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Redakcja

Spis treści
Kwiecień nie był dla Apple miesiącem łatwym. Przed czterdziestoletnią korporacją,
jak i przed całą branżą, stoją dzisiaj poważne
wyzwania.
Apple nadal robi i będzie robić świetne urządzenia. Jednak poza szybszymi procesorami, większymi pamięciami RAM i dyskami
SSD oraz lepszymi bateriami wiele więcej
się do nich wcisnąć już nie da. iPhone SE
jest tego bardzo dobrym przykładem. Najlepszy model iPhone’a w historii dostał lepszy
i szybszy procesor, więcej pamięci RAM i lepszy aparat fotograficzny. To stary dobry iPhone, w którym jednak zabrakło miejsca na innowacyjność. Czy jednak naprawdę co roku,
czy nawet co dwa lata, użytkownicy muszą
dostawać coś nowego i rewolucyjnego? Ogłoszone przez Apple spadki sprzedaży pokazują, że nie ma takiej potrzeby. Rynek nasycił się
produktami, a użytkownicy nie są skłonni wymieniać je częściej, niż to potrzebne. Starsze
iPady i iPhone’y dalej działają wystarczająco dobrze, nie ma więc powodu, by kupować
nowszy sprzęt.
Apple jednak już wkrótce potrzebować będzie
nowego rewolucyjnego produktu na miarę iPoda czy iPhone’a. Podejrzewam jednak,
że nie zmieści się on ani w kieszeni, ani tym
bardziej w torbie.
Życzę miłej lektury
MyApple Magazynu.
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Wielki Niebieski i Jabłko,
czyli o współpracy IBM z Apple
Krystian Kozerawski



Kiedy spojrzeć na historię firmy Apple, stosunkowo często pojawia się w niej
IBM. Początkowo był to poważny i zwycięski konkurent w walce o użytkowników komputerów osobistych, któremu młody i buntowniczy Steve Jobs
pokazywał środkowy palec, pozując do zdjęcia przed jego siedzibą. Później
obie firmy częściej ze sobą współpracowały, np. przy produkcji procesorów
PowerPC. W 2014 roku Apple i IBM połączyły swe siły, a przede wszystkim doświadczenie i wiedzę, by zaoferować klientom biznesowym i korporacyjnym
najlepsze możliwe rozwiązania w ramach programu IBM MobileFirst.
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W jego ramach stworzono już ponad sto aplikacji dla urządzeń z systemem iOS, skierowanych do klientów z sektorów bankowych,
sprzedaży detalicznej, ubezpieczeń, usług finansowych, telekomunikacji, linii lotniczych,
a także wszelkiego rodzaju instytucji rządowych i samorządowych. W tym miejscu wypada wspomnieć o kilku, które rozwijane są
już od niemal dwóch lat. Są wśród nich aplikacje linii lotniczych, Plan Flight i Passenger.
Pierwsza z nich to program, który pozwala
pilotom na przeglądanie rozkładów oraz planów lotów i dzięki któremu mogą oni raportować wszelkie problemy obsłudze naziemnej
oraz podejmować bardziej świadome decyzje
dotyczące zużycia paliwa. Z kolei druga aplikacja pozwala personelowi pokładowemu
oferować pasażerom możliwie najbardziej
spersonalizowane usługi podczas lotu, wliczając w to oferty specjalne, zmianę rezerwacji (jeśli np. wiadomo, że pasażer spóźni
się na kolejny lot) czy informację o bagażu.
Z oferty rozwiązań powstałych na bazie partnerstwa z IBM z Apple korzystają m.in. linie

5

lotnicze Etihad Airways, które w październiku ubiegłego roku ogłosiły dziesięcioletnią
współpracę z IBM, mającą na celu przebudowę działalności tego przewoźnika. Oczywiście
współpraca ta wykracza znacznie poza same
aplikacje. Wiedzieć bowiem trzeba, że programy powstałe w ramach programu IBM Mobile
First opierają się na różnego rodzaju rozwiązaniach IBM, m.in. chmurze, systemach analitycznych czy technologii kognitywnej.
Warta krótkiej wzmianki, a być może i osobnego artykułu, jest aplikacja Incident Aware, która pozwala na wykorzystanie iPhone’a
w działaniach prewencyjnych policji czy szerzej - stróżów prawa i porządku. Zapewnia
ona dostęp do map i podglądu monitoringu
miejskiego, a także pozwala na monitorowanie konkretnych punktów lub wydarzeń
oraz zbieranie informacji o ewentualnych
poszkodowanych. Tego typu rozwiązania IBM
wraz ze wspomnianą aplikacją wdrażane
są także w Polsce, w Katowicach.
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W ramach współpracy IBM i Apple powstały
także aplikacje skierowane do banków i instytucji finansowych. Wśród nich wymienić
wypada takie programy jak Advice & Grow,
pozwalający na usprawnienie kontaktów doradców bankowych z klientami z małego biznesu, czy Trusted Advice, który pomóc ma doradcom bankowym w kontaktach z najbardziej
wartościowymi klientami indywidualnymi.
Aplikacje bankowe Mobile First przeznaczone
dla urządzeń z iOS wraz z szeregiem innych
rozwiązań IBM oraz urządzeniami mobilnymi
Apple wdrożone zostały niedawno przez Alior
Bank w Polsce.
O szczegółach technicznych tego wdrożenia,
jak i - szerzej - współpracy pomiędzy IBM
i Apple miałem okazję porozmawiać niedawno z Aleksandrą Porowską, Marcinem Wedzlem i Sławomirem Kumką z IBM Polska.

