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Fotografia mobilna

Czarodziej kontra Mugole
Kinga Zielińska



Na temat aparatu iPhone’a 6s było wiele przedpremierowych spekulacji.
Jak zwykle jedne się sprawdziły, inne zostały tylko fantazją, marzeniem,
a może i pomysłem na funkcjonalność kolejnych generacji. Postanowiłam
sprawdzić, jaki naprawdę jest aparat w najnowszym iPhonie i pierwszy raz
kupiłam go w dniu światowej premiery.
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Fotografia mobilna

Wiele razy powtarzałam, że aparat w telefonie
jest dla mnie jednym z najważniejszych elementów. Używam iPhone’a 6 i byłam ciekawa,
czy ze względu na samą wbudowaną kamerę
warto już po roku jego używania przenieść się
na nowszy model. A może jednak jest to lepszy czas na zmiany dla obecnych właścicieli
iPhone’a 5s? Szukając odpowiedzi na te pytania, wykonałam kilkadziesiąt zdjęć aparatami
wersji 6s oraz 5s i 6, czyli tych generacji iPhone’a, których właściciele prawdopodobnie
najbardziej będą zainteresowani upgrade’em
do najnowszego modelu. Wszystkie smartfony
pracowały pod kontrolą iOS 9.0.1. Test podzieliłam na kilka części, z których każda ilustruje
możliwości aparatów pod innym względem:

praca przy różnych warunkach
oświetleniowych,
bokeh, czyli rozmycie tła,
szumy,
ostrość,
odwzorowanie kolorów,
panorama,
praca z lampą błyskową,
selfie.
Zanim jednak spojrzymy na zdjęcia, podsumujmy zmiany, które zaszły w interfejsie Aparatu w iOS 9 działającym na modelu 6s. Z pozoru wiele się nie zmieniło, jednak wprawne
oko od razu zauważy nowy element pośrodku górnej belki, służący do aktywacji trybu
Live Photos (LP). Gdy pierwszy raz zobaczyłam efekt jego działania na prezentacji Apple,
pomyślałam, że w końcu świat czarodziejów
zawitał do świata Mugoli. Zdjęcie LP przy naciśnięciu przez 3D Touch porusza się, a więc
uchwycimy nim nie tylko moment, ale i towarzyszący mu ruch. Możemy użyć go jako tapety, którą na ekranie blokady będziemy mo-
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gli do woli „ruszać”, przyciskając wyświetlacz.
Te „magiczne” zdjęcia można wykonać na obu
kamerach - przedniej i tylnej. Technicznie
rzecz biorąc LP to sekwencja zdjęć stanowiąca zestawienie zdjęcia właściwego i udźwiękowionej poklatkowej sekwencji obejmującej
1,5 sekundy poprzedzające moment wykonania zdjęcia i tyle samo po nim. Zdjęcie w tym
formacie zajmuje w pamięci dwukrotnie tyle
miejsca, ile zajęłoby zdjęcie zwykłe. W trybie
edycji zdjęcia LP pod iOS 9 istnieje możliwość konwertowania go na zwykłą fotografię.
Na chwilę obecną zdjęcia LP mogą tworzyć
wyłącznie posiadacze iPhone’a 6s i 6s Plus,
natomiast oglądać je można na wszystkich
urządzeniach działających pod kontrolą iOS 9
lub OS X El Capitan. Zgodnie z zapowiedzią
z wrześniowej konferencji Apple docelowo
podgląd będzie również możliwy w serwisach
Instagram oraz Facebook.
Kolejną nowością jest lampa błyskowa Retina Flash uruchamiana w trybie przedniej
kamery (FaceTime wg nomenklatury Apple),
która ma umożliwić zrobienie jeszcze ładniejszego selfie. O zaawansowaniu tego z pozoru
dziwnego rozwiązania może świadczyć zapożyczona z lamp systemowych lustrzanek technika błysku wstępnego, która pozwala pobrać
z ujęcia próbnego aktualne parametry światła otaczającego i warunków wykonywania
zdjęcia. Dzięki temu lampa nie błyska zawsze
i wszędzie takim samym światłem, tylko dokładnie dobranym do aktualnych okoliczności (nie tylko w sensie natężenia, ale i temperatury barwowej). Twarz, dzięki doświetleniu
wyświetlaczem rozbłyskującym trzy razy mocniej niż pozwala regulacja jasności, jest pozbawiona niekorzystnych cieni i sprawia
znacznie lepsze wrażenie niż znane wszystkim autoportrety wykonane przy świetle górnym (lampy sufitowe) lub zastanym (światło
słoneczne). Efektem ubocznym zadziałania
lampy o stosunkowo dużej powierzchni (ponad 60 cm2 w przypadku modelu 6s i 82 cm2
dla 6s Plus) jest wygładzenie cery i zredukowanie odbić (świecący nos, czoło, policzki).



Fotografia mobilna

Systemowa aplikacja Aparat w iOS 9 nadal
nie oferuje możliwości fotografowania w formacie 16:9, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego celu użyć np. Camera+.
Jeśli chodzi o dobrze już znane z poprzednich
generacji zdjęcia seryjne, ich szybkość pozostaje na niezmiennym poziomie 10 klatek/s,
choć trudno nie odnieść wrażenia, że możliwości sprzętowe modelu 6s wykraczają daleko poza tę granicę.
Wprowadzona w modelach 6/6 Plus technologia „Focus Pixels” nie została nigdy przez
Apple tak do końca wyjaśniona, jednak z dużą
dozą prawdopodobieństwa można założyć,
że pod tym określeniem kryje się użyty w aparacie system autofokusa (AF) oparty o detekcję fazy, używany z powodzeniem od kilku lat
w lustrzankach. Bez wdawania się w szczegóły techniczne warto tylko wspomnieć, że używany poprzednio (do wersji 5s włącznie)
system detekcji kontrastu jest znacznie wolniejszy i nie zapewnia prawidłowego działania w kiepskich warunkach oświetleniowych
oraz przy jednolitych powierzchniach. W testach widać to jak na dłoni - AF w 5s bardzo
często wymaga od aparatu przebiegnięcia
całej dostępnej przestrzeni ustawień tylko
po to, aby po (dłuższej) chwili wrócić do najlepszej pozycji, przez co cały układ jest wolny, kapryśny i sprawia wrażenie „gumowego”.
Nierzadko po chwili następuje ponowna próba wyostrzenia, co w praktyce oznacza utratę wielu okazji do zrobienia dobrego, ostrego zdjęcia. W modelu 6 poprawa w działaniu
AF jest zauważalna od pierwszego zdjęcia jest przewidywalny, szybki i dokładny. Z kolei w modelu 6s szybkość i precyzja ostrzenia
robi jeszcze większe wrażenie, tutaj całość
wydaje się działać bezzwłocznie i ze stuprocentową dokładnością, nawet w niesprzyjających warunkach.
Przygotowując tegoroczną generację iPhone’a, Apple rozwiązało również trapiący od lat
fotografów mobilnych problem „rozlewania”
się obszarów koloru na sąsiadujące części
obrazu. W praktyce polega to na tym, że ele-
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menty o jednym kolorze przechodziły w inne
bez wyraźnej ostrej granicy (jak być powinno).
W celu zniwelowania zjawiska w matrycach
najnowszych modeli użyto tzw. deep trench
isolation, czyli w dużym skrócie umieszczono
poszczególne fotoelementy odpowiadające
pikselom obrazu w izolatorach optycznych.
iPhone 6s jest pierwszym produktem Apple, przy pomocy którego zarejestrujemy wideo w rozdzielczości 4K (3840 x 2160, 30 klatek/s). Dla niewtajemniczonych przypomnę
tylko, że chcąc uzyskać rozdzielczość 4K przy
pomocy telewizorów Full HD, musielibyśmy
ustawić cztery takie odbiorniki w dwóch kolumnach i rzędach. Innymi słowy na każdy
piksel, którym dysponujemy w materiale Full
HD mamy cztery w 4K. Oznacza to, że minuta filmu 4K będzie zajmować znacznie więcej
niż w przypadku Full HD, a mianowicie 375 MB
(wg danych Apple). Jeśli więc macie zamiar
zarejestrować na swoim iPhonie 6s więcej
niż 30 minut materiału 4K, zdecydowanie pomyślcie o pamięci większej niż bazowe 16 GB.

Przykładowy materiał

4K

znajdziesz tutaj

Plik .mov; 18 sek. 119 MB
Wiele ze zrealizowanych poniżej testów bazujących na ostrości zdjęć czy też zdolności aparatu do oddawania największej ilości szczegółów faworyzuje model 6s z uwagi
na to, że posiada on matrycę o największej
liczbie pikseli. Dlatego starałam się skupić
na pozostałych parametrach obrazu, przyjmując najlepszą ostrość zdjęć z 6s za wartość
oczekiwaną.
Mimo dostępnego, począwszy od iOS 8, trybu manualnego aparatu zdjęcia na iPhonie
powstają najczęściej w trybie auto. Postanowiłam więc sprawdzić nowego iPhone’a
w trzech rodzajach natężenia oświetlenia słabym, przeciętnym i mocnym. Czas zatem
na zdjęcia i pierwsze porównanie.
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Zdjęcia w słabym świetle

5s

6

6s

Zgodnie z przewidywaniami zdjęcie wykonane modelem 6s zawiera największą ilość
szczegółów, choć czerń w obszarach pozbawionych światła jest najlepiej odwzorowana
przez aparat iPhone’a 6. Szum towarzyszący
zdjęciom nocnym występuje niemal zawsze,
bez względu na jakość użytej matrycy, jednak
najlepiej wyglądają te, na których jest on jednolity, drobny i pozbawiony kolorowych arte-
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faktów. Takie cechy widać na zdjęciu nocnym
z 6s, co dodatkowo sprawia wrażenie, że zdjęcie oglądane w pomniejszeniu wydaje się być
gładsze i mniej naruszone kompresją JPG.
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Zdjęcia w przeciętnym świetle

5s

6

6s

Obecność na jednym zdjęciu obiektu o większym naświetleniu i pozostawienie reszty w półcieniu spowodowało, że zaczęły być
widoczne różnice w algorytmach nadawania
ekspozycji poszczególnych generacji smartfona. Zdjęcie pochodzące z modelu 5s wskazuje,
jak mało w porównaniu do 6 i 6s szczegółów
zarejestrował aparat. Z drugiej strony barwa
cienia jest na nim najbardziej autentyczna,
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jednak ilość szumu w cieniu pozostaje znacznie większa niż na dwóch pozostałych zdjęciach. Co ważne, żaden z modeli nie przepalił
ani nie wyczernił obrazu, mimo dość specyficznego oświetlenia.



Fotografia mobilna

Zdjęcia w mocnym świetle

5s

6

6s

Aparat 5s ocieplił scenę nieco bardziej niż pozostałe dwa modele, jednak jest to cecha
charakterystyczna obu modeli spod znaku
„5”. Barwy w obszarach zacienionych najwierniej oddały tym razem modele 5 i 6s, pozostały z testowanej trójki wyszarzył nieco czernie. Ciekawostką są tu widoczne w podłodze
odbicia obiektów na niej stojących - ludzi,
szyb w drzwiach, widoczne najlepiej na zdję-
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ciu z modelu 6s. Wskazywałoby to na zmianę
w soczewkach użytych w obiektywie najnowszej generacji względem modelu 6 (spadek
wskaźnika polaryzacji).
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Zdjęcia pod słońce

5s

6

6s

Ten rodzaj ujęcia jest zawsze wymagający
dla aparatu oraz oprogramowania nim zarządzającego. Tym razem wszystkie trzy modele spisały się nieźle, choć oczywiście można
wskazać aspekty, które dzielą poszczególne
generacje. Model 6s jako jedyny nie wprowadził aberracji chromatycznych widocznych
na dwóch pozostałych zdjęciach (a zwłaszcza
na zdjęciu z iPhone’a 6) jako delikatne fioletowe zabarwienia na granicach obszarów
bardzo jasnych i ciemnych. Rewelacyjnie też
odwzorował wszystkie granice światłocienia, dostarczając informacji o szczegółach w
ciemniejszych partiach obrazu. Z kolei gene-
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racja 5s najwierniej odtworzyła subtelny półcień towarzyszący zachodzącemu słońcu. Dwa
pozostałe aparaty jakby nieco zbyt odważnie
podeszły tu do rozjaśnienia cieni, rozświetlając zacienione liście krzewu. Może i prezentuje się to atrakcyjniej, ale nie do końca tak
to wyglądało w chwili wykonywania zdjęcia.
iPhone 6 najwierniej oddał grę barw podświetlonych liści, prezentując odpowiednią
gamę zieleni.
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Bokeh - rozmycie tła

5s

6

6s

Na tzw. głębię ostrości, będącą zjawiskiem
decydującym o możliwości rozmycia części
planu znajdującej się poza naszym zainteresowaniem, ma wpływ wiele czynników, jednak
najważniejsze to otwór przysłony, rozmiar
użytego obiektywu i odległość od fotografowanego obiektu. Teoretycznie wszystkie trzy
testowane aparaty posiadają ten sam stały
otwór przysłony - f/2.2. Istnieją zapewne jakieś
minimalne różnice w użytych w nich obiektywach. Zdjęcia testowe zostały wykonane na
obiekcie w tej samej odległości. Wszystko
więc wskazywałoby na to, że tło na nich będzie rozmyte identycznie. Praktyka pokazuje
jednak, że wspólna dla wszystkich aparatów
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jest jedynie sama zdolność do rozmycia tła,
natomiast jego jakość jest już cechą indywidualną każdego z nich. Aparat z 5s swoim
zwyczajem zaszumia tło i „wypiera” kolory
plam w nim tak, że wyglądają jak oglądane
przez przybrudzoną szybkę. Model 6 potrafi
już lepiej obejść się z tymi przypadłościami,
ma jednak tendencje do „zlewania” w całość
sąsiadujących plam, nadając im bezkształtną
postać. 6s zdecydowanie najlepiej obchodzi
się z tą częścią testu.
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Szum wysokiego ISO

5s

6

6s

W tej kategorii aparatowi 5s po raz kolejny
dają się we znaki szumy wprowadzane przez
jego matrycę przy niskim natężeniu oświetlenia. Zjawisko to ma niestety wpływ również
na odwzorowanie kolorów, szczegółowość
zdjęcia w tych obszarach oraz wynikającą
z ich obecności zwiększoną ilość artefaktów
(algorytm kompresji JPG, starając się „zachować” szumy, wprowadza pseudolosowe zakłócenia do pliku wynikowego). Ilość szczegółów w miejscach niedoświetlonych okazała
się najlepsza w przypadku 6s, co jednak od-
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było się nieco kosztem ziarna, które jednak
w przypadku tego modelu jest znacznie wyższej „jakości”, przez co nie degraduje fotografii. Model 6 najlepiej odwzorował czerń, miał
jednak pewne problemy z częściami kontrastowymi (podświetlane napisy są przepalone
i nieczytelne).
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Ostrość i tekstura

5s

6

6s

Ostrość obrazu to zdolność aparatu do zachowania drobnych szczegółów obiektów,
takich jak włosy lub futro, które mogą być
utracone przez redukcję szumu lub nadmierne wyostrzenia. Modele 5s i 6, mimo dysponowania matrycą o tej samej liczbie pikseli,
nie dały tego samego poziomu szczegółowości. Pierwszy zapisał zdjęcie, na którym trudno odróżnić poszczególne włoski pędzla,
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tak jakby w procesie zapisu danych została
utracona informacja o cieniach nadających
szczegółowość. iPhone 6 poradził sobie z tym
zadaniem niemal tak dobrze jak 6s, być może
za sprawą mniejszej matrycy, ale większych
pikseli (8MP/1.5µm w iPhonie 6 i 12MP/1.22µm
w iPhonie 6s).
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Odwzorowanie kolorów

5s

6

6s

Jeśli któryś z posiadaczy modelu 5s miał
do tego momentu jeszcze jakieś obawy o zasadność „przesiadki” na 6 lub 6s, to to pojedyncze zdjęcie powinno rozwiać wszelkie
wątpliwości. Różnice między możliwościami
5s i pozostałych dwóch modeli są tu miażdżące, począwszy od jakości barw, poprzez
ostrość, oddanie tekstury drewna, po kontrast
całej sceny. Co ciekawe ostatnie dwie gene-
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racje dały dość zbliżone wyniki (oczywiście
jeśli zignorujemy różnice między matrycami),
co czyni z modelu 6 wciąż atrakcyjną alternatywę pod względem swoich możliwości.



