowe telefony
pozostałych producentów
korzystały z ekranów
oporowych - rysik mógł mieć
dowolną formę, ponieważ
jego zadaniem było wyłącznie
przenoszenie nacisku, dlatego
równie dobrze sprawdziłby się
jaskiniowy pędzel z mchu…
Apple Pencil nie jest pierwszym rysikiem
w historii firmy, ponieważ za jego pomocą
obsługiwało się zaprezentowanego w 1993
roku Newtona Message Pada, o którym więcej w pierwszym numerze naszego magazynu pisał Jaromir Kopp. Co prawda Steve Jobs
po swoim powrocie do Apple w 1997 roku
podjął decyzję o wycofaniu z produkcji tego
urządzenia, to jednak od tamtej chwili minęło blisko 20 lat i technologia wytwarzania
ekranów dotykowych uległa zmianie.
Kiedy podczas prezentowania pierwszego
modelu iPhone’a w 2007 roku Jobs wypowiadał swoją opinię o stylusach, dotykowe
telefony pozostałych producentów korzy-
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stały z ekranów oporowych. Nie była to jednak technologia komfortowa, gdyż wymagała
od użytkownika uginania ich zewnętrznej powłoki, do czego najlepiej nadawał się właśnie
rysik. Co ważne, mógł on mieć dowolną formę, ponieważ jego zadaniem było wyłącznie
przenoszenie nacisku, dlatego równie dobrze
sprawdziłby się jaskiniowy pędzel z mchu,
jak i zaostrzony rzymski stilus. Nic zatem
dziwnego w opinii Jobsa na temat tego typu
rozwiązań.
Ekrany pojemnościowe, w które wyposażona
jest dzisiaj większość urządzeń, działają dzięki wykorzystaniu zjawiska zmiany pola elektrostatycznego. Pozwala to na zastosowanie
techniki MultiTouch, umożliwiającej kontrolowanie ich interfejsów więcej niż dwoma
palcami jednocześnie, a zarazem na bardziej
precyzyjną obsługę bez konieczności korzystania ze stylusa. Oczywiście taka możliwość
również istnieje, jednak ekrany dotykowe wykonane w tej technologii reagują wyłącznie
na materiały przewodzące prąd elektryczny.
Ludzie nie chcą jednak korzystać z rysika, ponieważ systemy takie jak iOS i Android pozwalają na wygodną obsługę mobilnych urządzeń przy pomocy ulubionego stylusa Jobsa
- własnego palca. Choć dzięki modelom fabletu Samsung Galaxy Note i tabletu Microsoft Surface Pro rysiki przeżywają renesans,
to odpowiadają za to jedynie wymienione
urządzenia. Pod koniec bieżącego roku dołączy do nich Apple Pencil.
Dlaczego nie napisałem, iż dołączy do nich
iPad Pro wyposażony w Apple Pencil? Ponieważ - w przeciwieństwie do konkurencji są to, choć komplementarne, to jednak dwa
dostępne osobno urządzenia. Oczywiście
można się sprzeczać, czy nie jest to próba wyciągnięcia kolejnych pieniędzy od użytkowników, ale chyba łatwiejszym na to sposobem
byłoby oferowanie rysika w zestawie podnosząc po prostu cenę tabletu. A tak mamy
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wybór, ponieważ to od naszych wymagań zależy, czy do pracy na tablecie potrzebujemy
osobnego stylusa, czy jednak wystarczy nam
tych dziesięć od Boga, o których wspominał
Steve Jobs.