Myślenie Projektowe
Ideą, jaka przyświecała obu firmom przy nawiązywaniu partnerstwa w ramach projektu
Mobile First, było oferowanie bardziej wartościowych produktów dla klienta końcowego.
Zdaniem Marcina Wędzla ta większa wartość
generowana jest w punktach przecięcia się
wiedzy i doświadczeń zdobytych w różnych
obszarach, w których obie firmy są ekspertami. I tak IBM jest niekwestionowanym ekspertem w kompleksowych rozwiązaniach
dla przedsiębiorstw, a Apple w dziedzinie
designu i user experience urządzeń końcowych. Równie ważne, jeśli nie ważniejsze,
są organizowane przez IBM specjalne warsztaty dla klientów korporacyjnych tej firmy
opierające się na tzw. myśleniu projektowym, czyli na spojrzeniu na potrzeby użytkowników z różnych perspektyw w ramach
interdyscyplinarnego zespołu oraz testowaniu różnych hipotez i prototypów przy jednoczesnym zbieraniu od nich opinii. W ramach
warsztatów IBM razem z klientem starają się
zaadresować konkretny obszar działalności
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biznesowej tego drugiego, zidentyfikować to,
co chciałby w nim osiągnąć oraz to, z jakimi problemami borykają się jego pracownicy, a także wyznaczyć możliwie najprostszą
i najszybszą drogę do realizacji postawionych
celów. W przypadku Alior Banku okazało się,
że największą potrzebą tej firmy jest umobilnienie jego pracowników zajmujących się
najbardziej wartościowymi klientami końcowymi, dysponującymi ogromnymi środkami
inwestycyjnymi, którzy nie korzystają z bankowości internetowej, nie mają czasu na odwiedziny w oddziale banku, a często też na dłuższą rozmowę z samym doradcą. Umobilnienie
polegało na wyposażeniu pracowników w odpowiednie narzędzia, iPada z oprogramowaniem stworzonym w ramach współpracy IBM
z Apple oraz dostarczeniu im za ich pośrednictwem odpowiednich dla danego klienta
danych.
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Psychologia
Sam wybór iPada, a nie na przykład MacBooka, jako narzędzia, z którego korzystać będą
doradcy, dokonany został po analizie zachowań, jakie generują urządzenia. I tak iPad
czy generalnie tablet eliminuje barierę, jaką
w przypadku laptopa byłby ustawiony mniej
lub bardziej pionowo ekran komputera.
Wspomniani klienci nie chcą mieć do czynienia z doradcami, którzy odgradzają się od nich
klapą wyświetlacza.
Na potrzeby Alior Banku wybrano opracowane w ramach współpracy IBM i Apple aplikacje Trusted Advice, Advice & Grow oraz Advisor Alerts. Dwie ostatnie przeznaczone są
dla doradców obsługujących przedsiębiorstwa oraz dla dyrektorów oddziałów banku.
Program Advisor Alerts informuje ich na przykład na bieżąco o prośbach o akceptację
np. wniosków kredytowych.
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IBM stworzył specjalną
otwartą bibliotekę gotowych
rozwiązań napisanych
w Swifcie (Swift Package
Catalog), które wykorzystywać
i modyfikować mogą
programiści. Dodatkowo
IBM dostarcza napisany
w całości w Swift serwer
aplikacyjny nazwany Kitura
oraz specjalny pakiet - Open
Whisk...

ku aplikację Trusted Advice, której pierwsza
wersja została zaprezentowana przez IBM
już pod koniec 2014 roku. Program ten przeznaczony jest dla obsługujących ich doradców, którzy dzięki niemu mogą skrócić czas
przygotowania się do rozmowy z każdym
z nich i umówić więcej spotkań w danym tygodniu. Prezentuje on szereg danych na temat wybranego klienta - od jego portfela, aktywów i inwestycji, przez wynik analizy jego
skłonności do ryzyka, po prezentację możliwych do wyboru opcji. Aplikacja na podstawie
dostępnych w bazie danych banku informacji
podpowiada doradcy, co danego klienta może
zainteresować. Dzięki niej podczas spotkania
trwającego od 20 do 30 minut doradca może
zaprezentować klientowi banku konkretne
rozwiązania, a po uzyskaniu jego zgody zawrzeć nową umowę.

Z myślą o wspomnianych już najbardziej wartościowych z punktu widzenia banku klientach indywidualnych (z tzw. grupy „private”)
wybrano i dostosowano na potrzeby ban-

W zależności od potrzeb klientów IBM, określonych podczas warsztatów z myślenia projektowego, i obowiązującego w danym kraju
prawa bankowego, aplikacja jest odpowied-
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nio przebudowywana. Pewne jej elementy są usuwane, inne dodawane, zmienia się
także interfejs użytkownika i - szerzej - user
experience. Przystosowanie wybranego programu zajmuje od 6 do 12 tygodni.

300
Każda z aplikacji oferowanych w ramach projektu IBM Mobile First opracowywana jest
i dostosowywana pod kątem konkretnego
klienta w mieszczącym się na kampusie Apple
w Cupertino specjalnym laboratorium prowadzonym wspólnie przez obie firmy, w którym pracuje około 300 designerów i programistów.
Dzięki wspólnemu laboratorium wyeliminowany został także często czasochłonny proces
weryfikacji aplikacji przed udostępnieniem
jej w sklepie App Store. Warto tutaj zaznaczyć, że aplikacje stworzone dla konkretnego
klienta także lądują w tym sklepie, nie są jednak widoczne dla zwykłych użytkowników.
Pamiętać także trzeba, że tworzone wspólnie
z Apple aplikacje dla urządzeń z iOS są niejako front-endem różnych rozwiązań oferowanych przez IBM, w tym systemów przetwarzania i analizy danych, również tych bazujących
na analizie kognitywnej (np. Watson). Także
na tym obszarze rozwija się współpraca pomiędzy obiema firmami. IBM ogłosił niedawno implementację języka Swift w swoich
usługach w chmurze.

Swift
Firma widzi zalety jego zastosowania. Jest on
nowoczesnym a zarazem łatwiejszym do opanowania przez programistów językiem wyższego poziomu, pozwalającym na prostszą
z nimi integrację. IBM stara się udostępniać programistom narzędzia i rozwiązania
związane ze Swiftem. Dzięki implementacji
tego języka aplikacje serwerowe, działające
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w chmurze, zyskają natywny dla platformy
iOS front-end, będzie można z nich korzystać
jak z innych aplikacji dostępnych na iPhone’a
czy iPada, a nie tylko poprzez webowe interfejsy. Z drugiej strony programy działające
przede wszystkim na urządzeniach mobilnych Apple będą się mogły z łatwością komunikować z usługami w chmurze oferowanymi
przez IBM.
W tym celu IBM stworzył specjalną otwartą
bibliotekę gotowych rozwiązań napisanych
w Swifcie (Swift Package Catalog), które wykorzystywać i modyfikować mogą programiści.
Dodatkowo IBM dostarcza napisany w całości w Swift serwer aplikacyjny nazwany Kitura
oraz specjalny pakiet - Open Whisk - pozwalający na integrację Swift z Bluemix, dzięki
czemu programiści mogą skupić się na pisaniu samej aplikacji, a nie dostarczeniu odpowiedniej infrastruktury serwerowej i jej skalowalności.
Jest wreszcie stworzona przez IBM piaskownica, która pozwala na testowanie kodu w Swift
bezpośrednio w przeglądarce web.
Liczba wspomnianych punktów przecięcia,
czyli obszarów współpracy pomiędzy IBM
i Apple, jest spora. Co więcej z jej efektów korzystają także same firmy. Internetowy serwis
CRN donosi o rosnącym wykorzystaniu przez
Apple w swoich centrach danych, ale i sieci
detalicznej, technologii i urządzeń opracowanych w IBM.
Od niewybrednych gestów młodego i zbuntowanego Steve’a Jobsa do projektu IBM Mobile
First obie firmy przeszły bardzo długą drogę.
Dzięki obecnej współpracy Apple jest w stanie wejść mocno na rynki korporacyjne i przynajmniej na tym obszarze przyszłość tej firmy
jawi się w zdecydowanie niebieskich barwach.