Fotografia mobilna

Panorama
5s

6

6s

Wraz z rozwojem aparatu w iPhonie Apple
próbuje rozwiązywać różne problemy towarzyszące automatycznemu tworzeniu zdjęć
panoramicznych. Do najważniejszych należy zapewnienie spójnej jasności, kontrastu
i nasycenia dla pliku wynikowego oraz takie „zszycie” części, aby łączenia były jak
najmniej widoczne. Podczas gdy z pierwszym wyzwaniem producent poradził sobie
już dawno, pozostaje wciąż drugie, co widać
na wykonanych w teście zdjęciach. Łączenia
widoczne na nich pokazują różne podejścia
do tego tematu, jednak nadal szycia i artefakty powstałe w wyniku tego procesu pozostają
zauważalne dla wszystkich trzech generacji
smartfona. Oczywiście, że przy „poważniej-
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szym” podejściu do panoramowania należałoby użyć statywu z obrotową głowicą, co być
może usprawniłoby działanie algorytmu łączącego i poprawiło końcowy efekt. Powiedzmy jednak sobie jasno, że na co dzień mało
kto z iPhone’em w kieszeni taszczy ze sobą
taki sprzęt, używając w roli statywu najczęściej siebie. Stąd taka, a nie inna, metodyka
wykonania tej części testu.
W związku z większą matrycą modelu 6s będzie on zapisywał zdjęcia panoramiczne
w większym rozmiarze niż poprzednicy (63MP
kontra 43MP dla modelu 6 i 28MP dla 5s),
co oznacza, że nie każda aplikacja poradzi
sobie z obrazem o takiej wielkości.
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Lampa błyskowa

5s

6

6s

Lampa „True Tone” wprowadzona od modelu
5s składa się z dwóch elementów emitujących światło zimno-białe i bursztynowe. Podczas tzw. przedbłysku ustalana jest temperatura barwowa sceny i dobierane są proporcje
barw obu tych świateł, w jakich nastąpi błysk
właściwy. Apple podaje, że tak zbudowana
lampa może błyskać w ponad 1000 różnych
temperaturach barwowych, co powinno wystarczyć na zdecydowaną większość codziennych sytuacji i rodzajów oświetlenia, w jakim
przychodzi nam robić zdjęcia wspomagane
dodatkowym światłem. Nie oznacza to oczywiście, że dwa elementy dadzą dwukrotnie
większą moc światła, a jedynie tyle, że temperatura błysku będzie tak dobrana, by zdjęcie nim doświetlone było jak najbardziej naturalne.
16

Podczas testów okazało się, że lampy w modelach 6 i 6s doświetlają scenę nieco lepiej
niż pionierska wersja lampy „True Tone” z 5s,
co może oznaczać, że producent dokonał
w niej zmian i ulepszeń. Nie wiadomo jednak
do końca, czy taki wynik spowodowany jest
większą mocą i usprawnieniami samej lampy, czy też lepszą czułością matryc nowszych
modeli. Wygląda również na to, że w modelu
6s zostały wprowadzone poprawki w algorytmie doboru barwy błysku lampy, ponieważ
zdjęcie wykonane tym modelem posiada najlepsze odwzorowanie rzeczywistych kolorów
fotografowanej sceny (zarówno 5s, jak i 6 nieco ją ociepliły). Czerń najgorzej zachowała się
na zdjęciu z iPhone’a 6 (wpadając w ciemną
szarość), 5s i 6s wypadły tu zdecydowanie lepiej, nawet z lekkim wskazaniem na 5s.
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Selfie

5s

6

6s

Tak jak wspomniałam wyżej, Apple wprowadziło w ostatnim modelu lampę błyskową
przednią. W zamyśle producenta jej użycie
skierowane jest głównie do osób wykonujących autoportrety, potocznie zwane „selfie”,
czytaj: do kobiet. Oglądając więc moje testowe
selfie zrobione na modelach 5s i 6 w 100-procentowej skali, miałam ochotę powiedzieć:
„Boże, jaka jestem brzydka!”, ale to, co zobaczyłam na zdjęciu z 6s, załamało mnie jeszcze bardziej - dzięki przedniej matrycy większej niż do tej pory (1.2M w 5s/6 vs. 5M w 6s)
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na fotografii widać wszystkie niedoskonałości
skóry, jak i to, że mam niesymetryczne brwi.
Załamka, nie kupujcie 6s, jeśli nie chcecie dowiedzieć się tego samego o sobie ;). Na szczęście lampa Retina Flash przy niezmienionym
otoczeniu rozświetla twarz, magicznie wygładzając cerę i powodując, że selfie z 6s znów
jest fajne :).
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To, co jest zawsze pewne po premierze nowych iPhone’ów, to fakt, że Apple dba o ciągły
rozwój aparatu w każdym z kolejnych modeli.
Kamera jest dla producenta wisienką na torcie, omawianą niemal na każdej prezentacji
nowej generacji smartfona Apple. Patrząc
na wyniki powyższych testów, powiedzmy sobie jednak szczerze - gdyby pominąć powiększenie matryc i możliwość rejestracji materiału 4K, różnice praktyczne w codziennej
fotografii są między modelami 6 a 6s dość
symboliczne. Prawdziwą rewolucję zauważą
natomiast posiadacze modeli 5s i starszych,
począwszy od szybszego i dokładnego autofocusa, poprzez minimalne szumy, a skończywszy na pięknie odwzorowanych kolorach.
Użytkownicy modelu 6, jeśli nie mają nagłej
ochoty, by poczuć przedsmak świata czarodziejów z Live Photos, mogą spokojnie poczekać z resztą Mugoli na kolejną generację
iPhone’a, tak jak zrobię to i ja. Może wtedy
będzie jeszcze bardziej magicznie?


Archiwum wszystkich zdjęć wykonanych
w trakcie niniejszego testu znajdziecie
tutaj. Są to oryginalne, nieobrabiane
i niekadrowane pliki, w takiej formie, w jakiej zostały zapisane przez aparat.

plik .zip; 109 MB

Fotografie: Kinga Zielińska i Marcin Kosmowski
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Nowości

El Capitan z bliska
Krystian Kozerawski



W ubiegłym tygodniu Apple udostępniło finalną wersję El Capitan. To już jedenasta odsłona systemu OS X (wcześniej zwanego Mac OS X). Warto przyjrzeć się, jakie zmiany i nowości oferuje on użytkownikom.
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Apple skupiło się tym razem na usprawnieniach w jego działaniu i faktycznie wzrost
wydajności jest wyraźny. Widać to zarówno na nowych, jak i bardzo już starych Macach. El Capitan można bowiem zainstalować
na tych samych maszynach, które obsługiwały poprzednie wersje systemów, a więc OS X
Yosemite i Mavericks. Oznacza to, że wydany
w połowie 2015 roku system będzie działać na
iMacu z połowy 2007 roku. Na tym ostatnim
komputerze różnica w wydajności jest bardzo
widoczna. Podczas gdy bardzo słabo radził
on sobie z OS X Yosemite, po zainstalowaniu
El Capitan otrzymał niemal drugie życie. Pewnie, że ten staruszek nie będzie już nigdy demonem szybkości. Dzięki El Capitan posłuży
mi on jednak przynajmniej przez najbliższy
rok do różnych mniej wymagających zadań.
Spotkałem się już z określaniem nowego
systemu jako „Snow Leopard dla Yosemite”
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(Snow Leopard był jednym z najbardziej stabilnych i wydajnych systemów OS X, a skok
wydajności względem starszego Leoparda
był bardzo wyraźny).
Nowych funkcji czy elementów interfejsu jest
tym razem mniej, co oczywiście nie znaczy,
że ich nie ma. Niektóre ze zmian mają charakter czysto kosmetyczny, ale obejmują właściwie cały system. Mowa tutaj m.in. o nowym
systemowym kroju liter - San Francisco. Początkowo stworzony on został z myślą o zegarku Apple Watch, pozwalał bowiem na wygodne czytanie tekstu złożonego z małych
liter na niewielkim ekranie tego urządzenia.
Apple ostatecznie zdecydowało się wprowadzić go także w OS X El Capitan oraz iOS 9.
Litery kroju San Francisco wydają się być delikatniejsze, choć różnicę można tak naprawdę zauważyć dopiero, stawiając obok siebie



Nowości

dwa komputery Mac, jeden z zainstalowanym
systemem OS X El Capitan, a drugi np. z OS X
Yosemite.
W El Capitan odświeżono też stary i niespecjalnie lubiany element interfejsu - tak zwaną piłeczkę plażową. Przypomnę, że pojawia
się ona wtedy, kiedy dany program lub cały
system skupia się na jakimś konkretnym procesie, nie reagując przez moment lub dłuższą chwilę na działania użytkownika. Piłeczka
plażowa może oznaczać też zawieszenie się
wybranej aplikacji. W El Capitan posiada ona
płynne przejścia pomiędzy kolorami.
Są też nowości, z których na pewno ucieszą
się niektórzy użytkownicy, a przynajmniej ci,
dla których ważne jest wykorzystanie jak największej powierzchni ekranu dla swoich aplikacji. Pierwszą z nich jest możliwość ukrywania znajdującego się przy górnej krawędzi
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ekranu paska menu. Działa to w podobny
sposób, jak w przypadku docka. Przesunięcie
wskaźnika myszy do górnej krawędzi wyświetla pasek menu, a przesunięcie wskaźnika
poza ten obszar ukrywa go.
Drugim tego typu usprawnieniem, pozwalającym na lepszą organizację otwartych okien
programów, jest dzielenie trybu pełnoekranowego pomiędzy dwie aplikacje. Można
go aktywować w dwojaki sposób. Pierwszy
ze sposobów to przytrzymanie wciśniętego
zielonego przycisku trybu pełnoekranowego
w oknie jednej z aplikacji. Pozostaje wybrać
tylko połówkę ekranu, którą ma ona zająć
oraz drugi program poprzez stuknięcie w pozostałą wolną przestrzeń. Drugi to dodanie
kolejnej aplikacji do już otwartego widoku
pełnoekranowego innego programu w trybie
zarządzania oknami programów i poszczególnymi ekranami, czyli tzw. Mission Control.
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Ten ostatni także uległ pewnej przebudowie.
Łatwiej dodaje się teraz nowe ekrany. Wystarczy przeciągnąć dane okno programu w Mission Control na znajdujący się u góry pasek,
który - w przeciwieństwie do poprzednich
wersji OS X - jest domyślnie zminimalizowany.
Poprawiono też prezentację otwartych okien.
Te należące do jednej aplikacji nie są teraz
grupowane w stos, a prezentowane każda
osobno.

wspomnieć wypada także o odświeżonym
wyglądzie Narzędzia dyskowego i próbnika
kolorów. Z kolei okno wyszukiwarki Spotlight
(aktywowanej skrótem CMD+Spacja) można
teraz przesuwać po ekranie i zmieniać jego
rozmiar.

Wracając do wskaźnika, nie mogę nie wspomnieć o niewielkim bajerze, który pozwala
na szybkie jego odnalezienie na ekranie. Wystarczy gwałtownie poruszać myszą lub palcem po gładziku, a wskaźnik zostanie powiększony do takich rozmiarów, że znalezienie go
nie będzie problemem.

Apple przygotowuje się też do rozstania z kiedyś ważnym elementem interfejsu systemów
OS X - Dashboardem, czyli deską rozdzielczą,
na której można było instalować niewielkie programy, tak zwane widgety. W El Capitan jest on domyślnie wyłączony (choć nadal można go aktywować w widoku Launch
Pad lub otworzyć go bezpośrednio z folderu
Programy). Teraz rolę Dashboardu przejmuje
Centrum Powiadomień i instalowane w nim
rozszerzenia.

Wśród innych drobnych zmian w działaniu interfejsu użytkownika nowego systemu

Sporo ważnych nowości pojawiło się w Safari.
Tą najważniejszą - z mojego punktu widze-
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nia - jest możliwość przypięcia na stałe niektórych kart. Odpowiadające im ikony (czyli
tzw. favicons) umieszczane są z lewej strony paska kart. Niezależnie od tego, ile kart
otworzymy, te zawsze będą na nim widoczne. Co więcej, zostaną także automatycznie
otworzone po zamknięciu i ponownym uruchomieniu Safari.
Nie mniej ważna jest możliwość szybkiego wyciszenia wszystkich filmów czy nagrań
audio, jakie odtwarzane są na którejkolwiek
ze stron otwartej w Safari. Nie trzeba teraz
szukać umieszczonego gdzieś na jednej z wielu otwartych stron boksu z playerem ustawionym na automatyczne odtwarzanie. Wystarczy kliknąć na ikonę głośnika, która pojawia
się w pasku adresu. Ikona taka pojawi się też
na zakładce karty, w której otwarta jest hałasująca strona.
Safari ułatwia także oglądanie umieszczonych na stronach filmów na ekranie telewizora za pośrednictwem Apple TV. W El Capitan
przeglądarka wysłać może na to urządzenie
jedynie sam film, a nie całą zawartość strony.

kiej Republice Demokratycznej, czyli w tzw.
Niemczech Wschodnich), a następnie zdigitalizowanych za pomocą skanera. Teraz w aplikacji Zdjęcia mogę do każdego z takich zdjęć
dodać położenie, wpisując odpowiedni adres
w okienku dodatkowych informacji o jednej
lub więcej fotografii.

Nowe funkcje zyskała też aplikacja Zdjęcia,
która wiosną tego roku zastąpiła zarówno
iPhoto, jak i Aperture (ku ogólnemu niezadowoleniu profesjonalnych użytkowników,
zmuszonych do migracji na oprogramowanie
firmy Adobe).

Pojawiła się także możliwość obrabiania fotografii w tym programie za pomocą rozszerzeń, czyli innych programów do fotoedycji,
bez potrzeby wychodzenia z aplikacji Zdjęcia. Na obecną chwilę ich liczba ogranicza się
do kilku, jestem jednak pewien, że w najbliższych miesiącach znacząco ona wzrośnie.