Apple Pencil przypomina
bardziej rozwiązania
stosowane przez firmę
Wacom niż przez Samsunga
czy Microsoft. Dzięki dwóm
wbudowanym w końcówkę
czujnikom Apple Pencil potrafi
rozpoznawać kąt nachylenia
i w ten sposób po jego
przechyleniu można tworzyć
efekty cieniowania.
To po co w ogóle pojawił się Apple Pencil? Do
malowania dużego zwierza, zupełnie jak w jaskini Altamira przed piętnastoma tysiącami
lat. Apple swojego nowego iPada Pro wyposażyło w gigantyczny ekran o przekątnej
12,9 cali, o rozdzielczości 2732 x 2048 pikseli,
co z ich łączną liczbą 5,6 miliona daje wynik
lepszy niż w przypadku 15-calowego MacBooka
Pro Retina. Tak duża rozdzielczość wymaga
wydajnego procesora i układu graficznego,
dlatego Apple zdecydowało się na zainstalowanie całkowicie nowego 64-bitowego chipu
A9X. Jego dokładnych parametrów jak zwykle
nie zdradzono, jednak Apple poinformowało, iż iPad Pro jest szybszy i bardziej wydajny
od 80% wszystkich komputerów PC, jakie trafiły na rynek w ostatnim roku, a jego układ
graficzny od 90% z nich.
Co prawda wspomnianym wcześniej Hummerem można jeździć na zakupy, jednak zo-
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stał on zaprojektowany na potrzeby wojska,
a do codziennego użytkowania lepiej wybrać
coś mniejszego. Tak samo postąpiło Apple,
oferując iPada Pro i Apple Pencil profesjonalistom, a pozostałym klientom pozostawiając możliwość standardowej obsługi nowego
tabletu za pomocą gestów i oferując im odświeżonego iPada Mini 4.
Apple Pencil przypomina bardziej rozwiązania
stosowane przez firmę Wacom niż przez Samsunga czy Microsoft. W porównaniu ze zwykłymi rysikami wyróżnia go to, że jest magiczny,
a tak poważnie - że jest cyfrowym odpowiednikiem konwencjonalnego ołówka. Dzięki
dwóm wbudowanym w końcówkę czujnikom
Apple Pencil potrafi rozpoznawać kąt nachylenia i w ten sposób po jego przechyleniu
można tworzyć efekty cieniowania. Z kolei
czujniki nacisku sprawiają, iż w zależności
od jego siły powstaną cieńsze bądź grubsze
linie.
Jedną z podstawowych wad w przypadku
urządzeń tego typu jest opóźnienie pomiędzy ruchem rysika, a jego odzwierciedleniem
na ekranie. Ma to negatywny wpływ na ogólne wrażenia z ich korzystania. W Apple Pencil takie opóźnienie udało się zredukować
do praktycznie niezauważalnego poziomu.
W momencie kiedy korzystamy z rysika, iPad
Pro skanuje jego pozycję 240 razy na sekundę, czyli dwukrotnie częściej, niż gdy do obsługi używamy palca. To powoduje, iż zwłoka pomiędzy przeniesieniem obrazu z głowy
na ekran iPada Pro trwa milisekundy. I choć
o takim wyniku jaskiniowy artysta mógłby
tylko pomarzyć, to ma nad nami przewagę,
bo naszych prac za 15 tysięcy lat, nawet tych
stworzonych rysikiem Apple, nikt nie będzie
oglądał.

Ilustracja: malowidło naskalne z jaskini Altamira - Wikimedia
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Zanim „nie było trzeciego kroku”
czyli o modemach, transmisji danych
i pierwszych kontaktach z internetem