Ilustracje: materiały Apple i IBM
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I Ty możesz nagrać telemarketera
Nagrywanie rozmów telefonicznych na iPhonie
Grzegorz Świątek



„Celem poprawy jakości naszych usług rozmowy są rejestrowane”. Taką
lub bardzo podobną informację często usłyszeć można w słuchawce telefonu niedługo przed tym, jak ma rozpocząć się rozmowa telefoniczna z przedstawicielem handlowym lub pracownikiem biura obsługi klienta jakiegoś
przedsiębiorstwa. Czy jest to zgodne z prawem?
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jeśli uczestnik rozmowy
nagrywa jej przebieg,
to nie łamie tego przepisu,
ponieważ rejestruje
treści, które są dla niego
przeznaczone. Jest jeszcze
kodeks cywilny, w którym
uregulowana została
kwestia ochrony dóbr
osobistych, ale nie jest on
tak jednoznaczny w tej
kwestii jak kodeks karny.
W polskim prawie nie ma przepisu wprost
zabraniającego nagrywania rozmowy, w której nagrywający sam uczestniczy. Konsument
może zatem poinformować przedstawiciela
firmy, z którym rozmawia, o tym, że również
ma zamiar nagrywać. Co więcej, nie ma nawet
obowiązku, aby przekazywać taką informację, ale o tym później. Użytkownicy iPhone’ów
mają możliwość nagrywania rozmów bez konieczności korzystania z aplikacji firm trzecich czy wykonywania tzw. jailbreaka. Dodatkową funkcjonalność uzyskać można poprzez
aktywację funkcji Visual Voicemail dla iOS.
Warunkiem jest jednak to, aby operator, z którego usług korzystamy, wspierał tę funkcję.
Visual Voicemail to nic innego jak usługa, która pozwala na zarządzanie wiadomościami
poczty głosowej. Za pomocą specjalnie opracowanego do tego celu interfejsu graficznego
na ekranie iPhone’a wyświetlana jest lista wiadomości głosowych - wraz z danymi kontaktowymi nadawcy oraz datą otrzymania i czasem trwania każdej z nich - które użytkownik
może odtwarzać, udostępniać oraz usuwać.
Nietrudno znaleźć zalety takiego rozwiązania. Po pierwsze, w przeciwieństwie do trady-
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cyjnej poczty głosowej Visual Voicemail daje
możliwość odsłuchania bądź usunięcia jednej konkretnej wiadomości, a nie wszystkich
po kolei. Po drugie, otrzymane wiadomości
głosowe mogą być zapisywane oraz udostępniane w postaci pliku w formacie m4a. iOS 9
pozwala między innymi na zapisanie wiadomości jako notatki głosowej w systemowym
Dyktafonie oraz udostępnienie jej przez SMS,
wiadomość e-mail czy w aplikacji Dropbox.
Po aktywacji tej funkcji u operatora uruchamia się ją w aplikacji Telefon poprzez tapnięcie w ikonę „Poczta głosowa” znajdującą
się w prawym dolnym rogu. Zamiast automatycznego łączenia z pocztą głosową na ekranie smartfona wyświetli się lista wiadomości
do odsłuchania.
Zanim przedstawiony zostanie sposób,
w jaki nagrywać można rozmowy telefoniczne na iPhonie, należy zastanowić się,
czy jest to zgodne z polskim prawem. Według paragrafu 1 artykułu 267 kodeksu karnego, „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp
do informacji dla niego nieprzeznaczonej,
otwierając zamknięte pismo, podłączając
się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne
jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Wynika z tego jednoznacznie,
że nagrywanie rozmowy bez wiedzy i zgody jej
uczestników przez osoby nie biorące w niej
czynnego udziału jest przestępstwem. Chodzi tutaj raczej o podsłuchiwanie, a nie o tym
jest ten artykuł. Przytoczony przepis odnosi
się bowiem do uzyskiwania dostępu do informacji, która nie jest przeznaczona dla osoby
nagrywającej rozmowę. Zatem jeśli uczestnik
rozmowy nagrywa jej przebieg, to nie łamie
tego przepisu, ponieważ rejestruje treści,
które są dla niego przeznaczone. Jest jeszcze kodeks cywilny, w którym uregulowana
została kwestia ochrony dóbr osobistych,
ale nie jest on tak jednoznaczny w tej kwestii jak kodeks karny. W artykule 23 k.c. prze-
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czytać można, że „dobra osobiste człowieka,
jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć,
swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim,
wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa,
artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska,
pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych
przepisach”. Rozmowę telefoniczną potraktować można by jako korespondencję, której
tajemnicę należy zachować, ale nie ma tutaj
mowy o zakazie jej rejestrowania. Co innego
jeśli chodzi o udostępnianie takich nagrań.
Mogłoby to zostać uznane za naruszenie tego
przepisu. Głos może zostać bowiem uznany
za dobro osobiste.

je dane, stąd też przed rozmową pojawia się
to pytanie. „Ustawy nie stosuje się do osób
fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie
w celach osobistych lub domowych” (art. 3a),
więc osoba fizyczna, która nie będzie rozpowszechniać nagrania, nie musi nawet informować o zamiarze zarejestrowania rozmowy.
Z przytoczonych przepisów wynika, że osoba
fizyczna, która nagrywa rozmowy dla celów
prywatnych i nie ma zamiaru ich nikomu udostępniać, nie łamie prawa. Co więcej, w takim
przypadku nie musi nawet informować o tym
rozmówcy.

Z przytoczonych przepisów
wynika, że osoba fizyczna,
która nagrywa rozmowy
dla celów prywatnych
i nie ma zamiaru ich nikomu
udostępniać, nie łamie
prawa. Co więcej, w takim
przypadku nie musi nawet
informować o tym rozmówcy.
Co z obowiązkiem
informowania

o zamiarze nagrywania rozmowy?
Przepisy prawne nie narzucają konieczności informowania o zamiarze samego nagrywania rozmowy, jednak artykuł 23 Ustawy o ochronie danych osobowych zmusza
podmioty przetwarzające te dane w związku
z działalnością zarobkową do informowania
o takim zamiarze w celu uzyskania na to zgody. Podczas rozmowy konsument podaje swo-
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Przejdźmy zatem do

sposobu nagrywania
rozmów.
Metoda ta wykorzystuje pocztę głosową jako
narzędzie do nagrywania, stąd też uwaga,
że aktywacja Visual Voicemail znacznie poszerzy jej funkcjonalność. Przed przystąpieniem do nagrywania należy wyłączyć funkcję



Aplikacje

„Połączenia oczekujące” (Ustawienia, Telefon, Połączenia oczekujące, Wyłącz), a iPhone musi mieć dostęp do Danych sieci komórkowej. Procedura rejestracji rozmowy
nie jest bardzo skomplikowana, ale nie należy
do najbardziej dyskretnych. Po połączeniu się
z rozmówcą, na ekranie iPhone’a należy wybrać „dodaj”, co spowoduje, że wyświetli się
lista kontaktów. Z listy należy wybrać własny
numer telefonu, który wyświetli się w górnej
części ekranu.