W programie tym pojawiła się możliwość dodawania do zdjęć informacji o geolokalizacji. Wiele nowych aparatów fotograficznych
zawiera moduł GPS i robi to już automatycznie, nie wspominając o iPhonie, iPadzie
i innych smartfonach czy tabletach. W mojej
kolekcji mam jednak sporo zdjęć zrobionych
ośmioletnią lustrzanką cyfrową, a także masę
zdjęć robionych jeszcze Zenitem ET (prosta
lustrzanka produkowana kiedyś w Związku
Radzieckim) czy Prakticą (jedna z lepszych
tanich lustrzanek produkowana w Niemiec-

Kilka niewielkich usprawnień pojawiło się
w programie pocztowym Mail. Pozwala on teraz na wygodną pracę w trybie pełnoekranowym. Pozostając w nim, można nie tylko
otworzyć okno nowej wiadomości, ale i zminimalizować je, jeśli np. chcemy dostać się
do którychś z odebranych. To zresztą nie koniec. W trybie pełnoekranowym możemy jednocześnie tworzyć kilka nowych wiadomości,
pojawiają się one jako kolejne karty wspomnianego okna. Wcześniej nie było to możliwe.
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Program pocztowy wykrywa teraz zawarte w treści wiadomości informacje o datach
spotkań czy dane kontaktowe, proponując
dodanie ich do kalendarza lub aktualizację
informacji w książce adresowej.
Sporo zmian doczekała się aplikacja Notatki. Widać, że Apple zamierza tutaj powalczyć
o użytkowników takich programów i usług
jak Evernote czy Microsoft One Note. I choć
ta walka moim zdaniem dopiero się zaczyna,
to już teraz Apple może przynajmniej części
użytkowników zaoferować całkiem wygodne rozwiązanie. Aplikacja Notatki w OS X El
Capitan nie oferuje co prawda możliwości
tworzenia szkiców i rysunków, tak jak jej wersja dla iOS 9, pozwala jednak je wyświetlać.
Umożliwia także dodawanie linków, map z informacjami o trasie dojazdu, zdjęć, filmów
wideo, nagrań audio, dokumentów itp. Dodatkowo program wyposażono w wygodną
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przeglądarkę tego typu multimediów. Synchronizowane przez iCloud Notatki stają się
coraz wygodniejszym narzędziem.
Apple przebudowało też swój system podwójnej autoryzacji, który obejmuje oczywiście
nie tylko komputery Mac i system OS X El Capitan, ale także urządzenia mobilne z iOS 9.
Obecnie każde nowe zweryfikowane urządzenie traktowane jest jako zaufane, za którego
pośrednictwem będzie można dokonać autoryzacji. Na takie urządzenie wysłany zostanie kod weryfikacji. Zrezygnowano też z kluczy odzyskiwania. Strata takiego klucza wraz
z zaufanym urządzeniem mogła prowadzić
do nieodwracalnej utraty dostępu do konta
np. w iTunes czy w iCloud. W przypadku braku
dostępu do zaufanego urządzenia, kod weryfikacyjny będzie można otrzymać poprzez telefon lub wiadomość sms wysłaną na zaufany numer telefonu.
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Apple ma niestety w zwyczaju wydawać raz lepsze, raz
gorsze kolejne wersje swojego systemu operacyjnego
dla komputerów Macintosh. Do tych gorszych zaliczyłbym
Lion czy Yosemite. Mam wrażenie, że w przypadku
tego ostatniego skupiono się przede wszystkim
na radykalnych zmianach w interfejsie użytkownika.
El Capitan należy zdecydowanie do tych lepszych. Poprawia
i usprawnia to, o czym wcześniej zapomniano. Określanie
tego systemu „Snow Leopardem dla Yosemite” jest moim
zdaniem jak najbardziej na miejscu.
Ilustracje: archiwum Autora i materiały Apple
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Wspomnienia

Steve Jobs

w czwartą rocznicę jego śmierci
Steve Sande



Wygląda na to, że przynajmniej tutaj, w Stanach, nie można znaleźć gazety, programu telewizyjnego czy strony internetowej, na której nie byłoby
wzmianki o Stevie Jobsie. Najnowszy film o jego życiu, a jednocześnie jeden
z wielu, jakie w ostatnich latach zostały nakręcone, właśnie trafia do kin.
Jak zwykle w takim wypadku pojawiają się skrajne opinie na temat tego,
czy rzetelnie przedstawia on jego życie i osobowość, czy jest to może jedynie wizja scenarzysty, który postanowił przedstawić jego dziwactwa?
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Niezależnie od tego, co można myśleć o tym
człowieku, jego wpływ na ludzkość nie może
być niedoceniony. Razem ze Steve’em Wozniakiem i z pomocą wielu innych osób stworzył
komputer Apple II, dzięki któremu wprowadził tego typu maszyny pod strzechy, a później - za sprawą Macintosha - uczynił je jeszcze bardziej osobistymi. Po swoim powrocie
do Apple pod koniec lat 90. Jobs uporządkował linię produktów tej firmy, dotąd przeładowaną masą nikomu niepotrzebnych konstrukcji, dając ludzkości kolorowego iMaca
zamiast bezosobowych, beżowych pecetów.
Jobs czuł silne związki z muzyką, efektem
tej pasji był pierwszy, łatwy w obsłudze odtwarzacz MP3 - iPod. Uznawany często za produkt,
który ocalił Apple, pokazał firmie, jak ważni są
azjatyccy podwykonawcy, którzy produkowali
masowo te małe urządzenia. Później zaprocentowało to przy pierwszym prawdziwym
smartfonie - iPhonie. iPod przyczynił się także do rozwoju iTunes i sklepu iTunes Store,
który z upływem lat stał się wielkim rynkiem
cyfrowych multimediów - nie tylko muzyki,
ale także filmów, książek i aplikacji.

fikę wektorową. To także dzięki kierowanemu
przez Jobsa Apple i stworzonym przez tę firmę narzędziom pozwalającym na łatwe podłączenie się do internetu, sieć ta stała się
bardziej dostępna. Nie licząc samego potomka Disneya, Jobs mógłby pewnego dnia zostać
największym udziałowcem The Walt Disney
Company.
Nigdy nie uroniłem choćby łzy po śmierci
prezesa jakiejkolwiek korporacji. Pamiętam
jednak, jak zdruzgotany byłem informacją
o śmierci Jobsa. Niemal całe moje dorosłe
życie było bowiem bardzo związane właśnie
z Apple.

Co ciekawe, wyszło na jaw, że Jobs w rzeczywistości najpierw chciał stworzyć w pełni używalny, pozbawiony stylusa tablet, który później przybrał formę iPada, jednak to iPhone
pierwszy pojawił się na rynku.
Czas spędzony poza Apple, pomiędzy 1985
a 1997 rokiem, poświęcił on swojej firmie NeXT,
w której stworzone zostało jądro późniejszego systemu operacyjnego Mac OS X. Kupił też
Pixar od wytwórni Lucasfilm, a gdyby nie jego
wsparcie finansowe, nigdy nie zobaczylibyśmy wielu wspaniałych animacji, jak choćby
Toy Story.
Jego głęboka fascynacja typografią pozwoliła
stworzyć rynek DTP, kiedy w 1985 roku Apple
wypuściło na rynek LaserWritera - pierwszą
drukarkę laserową potrafiącą drukować gra-
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Na mojej ścianie wisi portret Steve’a Jobsa autorstwa portrecisty i karykaturzysty znanego
pod pseudonimem Nitrozac (The Joy of Tech),
przedstawiający go w momencie prezentacji pierwszego iPhone’a podczas keynote
na Macworld Expo w 2007 roku. Byłem wtedy
na sali i doświadczyłem show w jego wykonaniu. Osiem lat później moje serce wciąż bije
szybciej, kiedy patrzę na ten obraz i myślę
o tym dniu.

Szkic: Radek Szwarc
Ilustracja w treści: reprodukcja obrazu - Nitrozac
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Droga Steve’a Jobsa


Krystian Kozerawski

Steve Jobs i jego życie to wdzięczny temat dla twórców różnego rodzaju
publicystyki, alternatywnych analiz jego biografii, a nawet rozmaitych dzieł,
które w mniej lub bardziej luźny, za to w zdecydowanie bardziej artystyczny
sposób przedstawiają tego człowieka. Faktycznie Jobs przez całe swoje życie dostarczał naprawdę sporo gotowych tematów na książki, filmy, a nawet
komiksy. Współzałożyciel Apple, współtwórca Macintosha, Pixara, a wreszcie
ojciec ogromnego sukcesu tej pierwszej firmy oraz pośrednio masy wspaniałych i rewolucyjnych produktów przez nią wprowadzonych na rynek. To także człowiek ogromnych sprzeczności: hippis szukający oświecenia w Indiach
czy w buddyzmie zen, a jednocześnie osoba twardo dążąca do postawionych sobie celów, jakie by one nie były, często - zwłaszcza w odleglejszej
przeszłości - kierująca się zasadą, że cel uświęca środki.
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Recenzja

To właśnie taki obraz Jobsa - swego rodzaju
Doktora Jekylla i Pana Hyde’a - został utrwalony przeze media. Analiza ciemnych stron
jego charakteru okazała się dla niektórych
szczególnie pasjonująca. Wspomnieć tu wypada choćby dokument Aleksa Gibneya, który dopiero wchodzi na europejskie ekrany,
pt. „Steve Jobs: Man in the Machine”, o którym
możecie przeczytać w poprzednim numerze
MyApple Magazynu.

... nieznośna strona
charakteru Jobsa była faktem.
Schlender i Tetzeli wcale
jej nie negują, co więcej bardziej skrupulatnie niż inni
autorzy wypunktowują te jego
cechy, które doprowadziły
do klęski wiele z jego
przedsięwzięć...
Od śmierci Steve’a Jobsa na rynku pojawiło
się już kilka książek jemu poświęconych, między innymi jego oficjalna biografia, a także
wspomnienia o nim - pt. „A bite in the Apple My Life with Steve Jobs” - autorstwa Chrisann
Brennan, jego byłej dziewczyny i matki jego
pierwszej córki Lisy. Wiele z tych publikacji,
a także wspomniany wyżej dokument Aleksa
Gibneya, nie przedstawiają może Jobsa jedynie w negatywnym świetle, ale utrwalają jego
portret jako egoistycznego i nadętego dupka, wyposażonego w tajemniczą broń zwaną
„polem zakrzywiania rzeczywistości”. Kiedy
więc w internecie pojawiły się pierwsze zapowiedzi i fragmenty nowej biograficznej książki jemu poświęconej, której powstaniu kibicowała sama firma Apple z Timem Cookiem
- następcą Jobsa, wyznaczonym przez niego
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samego na stanowisko prezesa - na czele,
pomyślałem: „aha, tym razem szykuje nam
się hagiografia, a więc coś zupełnie przeciwnego niż dotąd”.
Przyznaję, obawiałem się bardzo o efekty
pracy dziennikarzy Brenta Schlendera i Ricka
Tetzeliego. Bałem się, że mając błogosławieństwo Apple, stworzą coś na kształt żywotów
świętych lub cesarzy rzymskich w nowoczesnym wydaniu. W pewnym stopniu obawy
te wzmocniła lektura pierwszego rozdziału, w którym jeden z autorów przedstawił
w natchniony sposób pierwsze spotkanie
i charakter relacji, jakie przez lata utrzymywał ze Steve’em. Przyznał też w nim - choć
nie wprost - że książka ta także dla niego jest
pewną podróżą sentymentalną, wspomnieniem o zmarłym przyjacielu, a jednocześnie
próbą zburzenia utrwalonego i dość jednostronnego jego obrazu. Kolejne rozdziały zatarły jednak to wrażenie.
Oczywiście nieznośna strona charakteru Jobsa była faktem. Schlender i Tetzeli wcale jej
nie negują, co więcej - bardziej skrupulatnie
niż inni autorzy wypunktowują te jego cechy,
które doprowadziły do klęski wiele z jego
przedsięwzięć, poczynając od prac nad komputerami Apple III, Lisą czy Macintoshem,
który początkowo także okazał się klapą.
Ofiarą charakteru Jobsa padł też NeXT, choć
ostatecznie udało mu się tę firmę uratować,
sprzedając ją Apple. Wtedy jednak był on już
zupełnie innym człowiekiem. Ta wyboista
droga, pełna zarówno porażek, jak i sukcesów, kształtowała przez lata Steve’a Jobsa
i to właśnie przemiana, jaka w nim zachodziła, jest tematem tej książki. Nie był to proces
ani łatwy, ani tym bardziej szybki. Młody Jobs,
nawet będąc w błędzie i prowadząc pewne
projekty ku katastrofie, był osobą święcie
przekonaną do swoich racji, często nie przyjmującą krytycznych uwag. Z biegiem lat zaczął to rozumieć i wyciągać wnioski zarówno
ze swojego dawnego zachowania, jak i po-
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rażek. Między innymi właśnie to pozwoliło mu sprzedać NeXT firmie Apple, wrócić
do założonego przez siebie przedsiębiorstwa
i tym razem wprowadzić je na pełną sukcesów drogę. To także dzięki tym przemianom
Steve’owi udało się ostatecznie wydobyć z Pixara to, co najlepsze, dzięki czemu wytwórnia,
która początkowo miała produkować oprogramowanie do animacji, zaczęła wypuszczać
jeden za drugim kinowe przeboje.
Brent Schlender i Rick Tetzeli w udany sposób rozprawili się z utrwalonym głównie przez
media obrazem Jobsa jako brutalnego i pozbawionego empatii egoisty, dążącego niemalże po trupach do realizacji swojego planu.
„Droga Steve’a Jobsa” to pasjonująca lektura,
pokazująca przemianę człowieka o ogromnej
sile charakteru i pasji, zachodzącą pod wpływem jego własnych sukcesów i porażek.

... wspomnieć muszę
o świetnym polskim
tłumaczeniu i redakcji tej
książki. W oryginale (za który
najpierw się zabrałem) jej styl
był momentami toporny.
Czy książka Schlendera i Tetzeliego jest kompletnym obrazem Steve’a Jobsa? Nie, co więcej - jest to moim zdaniem raczej ich subiektywna analiza, która zresztą już spotkała się
z pewną krytyką jednego z ojców Macintosha,
Andy’ego Hartzfelda. Jego zdaniem autorzy
zbyt jednoznacznie negatywnie nakreślili obraz Jobsa z okresu prac nad tym komputerem. Czy Hartzfeld ma rację? Pamiętać trzeba, że ile osób, tyle opinii. Na pewno jednak
książka jest bardzo ważnym uzupełnieniem
oficjalnej biografii autorstwa Waltera Isaac-
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sona. To także jedna z bardziej inspirujących
lektur, zwłaszcza dla osób, które dążą do realizacji swoich celów, czasem na przekór własnym słabościom.
„Droga Steve’a Jobsa” to także spojrzenie
na historię firmy Apple i zmian, jakie zaszły
na rynku komputerów w ostatnich 40 latach.
Jobs przez lata rywalizował, a jednocześnie
zabiegał o uznanie i wsparcie ze strony prowadzonego przez Billa Gatesa Microsoftu.
Ten wielokrotnie podchodził do projektów
Jobsa z pozycji zwycięzcy i czasem odrzucał je
w niewybrednych słowach - jak miało to miejsce w przypadku komputerów NeXT, na które
Microsoft nie chciał pisać oprogramowania.
Podczas prezentacji pierwszego Macintosha
Steve Jobs przytoczył fragment piosenki Boba
Dylana pt. „The Times are changing”:
„Przegrani dzisiaj, później wygrają, bowiem
czasy wciąż się zmieniają.”
Młody buntownik, jakim w 1984 roku był Jobs,
z pewnością nie wiedział, że na ziszczenie się
tej swoistej przepowiedni przyjdzie mu czekać niemal 25 lat. Microsoft już pod kierownictwem innego prezesa przespał wywołane przez Apple i Jobsa rewolucje: w muzyce
(jego odtwarzacz Zune okazał się porażką)
oraz tę zdecydowanie ważniejszą - w świecie
urządzeń mobilnych, smartfonów i tabletów.
Dzisiaj to nie Apple zabiega o nową wersję
Office’a. To Microsoft musi być obecny na najbardziej popularnych platformach mobilnych
- iOS i Android.
Na koniec wspomnieć muszę o świetnym polskim tłumaczeniu i redakcji tej książki. W oryginale (za który najpierw się zabrałem) jej styl
był momentami toporny. Insignis Media należą się za to słowa uznania.