Jaromir Kopp

Pamiętacie jedną z reklam pierwszych iMaców? Nosiła ona tytuł „Trzy proste
kroki do Internetu”. W pierwszym ujęciu narrator mówi „krok pierwszy, podłącz do kontaktu”, w drugim ujęciu „krok drugi, podłącz do linii telefonicznej”, w trzecim ujęciu, w którym pojawia się iMac, słychać śmiech i zdanie
„nie ma trzeciego kroku!”. Było to drobne uproszczenie, ale iMac G3 to praktycznie pierwszy popularny komputer gotowy do podłączenia do internetu
po wyjęciu z pudełka. Ale zanim do tego doszło, trzeba było przejść długą
drogę.
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To były lata 70. ubiegłego
wieku, a modemy pozwalały
na transmisję z prędkością
300 bitów na sekundę.
Przesłanie samego tekstu
tego artykułu zajęłoby ponad
trzy minuty, a jedno zdjęcie
z iPhone’a 6 przesyłałoby się…
uwaga: 20 godzin!
Pierwsze dostępne modemy do transmisji
danych przez linie telefoniczne składały się
z podstawki pod słuchawkę, którą się po prostu kładło na modemie, wciskając w dźwiękoszczelne opaski. To były lata 70. ubiegłego
wieku, a modemy pozwalały na transmisję
z prędkością 300 bitów na sekundę. Przesłanie samego tekstu tego artykułu zajęłoby ponad trzy minuty, a jedno zdjęcie z iPhone’a 6
przesyłałoby się… uwaga: 20 godzin!
Jednak moim pierwszym modemem był już
sprzęt podłączany wprost do linii telefonicznej i znacznie, bo aż ośmiokrotnie szybszy
(2400 bit./s). Nie pamiętam marki, ale było to
czarne prostokątne pudełko 20 x 12 x 3 cm
z wieloma mrugającymi z przodu diodkami.
Z tyłu podłączało się linię telefoniczną i telefon (przelotowo) oraz kablem RS-232 komputer, w tym przypadku Amigę. Pamiętam
pierwszą transmisję. Oczywiście nikt wtedy o
internecie nie mówił, a połączenia nawiązywało się pomiędzy komputerami. Trzeba było
uruchomić tzw. „Terminal”, który zarządzał
modemem i umożliwiał transmisję plików.
Sterowało się za pomocą komend AT wydawanych z klawiatury lub w bardziej zaawansowanych programach z menu i ikonek. Przez
telefon umówiłem się z kolegą, aby naszykował modem i komputer. Z „Terminala” wybra-
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łem numer telefonu, a u kolegi połączenie
„odebrał” modem i po serii charakterystycznych zgrzytów połączenie zostało nawiązane.
Mogliśmy z kumplem wymienić informacje,
pisząc na klawiaturze (wczesna forma chatu),
a po chwili kolega „zapuścił” transmisję jakiegoś skompresowanego programu. Jego przesłanie trwało ponad 2 godziny. Na szczęście
wtedy połączenia lokalne opłacało się tylko
za ich nawiązanie, a nie czas trwania (ok. 1992
roku). Niebawem miało się to zmienić.
Na kolejny poziom modemowego wtajemniczenia wszedłem z powodu miłości pewnego Holendra do Polki mieszkającej w pobliżu.
Holender – amigowiec - zapragnął wymieniać tanio i szybko listy miłosne, więc podczas odwiedzin zainstalował na mojej Amidze
oprogramowanie do BBS. BBS to były systemy
do automatycznej wymiany informacji za pomocą połączeń modemowych. Część z nich
tworzyło (zanim rozpowszechnił się internet)
sieć Fidonet. Wieczorami po godzinie 23 (tańsze połączenia z Holandii) w umówione dni
tygodnia uruchamiałem swoją Amigę i program. BBS kolegi z Holandii nawiązywał połączenie z moim i automatycznie wymieniał
przygotowane wcześniej pliki. Moim zadaniem było wydrukowanie i dostarczenie listu
oraz udostępnienie dziewczynie Holendra
możliwości napisania swojego. Prawda, że romantyczne?
Pierwszy modem do Macintosha, jaki miałem,
to był USRobotics o oszałamiającej prędkości 16800 bit./s. Aby używać go z Makiem,
należało kupić lub zrobić specjalny kabel
łączący RS-232 w modemie z Portem Modemu lub Drukarki LocalTalk (RS-422) w Macintoshu. Było to pod koniec 1995 roku. Internet
nie był już akademicką ciekawostką i jak grzyby po deszczu powstawały firmy oferujące
dostęp do internetu za pomocą połączeń
wdzwanianych. Dysponowały one wieloma liniami telefonicznymi i całymi szafami modemów. Poza kosztem połączenia (już niestety
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naliczanym co trzy minuty) należało wykupić
abonament. Był to czas, gdy prasa komputerowa traktowała otwarcie każdego nowego
serwisu WWW jak Wielkie Wydarzenie. Wiosną 1996 roku rozpocząłem pracę w pierwszej we Wrocławiu i wyjątkowej na skalę całej
Polski Kawiarence Internetowej. Wyjątkowej,
bo w całości (poza serwerem) pracującej
na Macintoshach. Pięć komputerów było podłączonych do pobliskiego dostawcy internetu za pomocą telefonicznej linii dzierżawionej. Obsługiwał ją modem o prędkości 28800
bit./s i dzięki temu dawało się oglądać nawet
www.playboy.com! Standardem w przeglądarkach był wtedy Netscape Navigator, dopiero
kilka lat później zdetronizowany przez Microsoft Explorera.
Apple też miało swoje modemy. Już do 8–bitowych Apple II można było podłączyć firmowy modem o prędkości 300 bps. Ale najcie-
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kawszym urządzeniem tego typu był powstały
w 1993 roku GeoPort Telecom Adapter Kit.
Jest on w zasadzie protoplastą modemów programowych, czyli takich, w których modulacja
i demodulacja sygnału odbywa się w komputerze. Wymaga to szybkiego łącza modem–
komputer i szybkiego procesora. Ówczesne
komputery z procesorem M68040 nie miały
wymaganej mocy obliczeniowej, a i porty szeregowe musiały mieć znacznie większą przepustowość, dlatego GeoPort wymagał Macintoshy AV. Były one wyposażone w dodatkowy
procesor sygnałowy (DSP) AT&T 3210. Z założenia miał on wspierać ciężkie prace audio
i wideo. Niestety - z racji ceny komputerów
Apple AV i dość skomplikowanego programowania - nie pojawiło się wiele aplikacji
korzystających z tego bardzo zaawansowanego koprocesora. Ale właśnie dzięki niemu
mógł zadziałać GeoPort i to z prędkościami
do 28800 bps (później nawet 33600).
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Od wersji oprogramowania
Apple Telecom 3.1
- poza funkcją faksmodemu - GeoPort potrafił
działać jako zaawansowana
automatyczna sekretarka...
Swój renesans GeoPort przeżył wraz z wprowadzeniem PowerPC, których wydajność
obliczeniowa była wystarczająca. Od wersji
oprogramowania Apple Telecom 3.1 - poza
funkcją faks-modemu - potrafił on działać
jako zaawansowana automatyczna sekretarka
oraz pozwalał na prowadzenie rozmów przez
komputer. Niestety był to już schyłek jego popularności. Odszedł do lamusa razem z portami „modemu” i „drukarki” RS-422, od 1998
roku zastępowanymi przez USB. Dobiła go seryjna instalacja w komputerach Apple sprzętowych modemów 56 Kbps. GeoPort miał też
swoje wady. Ponieważ do pracy potrzebował
on sporej mocy obliczeniowej, to odczuwal-