Po zakończeniu rozmowy
nagrywający otrzyma
powiadomienie o pojawieniu
się nowej wiadomości
w poczcie głosowej,
którą w przypadku
posiadania aktywnej funkcji
Visual Voicemail można
zapisywać i udostępniać.
13

Połączenie z własnym numerem przekieruje
bezpośrednio do skrzynki poczty głosowej,
ponieważ będzie on już zajęty rozmową z numerem wybranym wcześniej. Rozmówca usłyszy komunikat o treści „prosimy poczekać,
twój rozmówca zawiesił połączenie…”, a następnie końcówkę komunikatu „po usłyszeniu
sygnału nagraj wiadomość”, co może wzbudzić jego podejrzenia i powoduje, że metoda
ta nie zapewnia dyskrecji. Następnie funkcja „złącz połączenia” stanie się aktywna,
a po tapnięciu w nią iPhone złączy pierwsze
połączenie z drugim, które nagrywa się jako
wiadomość poczty głosowej i tym sposobem
rozmowa zostanie zarejestrowana. Opis jest
o wiele bardziej skomplikowany niż samo wykonanie tej procedury. Po zakończeniu rozmowy nagrywający otrzyma powiadomienie
o pojawieniu się nowej wiadomości w poczcie głosowej, którą w przypadku posiadania
aktywnej funkcji Visual Voicemail można zapisywać i udostępniać.
Podsumowując, użytkownicy iPhone’ów z zainstalowanym system iOS 9 mogą z łatwością
nagrywać, zapisywać i udostępniać rozmowy
telefoniczne, w których uczestniczyli. Dzieje
się to z wykorzystaniem usługi poczty głosowej i funkcji Visual Voicemail, którą udostępnia operator sieci komórkowej. Brak funkcji
Visual Voicemail nie uniemożliwia korzystania z opisanego wyżej sposobu nagrywania
rozmów, ale znacznie ogranicza jego możliwość, bowiem nagrane wiadomości odsłuchać będzie można tylko za pośrednictwem
tradycyjnej poczty głosowej. O zapisywaniu
i udostępnianiu nie będzie mowy. Należy pamiętać również o przytoczonych wyżej przepisach prawa polskiego i bezwzględnie stosować się do ustalonych w nim zasad.

Ilustracje: screenshoty z iOS
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Fitbit Blaze
Krystian Kozerawski



O mojej walce z nadwagą wspieranej przez różnego rodzaju elektroniczne gadżety pisałem już wielokrotnie, także na łamach MyApple Magazynu.
Od roku w walce o nic przecież innego jak moje własne zdrowie pomaga
mi zegarek Apple Watch. To jednak nie jedyny elektroniczny gadżet, który pozwala mi rejestrować moje postępy w odchudzaniu i który motywuje
mnie do tego, by ruszyć się z domu. Największym chyba producentem różnego rodzaju elektronicznych gadżetów fitness jest firma Fitbit. To także z jej
produktów korzystam od dłuższego czasu. Tutaj przyznaję - trudno jest mi
się zdecydować, czy założyć na rękę Apple Watcha, czy opaskę lub zegarek od Fitbita. Dlatego często - nie ukrywam - noszę oba, wzbudzając tym
raz zaskoczenie, a innym razem uśmiech politowania mijających mnie osób,
spacerujących po Lesie Łagiewnickim w Łodzi.
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Oko przykuwa zwłaszcza
stalowa ramka,
w której jest osadzony.
Mój egzemplarz wyposażony
jest w granatowy, silikonowy
pasek - typowy dla gadżetów
dla aktywnych. Fitbit Blaze
pozwala jednak na łatwą
i szybką wymianę tego
elementu.
Kilka miesięcy temu na łamach MyApple Magazynu opisywałem najbardziej chyba rozbudowany dotąd zegarek tej firmy - Fitbit
Surge. W styczniu bieżącego roku na targach
CES w Las Vegas Fitbit pokazał zupełnie nowe
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urządzenie - zdecydowanie delikatniejszy
w formie smartwatch Fitbit Blaze, którego od
kilku tygodni mam okazję używać.

Smartwatch fitness,

który w końcu wygląda jak zegarek
Kiedy opisywałem Fitbit Surge, wspomniałem delikatnie, że nie była to konstrukcja
o subtelnej formie. Urządzenie to właściwie
było czymś pomiędzy tradycyjną opaską fitness, a właśnie smartwatchem. Surge to zegarek, który można założyć na rękę, wychodząc na trening, ale niezbyt dobrze wygląda
on moim zdaniem w zestawieniu z marynarką (choć nosi go przecież Barack Obama).
Pod tym względem Fitbit Blaze stanowi wyraźny krok naprzód i ukłon w stronę użytkowników szukających bardziej subtelnej konstrukcji, której nie trzeba będzie zdejmować
po treningu, by założyć inny zegarek, bardziej
pasujący np. do biura.
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Fitbit Blaze nie wygląda jak opaska fitness.
To stylowy smartwatch o ciekawej formie.
Oko przykuwa zwłaszcza stalowa ramka,
w której jest osadzony. Mój egzemplarz wyposażony jest w granatowy, silikonowy pasek
- typowy dla gadżetów dla aktywnych. Fitbit
Blaze pozwala jednak na łatwą i szybką wymianę tego elementu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przypiąć do niego pasek skórzany lub stalową bransoletę. Dzięki temu
urządzenie w ogóle nie musi zdradzać swojego głównego przeznaczenia, czyli rejestracji aktywności użytkownika, i będzie dobrze
wyglądać zarówno na treningu, jak i w biurze
czy w operze.
Sam zegarek to właściwie płaska kostka
w czarnej plastikowej kopercie, która umieszczona jest we wspomnianej stalowej ramie.
Koperta jest wyraźnie mniejsza, zostawia dwa
prześwity w miejscach, gdzie ramka łączy się
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z paskiem. Wygląda to dość ciekawie, choć
z drugiej strony jest to miejsce, w którym
szybko zbiera się kurz, a po intensywnym treningu także pot i brud. Trzeba więc pamiętać
o jego częstym czyszczeniu.
W przeciwieństwie do zegarka Fitbit Surge,
Blaze wyposażony został w kolorowy i dotykowy ekran LCD, nieco też większy od poprzednika. Otacza go stosunkowo gruba ramka
z nadrukowanym logo firmy. Z kolei podobnie jak w opisywanym wcześniej modelu, także i tutaj do sterowania urządzeniem, poza
wspomnianym już dotykowym ekranem, służą trzy przyciski. Ten umieszczony po lewej
stronie służy do podświetlenia ekranu, powrotu do poprzedniego menu lub podstawowej tarczy zegara. Dwa przyciski umieszczone
z prawej strony służą do sterowania wybraną
funkcją urządzenia lub danego programu treningowego.
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Na spodniej stronie koperty - tej, która styka się z nadgarstkiem - umieszczono czujnik pulsu, taki sam jak w zegarku Fitbit Surge czy opasce Fitbit Charge HR. Przypomnę,
że wykorzystuje on fotopletyzmografię, czyli nieinwazyjną i bezbolesną metodę oceny
wydolności układu żylnego poprzez badanie
absorpcji zielonego światła przez krew. Pomiar prowadzony jest ciągle, więc diody czujnika migają stale zielonym światłem. Może
on pracować w trybie automatycznym - wyłącza się po pewnym czasie od zdjęcia zegarka
i odłożenia go na bok, może prowadzić pomiar ciągły, niezależnie od tego, czy zegarek
znajduje się na ręku, można go też wyłączyć.