Ilustracje: materiały wydawnictwa Insignis,
materiały Apple / archiwum redakcji
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3D Touch

- wykorzystaj nowe możliwości twojego iPhone’a
Krystian Kozerawski



Jedną z większych nowości w iPhone’ach 6s i 6s Plus - poza aparatem z matrycą o większej rozdzielczości, a także szybszym procesorem A9 i 2 GB pamięci RAM - jest ekran z technologią 3D Touch. Umożliwia ona nowe rodzaje
interakcji z interfejsem użytkownika systemu iOS 9.
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Przede wszystkim 3D Touch pozwala na szybki dostęp do różnego rodzaju funkcji czy widoków w poszczególnych programach,
które wspierają już tę funkcjonalność. W aplikacji Wiadomości można w ten sposób szybko przejść do trzech ostatnich konwersacji
czy do tworzenia nowej wiadomości. Z kolei przyciśnięcie aplikacji Telefon wyświetla
menu z trzema osobami, do których ostatnio
dzwoniliśmy lub od których odebraliśmy połączenie, oraz szybką opcją tworzenia nowego
kontaktu. Dropbox daje w ten sposób dostęp
do ostatnio edytowanych plików, w trybie
offline, a także możliwość szybkiego wysłania
zdjęcia lub przejścia do wyszukiwarki. Liczba
programów, które wspierają funkcję 3D Touch,
stale rośnie. W ostatnich dwóch tygodniach
wiele aplikacji otrzymało aktualizacje dodające obsługę 3D Touch właśnie.

... dociśnięcie ekranu iPhone’a
może sprawiać niektórym
użytkownikom kłopot. Warto
więc na początku ustawić
czułość tej funkcji.
I choć przyswojenie nowych funkcji interfejsu
dostępnych przez 3D Touch wraz z pojawieniem się tzw. pamięci mięśni, pozwalającej
na niemal bezwiedne mocniejsze przyciskanie ekranu, kiedy zajdzie taka potrzeba, zajmie Wam pewnie jeszcze trochę czasu, warto
już teraz pamiętać o kilku z nich oraz dostosować działanie 3D Touch do swoich potrzeb.

Ustaw czułość 3D Touch
Mocniejsze dociśnięcie ekranu iPhone’a może
sprawiać niektórym użytkownikom kłopot.
Nie chodzi tutaj oczywiście o brak odpowiedniej siły, ale o pewne wyczucie. Zauważyłem,
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że niektóre osoby mają z tym problem. Warto
więc na początku ustawić czułość tej funkcji.
Można to zrobić w ustawieniach systemowych, w widoku Ogólne / Dostępność / 3D
Touch.
Za pomocą widocznego na ekranie suwaka można ustawić jeden z trzech poziomów
siły nacisku i sprawdzić reakcję na dołączonym obrazku, którego podgląd wyświetla się
przy naciśnięciu ekranu. Domyślnie wybrany
jest poziom średni. Po niemal dwóch tygodniach korzystania z iPhone’a 6s Plus zdecydowałem się ustawić najmniejszą siłę nacisku na ekran. Dzięki temu funkcje dostępne
w ramach 3D Touch aktywowane są za każdym razem. Przy ustawieniu siły na średnią
lub dużą zdarzało się, że mój iPhone nie zawsze reagował odpowiednio.
Wspomnieć wypada, że w widoku tym można także w ogóle wyłączyć funkcję 3D Touch.
Osobiście tego jednak nie polecam, gdyż 3D
Touch bardzo usprawnia korzystanie z iPhone’a.
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Podejrzyj treść
wiadomości e-mail,
zanim je otworzysz
Dzięki 3D Touch można wygodnie przeglądać
wiadomości pocztowe w aplikacji Mail. Przyciśnięcie ekranu na wybranej wiadomości
w widoku listy otwiera jej podgląd w formie
chmurki. Będzie ona widoczna do momentu
podniesienia palca nad ekran. Przytrzymując
go i przesuwając w górę dodatkowo otwieramy menu kontekstowe, pozwalające na szybką odpowiedź czy przesłanie wiadomości
dalej. Także w tym widoku można przetestować rozpoznawanie różnego stopnia nacisku
na ekran. Wystarczy - przytrzymując palec
na ekranie - docisnąć go mocnej, a wiadomość zostanie w pełni otwarta.

3D Touch pozwala także na
wejście do widoku podglądu
otwartych programów bez
potrzeby dwukrotnego
przyciśnięcia przycisku Home.
W przeszłości to właśnie ten
mechaniczny element zużywał
się stosunkowo szybko.
Przełączaj się
między aplikacjami
bez dwukrotnego naciśnięcia przycisku Home
3D Touch pozwala także na wejście do widoku
podglądu otwartych programów bez potrzeby
dwukrotnego przyciśnięcia przycisku Home.
W przeszłości to właśnie ten mechaniczny
element zużywał się stosunkowo szybko. Te-
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raz wystarczy przycisnąć ekran z lewej strony, a po wejściu w widok podglądu przesunąć
palec w prawą stronę.
Moim zdaniem funkcja ta najlepiej działa właśnie z ustawieniem czułości 3D Touch
na małą siłę nacisku.

Korzystaj z klawiatury
jak z gładzika
O tej funkcji wspominałem w poprzednim
numerze, a dokładnie w tekście o wrażeniach
na gorąco, jakie zrobił na mnie mój nowy
iPhone 6s Plus. Jednym z większych problemów, jakie miałem podczas pisania na iPhonie z wykorzystaniem ekranowej klawiatury,
były literówki. Moje palce, zwłaszcza kciuki,
są stosunkowo duże, rzekłbym nawet, że ponadprzeciętnie. Stąd też trudno mi trafić dokładnie we właściwy klawisz. Na większym
ekranie iPhone’a 6s Plus jest to łatwiejsze,
jednak literówki nadal mi się zdarzają. Dzięki
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Naciśnij mocno
na ikonę kontaktu
z książki adresowej,
by wyświetlić menu możliwych działań.
3D Touch pozwala także na wyświetlenie
menu szybkich działań w przypadku poszczególnych kontaktów. Działa to również w aplikacji Telefon, dzięki czemu nie trzeba wchodzić bezpośrednio w widok danego kontaktu.
Co więcej - zadzwonimy, nawiążemy połączenie Face Time lub szybko napiszemy maila do danej osoby, przyciskając odpowiadające jej zdjęcie także w innych programach,
np. w aplikacji Wiadomości.

Przeglądaj i wysyłaj
zdjęcia lub filmy z rolki
funkcji gładzika, aktywowanego po mocniejszym przyciśnięciu klawiatury, mogę szybko
i wygodnie przesunąć kursor do właściwego miejsca w tekście i szybko poprawić błąd
lub coś dodać.

Podejrzyj
zawartość strony,
zanim otworzysz ją w Safari
W podobny sposób działa podgląd stron internetowych po mocniejszym przyciśnięciu
linku w różnych programach. Także i tutaj
podgląd wyświetlany jest w chmurze. W większości przypadków trzeba będzie trochę poczekać na załadowanie się zawartości strony
(co ważne, takie jej wyświetlenie odnotowywane jest w statystykach jej odwiedzin).
Także i w tym wypadku przytrzymanie palca
i przesunięcie go w górę otwiera menu kontekstowe, a mocniejsze dociśnięcie ekranu
otwiera stronę w przeglądarce Safari.
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bez ich otwierania.
Apple reklamowało funkcję 3D Touch przy tzw.
„Live Photos”, a więc zdjęciach, do których dodatkowo dograny został kilkusekundowy film.
Przyciśnięcie palca na danym zdjęciu w widoku jego podglądu aktywuje tę krótką animację. Osobiście jednak nie jestem przekonany
do tych krótkich filmów. Na moim iPhonie 6s
Plus robię klasyczne zdjęcia albo nagrywam
wideo. 3D Touch przydaje się za to do szybkiego podglądu wybranego zdjęcia lub filmu
w rolce aparatu. Dodatkowe przesunięcie
palca w górę wyświetla menu kontekstowe.
Podejrzewam, że liczba funkcji aktywowanych
za pomocą przyciśnięcia ekranu z technologią 3D Touch będzie rosła. Czy będzie to tylko
przykuwający oko bajer? Raczej nie. Już teraz łapię się na tym, że staram się przyciskać
ekran w moim iPadzie Air 2 i dopiero po chwili zdaję sobie sprawę, że na tym urządzeniu
funkcje te nie zadziałają.
Ilustracje: grafika tytułowa - Radek Szwarc,
screenshoty iOS9 / iPhone 6s Plus
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3D Touch - jak to jest zrobione


Grzegorz Świątek

Zaprezentowana niedawno najnowsza generacja smartfonów Apple to chyba
najbardziej rewolucyjna seria tych urządzeń, jeśli brać pod uwagę te oznaczone przyrostkiem „s”. Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy to na rynek
wszedł iPhone 3GS. Pod względem wyglądu urządzenie to było niemal takie
samo jak jego poprzednik. Apple skupiło się wtedy na jego funkcjonalności.
Nieznacznie poprawiono wydajność procesora, a 3-megapikselowa kamera po raz pierwszy w historii iPhone’ów zdolna była do nagrywania filmów.
W najnowszych smartfonach od Apple wyróżnić można kilka dość znacznych, w stosunku do poprzedniej generacji, usprawnień oraz jedną nowość,
która w pewnym stopniu zmienia sposób interakcji użytkownika z tymi urządzeniami.
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... kilka miesięcy temu
Ming-Chi Kuo - analityk
KGI Securities - pokusił się
o analizę sposobu działania
technologii Force Touch,
protoplasty 3D Touch.
Twierdził, że nie wykrywa ona
bezpośrednio siły nacisku,
lecz monitoruje wielkość
powierzchni miejsca styku
palca z ekranem i na tej
podstawie ocenia tę siłę.
Jego teoria się jednak
nie sprawdziła.
Zacznijmy od usprawnień. Wśród tych najbardziej znaczących wymienić należy niezwykle szybko reagujący czytnik linii papilarnych
Touch ID, ulepszone kamery iSight i FaceTime
oraz zwiększenie pojemności pamięci operacyjnej RAM do 2 GB. Nowości, które wywołują sporo emocji, są w zasadzie dwie. Jedna
z nich to różowe złoto - nowy wariant kolorystyczny, który jest przyczyną bezsensownych
dyskusji dotyczących między innymi wybierających go użytkowników i wyzywania ich,
delikatnie mówiąc, od członków społeczności
LGBT. Drugą nowością, a jednocześnie tematem niniejszego tekstu, jest technologia 3D
Touch. Od 25 września, kiedy to rozpoczęła
się sprzedaż nowych iPhone’ów, w serwisach
branżowych pojawiło się wiele informacji dotyczących możliwości i zastosowania tej technologii. Apple opisuje, że 3D Touch wyczuwa
siłę nacisku na wyświetlacz, a przez to ułatwia i przyspiesza korzystanie z nowych iPhone’ów. Co więcej, odpowiedzią na wywołany
przez użytkownika nacisk są delikatne stuknięcia wysyłane przez sygnalizator taktylny.
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Aby nie powielać treści związanych z wykorzystaniem tego rozwiązania, kolejna część
tekstu dotyczy nieco bardziej technicznych
aspektów tej technologii.
3D Touch dodaje dwa, nieznane dotąd użytkownikom iPhone’ów, poziomy interakcji
z urządzeniem, które nazwane zostały przez
Apple „peek” oraz „pop”. Pierwszy z nich służy
do otwarcia podglądu obiektu, który jest dotykany na wyświetlaczu, a drugi pozwala
na przejście do podglądanych wcześniej treści. Pozwala to na wyeliminowanie, jak się
teraz okazuje zbędnych, tapnięć w ekran.
Co to oznacza w praktyce? Jednym z przykładów zastosowania, którym podczas wrześniowego keynote’a posłużył się Craig Federighi, jest aplikacja Mail. Delikatne naciśnięcie
na wiadomość e-mail powoduje ukazanie się
jej treści, która zniknie, jeśli odsunie się palec
od ekranu. Przy użyciu większej siły - „pop”
- wiadomość zostanie otwarta. Warto dodać,
że z rozwiązań 3D Touch korzystają także aplikacje firm trzecich.
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Jak to jest zrobione?
Pierwszą warstwą zastosowanego w nowych
iPhone’ach wyświetlacza Retina HD z 3D
Touch jest szklany ekran, który nieznacznie deformuje się i ugina pod wpływem siły,
z jaką jest naciskany. System interpretuje
tę siłę poprzez pomiar odległości pomiędzy
wspomnianym wcześniej ekranem a panelem
podświetlenia, przy użyciu czujników pojemnościowych zlokalizowanych tuż pod warstwą
diod LED. Jako ciekawostkę przytoczyć można fakt, że kilka miesięcy temu, znany z wielu bardziej lub mniej trafnych przewidywań
dotyczących urządzeń Apple Ming-Chi Kuo
- analityk KGI Securities - pokusił się o analizę sposobu działania technologii Force
Touch, protoplasty 3D Touch. Twierdził wtedy,
że nie wykrywa ona bezpośrednio siły nacisku na powierzchnię ekranu, lecz monitoruje wielkość powierzchni miejsca styku palca
z ekranem i na tej podstawie ocenia tę siłę.
Jego teoria się jednak nie sprawdziła.

Taptic Engine to niezwykle
precyzyjne urządzenie, które
zależnie od siły nacisku
generuje wibracje trwające 10
lub 15 milisekund.
Nie należy zapominać, że 3D Touch wysyła
do użytkownika informację zwrotną w postaci krótkich i delikatnych drgań, powstających
dzięki działaniu silniczka o nazwie Taptic Engine, który dobrze znany jest posiadaczom
zegarka Apple Watch. Jest to w zasadzie liniowy serwomechanizm, który generuje wspomniane wcześniej drgania o bardzo dużej
częstotliwości. Do osiągnięcia pełnej mocy
wystarcza mu czas, w którym odbywa się
pojedyncze przemieszczenie się siłownika.
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Pozwala to na szybkie rozpoczęcie i zatrzymanie jego pracy. Taptic Engine to niezwykle
precyzyjne urządzenie, które zależnie od siły
nacisku generuje wibracje trwające 10 lub 15
milisekund.
Można przypuszczać, że w miarę upływu czasu technologia 3D Touch rozwinie się i zapewniać będzie zarówno więcej poziomów interakcji, jak i dostosowane do nich nowe formy
informacji zwrotnych. Poza wykorzystaniem
jej do przyśpieszenia i ułatwienia codziennej
obsługi urządzeń, zastosowanie znajdzie także wśród grafików, którzy do tworzenia swoich
dzieł korzystać będą ze stylusów i dotykowych
ekranów. Warto zwrócić uwagę, że z perspektywy użytkownika proste rozwiązanie, pozwalające na interpretację „jedynie” dwóch poziomów siły nacisku, i silniczek wibracyjny,
który w telefonach komórkowych stosuje się
już kilkanaście lat, wymagają niezwykle zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
Część użytkowników nie jest świadoma tego,
jak ogromną pracę wykonać muszą inżynierowie, aby wprowadzić w życie z pozoru proste rozwiązania, które przez wielu traktowane
są jako oczywiste. Dotyczy to nie tylko branży smartfonów czy urządzeń elektronicznych,
ale całego przemysłu.