nie spowalniał komputer, a nawet powodował
zawieszenia systemu. Wraz ze wzrostem mocy
obliczeniowej PowerPC było to coraz mniej
dokuczliwe, ale wciąż zauważalne.
Prawdziwy bum internetowy w Polsce rozpoczął się w kwietniu 1996 roku, gdy TP SA udostępniła słynny numer 20 21 22. Wdzwaniając
się modemem na niego, uzyskiwaliśmy dostęp do internetu, płacąc jedynie za lokalne
połączenie miejskie (jeden impuls co 3 minuty). Spowodowało to ból głowy u dostawców usług internetowych, ale każdy, kto miał
modem, mógł w rozsądny sposób rozpocząć
przygodę z internetem. Z modemowego łączenia z internetem korzystałem do 2002
roku, czyli do czasu zainstalowania w mieszkaniu linii ISDN od pierwszego w Polsce niezależnego operatora telefonicznego Dialog.
Dzięki ISDN mogłem mieć dostęp do internetu z prędkością do 128 Kb/s! Ale to już inna
historia.
Dziękuję za zdjęcia GeoPort agencji Mac Studio Reklamy z Wrocławia.
Ilustracje: fotografia tytułowa - Radek Szwarc
fotografie modemu - Agencja Mac Studio
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Opuszczone zdjęcia