W przypadku czarno-białego
i dość ciemnego ekranu
o niskiej rozdzielczości
w Surge miałem problemy
z odczytaniem informacji
np. podczas biegu po lesie.
Ekran w Fitbit Blaze
ma wyższą rozdzielczość
i świeci intensywniej,
dzięki temu oraz dzięki
zastosowaniu kolorów
nie mam już z tym żadnych
problemów.
Blaski i cienie
nowego designu
Obok czujnika znalazło się złącze ładowania
zegarka. W tym miejscu mam pod adresem
firmy Fitbit i projektantów tego urządzenia
wiele gorzkich słów. W przeciwieństwie do po-
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przednich modeli zegarków i opasek marki
Fitbit (w tym wspominanego już wielokrotnie
modelu Surge), które wyposażone są w gniazdo do podłączenia kabla ładowania, zegarek
Blaze należy najpierw zdjąć z nadgarstka, wyjąć go z metalowej ramy i włożyć do specjalnej, plastikowej stacji dokującej, przypominającej klatkę, którą podłącza się do ładowarki.
Proces ten nie jest ani intuicyjny, ani tym bardziej wygodny. Co więcej, niezbyt dokładne
umieszczenie zegarka we wspomnianej klatce - a zdarzało mi się to niestety dość często
- skutkowało brakiem ładowania. Po zakończeniu ładowania należy podnieść wieko, wyjąć kopertę i umieścić ją z powrotem w stalowej ramce. Niestety przez nieuwagę można
to zrobić w odwrotną stronę, co uniemożliwi
korzystanie ze znajdujących się po bokach
zegarka i ramy przycisków sterowania. Jestem
przekonany, że można było to rozwiązać inaczej, a przede wszystkim prościej, bez potrzeby uciekania się do niewygodnej stacji dokującej.

Dużo dobrego mogę za to powiedzieć o ekranie. Zastosowanie kolorowego ekranu zdecydowanie polepszyło jakość odczytu informacji. W przypadku czarno-białego i dość
ciemnego ekranu o niskiej rozdzielczości
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w Surge miałem problemy z odczytaniem
informacji np. podczas biegu po lesie. Ekran
w Fitbit Blaze ma wyższą rozdzielczość i świeci intensywniej, dzięki temu oraz dzięki zastosowaniu kolorów nie mam już z tym żadnych
problemów.
Dużym plusem jest też szybkość i dokładność
reakcji zegarka na ruch nadgarstka w sytuacji, w której chcemy spojrzeć na ekran tego
urządzenia. Jak w innych tego typu konstrukcjach ekran przez większość czasu jest wygaszony. Możemy podświetlić go ręcznie, naciskając lewy przycisk. Jest on jednak także
podświetlany automatycznie po wykryciu odpowiedniego ruchu ręki i nadgarstka. Fitbit
Blaze radzi sobie w tej sytuacji zdecydowanie
lepiej niż wszystkie inne smart zegarki, które miałem okazję testować. Pisałem już kilkukrotnie o problemach z wybudzeniem ekranu
w Apple Watchu, w zegarkach Samsunga z serii Gear czy innych konstrukcjach (nie licząc
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urządzeń Pebble’a, wyposażonych w ekrany
w technologii e-ink, które nie są wygaszane).
Kolorowy wyświetlacz to także bardziej czytelne i atrakcyjne wizualnie tarcze zegara oraz wygodniejsze powiadomienia. Fitbit
niestety kolejny raz poskąpił użytkownikom.
Do ich dyspozycji są tylko cztery tarcze zegarów, z których mi do gustu przypadła jedna.
Zdecydowanie lepiej niż w Surge prezentują
się powiadomienia. W chwili nadejścia pojawiają się one na ekranie. Później można
do nich wrócić, wysuwając z dolnej krawędzi
listę wszystkich powiadomień, jakie ostatnio
nadeszły. Tak jak w przypadku Surge, Blaze
wyświetla jedynie powiadomienia o wydarzeniach z kalendarza, nadejściu wiadomości
tekstowych czy rozmowach przychodzących.
Brakuje mi powiadomień z innych programów, szczególnie z Twittera, Facebooka itp.
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Fitbit Blaze, choć jest smart zegarkiem,
nie daje możliwości instalowania na nim żadnych aplikacji. Zależnie od punktu widzenia
można uznać to zarówno za wadę, jak i zaletę.
Z jednej strony brakuje mi kilku programów,
z których korzystam na zegarku Apple Watch.
Z drugiej jednak strony mogę się tak naprawdę bez nich obejść (i tak mam je zainstalowane na iPhonie), a i sam system zegarka
nie musi radzić sobie z różnej jakości aplikacjami, dzięki czemu działa stabilnie i szybko.

Funkcje fitness
W przeciwieństwie do wielokrotnie już wspominanego zegarka Fitbit Surge, Fitbit Blaze
nie posiada wbudowanego odbiornika GPS,
korzysta z tego znajdującego w telefonie,
co dla mnie nie jest szczególnie dokuczliwe,
gdyż nie zdarza mi się biegać po lesie czy generalnie ruszać się z domu bez iPhone’a. Osoby, które nie lubią zabierać telefonu na trening, a myślą o którymś z zegarków Fitbita,
lepiej niech wybiorą zegarek Fitbit Surge.