Ilustracje: materiały Apple
screenshoty iOS9 / iPhone 6s Plus
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Kolorowe produkty Apple


Jacek Zięba

Premiera różowo-złotego iPhone’a wywołała liczne, często bardzo skrajne
komentarze. Wielu użytkowników zakochało się w nowej stylistyce kolorystycznej, a inni zarzucili Apple brnięcie w brak elegancji i kicz. Nie jest to
jednak pierwszy przypadek, gdy nowe kolory produktów firmy z Cupertino
wywołały dyskusję, o której już po kilku miesiącach nikt nie pamiętał.
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Nie od dziś wiadomo, że gusta użytkowników
są kreowane przez otaczającą ich rzeczywistość rynkową. To nie oni kreują trendy, wyznaczają modowe standardy, a jedynie podświadomie podporządkowują się nowościom
serwowanym przez producentów. W wielu
przypadkach nasze zdanie zmienia się bardzo
szybko. Warto przywołać słynne pytanie retoryczne z filmu „Rejs”, które idealnie oddaje
tego typu podejście: „No jakże może podobać
mi się piosenka, którą pierwszy raz słyszę?”.
O różowo-złotym kolorze można mieć różne
opinie. Sam nie jestem przekonany do tej
mieszaniny barw złotej, miedzianej i srebrnej. iPhone 6s w nowej stylistyce kolorystycznej sprawia jednak dużo lepsze wrażenie
przy rzeczywistym kontakcie niż na grafikach
serwowanych nam z ekranu komputera. Mam
jednak wrażenie, że gdyby Apple zdecydowało się na bardziej rudy odcień, więcej konsumentów dokonałoby wyboru rose gold.
Teraz jednak obserwujemy komentarze sprowadzające się do tego, że facet może mieć
tylko iPhone’a w kolorze gwiezdnej szarości,
a wybranie nowej barwy jest efektem potrzeby niewerbalnego zakomunikowania w towarzystwie, że nasz telefon to najnowszy model.
Nie wykluczam, że część użytkowników faktycznie miała takie motywy w czasie zakupów,
ale nie powinniśmy generalizować i wrzucać
wszystkich do jednego worka.
Pisałem na początku, że to nie pierwszy przypadek, gdy większość konsumentów negatywnie reaguje na nową stylistykę produktów
Apple, nie tylko zresztą związaną z kolorem
obudowy. Zaledwie dwa lata temu niezbyt
ciepło przyjęty został przecież złoty iPhone
5s. Od tego czasu co najmniej kilku producentów pokazało nam swoje urządzenia
w podobnym wariancie, a szampańska barwa
kojarzy się częściej z elegancją niż z kiczem
i łańcuchem na szyi.
Nowe kolory produktów nie były jednak
w przeszłości jedynym czynnikiem, jaki wy-

wołał falę krytyki wymierzoną w stronę Apple.
Po premierze iPhone’a 5c kalifornijskiej firmie
zarzucano odejście od standardów premium
oraz obniżanie prestiżu marki. Zapominamy
jednak, że plastikowy telefon nie był jedynym przejawem romansu Apple z plastikiem.
Pierwszy iPod, iPod shuffle, iMaki G4 i G5,
iPhone’y 3G i 3GS oraz Apple TV były również
wykonane z tego materiału. Wracając z kolei
do szerokiej gamy kolorów, warto przypomnieć o pierwszym iMacu, iBooku i iPodach
nano oraz shuffle. Dziś, patrząc na te produkty, nikt nie rzuca pejoratywnymi określeniami.
Nie wiem, czy za kilka lat różowe złoto stanie
się synonimem elegancji i pożądanym przez
konsumentów kolorem ich nowego sprzętu.
Zdaję sobie jednak sprawę, że przyzwyczaimy się do niego tak samo, jak miało to miejsce z wszystkimi innymi trendami, zarówno
w świecie technologii, jak i poza nim. Gdyby
nie nowości proponowane przez producentów, to nadal tkwilibyśmy w świecie dzwonów, wąsów i czarnego plastiku. Konsument
nie zmieni bowiem asortymentu, który ma
do wyboru.
Ilustracje: grafika - Radek Szwarc, iPhone - materiały Apple
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Zdążyć przed Apple
Max Pijanowski



Dla większości użytkowników smartfonów nie ma znaczenia, czy w posiadanym przez nich modelu znalazł się procesor dwu-, cztero- czy ośmiordzeniowy, w ile gigabajtów został on wyposażony ani czy jego ekran to HD, QHD
czy już 4K. Liczy się to, jak działa, jak został zaprojektowany, a często także,
czy jest trendy. Jeżeli zapytamy ich o to, który ze smartfonów spełnia oczekiwania w tych obszarach, z pewnością uzyskana odpowiedź będzie się zawierać w słowie „iPhone”. Nie ma przy tym znaczenia, który konkretnie jego
model weźmiemy pod uwagę, co w zabawny sposób przedstawia w swoim
programie Jimmy Kimmel przy okazji premier kolejnych generacji smartfona
firmy z Cupertino. Wystarczą magiczne słowa „nowy iPhone”, by ludzie byli
pod wrażeniem jego szybkości, jakości wyświetlacza i designu, tak naprawdę trzymając w dłoniach pierwszy model z 2007 roku. Tak, to magia Apple
i dotyczy to również pozostałych produktów z logo nadgryzionego jabłka.
Nieważne, co nowego pokaże firma, ważne, że i tak będzie to kolejny hit.
Wiedzą o tym inni producenci, dlatego starają się wyprzedzić Apple, pokazując wcześniej własne rozwiązania. Plotka rządzi światem, zwłaszcza tym
technologii.
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Przez blisko 40 lat historii firmy zarówno
urządzenia Apple, jak i jej oprogramowanie,
a nawet sklepy marki, były wielokrotnie kopiowane. Czy samo Apple jest nieskazitelne?
Nie, do czego - w przypadku kradzieży pomysłu firmy Xerox Parc na graficzny interfejs
użytkownika - przyznawał się sam Steve Jobs.
Tylko że „kradną wielcy artyści, a dobrzy kopiują”, jak powiedział on, cytując Pabla Picassa. Nawiasem mówiąc, ciekawe, czy pamiętał o tym, nazywając złodziejem Billa Gatesa
i Microsoft z powodu kradzieży udoskonalonego GUI Macintosha lub wypowiadając wojnę termonuklearną firmie Google w związku
z kradzieżą rozwiązań zastosowanych w systemie Android. Być może tak, gdyż zarówno
Windows, jak i mobilna platforma z Mountain
View osiągnęły sukces na miarę wielkich artystów, a Jobs umiał przewidywać.
Pomimo iż kopiowanie, kradzież, naśladownictwo i czerpanie inspiracji to różne nazwy tego samego zjawiska, to zarówno skala,
jak i sposób działania rzeczywiście odróżniają wybitnych artystów od zwykłych rzemieślników, a do większości firm bardziej pasuje
to drugie określenie. Pomiędzy stworzeniem
czegoś własnego, nawet na bazie kradzionego pomysłu, a oferowaniem bezczelnej kopii podpisanej tylko własnym nazwiskiem,
czy też w przypadku branży technologicznej
własnym logo, istnieje kolosalna różnica. Dotychczas zdawały się tego nie zauważać firmy,
które do mistrzostwa opanowały sztukę kopiowania Apple.
Generalnie takim procederem parają się
azjatyckie firmy i choć chińskie powiedzenie
mówi, że naśladownictwo jest formą największego uznania, to w przypadku wszelkiego
rodzaju Eyephone’ów i Airbooków brzmi ono
cokolwiek śmiesznie. Niestety to co w przypadku oferujących takie produkty lokalnych
firm może wydawać się zabawne, przestaje
takie być, gdy dotyczy producentów o globalnym zasięgu i takich, którzy do tego miana
aspirują.
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Po ubiegłorocznej premierze iPhone’a 6 i 6
Plus firma Apple po raz pierwszy osiągnęła dominującą pozycję na chińskim rynku
smartfonów. Choć - jak podaje firma badawcza International Data Corporation - udział
ten wynosił w pierwszym kwartale 2015 roku
14,7 procent, co pozostawiało w tyle chińską
konkurencję w postaci firm Xiaomi i Huawei,
to kolejne trzy miesiące przyniosły zmianę
na miejscu lidera. Teraz to właśnie obaj wymienieni chińscy konkurenci z wynikami odpowiednio 15,9 i 15,7 procent (według badań
firmy Canalys) zepchnęli Apple z udziałem
14,2 procent na trzecią pozycję. Czy ich produkty są aż tak dobre? W pewnym sensie tak,
ponieważ kopiują Apple.
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Co prawda w przypadku firmy Huawei nie rzuca się to tak w oczy, jednak jak inaczej nazwać
smartfona Huawei Honor 6 Plus z metalową
obudową w trzech kolorach: złotym, srebrnym
i czarnym w stylu iPhone’a z 5,5-calowym wyświetlaczem i nazwą ewidentnie mającą powodować skojarzenie z iPhone’em 6 Plus?
Czy to rzeczywiście honor tak kopiować?

Tak zwane „iPhone’y
z Androidem” i „iPady
z Androidem” to nie
wszystko, co stara się
podrabiać ten chiński
producent. Szef Xiaomi, Lei
Jun, posunął się do tego,
iż sam stylizuje się na
Steve’a Jobsa poprzez
podobny ubiór i zachowania
podczas prezentacji nowych
produktów.
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To jednak nic w porównaniu z tym, co robi
firma Xiaomi, która od samego początku kopiuje Apple.
Tak zwane „iPhone’y z Androidem” i „iPady
z Androidem”, będące dokładnymi kopiami
produktów z Cupertino pod względem zarówno wyglądu obudowy, jak i GUI, a nawet zainstalowanych tapet, to nie wszystko, co stara się podrabiać ten chiński producent. Szef
Xiaomi, Lei Jun, posunął się do tego, iż sam
stylizuje się na Steve’a Jobsa poprzez podobny ubiór i zachowania podczas prezentacji
nowych produktów.
To co uchodzi płazem na własnym rynku, nie przystoi na arenie globalnej, o czym
wielokrotnie przekonała się koreańska firma Samsung. Jej kolejne spory patentowe
z Apple przyciągają uwagę mediów, a tym samym klientów, jednak wziąwszy pod uwagę
koszty finansowe i wizerunkowe, Koreańczycy
w ostatnim czasie zamiast kopiować rozwiązania, starają się je niejako prekopiować. Wystarczy plotka, iż Apple ma w planach pokazanie nowego produktu, aby pojawił się on
wcześniej w portfolio Samsunga.
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nalistom, którzy lepiej wykorzystają potencjał
ekranu o większej przekątnej i ulepszonej
względem „kanapowych” tabletów specyfikacji. Mimo wszystko Koreańczycy mieli na
to czas, teraz nadchodzi produkt Apple i ciekawe, w jakim czasie pobije sprzedaż swojego
odpowiednika. W ciągu tygodnia?

Tablet w rozmiarze Pro to
nie pierwsze urządzenie,
z którym główny konkurent
amerykańskiej firmy chciał
zdążyć przed Apple.
Przykładem takiego urządzenia jest 12,2-calowy tablet Samsung Galaxy Note Pro.
Został on zaprezentowany już w styczniu 2014
roku podczas corocznych targów elektroniki konsumenckiej CES w Las Vegas i trzeba
przyznać, że koreański koncern szybko zareagował na doniesienia o potencjalnym iPadzie Pro, bo ten zaprezentowano dopiero ponad 1,5 roku później. Czy produkt Samsunga
zdobył w tym czasie rynek? Nie, tego rodzaju
urządzenia, jak sama nazwa „Pro” wskazuje,
dedykowane są przede wszystkim profesjo-
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Tablet w rozmiarze Pro to nie pierwsze urządzenie, z którym główny konkurent amerykańskiej firmy chciał zdążyć przed Apple.
Co prawda koncepcja inteligentnego zegarka nie jest czymś nowym i każdy z producentów elektroniki, który oglądał Star Treka,
musiał myśleć nad własnym urządzeniem
tego typu, to dopiero rozwój i miniaturyzacja technologii komputerowych pozwoliła
na konstrukcje dzisiejszych smart zegarków.
Oczywiście nie można pominąć produktów
takich firm jak Casio i Seiko, które pojawiły się już w latach 80. i 90. ubiegłego wieku,
oraz firmy IBM z zegarkiem WatchPad i projektu Microsoft Spot, zakładającego dostarczanie treści na zegarek drogą radiową, jednak to dopiero rok 2013 przyniósł prawdziwy
rozkwit urządzeń ubieralnych. A wszystko
za sprawą informacji, która obiegła media
pod koniec 2012 roku, według której kolejnym
hitem Apple miał zostać inteligentny zegarek.
Ta wiadomość spowodowała natychmiastową
reakcję konkurencji i na berlińskich targach
IFA 2013 swoje inteligentne zegarki pokazały
takie firmy jak Samsung i Sony. Choć Galaxy
Gear i SmartWatch 2 nie były pierwszymi tego
typu urządzeniami w portfolio tych azjatyckich producentów, to dopiero zaprezentowane wtedy modele mogły stanowić odpowiedź
na nieistniejącego iWatcha, jak początkowo
nazywano produkt firmy z Cupertino. Gdy okazało się, że czas smart zegarka Apple jeszcze nie nadszedł, Samsung i Sony oraz inni
producenci elektroniki zaczęli udoskonalać
swoje projekty w oczekiwaniu na mitycznego
iWatcha. W lutym 2014 roku firma Samsung
zaprezentowała następcę swojego inteligentnego zegarka - model GEAR 2, a już w sierpniu
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kolejną jego wersję - model GEAR S. W marcu swój zegarek Moto 360 zaprezentowała
firma Motorola, a Sony na targach IFA 2014
pokazało dwa nowe urządzenia tego typu SmartWatch3 oraz SmartBand Talk. W Berlinie
zadebiutował również nowy inteligentny zegarek firmy LG - G Watch R. We wrześniu Apple
pokazało swój długo oczekiwany produkt Apple Watch, który pomimo wcześniejszych
starań konkurencji opanował rynek smart
zegarków, gdyż w przeciągu tylko pierwszego
kwartału po jego rynkowym debiucie firma
z Cupertino sprzedała więcej własnych zegarków niż wszyscy pozostali producenci w skali
całego 2014 roku.