Kinga Zielińska
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Fotografia mobilna

„No dobrze, nie rozdzielamy się, trzymamy się
grupy, patrzymy pod nogi, nie dotykamy bezpieczników i uważamy na deski pod nogami,
bo są już spróchniałe, a pod nimi jest 5-metrowy dół..” Jeśli kiedykolwiek zdarzy Wam się
uczestniczyć w wyprawie do opuszczonego
miejsca, z pewnością do znudzenia będziecie
słyszeć te słowa od jej organizatora, jednak
idę o zakład, że już sama atmosfera miejsca
i liczba rzeczy do sfotografowania, na które
natraficie, zrekompensuje Wam te obostrzenia.

Zapisane mam to w pamięci,
fabryka Stokbet we Wrześni,
w której się wychowałem.
Świeżo po zamknięciu,
wysokie silosy, z których
był niesamowity widok
na Wrześnię. I tak się zaczęło.
Kinga:
Muszę przyznać, że na początku dość sceptycznie podchodziłam do pomysłu chodzenia
po takich miejscach: brudno, niebezpiecznie,
coś może się zawalić na głowę, można napotkać jakichś dziwnych mieszkańców (niekoniecznie ludzi), wpaść przez dach do piwnicy, a w dodatku zazwyczaj nie ma żadnego
legalnego wejścia i pozostaje tylko przechodzenie przez płot lub mur. Nie za wiele tego?
Skąd w ogóle pomysł na fotografowanie
opuszczonych miejsc, co jest w nich tak przyciągającego, że chce się tam wejść i robić
zdjęcia? Czy chodzi o uchwycenie na wieczność czegoś starego, zniszczonego i niepotrzebnego? Czy nie wystarczy po prostu
wejść, popatrzeć i wyjść? Na te i inne pytania
odpowie mi Krzysztof Górny, pomysłodawca
grupy Mobilni Opuszczone.
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Krzysztof:
To nie był pomysł, to po prostu się zaczęło
za dzieciaka. Pierwsze eksploracje były nieplanowane, ale zawsze nosiłem ze sobą aparat, analog Praktica. Zapisane mam to w pamięci, fabryka Stokbet we Wrześni, w której
się wychowałem. Świeżo po zamknięciu, wysokie silosy, z których był niesamowity widok
na Wrześnię. I tak się zaczęło. Wsiąkłem, i tak
po dziś dzień ciągnie mnie w opuszczone
miejsca.
W pewnym sensie dajecie takim miejscom
drugie życie. Nie byłam w wielu z nich, ale gdy
wchodzę do takiego pomieszczenia, robię
wielkie WOW i myślę, jak uchwycić tę niesamowitą atmosferę miejsca, które być może
za czasów swojej „świetności” było zwykłym
nudnym biurem, a do którego pewnie nigdy
bym nie zawitała. A teraz nie dość, że trzeba tam wejść na półlegalu, to jeszcze muszę
uważać, żeby nic się nie stało. Czy to ta słynna uzależniająca adrenalina, która powoduje, że ludzie robią niekiedy dziwne rzeczy?
Myślę, że adrenalina to kluczowe słowo, które napędza daną sytuację. Nigdy nie wiesz, jak
się skończy. Oczywiście legalna eksploracja
nie ma tego czegoś. W większości eksploruję
nielegalnie. Moja obecność w danym miejscu
w jakiś sposób zatrzymuje czas na moich fotografiach. Jest to coś, co weszło mi w krew
i nie sądzę, żebym jutro zaczął zbierać znaczki.
Od kiedy uprawiasz to nietypowe hobby?
Tak jak mówiłem wcześniej, zaczęło się,
gdy miałem pewnie ze 12 lat. Miałem wtedy
analoga Praktica, następnie przesiadłem się
na Pentaxa, a dziś fotografuję tylko telefonem. W szafie leży plecak z Canonem i zestawem obiektywów, lampy, grip, statyw.
Czego używałeś na początku do robienia
zdjęć i kiedy stwierdziłeś, że może lepiej będzie z telefonem?
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Kiedy popsułem lustrzankę Canona, został
mi tylko telefon. Byłem wtedy trzy tygodnie
w Anglii. Zacząłem fotografować telefonem
(zaznaczę, że jestem wierny Samsungowi).
Telefon jest wygodniejszy, mniejszy, używam
wodoszczelnego Galaxy S5. Mam również statyw i zestaw obiektywów. Dźwiganie pełnego
plecaka ze sprzętem nie było najporęczniejsze.