Poza monitorowaniem
pulsu Blaze, tak jak inne
opaski czy zegarki Fitbita,
stale monitoruje aktywność
użytkownika, zliczając kroki,
pokonany dystans, piętra
i spalone kalorie. Dane te
dostępne są w widoku Today
(dzisiaj) oraz po wcześniejszej
synchronizacji urządzenia
także w aplikacji Fitbita
dostępnej zarówno dla iOS
czy Androida…
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Jak wspominałem, zegarek wyposażony jest
w czujnik tętna, który domyślnie ustawiony
jest na tryb automatyczny - stały pomiar tętna, kiedy zegarek znajduje się na nadgarstku.
Dzięki temu w każdej chwili i sytuacji mogę
sprawdzić ten parametr, zwłaszcza podczas
wysiłku fizycznego. Nie musi być to od razu
bieg czy marsz po lesie, ale choćby tak prozaiczna czynność, jak wejście na czwarte piętro.
Poza monitorowaniem pulsu Blaze, tak jak
inne opaski czy zegarki Fitbita, stale monitoruje aktywność użytkownika, zliczając kroki, pokonany dystans, piętra i spalone kalorie. Dane te dostępne są w widoku Today
(dzisiaj) oraz po wcześniejszej synchronizacji
urządzenia także w aplikacji Fitbita dostępnej
zarówno dla iOS czy Androida, jak i w wersji webowej. W niej dostępnych jest oczywiście o wiele więcej informacji, gromadzonych
np. także przez inne akcesoria tego producenta (np. wagę Fitbit Aura).

Ćwiczenia
Niezależnie od sporych różnic zewnętrznych
zegarków Fitbit Surge i Blaze, pod wieloma względami, zwłaszcza funkcjonalnymi,
są to urządzenia dość podobne. Jeden i drugi
oferuje funkcje rejestracji treningów użytkownika, w tym marszu, biegu, jazdy na rowerze,
treningu na bieżni, podnoszeniu ciężarów,
gry w golfa czy tenisa, treningu pilates, wchodzenia po schodach itp. W sumie do wyboru
użytkownik ma 17 różnych aktywności, które urządzenie może rejestrować. Zegarek daje
dostęp do pięciu z nich, wybranych uprzednio
w aplikacji na smartfonie. W chwili rozpoczęcia treningu wymagającego użycia odbiornika
GPS zegarek nawiązuje połączenie ze smartfonem, co zwykle trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund.
W Fitbit Blaze znalazła się też aplikacja serwisu FitStar, dzięki której zegarek będzie służył za przewodnika po kilku podstawowych
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zestawach ćwiczeń, jak rozgrzewka, ćwiczenia
w 7 minut i 10 minut ABS. Wystarczy aktywować wybrany program, a urządzenie poprowadzi użytkownika przez kolejne ćwiczenia
i zarejestruje całą jego aktywność.
Zegarek posiada też funkcję automatycznego
rozpoznawania treningów. Jeśli więc z jakiegoś
powodu zdarzy się nam zapomnieć włączyć
odpowiednią funkcję, powinien on i tak poprawnie zarejestrować wszystkie parametry
naszej aktywności. Czasem jednak - jak każde
tego typu urządzenie elektroniczne - potrafi
się zgubić. Zdarzyło mu się np. zarejestrować
jako jazdę na rowerze trasę, którą codziennie
pokonuję samochodem.
Fitbit Blaze, tak jak inne opaski tej firmy, automatycznie rejestruje także sen i robi to
nad wyraz dobrze. Nie trzeba uruchamiać
żadnej dodatkowej aplikacji (jak to ma miejsce w przypadku Apple Watcha), wystarczy
położyć się spać wieczorem lub uciąć sobie
drzemkę za dnia. Blaze zarejestruje jedno
i drugie.

Przydatne dodatki
Zegarek Fitbit Blaze wyposażony jest też
w stoper i sekundnik, dzięki którym można
mierzyć czas nie tylko podczas treningów
czy zawodów. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić
nawet prostego smartwatcha bez tego typu
funkcji. Podobnie jak inne urządzenia naręczne tego producenta, zegarek może także obudzić użytkownika za pomocą wibracji.
Nadal jednak alarmy ustawia się w aplikacji,
a nie bezpośrednio w urządzeniu.
Poza dziwnym sposobem ładowania, to właśnie to uzależnienie zegarka od aplikacji na smartfonie jest dla mnie największą
wadą. Pod tym względem nic się nie zmieniło
od mojej recenzji Fibita Surge. Dalej pewne
wydawać by się mogło podstawowe dla zegarka operacje należy wykonać w aplikacji
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na iPhonie, co nie jest moim zdaniem ani wygodne, ani intuicyjne. Z drugiej jednak strony
aplikacja Fibita, zbierająca dane z wielu różnych urządzeń tego producenta, nie ma według mnie sobie równych, jeśli chodzi o prezentowanie danych i statystyk dotyczących
naszej aktywności czy snu. Nie przeszkadza
mi nawet to, że nie synchronizuje ona danych z aplikacjami Zdrowie czy Aktywność.
Ta ostatnia pojawia się w iOS po sparowaniu
iPhone’a z zegarkiem Apple Watch i przy programie Fitbita wygląda po prostu tragicznie.
Osobną kwestią są funkcje społecznościowe
aplikacji Fitbit. Dzięki śledzeniu aktywności
znajomych rodzi się rywalizacja o pierwsze
miejsce, która chyba najskuteczniej motywuje mnie do codziennych treningów.

Podsumowanie
Fitbit Blaze to konstrukcja zdecydowanie warta polecenia. Jeśli zastanawiacie się nad gadżetem fitness, który będzie dokładnie mierzył Waszą aktywność, niezależnie od tego,
czy pamiętacie o włączeniu odpowiedniej
funkcji, czy nie, i którego nie będziecie musieli zdejmować po treningu, a który dobrze
wyglądać będzie w niemal każdej sytuacji,
to jest to na pewno dobry wybór. Pewne
wady tego urządzenia związane ze sposobem jego ładowania irytować Was będą tylko
co 4 - 5 dni, na tyle bowiem wystarcza energii
w jego baterii.
Fitbit Blaze dostępny jest w Polsce w cenie
około 1000 zł.

Ilustracje: fot. - Krystian Kozerawski i archiwum producenta
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Sport i zdrowie

Odchudzanie z iPhone’em
Jacek Zięba



Zbliżające się lato to dla wielu z nas odpowiednia motywacja, aby zrzucić
kilka kilogramów, które nagromadziły się w czasie zimy tu i tam. Sam również stanąłem kilka tygodni temu przed takim wyzwaniem i postanowiłem
przebrnąć przez proces odchudzania, wykorzystując kilka interesujących
aplikacji, które pomogłyby mi zarówno w trakcie przygotowywania posiłków,
jak i przy pilnowaniu diety oraz uprawianiu sportu.
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Sport i zdrowie
ze stron internetowych. Aplikacja daje nam
możliwość ułożenia jadłospisu, stworzenia list zakupowych, grupowania przepisów,
a ponadto synchronizuje zgromadzone dane
między urządzeniami. Pomnoży też liczbę potrzebnych składników, gdy damy jej znać,
że na obiad przybędzie większa liczba osób
niż podana w przepisie. Program wygląda
bardzo dobrze i w ciekawy oraz ujednolicony
sposób prezentuje wszystkie zgromadzone
przepisy - także ze zdjęciami.