... w najnowszej generacji
iPhone’ów zastosowano
innowacyjną technologię
3D Touch, a na co pozwala
ekran Mate S? Można
posłużyć się nim jako wagą…
Cóż, firma Huawei
chyba za bardzo chciała
być pierwsza i nie do końca
jej wyszło.
Drogą Samsunga i innych producentów podążyła ostatnio również wspomniana firma
Huawei. Na tegorocznych targach IFA, które zrelacjonował dla Was Krystian Kozerawski w siódmym numerze naszego magazynu,
chiński producent pokazał swój nowy smartfon Mate S wyposażony w odpowiednik technologii Force Touch znanej z Apple Watcha
i gładzików nowych Macbooków i Macbooków
Pro. Chciał tym samym zdążyć przed premierą
nowych iPhone’ów 6 S, które według przecieków miały także zostać wyposażone w to roz-
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wiązanie. Czy Huawei udało się wyprzedzić
Apple? Tak i nie. Co prawda ekran ich urządzenia reaguje na dotyk, jednak nad swoim
rozwiązaniem Chińczycy musieli rozpocząć
prace zaraz po pojawieniu się pierwszych plotek, bo późniejsze sugerowały już, że smartfon Apple będzie rozpoznawał trzy poziomy
nacisku. I rzeczywiście, w najnowszej generacji iPhone’ów zastosowano innowacyjną
technologię 3D Touch, a na co pozwala ekran
Mate S? Można posłużyć się nim jako wagą…
Cóż, firma Huawei chyba za bardzo chciała
być pierwsza i nie do końca jej wyszło, bo producent z Cupertino nad swoim rozwiązaniem
pracował podobno pięć lat, a nie od momentu pojawienia się danej plotki.
To jaki będzie kolejny produkt z logo nadgryzionego jabłka? Różne źródła podają, że może
nim być Apple Car. Samsung już produkował
własne samochody, dlatego w jego przypadku trudno byłoby nazwać „Galaxy S-Car” prekopiowaniem Apple. Natomiast jeżeli na podobny krok zdecyduje się Xiaomi lub Huawei,
to ja dziękuję, ale poczekam.
Tak jak w przypadku chociażby ultrabooków,
czytników linii papilarnych, a wkrótce komputerów z USB typu C, naśladownictwo firmy
Apple przez innych producentów jest niejako
naturalne i wynika z wyznaczania trendów
przez tę markę, tak wypuszczanie na rynek
urządzeń, kierując się wyłącznie pogłoskami
na jej temat, świadczy o braku pomysłowości
lub o chęci zaistnienia na siłę przed Apple.
Z drugiej strony ma to wytłumaczenie
pod względem marketingowo-finansowym.
Niezależnie jak bardzo nieudolna będzie
to próba, to branża i klienci nie powinni zapomnieć, kto był pierwszy, a może uda się nawet
nadgryźć jabłko, kiedy samemu pokaże się
swój odpowiednik wcześniej. Tylko żeby tak
się stało, trzeba być wielkim artystą, a nie tylko zdążyć przed Apple.
Ilustracje: fot - Radek Szwarc,
materiały producentów: Huawei, Xiaomi, Samsung
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Wywiad z Jamesem Thomsonem


Jacek Zięba

Z Jamesem Thomsonem - szkockim twórcą aplikacji i byłym pracownikiem
Apple - miałem okazję porozmawiać na temat programowania, blokowania
reklam i nowych rozwiązań Apple. Ma on do zaoferowania nie tylko świetne
programy, ale także ciekawe spojrzenie na wiele tematów, z którym warto
się zapoznać.
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Cześć James, czy mógłbyś się przedstawić
naszym czytelnikom i powiedzieć kilka słów
o swoich aplikacjach?
Cześć! Piszę oprogramowanie na Maca od 23
lat i dla iOS, od kiedy to tylko było możliwe.
Obecnie jestem najbardziej znany z mojego kalkulatora naukowego PCalc dla iOS,
watchOS i OS X, a wcześniej popularność
przyniosła mi moja aplikacja DragThing na
Maca, która modyfikowała systemowy Dock.
Przez krótki czas, pod koniec lat dziewięćdziesiątych, pracowałem dla Apple, gdzie byłem
częścią zespołu odpowiedzialnego za Findera
w OS X i stworzyłem oryginalną wersję Docka.
Nigdy nie wszedł on w życie w moim pierwotnym założeniu, poza trzecią wersją deweloperską Mac OS X, którą John Siracusa opisał
w swojej recenzji słowami „całkowita klęska”.
Zdecydowałeś, że nie przygotujesz wersji
PCalc przeznaczonej dla systemu Windows
i Android. Dlaczego?
Rdzeń PCalc został napisany w Objective-C i wykorzystuje sporo API udostępnionego
przez Apple. Dostosowanie aplikacji do Androida wymagałoby napisania kodu od początku, co kosztowałoby mnie wiele pracy.
Nie mam również zbyt wiele doświadczenia
z programowaniem w Java i, szczerze powiedziawszy, słyszałem od znajomych deweloperów, że sprzedanie oprogramowania premium dla Androida jest dużo trudniejsze.
Oba te czynniki oznaczają, że praca włożona
w napisanie aplikacji od nowa nie opłaciłaby się mi.
Windows jest bardziej interesującą propozycją. Microsoft zaprezentował ostatnio narzędzie do konwersji programów z iOS na ich
system. Stworzenie PCalc z wykorzystaniem
tej technologii byłoby możliwe, ale jeszcze
jest na to za wcześnie. Kto wie, może kiedyś
napiszę coś dla Windowsa i wreszcie będę
miał PCalc na moim Xboksie. Póki co chcę
się jednak skupić na platformach Apple.
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Czytałem Twój artykuł o „walucie mediów
społecznościowych”, reklamach i AdBlocku w iMore. Przedstawiona przez Ciebie wizja przyszłości jest bardzo apokaliptyczna.
Czy masz pomysł, jak walczyć z AdBlockiem
albo jak znaleźć alternatywne rozwiązanie
do monetyzacji treści internetowych?
Myślę, że walka z oprogramowaniem blokującym reklamy nie ma sensu, choć wojna technologiczna i prawna pomiędzy jego twórcami
a reklamodawcami jest bardzo prawdopodobna. Wydaje mi się, że podejście niektórych
serwisów, jak na przykład MacStories, które proszą czytelników o wsparcie pieniężne,
jest interesujące. Jason Snell rozważa wprowadzenie podobnego rozwiązania na swojej
stronie Six Colors, gdzie ponadto co tydzień
sprzedaje boks reklamowy. Giant Bomb -
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strona o grach komputerowych - wprowadziła płatne subskrypcje, które umożliwiają dostęp do ekskluzywnych materiałów. Tego typu
podejście przynosi skutek jednak tylko wtedy,
gdy masz sporą i lojalną społeczność czytelników. Nie mam ponadto pojęcia, jak sprawdzi się, gdy każdy serwis wprowadzi tego typu
rozwiązania. Myślę, że to ważne, aby twórcy
mogli w jakiś sposób zarabiać na życie. W innym wypadku nie będziemy mieli przyzwoitych treści do czytania.
Napisałeś na Twitterze, że deweloperzy
mogą zarabiać pieniądze, sprzedając relatywnie drogie aplikacje. Myślisz, że programy powinny kosztować więcej w dobie modelu freemium i aplikacji z reklamami?
Bez wątpienia. Sądzę, że wielu deweloperów
sprzedaje swoje aplikacje po zbyt niskiej cenie, aby ich biznes był przez długi czas zrównoważony. Na tyle dużo osób korzysta z systemu iOS, że kierowanie programów na rynek
masowy, który oczekuje darmowych aplikacji,
nie jest konieczne. Nie musisz sprzedawać
wszystkim, a zaledwie wystarczającej liczbie
osób, aby mieć na życie.
Jakie jest Twoje podejście do Swift
i Objective-C? Który z tych języków powinni wybrać młodzi ludzie, jeśli chcą uczyć się
programować?
Dobre pytanie. Apple zachęca deweloperów
do pisania w Swift i myślę, że to przyszłość.
Nikomu jednak nie zaszkodzi pouczyć się
również Objective-C, ale jeżeli miałbym dzisiaj wybrać jeden język, byłby to Swift. Oczywiście patrzę teraz z perspektywy osoby, która
nie napisała nawet jednej linijki kodu w Swifcie, więc zapytaj mnie jeszcze raz za sześć
miesięcy! Jeśli jednak nauczysz się jednego
języka programowania, to nabędziesz umiejętności, które sprawią, że nauka kolejnego
języka będzie bardzo prosta.

Od wielu lat korzystasz z systemów OS X
i iOS. Co sądzisz o ostatnich produktach
Apple i kierunku, w jakim prowadzi tę firmę Tim Cook?
Jestem bardzo zadowolony z produktów Apple.
Mój MacBook Pro Retina jest najlepszym laptopem, jaki kiedykolwiek miałem. Podobnie
się rzecz ma z iPhone’em 6s. Zarówno El Capitan, jak i iOS 9 wydają się ponadto bardziej
stabilne niż zeszłoroczne wydania tych systemów. Ponadto Tim Cook sprawił, że Apple jest
bardziej otwarte, niż miało to miejsce wcześniej. Choćby nowe Apple TV było miłą niespodzianką dla deweloperów. Nie mogę więc
narzekać.
Czasami jestem jednak sfrustrowany wsparciem Apple dla deweloperów. Stronie internetowej iTunes Connect towarzyszyło mnóstwo problemów kilka tygodni temu, kiedy
to wielu twórców aplikacji zgłaszało swoje
programy dla iOS 9 i watchOS 2. Przygotowano jednak nową stronę, która wydaje się być
ulepszona, ale musimy jeszcze poczekać, aby
to potwierdzić.
Czy masz w planach stworzenie nowej aplikacji?
Na ten moment pracuję nad aktualizacjami dla PCalc. Wersja dla iOS wkrótce otrzyma wsparcie dla 3D Touch w nowych iPhone’ach, a ponadto rozpocząłem również
prace nad odsłoną dla tvOS. Później zajmę
się iPadem Pro, a na okres świąteczny planuję zrobić sobie trochę przerwy od programowania. Zobaczymy jednak, co wydarzy się
w przyszłym roku!
Dziękuję Ci za wywiad, James!
Dzięki, mam nadzieję, że moje odpowiedzi
były interesujące!
Ilustracje: prywatne archiwum Jamesa, screenshot aplikacji.

48



komentuj

Opinia



Update’y aplikacji.
Płacić czy nie?


Michał Masłowski

W ostatnich dniach doczekaliśmy się premiery kolejnej wersji Tweetbota
dla iOS-a, bezapelacyjnie najlepszego programu do obsługi Twittera.
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Oznaczona numerkiem 4 wersja jest aplikacją uniwersalną. Ta na iPhone’a to delikatne odświeżenie poprzedniego Tweetbota 3.
Z ciekawszych nowych funkcji doczekaliśmy
się statystyk - świetna sprawa dla wszystkich
uzależnionych od mediów społecznościowych - i na wzór tego, co znamy z oficjalnej
aplikacji Twittera, powiadomień. Natomiast
wersja na iPada to kompletnie nowa aplikacja, na którą czekaliśmy długie lata. Stara już
miała bardzo długą brodę. Dość powiedzieć,
że poprzedni Tweetbot na iPada pamięta czasy iOS-a 6.
Tweetbot jest niezwykle znany. Niemalże
natychmiast wskoczył na pierwsze miejsce
w rankingu popularności płatnych aplikacji
na iOS-a. Każdy, przynajmniej średnio zorientowany użytkownik iPhone’a i iPada powinien
chociaż kojarzyć Tweetbota.
Tweetbot 4 nie jest darmowym update’em
poprzedniej wersji. To nowa aplikacja, która aktualnie w promocji kosztuje 4,99 euro.
Docelowo, po jej zakończeniu, ma kosztować
9,99 euro.
Kiedy tylko Tweetbot 4 zawitał do App Store’a i użytkownicy zobaczyli jego cenę, przez
Twittera (gdzieżby indziej) przetoczyła się
dyskusja, czy warto kupić ten program. Użytkownicy podzielili się na dwie grupy. Wyznawcy Tweetbota zakrzyknęli, że ta cena - to jak
za darmo. Zaczęli liczyć, ile czasu minęło od
premiery poprzedniej wersji i ile, w przeliczeniu na jeden dzień, kosztował ich ten
program. Przeciwnicy płacenia z kolei zaczęli
pukać się w głowę. Wszakże poprzednia wersja jest, działa i nadal można z niej korzystać.
Wytknęli też, że wygląda prawie tak samo jak
„trójka” (wersja na iPhone’a), zmian jest mało
i że to powinien być darmowy update.
To jak to w końcu jest? Kiedy jestem skłonny
płacić za aplikację? A kiedy wręcz powinienem zapłacić za kolejną wersję programu?
Próbując przypomnieć sobie wszystkie takie
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sytuacje, gdy popularny program dostawał
duży, płatny update, wyszczególniłem kilka
kryteriów, którymi się posługuję przy podejmowaniu decyzji.

Płacę
za nowy program, gdy:
Ostatni raz płaciłem za daną aplikację tak dawno, że już zdążyłem o tym zapomnieć. W moim przypadku oznacza to okres
przynajmniej dwóch lat. Cztery lata to marzenie. Czuję wówczas, że poprzednio zakupiony
program należycie się zamortyzował, a deweloper nie zagląda do mojej kieszeni zbyt
często. Tweetbot 3 na iPhone’a miał premierę
właśnie około dwóch lat temu, a wersja na
iPada tak dawno, że już tego nie pamiętam.
Zdaje się, że było to około czterech lat temu.
Kwota, którą płacę, nie jest dla mnie
wygórowana. Co to oznacza? Za każdym razem co innego. Gdy jest to narzędzie pracy, które wykorzystuję bardzo często, pojęcie „niewygórowana” oznacza nieco większą
sumę niż w przypadku jakiejś gry, w którą
pogram raptem tydzień. Jeśli chodzi o nowego Tweetbota - oczekiwałem kwoty około 10
euro w wersji na iPada, więc aktualne 4,99
euro za aplikację uniwersalną jest zdecydowanie taką „niewygórowaną” ceną.
Korzystam z danej aplikacji bardzo
często. Jeżeli z poprzednika skorzystałem
przysłowiowe trzy razy na krzyż, to moja motywacja do powtórnego wydawania pieniędzy
maleje. To oznacza, że aplikacja po prostu
była albo słaba, albo zupełnie mi niepotrzebna. Zdarza się wtedy, że „opuszczam” przynajmniej jedną wersję programu. Jeżeli korzystam
z danej aplikacji codziennie, to zdecydowanie
chcę mieć zawsze najnowszą wersję.
Różnica między nową płatną aplikacją, a jej poprzedniczką jest znacząca. Muszę widzieć, że deweloper się napracował.
To nie może być stara aplikacja z nową „skórką”.
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Płatne update’y aplikacji muszą być zatem
swoistą grą fair pomiędzy deweloperem,
a użytkownikiem. Z jednej strony użytkownik
powinien docenić nakład pracy niezbędny
do napisania solidnego kawałka kodu i zapłacić od czasu do czasu za nową wersję programu. Wszak chcemy dostawać wciąż nowe
wersje naszych ulubionych programów. Chcemy, aby deweloperzy łatali w nich usterki, dostosowywali do możliwości nowych systemów
operacyjnych itp. Skoro tak, to raz na jakiś
czas powinniśmy za nową wersję aplikacji zapłacić bez mrugnięcia okiem.