bza @zlystarysierzant, Wojtek Szurkowski
@przetrwac i ja. Pomysł siedział w mojej głowie, ale do jego realizacji zmobilizowali mnie
Koledzy.

...rozwija się powyżej naszych
oczekiwań. Był już pierwszy
konkurs ze wsparciem
sponsorów, legalne
eksploracje nieczynnej
kopalni oraz lokomotywowni.
Na Instagramie prowadzimy
miesięczny przegląd
najlepszych fotografii z tagiem
#mobilniopuszczone.

Na chwilę obecną nie myślałem jeszcze o rekrutacji do grupy. Jest nas czworo. Zobaczymy, jak będzie dalej. Może świeże spojrzenie
da nam jeszcze więcej energii.
Nie stosuję metody zostawiania kogokolwiek
samego w opuszczonych miejscach. Widziałaś podczas naszego ostatniego spotkania,
że zawsze biorę na siebie odpowiedzialność
za towarzyszące mi osoby.

Skąd pomysł na grupę Mobilni Opuszczone i kto wchodzi w jej skład? Kto był pomysłodawcą? Czy w jakimś sensie jesteście
odłamem Grupy Mobilni?
Projekt Mobilni Opuszczone to dziecko Grupy
Mobilni, w całości poświęcony tylko fotografii
mobilnej z miejsc opuszczonych. Zaczęło się
całkiem niedawno, ale rozwija się powyżej
naszych oczekiwań. Był już pierwszy konkurs
ze wsparciem sponsorów, legalne eksploracje nieczynnej kopalni oraz lokomotywowni. Na Instagramie prowadzimy miesięczny przegląd najlepszych fotografii z tagiem
#mobilniopuszczone.
W skład grupy wchodzą: Agnieszka Domańska @agnieszka_domanska, Tomek Ko-
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Jak wygląda rekrutacja i selekcja? Czy zostawiacie śmiałka np. na noc w opuszczonym
(prawdopodobnie) szpitalu psychiatrycznym
i jeśli przeżyje, rano oceniacie jego zdjęcia
z tego miejsca?

Przy okazji jednej z naszych rozmów wspomniałeś, że jesteś ubezpieczony na okoliczność wypadku. Czy to już jest ryzykowna pasja?
W większości przypadków tak. Jest niebezpiecznie. Zawsze jest ryzyko. Nie stosowałem
tej metody, ale już zawsze zostawiam w domu
informację, gdzie będę oraz odzywam się
do żony po wyjściu.
Jak znajdujecie nowe miejsca do odwiedzania i fotografowania?
Informacje od znajomych, w sieci lub zwykły
przypadek. Mam taki radar na opuszczone.
Najniebezpieczniejsze miejsce, w którym byłeś i pomyślałeś, że chyba tym razem przegiąłeś?
Nieczynna kopalnia w Górach Stołowych. Było
dużo gliny, błota, wody i parędziesiąt metrów pod ziemią. Adrenalinę miałem chyba
ze 200%. Po wyjściu na powierzchnię do koń-
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ca dnia cieszyłem się, że wyszedłem tylko
z kilkoma zadrapaniami.