Zawsze zazdrościłem swoim
babciom grubych notesów
pełnych przepisów. Strony
były przybrudzone mąką,
niektóre kartki wypadały...
Przepisy
Zawsze zazdrościłem swoim babciom grubych notesów pełnych przepisów. Strony były
przybrudzone mąką, niektóre kartki wypadały, a znalezienie czegokolwiek wśród setek
receptur było wyzwaniem, któremu sprostać
umiały wyłącznie właścicielki. Sam wybrałem
więc nieco nowocześniejsze rozwiązanie aplikację Paprika. Program ten jest dostępny
dla użytkowników iOS, OS X, a także Windowsa,
Androida, a nawet Nooka Color i Kindle Fire.
Paprika pozwala na zbieranie przepisów, których nie musimy wpisywać ręcznie, gdyż program świetnie sobie radzi z ich zapisywaniem
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Poza blogami kulinarnymi czy wspomnianymi już notesami członków naszej rodziny dobrym źródłem przepisów mogą być również
aplikacje. Najlepsze z nich, moim zdaniem,
to Kcalmar oraz FitMenCook. Pierwsza serwuje nam codziennie potrawy opracowane
przez polskich dietetyków. Możemy wybrać
dietę dla sportowców, wegetarian, a także osób odchudzających się. W przypadku
drugiej z wymienionych aplikacji dostajemy
przepisy stworzone z myślą o mężczyznach na dania proste, treściwe i bogate w odpowiednie składniki. Liczba dostępnych pozycji
jest bardzo duża, a ich tematyczne pogrupowanie sprawia, że szybko możemy wybrać coś
ciekawego.

Zapisywanie posiłków
Analiza składu posiłków, a przede wszystkim
ich wartości energetycznej, to ważny element
każdej diety. Jeżeli zjemy mniej, niż jesteśmy
w stanie „spalić”, to efekt może okazać się dla
nas wyłącznie pozytywny. Z pomocą w sporządzaniu tego typu notatek i obliczeń przychodzą aplikacje MyFitnessPal, Lifesum oraz
Noom. Największą bazę dań i produktów w
języku polskim ma jednak ta pierwsza pozycja.
W programie zapisujemy, co zjedliśmy, a on
informuje nas, jakie wartości odżywcze przyswoiliśmy oraz ile dane produkty „miały kalorii”. Dodatkowo możemy poinformować
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aplikację, jakie ćwiczenia wykonywaliśmy,
sprawdzi ona również automatycznie, ile kroków zrobiliśmy każdego dnia.

Sprawdzanie efektów
W każdej z trzech wymienionych wyżej pozycji możemy również zanotować naszą wagę
oraz wymiary - obwód w pasie, udach, biodrach itd. Suche liczby nie pokazują nam jednak tak dobrze efektów naszego odchudzania jak zdjęcia przedstawiające naszą osobę.
Świetnym rozwiązaniem do sporządzania
każdego dnia takich fotografii jest aplikacja
Progress, która po dwóch tygodniach robienia
zdjęć tworzy timelapse pozwalający na szybkie zapoznanie się z efektami diety i ćwiczeń.
Program pozwala nam ustawić się codziennie
w takiej samej pozycji przed lustrem, wyrównuje również jasność fotografii, balans bieli
i kilka innych aspektów, dzięki czemu stworzony potem film jest spójny.

Najpopularniejsze formy
aktywności, które mają
nam pomóc zrzucić zbędne
kilogramy, to oczywiście
bieganie i jazda na rowerze.
Programów, dzięki którym
możemy rejestrować takie
czynności, jest sporo
Ćwiczenia
Najpopularniejsze formy aktywności, które
mają nam pomóc zrzucić zbędne kilogramy,
to oczywiście bieganie i jazda na rowerze.
Programów, dzięki którym możemy rejestro-
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wać takie czynności, jest sporo - Endomondo, Runkeeper, Strava, Runtastic, Nike+ Running. Niektóre osoby wolą jednak postawić
na ćwiczenia siłowe i przygotowane przez
trenera programy treningowe. Najlepszymi
aplikacjami do zapisania tego typu instrukcji są iMuscle 2 i All-in Fitness. Oba programy pozwalają nam również na wybranie kilku przygotowanych zestawów, które zostały
stworzone przez ekspertów.
Mam nadzieję, że powyższe aplikacje pomogą
Wam w odchudzaniu albo po prostu prowadzeniu zdrowego trybu życia. Podobno zrzucenie zbędnych kilogramów nie jest bowiem
tak trudne jak utrzymanie optymalnej wagi.
Życzę Wam i sobie powodzenia!

Ilustracje: screenshoty z aplikacji
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Inna perspektywa
Kinga Zielińska



Akcesoria spod znaku olloclip® chyba już na dobre zadomowiły się w świadomości fotografów mobilnych z całego świata. Marka rozpoczęła swą działalność od inicjatywy w serwisie Kickstarter.com, gdzie w maju 2011 roku
zaproponowała jego społeczności pierwsze kompleksowe rozwiązanie składające się z konwertera szerokokątnego, rybiego oka i makro przeznaczonego dla iPhone’a 4/4s. Nakładka ta, znana jako „olloclip® original 3-in-1 lens”,
jest do dziś wśród 40 najwyżej fundowanych projektów serwisu Kickstarter,
jednocześnie będąc pierwowzorem wielu kopii i rozwiązań naśladujących
genialny w swej prostocie pomysł na rozszerzenie możliwości optycznych
aparatu wbudowanego w smartfon. Akcesoria olloclip są dostępne w oficjalnych sklepach Apple Store, co świadczy o ich jakości i oryginalności.
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Już od samego początku
kontaktu z produktem
producent okazuje
nam wdzięczność
za uczestnictwo w kampanii
crowdfundingowej
poprzez liczne komunikaty
przemawiające z opakowania
i załączonych wkładek.
To miły akcent pozwalający
poczuć, że zrobiliśmy
coś wyjątkowego.
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Latem zeszłego roku olloclip, podtrzymując
tradycję we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, w podobny sposób zaproponował swój kolejny pomysł na zrewolucjonizowanie fotografii mobilnej - zestaw olloclip
studio. Również i tym razem pomysł „chwycił”, co pozwoliło na rozpoczęcie masowej
produkcji. Zestaw akcesoriów dotarł do mnie
na początku tego roku, dzięki temu już teraz
mogę podzielić się z Wami moimi wrażeniami
z jego użytkowania.
Już od samego początku kontaktu z produktem producent okazuje nam wdzięczność
za uczestnictwo w kampanii crowdfundingowej poprzez liczne komunikaty przemawiające z opakowania i załączonych wkładek.
To miły akcent pozwalający poczuć, że zrobiliśmy coś wyjątkowego. Zestaw składa się
z sześciu podstawowych części - etui (studio
case), uchwytu (finger grip), dwóch adapterów
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ze stopką (cold shoe mounts), dwóch mocowań statywu (pionowego i poziomego: mount
portrait i mount landscape) oraz podstawki
(kickstand). W zestawie znajdziemy też pasek na nadgarstek. To wszystko może brzmieć
z początku nieco tajemniczo, ale uwierzcie
mi, że w użytkowaniu jest banalnie proste
i wygodne. Przyjrzyjmy się więc poszczególnym elementom zestawu.
Studio case to etui na smartfon, które z jed-