... zdarza się często, że jestem
zaskoczony, gdyż wręcz
są to darmowe update’y.
Przykładowo, ostatnio
taki otrzymał Reeder.
Aż chciałem za niego zapłacić,
a nie mogłem! Ale w związku
z tym, gdy wychodzi jakaś
nowa wersja, która jest płatna,
to nie grymaszę ani chwili
i grzecznie płacę. Dobrą
robotę trzeba docenić.
Z drugiej strony nie możemy być przez dewelopera robieni w konia i nie możemy płacić
zbyt często za to samo, tylko w nowym opakowaniu. Znam przynajmniej kilka takich programów, które wychodzą co chwilę, a jedyna
znacząca zmiana to numerek wersji i cena.
Przy okazji stare wersje tracą wsparcie deweloperów i nie dostają nawet poprawek bezpieczeństwa. Użytkownicy w takich wypadkach
wyjątkowo szybko orientują się, kto próbuje
ich, delikatnie mówiąc, naciągnąć i przestają
kupować kolejne wersje.
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Mam taką prywatną listę aplikacji, z których korzystam niezwykle często, uważam,
że są świetne, ich cena nie jest wygórowana, a deweloperzy nie zdzierają ze mnie i zbyt
często nie zaglądają do mojej kieszeni. Wymienię tutaj przykładowo takie programy jak
Pixelmator (OS X), Reeder (iOS, OS X), Audio
HiJack (OS X), 1Password (iOS, OS X), iA Writer
(iOS, OS X) i wspominany już Tweetbot zarówno dla iOS-a, jak i dla OS X-a. Gdy wychodzą
ich nowe wersje, zdarza się często, że jestem
zaskoczony, gdyż wręcz są to darmowe update’y. Przykładowo, ostatnio taki otrzymał Reeder. Aż chciałem za niego zapłacić, a nie mogłem! Ale w związku z tym, gdy wychodzi jakaś
nowa wersja, która jest płatna, to nie grymaszę ani chwili i grzecznie płacę. Dobrą robotę
trzeba docenić.
To, co by się przydało, to promocje dla dotychczasowych użytkowników starych wersji
programów. Jest tak często w przypadku programów dla OS X-a, ale tych, które nie pochodzą z Mac App Store’a. Ci, co kupili poprzednią
wersję, mogą często liczyć na przychylność deweloperów i w większości przypadków dostają
rabat na kupno najnowszej aplikacji. Niestety
użytkownicy zarówno programów z Mac App
Store’a dla OS X-a, jak również tych z App Store’a na iOS-a nie mogą na to liczyć. Apple powinno wprowadzić zmianę, która by to umożliwiała. Skończyłyby się wówczas narzekania
tych, co dopiero przedwczoraj kupili Tweetbota 3 i są zaskoczeni tym, że właśnie wyszła
nowa płatna wersja. Trudno, tak jest póki co
i nie ma co z tym dyskutować. To tylko dodatkowa motywacja, aby za nowości płacić od
razu, bez zbędnego marudzenia.

Ilustracja: Ideeconcept.pl
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W sortowni poczty
część 3 – Mail Pilot
Daniel Światły



Wystartował na Kickstarterze i zebrał 155% oczekiwanej kwoty. Zadebiutował
w wersji dla systemu iOS w kwietniu 2013 roku. W czasie premiery wyróżniony przez Apple specjalnym banerem „Best New App” na stronie startowej
App Store w ponad stu trzydziestu krajach. Odpowiednik dla komputerów
Mac dołączył w styczniu 2014 roku i w pięćdziesięciu ośmiu krajach wskoczył
na pierwsze miejsce najchętniej kupowanych programów. Także w Mac App
Store pojawił się stosowny baner „Best New App”. Wiele start-upów może
jedynie pomarzyć o takim początku życia swojego produktu. Czy jednak za
imponującym debiutem idzie przydatność i wygoda użytkowania? Postanowiłem sprawdzić.
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Przede wszystkim Mail Pilot jest rozwiązaniem kompletnym, rozpiętym na iOS i OS X.
W kategorii oprogramowań, które mają własny ekosystem aplikacji, sporo jest edytorów
tekstu, notatników, a nawet menedżerów zadań, ale programy do obsługi poczty można
policzyć na palcach jednej ręki. Prawdopodobnie stąd wziął się sukces premiery Mail
Pilota.

... brakuje możliwości
utworzenia reguły,
że wiadomości
od konkretnego nadawcy
od razu wędrują na bok.
Albo zostaje mu wysłana
automatyczna odpowiedź
o ustalonej treści.
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Aplikacja rozbudza również nadzieję swoimi
ambitnymi założeniami. Nie jest bowiem tylko
„zwykłym” klientem poczty, a raczej osobnym
stylem pracy z korespondencją elektroniczną. Wiadomości traktowane są jak zadania.
Można je odkładać na potem - pojawią się
ponownie na liście, czyli w skrzynce, gdy nadejdzie ich czas. Można ustawiać dla nich
przypomnienia, tworzyć odpowiednie listy
tematyczne. Wyświetlić w formie kalendarza,
którego dnia jakimi wiadomościami mamy
się zająć, lub skorzystać z widoku „Dzisiaj” –
w nim zobaczymy e-maile odłożone na ten
konkretny dzień. Można też oznaczać jako wykonane, co oznacza archiwizację. Uff. Widać,
że Mail Pilot jest przeznaczony dla tych, którzy otrzymują sporo poczty i nie mają czasu,
by ją ogarniać na bieżąco, muszą więc sobie
zaplanować, komu i kiedy odpisać. Już pierwszy rzut oka wystarczy, by ocenić, że komuś,
kto otrzymuje od kilku do kilkunastu e-maili dziennie, Mail Pilot raczej się nie przyda.
Albo inaczej: przyda się, ale wymusi zmia-
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nę nawyków, a i tak nie pokaże pełni swoich
możliwości. Mail Pilot przede wszystkim jest
zarządcą kolejki listów. Ty ją dzielisz na mniejsze kawałki, on te porcje podsuwa w zadanym
czasie, razem ją rozładowujecie. I tak w kółko.
Nie powinienem zaczynać od tego opisu programu, ale to była jedna z moich pierwszych
myśli – brakuje możliwości utworzenia reguły, że wiadomości od konkretnego nadawcy
od razu wędrują na bok. Albo zostaje mu wysłana automatyczna odpowiedź o ustalonej
treści. Mail Pilot stworzono więc dla tych, którzy czytają każdą wiadomość i na każdą odpisują indywidualnie – chodzi o to, by pomóc
ten proces ogarnąć czasowo.

Zmieniłem zdanie
i skorzystałem z „Undo Set
Aside”. Spodziewałem się,
że wątek ponownie pojawi
się w skrzynce odbiorczej,
która jest główną czytelnią
poczty. Tak się nie stało.
Powędrował on do archiwum,
a Mail Pilot przyznał mu
samoczynnie etykietę
„Complete”. Dziwne.
Zaraz po tym, jak zainstalowałem Mail Pilota w swoim komputerze, przyszła do mojej
skrzynki obfita dyskusja. Chciałem przejrzeć
resztę wiadomości, tego dnia ważniejszych,
zaznaczyłem więc na tym wątku opcję „Set
Aside”. Według podpowiedzi, które ładnie się
w Mail Pilocie wyświetlają, jest to możliwość
odłożenia korespondencji na nieokreśloną
przyszłość. Takie wiadomości mają swoją za-
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kładkę w panelu obsługi, pomiędzy widokiem
„Today” a „Reminders”, czyli podglądem całej
kolejki w kalendarzu. To odpowiednik listy
„Someday” w klasycznym menedżerze zadań
typu Things lub Omnifocus. To dowód na to,
jak bardzo głęboki jest mariaż programu
pocztowego z filozofią GTD.
Zmieniłem jednak zdanie i skorzystałem
z „Undo Set Aside”. Spodziewałem się, że wątek ponownie pojawi się w skrzynce odbiorczej, która jest główną czytelnią poczty.
Tak się nie stało. Powędrował on do archiwum, a Mail Pilot przyznał mu samoczynnie
etykietę „Complete”. Dziwne.
Bardzo mi się spodobała nawigacja w Mail
Pilocie. W wersji komputerowej zarządzanie
programem odbywa się za pomocą skrótów
klawiszowych, co najważniejsze – prostych,
nie wymagających artystycznych wygibasów trzema palcami jednocześnie. W wersji
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na iOS – intuicyjnymi gestami, w zasadzie
typowymi dla takich aplikacji. W lewo mach
– zrobione, do archiwum. W prawo mach –
odłóż i przypomnij. Im dalej w prawo, tym
czas, kiedy wiadomość ponownie pojawi się
w skrzynce, jest bardziej odległy i wynosi
od jednego do czterech dni. Nie byłbym sobą,
gdybym nie machnął źle. Przełożyłem w ten
sposób istotną wiadomość na za trzy dni.
W iOS potrząsanie urządzeniem przywołuje
funkcję „Undo”. Nie w Mail Pilocie. Na szczęście można się łatwo dostać do każdego listu
oczekującego w kolejce, niezależnie od przypisanego mu terminu, wystarczy otworzyć
widok kalendarza. Dni otoczone kółeczkiem
zawierają przyznane im wiadomości – jedno
stuknięcie palcem i otwiera się lista. Zmiana
daty, gdy zdarzy nam się przesunąć wiadomość nie na ten dzień, co trzeba, już nie jest
taka prosta. Należy wejść w widok przypomnień, wybrać kółeczko z datą, odnaleźć
wiadomość, otworzyć ją, skorzystać z dużego
przycisku „Move” widocznego na dole i wejść
w menu o zupełnie odmiennej nawigacji…
Jest też sposób alternatywny, bez otwierania
wiadomości – trzeba ją dłużej przytrzymać
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palcem i skorzystać z kolejnego odmiennego
podmenu. Trochę to mało wygodne, jeśli chce
się skorygować przypadkowe omyłki. To już
lepiej otworzyć widok kalendarza i zająć się
wiadomością w wolnej chwili, a nie w przypisanym terminie. Tylko po co wówczas używać
organizatora kolejki? Jakby nie było, do zwykłego „Set Aside” sporo ludzi używa albo oflagowania sygnalizatorem, albo oznaczenia
jako nieczytane. Myślę, że akurat ten aspekt –
poprawianie omyłkowego sortowania – twórcy bądź co bądź bardzo zgrabnego i ładnego
Mail Pilota przynajmniej w wersji na iOS zwyczajnie przekombinowali. Z drugiej jednak
strony założyli pewnie, że jeśli nie odpowiadamy na wiadomość od razu, dzisiaj, to czy odpowiemy jutro, czy pojutrze, nie ma już takiego znaczenia. Niemniej te dwa dodatkowe
podmenu – jedno z „rzucaniem” wiadomości w różne strony, drugie z paskiem, z którego wybieramy ikonę funkcji - budzą moje
zastrzeżenia. Są ładne, ale na pewno wymagają albo przyzwyczajenia i zapamiętania,
gdzie co jest, albo ostrożności. Na szczęście
nie jest łatwo wiadomość wyrzucić – kosz
twórcy starannie schowali. Nie ma więc oba-
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wy, że przypadkiem wywalimy coś istotnego.
W najgorszym razie będziemy szukać w przypominajce, ale na pewno znajdziemy.

Mijały dni i wciąż jeśli
zapomniałem uruchomić
aplikację przed wyjściem
z domu, by mieć świeży
widok, treść widżetu „Dzisiaj”
i wszystkie powiadomienia
były boleśnie nieaktualne
lub w ogóle ich nie było.
Ponieważ Mail Pilot jest bytem pomostowym,
integrującym obsługę poczty na dwóch systemach – iOS i OS X – wszystko, co z wiadomościami zrobimy, działa niezależnie od urządzenia, na którym pracujemy. Odłożymy
na później? Pojawią się, kiedy nadejdzie pora.
Podejrzymy kolejkę, dostaniemy przypomnienie. Ja sobie szczególnie upodobałem opcję
i widok „Today”. Wcześnie rano zaglądam
do skrzynki i ustawiam dla niektórych wiadomości przypomnienie na dziś. W iOS uaktywniłem widok widżetu Mail Pilot w Centrum
Wiadomości. Tym samym wiadomości oznaczone widoczne są w zakładce „Dzisiaj”. Mogę
na niektóre odpowiedzieć w kolejce do lekarza lub w tramwaju – nie muszę otwierać aplikacji, by sobie o nich przypomnieć. Nie potrzebuję też specjalnego powiadomienia, że
mam to zrobić. Takie postępowanie zależy
jednak od nawyku. Ja robię tak, by wszystko,
co istotne – zdarzenia z kalendarza, zakupy,
lista zadań – wyświetlało się właśnie w zsuwanym panelu Centrum Wiadomości. Tam
najczęściej zaglądam, zanim zrobię z telefonem cokolwiek innego. Przyznam, że odkąd
Mail Pilot zaproponował mi taką formę przy-
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pomnień, żałuję, że nie ma jej w systemowej
Mail.app. Wcześniej o tym nie pomyślałem.
Muszę jednak wlać kolejną łyżkę dziegciu.
Otóż twórcy Mail Pilota zrezygnowali z utrzymywania własnego serwera, który pozwoliłby
użytkownikom ich aplikacji między innymi
na otrzymywanie wiadomości popychanych.
Tym samym Mail Pilot w wersji na urządzenia mobilne polega jedynie na pracy w tle
i sprawdzaniu serwera od czasu do czasu. Próżno więc liczyć na natychmiastowe
powiadomienie o przychodzącej poczcie.
W poradach do aplikacji przeczytamy zalecenie, by Mail Pilota uruchamiać możliwie
jak najczęściej, wówczas system operacyjny sam się domyśli, iż aplikacja jest na tyle
istotna, że trzeba ją co jakiś czas wybudzać.
A od tego zależą nie tylko informacje o nowej
poczcie, ale w ogóle wszystkie. Te pokazywane w widżecie również. Niestety w praktyce
działa to raczej słabo. Przez ponad tydzień
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Mail Pilot pełnił funkcję głównej mojej aplikacji pocztowej. Zgodnie z zaleceniem twórców włączałem go bardzo często, kiedy tylko
mogłem. Mijały dni i wciąż jeśli zapomniałem
uruchomić aplikację przed wyjściem z domu,
by mieć świeży widok, treść widżetu „Dzisiaj”
i wszystkie powiadomienia były boleśnie nieaktualne lub w ogóle ich nie było. Myślałem
początkowo, że to wina mojego dość leciwego
telefonu – iPhone’a 5, ale po zagonieniu iPada Air 2 do pracy nie było lepiej. Ani trochę.
A uruchamiałem Mail Pilota już niemal obsesyjnie. Nie wiem, co jest przyczyną takiego
stanu rzeczy, ale jeśli nie działa to zgodnie
z zamiarem twórców na bądź co bądź jednym z najmocniejszych urządzeń mobilnych
w ofercie Apple, to coś jest mocno nie tak.
A zakładam, że skoro jest widżet do wstawienia w widok „Dzisiaj”, to powinien działać
przynajmniej jako tako. Mnie jeszcze przez
wiele godzin potrafił wyświetlać wiadomości,
które dawno już zdążyłem przeprocesować
np. w komputerze. Chyba że po sesji na jednym urządzeniu włączyłem Mail Pilota na innym, by się zaktualizował. Ale nie o to przecież chodzi, prawda?
To właśnie, i w zasadzie tylko to, było powodem
mojego zniecierpliwienia i rezygnacji po tygodniu z obsługi poczty za pomocą tej aplikacji. A szkoda, bo spodobało mi się w niej
niemal wszystko – zwłaszcza wygląd i zasada
działania. Niestety tylko teoretyczna, bo o ile
do wersji na komputer trudno się przyczepić,
odpowiedniki na iOS psują pomysł opieszałą synchronizacją lub jej brakiem. Aczkolwiek