...te trudne do zdobycia
są ciekawsze. Za każdym
razem jest to inny sposób.
Zawsze robimy rozpoznanie,
nawet kilkudniowe. Wiemy
wtedy, którędy można wejść,
czy jest alarm, jak pracuje
ochrona itd. Nie mogę
zdradzić więcej.
Jaki sprzęt oprócz telefonu jest potrzebny
do tego typu „sportu”?
Przede wszystkim zdrowy rozsądek. Przydają się też zakrywające kostkę, wygodne buty
na grubej podeszwie, rękawiczki bez jednego
palca lub obsługujące telefon, dwie latarki
(zawsze), czapka lub kask.
Ja dodałabym jeszcze od siebie mały taborecik, który umożliwia przechodzenie
przez mury ;). Przekonałam się już, że miejsca
opuszczone można podzielić na te, do których mimo opuszczenia można wchodzić
za pozwoleniem i te całkowicie zakazane.
Rozumiem, że te drugie są bardziej interesujące? Czy możesz nam zdradzić, jak wchodzisz do takich miejsc?
Oczywiście te trudne do zdobycia są ciekawsze. Za każdym razem jest to inny sposób. Zawsze robimy rozpoznanie, nawet kilkudniowe. Wiemy wtedy, którędy można
wejść, czy jest alarm, jak pracuje ochrona itd.
Nie mogę zdradzić więcej.
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Brzmi jak scenariusz skoku na bank ;).
Sporo ludzi dziwnie na mnie patrzy, gdy mówię, że robię zdjęcia telefonem. U Ciebie dochodzi do tego jeszcze aspekt zniszczonych,
często niebezpiecznych miejsc. Jak na to reaguje Twoja rodzina i znajomi? Słuchając
Cię, gdy o nich opowiadasz, mam wrażenie,
że potrafisz namówić każdego, żeby wszedł
tam z Tobą ;)
Miło mi, Kinga. Myślę, że żona przyzwyczaiła się, zaakceptowała fakt mojej dziwnej
pasji. Rodzice owszem wiedzą, są przeciwni, ale przestali już ze mną walczyć. Myślę,
że przyzwyczaiłem bliskich do robienia zdjęć
telefonem, moja druga połówka również fotografuje smartfonem.
Porozmawiajmy o planach Waszej grupy.
Czy chciałbyś gdzieś zaprosić czytelników,
tak żeby poczuli się choć trochę „opuszczeni”? ;)
Szykujemy kolejną grupową eksplorację,
mamy sponsora na następny konkurs foto.
Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga gornykrzychu.blogspot.com, instagrama
@gornykrzychu, na instagram/facebook
@grupamobilni @mobilniopuszczone. Dziękuję za zaproszenie do wywiadu Kinga.

Ja też bardzo dziękuję za wywiad i zarażenie
pasją fotografii miejsc opuszczonych, których
swoiste piękno i dusza są ukryte wśród starych ścian, odlatujących tynków, kurzu i graffiti. Aby zrobić tam dobre, oddające atmosferę zdjęcie, trzeba nie tylko znaleźć taki obiekt,
dostać się do środka i poznać go, ale też mieć
głowę na karku, tak by samemu nie stać się
jego częścią.

Ilustracje:
fotografia tytułowa - Damian @pietrangeli
fotografie w galerii - Krzysztof Górny
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SzybkaSzybka.net

Największa sieć
pogwarancyjnych napraw sprzętu Apple

już 40 000 napraw!

Zapraszamy
za dwa tygodnie