... trudno mi oprzeć się
wrażeniu, że najważniejszym
elementem usługi Mail
Pilot jest wersja programu
dla komputerów.
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jeśli ktoś podchodzi do poczty ze spokojem
i pogodzi się z tym, że całość działa dobrze,
dopóki aplikacja jest aktywna, dostanie w zamian całkiem zgrabny i spójny system obsługi poczty.
Zawsze sprawdzam szukajkę w aplikacjach
pocztowych, nie inaczej było tym razem. Opcja
wyszukiwania w aplikacji mobilnej ukryta jest
pod przeglądarką wiadomości. Dzieli wyniki
na nowsze i starsze, z archiwum. Świeże pokazują się w miarę szybko, by zobaczyć dawne, czasem trzeba dość długo oglądać komunikat „Syncing”. Z testowanych przeze mnie
do tej pory programów, Mail Pilot jest tym,
który najdłużej zwracał wyniki wyszukiwania. Aczkolwiek zawsze się pojawiły i niczego
nie brakowało. Nawet najstarszych wiadomości.
Znowu jest to problem, który nie dotyczy
wersji komputerowej – w niej wyszukiwanie
działa niemal błyskawicznie. Trochę tylko żal,
że nie współgra ze Spotlightem.
Tym samym trudno mi oprzeć się wrażeniu,
że najważniejszym elementem usługi Mail
Pilot jest wersja programu dla komputerów.
W niej wszystko działa szybko, dobrze, wygodnie. Odpowiedniki dla iOS są jedynie uzupełnieniem. Trudno powiedzieć, czy ich przypadłości biorą się z ograniczeń systemu iOS, czy
też z faktu, że ambitnych zamiarów twórców
aplikacji nie da się wcielić w życie bez znacznie większych zasobów, np. serwera, który
obsługiwałby powiadomienia, sprawdzał i indeksował nową pocztę czy zapisywał ustawienia i reguły użytkownika jak Inbox czy Mailbox,
o którym jeszcze nie pisałem. Prawdopodobnie wykracza to jednak poza możliwości niewielkiej firmy programistycznej oraz dotyka
kwestii naruszenia lub ochrony wrażliwych
danych. A może po prostu twórcy potrzebują
jeszcze nieco czasu, by usprawnić działanie
tej części zestawu aplikacji, która zależna jest
od widzimisię systemu iOS.
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Tu zaznaczę, że aplikacja korzysta z chmury
iCloud do zapisu konfiguracji kont, ale dotyczy
to tylko podstawowych informacji i jedynie
aplikacji z iOS. Program w komputerze musiałem skonfigurować osobno, choć wszystkie
moje urządzenia spina ten sam login iCloud.
Czy znalazłem w aplikacji Mail Pilot zalety, skoro tyle uwagi poświęciłem krytyce?
Ależ tak! Przede wszystkim, i nie mam pojęcia dlaczego, to właśnie Mail Pilot zachęcił
mnie do dyscypliny pracy z wiadomościami
pocztowymi. Poprzednie aplikacje – Inbox
i Outlook - potraktowałem jako ciekawostki, choć przecież miałem potrzebę, by jednak porządek w poczcie zaprowadzić i jakąś
sensowną metodę w życie wcielić. Mail Pilot
jest rozwiązaniem skromniejszym, ale znacznie bardziej spójnym i przemyślanym. Praca
z zaproponowaną przez jego twórców filozofią jest przyjemna i efektywna. Jej bezpośrednim następstwem jest uwaga, którą trzeba
poświęcić każdej wiadomości. Dokładnie tak,
jakby przeczytanie i odpowiedź na list była
rzeczywiście zadaniem do wykonania w myśl
zasad GTD. Niby to banał i rzecz oczywista,
ale w pośpiechu i natłoku spraw często zapominamy o takim podejściu. Dodać muszę,
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że twórcy Mail Pilota dużo uwagi poświęcili
interfejsowi programu i stworzyli go ładnym,
minimalistycznym, ale atrakcyjnym. Nie przypomina korporacyjnie nudnego Outlooka
ani opatrzonego i niczym się nie wyróżniającego Mail.app. Jednocześnie zaś udało im się
opracować program, który można zacząć używać od razu, bez studiowania instrukcji i opanowywania reguł jego działania. A to niełatwe
w świecie aplikacji z szeroko rozumianego
kręgu GTD. Z reguły bowiem wymagają one
zapoznania się z tą filozofią i opracowania
własnej metody. Tu jest wszystko banalnie
proste – odbieram wiadomość, czytam i odkładam na tę chwilę, kiedy będę mógł się nią
rzetelnie zająć. Dopiero wtedy archiwizuję.
Mimo opisanych wyżej niedogodności to założenie Mail Pilot realizuje świetnie. Jeśli jesteście w stanie przeboleć brak powiadomień
natychmiastowych w systemie iOS oraz problemy z synchronizacją lub od razu stwierdzicie, że nie jest to Wam potrzebne, bo potrzebujecie programu pocztowego do pracy
z nim, a nie po to, by nękał sygnalizowaniem
o nadchodzącej poczcie, Mail Pilot będzie dobrym wyborem. Zwłaszcza jeśli cenicie prostotę.
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Gdy skończyłem pisać ten tekst, pojawiły
się aktualizacje. Najpierw wersji na komputer, potem dla urządzeń mobilnych. Mail Pilot w OS X zyskał funkcję Dash, czyli tablicy
z podstawowymi informacjami – skrótami
do najczęstszych kontaktów, ostatnich załączników i nowych e-maili oraz statystykami
czasu odpowiedzi na listy, ilości wiadomości przychodzących i wysłanych oraz ogólnej
produktywności. Fajny pomysł, choć tak odmienny od tego, co zwykliśmy w programach
pocztowych oglądać, że na pewno wymaga
czasu, by się do niego przyzwyczaić i używać.
Nie jest to widok domyślny, a opcja. Nie znalazłem dla niej zastosowania, ale mogą docenić ją osoby „przewalające” duże stosy wiadomości i monitorujące ilość, z jaką się już
uporały i jak długo im to zajęło.
Natomiast nowe wersje dla iOS wywołały
u mnie niepokój. Obawiałem się, że będę musiał napisać recenzję jeszcze raz, bo pojawiło
się wsparcie dla wielozadaniowości w iOS 9.
Pomyślałem więc, że to oznacza koniec problemów z niepobieraniem wiadomości w tle,
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a tym samym z nieinformowaniem o nich.
Z zamrożonymi przypomnieniami w widżecie Centrum Powiadomień iOS. Niestety. Nadal trzeba co chwilę uruchamiać aplikację,
by mieć wszystko na bieżąco. Chciałem przetestować, jak Mail Pilot radzi sobie z funkcją
Split Screen w iPadzie, ale próba otworzenia
obok okna innej aplikacji powodowała zamknięcie obydwu i powrót do Ekranu Domowego.
Wolę tym zdaniem zakończyć artykuł, bo twórcom Mail Pilota nie w smak będzie, że udostępnili mi kody promocyjne, bym napisał
recenzję, a ja się pastwię. A mnie jest głupio, bo bardzo ich dzieło polubiłem i mocno
mu kibicuję. Mam nadzieję, że błędy zostaną
wyeliminowane, bo Mail Pilot jest u mnie najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia
systemowych aplikacji domyślnych. I bardzo
niewiele mu brakuje, by tak się stało.

Ilustracje: materiały Mindsense, screenshoty aplikacji
grafika - ideeconcept.pl
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Apple TV wczoraj i dziś
oraz kolejne moje wstydliwe wyznanie


Jaromir Kopp

Od dwóch tygodni najbardziej gorącym tematem jest nowy iPhone 6s
i jego większy brat. Jest to całkowicie zrozumiałe, bo zastosowane w nich
rozwiązania i technologie są wręcz rewolucyjne. Zwłaszcza 3D Touch, znacznie wydajniejszy procesor A9 i kamera. Ale zapewniam Was, że jesień i święta będą należeć do Apple TV!
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Apple TV - kto wie, czy nie bardziej niż blokowanie reklam w iOS 9 - powoduje silny ból
głowy zarządu Google’a i ma dużą szansę wywołać spore zamieszanie, nie tylko na rynku
mediów, ale i u reklamodawców. Niestety pośrednio oberwie się też blogerom.

Apple TV wywołuje u
mnie „brudne myśli”…
Jak wiecie, jestem gorącym
zwolennikiem wykorzystania
procesorów Apple na bazie
ARM w komputerach. Nowe
ATV wyposażone w procesor
A8 oraz komplet złączy
mogłoby takim komputerem
się stać. Nie ustępowałby on
prędkością pracy znanym
nam, mniej więcej trzyletnim
Macom mini.
Sam sukces Apple TV w dużej mierze zależy
od deweloperów, ponieważ prawdą jest to,
co na wrześniowej konferencji powiedział Tim
Cook: „przyszłość telewizji to są aplikacje”.
Nie rzucał słów na wiatr, bo postanowił rozlosować wśród zarejestrowanych programistów
z 22 krajów deweloperskie zestawy Apple TV
na grubo ponad miesiąc przed oficjalną jego
premierą. Wybrańcy mogli wykupić Apple TV
za równowartość 1$, zobowiązując się do niepublikowania zdjęć ani recenzji czy opisów
nowego ATV do czasu udostępnienia oficjalnej wersji oprogramowania. W gronie
tych szczęśliwców znalazłem się i ja. Wywołało to spore zamieszanie, bo od około 10 lat
nie mam telewizora i nie chciałem go mieć,
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a Apple przymusiło mnie do szybkiej zmiany
postanowień. Dodatkowo założony kaganiec
„cenzury” deweloperowi–blogerowi–redaktorowi doskwiera jak mało komu. Przy okazji
dziękuję koledze @scanner_pl za błyskawiczną reakcję i pomoc z „ekranem” do ATV.
O tym, dlaczego jestem niemal pewien, że Google patrzy krzywym okiem na nowe Apple
TV, powiem teraz tylko tyle, że nie bardzo będzie mógł wyświetlać na nim swoje reklamy
AdSense, a na pewno nie w formie webowej.
Więcej napiszę, kiedy tylko kaganiec zostanie
poluzowany.
Apple TV wywołuje u mnie „brudne myśli”,
bo chciałoby się użyć go wbrew woli i licencji Apple. Jak wiecie, jestem gorącym zwolennikiem wykorzystania procesorów Apple
na bazie ARM w komputerach. Nowe ATV wyposażone w procesor A8 (jak iPhone 6) i 2 GB
RAM oraz komplet złączy potrzebnych komputerowi (HDMI, Ethernet, USB, WiFi 802.11ac,
Bluetooth), mogłoby takim komputerem się
stać. Nie ustępowałby on prędkością pracy
znanym nam, mniej więcej trzyletnim Macom
mini. Pamiętajcie, że OS X w wersji na Intela był latami potajemnie rozwijany, a plotki o nim wyciekły dopiero na kilka miesięcy
przed oficjalną zapowiedzią. Idę o zakład,
że w Tajnych Laboratoriach Apple już mają
rozwijany równolegle do wersji intelowej OS
X na procesory A (ARM).

Kiedyś było inaczej.
Pierwszym i jak na razie jedynym urządzeniem Apple, jakie „hakowałem”, było właśnie
Apple TV… pierwsze Apple TV. Zdarzyło się to
jakoś jesienią 2007 roku. Ówczesne Apple TV
było funkcjonalnie mocno ograniczone. Choć
miało wbudowany dysk 40 GB, to początkowo
wymagało do prezentowania treści obecności w sieci lokalnej włączonego komputera
z iTunes. Zmieniło się to na początku 2008
roku wraz z nowym oprogramowaniem, któ-
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re pozwoliło na samodzielne kupowanie, wypożyczanie i oglądanie treści z iTunes Store
oraz niewielkiej ilości innych serwisów (jak
Flickr). Do pierwszego Apple TV przylgnęło
określenie „Hobby Jobsa”.
Zewnętrznie wyglądało jak spłaszczony Mac
mini. Wyróżniało go logo na górze obudowy
i zestaw złączy z tyłu. Najbardziej charakterystyczne z nich to HDMI (wówczas nowość
i rzadkość), wideo YPbPr na trzech złączach
Cinch, dwa Cinche stereo i wyjście optyczne
dźwięku. Było też USB i Ethernet oraz w środku WiFi. Złącza zajmowały całą tylną ściankę. Kupujący poza ATV dostawał tylko pilota
na podczerwień podobnego do stosowanych
z ATV 2. i 3. generacji oraz dodawanego przez
jakiś czas do komputerów Apple, aby obsługiwać „Front Row”.
Wewnątrz obudowy znajdował się komputer
na bazie Intel M 1,0 GHz z zalutowaną na stałe
pamięcią RAM 256 MB i kartą graficzną GeForce Go 7300 z 64 MB VRAM. Nawet wtedy
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było to bardzo mało. Ówczesne komputery
Apple przychodziły z minimum 512 MB RAM.
Jak się okazało, ATV pracowało pod kontrolą
okrojonego Mac OS X 10.4.7.
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Stosunkowo niska cena (300 $ przy 800$
za Maca mini) spowodowała, że Apple TV stało się pożywką dla wszelkiej maści eksperymentatorów. Choć jego oryginalny system nie
pozwalał na żadną formę instalowania programów czy rozszerzeń, to powstało całkiem
sporo dodatków przygotowanych na „zhakowane” egzemplarze. Podobnie dzieje się
to obecnie z niechlubnym Jailbreakiem. Jednak procedura „hakowania” była całkiem
inna i nie mógł się za nią zabrać pierwszy
lepszy absolwent gimnazjum.
Po pierwsze należało mieć dostęp do dysku,
czyli trzeba było rozkręcić Apple TV. Dysk trzeba było wymontować i podłączyć na przykład
do mostka USB – ATA (to były jeszcze dyski
IDE, a nie SerialATA) lub umieścić w obudowie
zewnętrznej na takie dyski. I nie był to koniec
problemów.
Pierwsze komputery z procesorami Intela Apple wprowadził dopiero rok wcześniej. Wraz
z nimi pojawiły się zmiany na dyskach twardych. Dyski musiały być formatowane w układzie partycji GUID, a nie Apple Partition Map
jak za czasów PowerPC i Motoroli. Do tego pojawiła się partycja EFI przeznaczona dla oprogramowania uruchamiającego system. I to już
powodowało pewne zamieszanie w początkowym okresie. Z Apple TV pierwszej generacji
było jeszcze gorzej.
Jego dysk był podzielony na cztery partycje: EFI, Recovery (kompletna kopia czystego
systemu), OSBoot (właściwy system), Media
(do przechowywania danych). Aby wymienić
dysk na większy lub dokonać zmian w systemie, trzeba było zrobić za pomocą „zaklęć”
w terminalu kopie wszystkich partycji. Następnie przygotować nowy dysk, dzieląc go
odpowiednio na partycje, oraz wgrać sektor
po sektorze skopiowaną zawartość. Jeżeli
chcieliśmy dokonać zmian w systemie, można było skorzystać z gotowych przeróbek dostępnych w sieci.
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Nie miałem własnego Apple TV (nie widziałem dla niego zastosowania u mnie w domu),
ale znajomy poprosił mnie o „przerobienie”
jego egzemplarza, tak aby dawało się odtwarzać filmy z dowolnego źródła, i wymianę dysku na większy. I to na jego wyraźne życzenie
dokonałem tego „czynu hakerskiego”. Zabieg
udał się „już” za trzecim podejściem i to tylko dzięki szczegółowej instrukcji. Cała zabawa
trwała wiele godzin (samo przegrywanie danych zajmowało trochę czasu). Efektem była
możliwość instalowania dodatków, które pojawiały się jako nowe funkcje w oryginalnym
menu Apple TV. Uruchomiłem w ten sposób
odpowiednik MPlayera. Udało się również
podkładać polskie napisy, a wgrywanie filmów nie wymagało już transmisji za pomocą
iTunes.
Niektórzy przerabiali Apple TV na „normalne” komputery z pracującym pełnym Mac
OS X 10.4. Niestety z powodu małej ilości pamięci RAM i niewydolnego procesora
nie nadawały się one do pracy, a nawet przeglądanie internetu było na nich katorgą.
Po tej małej wycieczce historycznej wracam
do wymyślania programów na nowe ATV i wyczekuję momentu, kiedy Apple zdejmie mi
kaganiec cenzury i będę mógł Wam więcej
o nim napisać.
Ilustracje:
grafika - ideeconcept.pl, archiwum Autora, Wikimedia, iFixit
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