Już od samego początku
kontaktu z produktem
producent okazuje
nam wdzięczność
za uczestnictwo w kampanii
crowdfundingowej
poprzez liczne komunikaty
przemawiające z opakowania
i załączonych wkładek.
To miły akcent pozwalający
poczuć, że zrobiliśmy
coś wyjątkowego.
nej strony ma chronić sam telefon przed uderzeniami mogącymi zdarzyć się podczas fotografowania w różnych warunkach, a z drugiej
stanowi bazę, do której podłączamy pozostałe akcesoria zestawu w takiej konfiguracji, w jakiej tego potrzebujemy. Sam case
jest wykonany bardzo solidnie i dobrze przylega do iPhone’a, na tyle, że musimy użyć nieco siły, by go ściągnąć. Etui, wzorem ollocase
(innego etui olloclip), posiada sprawdzone
rozwiązanie - specjalne wycięcie na telekonwertery olloclip, dzięki czemu nie musimy
ściągać go za każdym razem, gdy chcemy użyć
któregoś z nich. Otwory na gniazdo słuchaw-
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kowe i port lightning są niestety wycięte tak,
że ciężko jest włożyć wtyczkę inną niż słuchawki Apple czy nawet przejściówkę Apple
30pin/lightning. Na szczęście miejsca, w których etui przykrywa fizyczne przyciski smartfona, zostały lepiej przemyślane i ich obsługa
nie nastręcza żadnych trudności. Producent
zadbał również o wycięcie na pasek nadgarstkowy, dodatkowo zabezpieczający cały
zestaw przed wypadnięciem z dłoni (doczytałam o nim po jednym wypuszczeniu iPhone’a
z dłoni, na szczęście bez większych strat).

Uchwyt finger grip - to pierwsza z nakładek
na etui, która pozwala w wygodny sposób
trzymać telefon. Dla mnie było to coś nowego, chociaż usłyszałam od osób podróżujących do krajów arabskich, że tam taki gadżet
jest czymś normalnym i stanowi stałe wyposażenie większości etui. Co daje taki grip?
Z całą pewnością to, że sam telefon możemy
trzymać, chwytając go jakby od tyłu, bez potrzeby ciągłego zabezpieczania przodu kciukiem czy podejmowania ryzykownych prób
obejmowania równoległymi palcami gładkich
powierzchni urządzenia. Wtedy znacznie łatwiej jest zrobić zdjęcie, mając rękę podniesioną do góry (np. zdjęcie nad tłumem, płotem itp.) lub opuszczoną nisko nad ziemią.
Łatwiej jest też zrobić selfie. Aby całość trzymać stabilnie w pozycji poziomej, muszę użyć
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trzech palców, natomiast większa, męska dłoń
wykorzysta dwa palce. Z uwagi na to, że większa niż zazwyczaj część dłoni jest schowana
za urządzeniem, z początku trudniej jest manewrować kciukiem po wyświetlaczu, jednak
po jakimś czasie można się przyzwyczaić.
Uchwyt nasuwa się na tył etui, w obie jego
szyny. Ważne, żeby dosunąć go do ich końca, w przeciwnym wypadku może się zdarzyć,
że etui odczepi się od uchwytu.

Kolejne dodatki to tzw.
mounty, czyli mocowania.
Pierwszy z nich to dwie
sztuki uchwytu do mikrofonu
zewnętrznego, lampy
błyskowej lub innego źródła
światła w formie tzw. zimnej
stopki…
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Kolejne dodatki to tzw. mounty, czyli mocowania. Pierwszy z nich to dwie sztuki uchwytu
do mikrofonu zewnętrznego, lampy błyskowej lub innego źródła światła w formie tzw.
zimnej stopki znanej z większych aparatów
kompaktowych czy lustrzanek. Nie wiem,
czy to specjalny zabieg olloclipa, ale lampy
takie jak iBlazr, Canon 430EXII czy kitowy flash
z Lumixa LX100 nie wsuwają się w nie do końca. Gdyby szczelina wewnątrz stopki była trochę wyższa, uchwyt ten mógłby być nieco luźniejszy - ja w przypadku tych trzech urządzeń
miałam wrażenie, jakby stopka mocowania
miała pęknąć pod wpływem wsuwanej w nią
podstawki lampy. Sam uchwyt mocuje się
do etui podobnie jak finger grip. Warte podkreślenia jest to, że mocowania zostały zaprojektowane tak, by po umieszczeniu w nich
akcesoriów środek ciężkości całości pozostawał w osi symetrii smartfona w etui. Bardzo
ułatwia to manewrowanie całym zestawem
podczas nagrywania sekwencji wideo, a także
powoduje, że podtrzymująca go ręka nie męczy się aż tak bardzo.
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... całość jest solidna,
odporna na zginanie, otarcia,
upadki i lekkie zgniecenia,
a także komfortowa w dotyku.
Kolorystyka produktu
jest raczej powściągliwa
i została ograniczona
do maksymalnie dwóch barw
w edycji dla uczestników
kampanii wspierającej
oraz do koloru czarnego
dla zestawu dostępnego
w sklepie internetowym
olloclip.
28

W zestawie znajdziemy dwa uchwyty przeznaczone do zamocowania etui na statywie - jeden umożliwia wykonanie tego w trybie krajobrazowym (poziomo), drugi portretowym
(pionowo). Średnica mocowania jest standardowa i wynosi ¼”-20, co pozwala użyć niemal
dowolnego statywu na rynku lub zamocować
smartfon do kierownicy roweru lub uchwytu
w samochodzie.
Ostatni dodatek to podstawka kickstand,
dzięki której możemy podeprzeć etui w trakcie wideorozmowy, oglądania filmu, zdjęć
lub czytania książki.
Wszystkie elementy wykonane zostały z tworzywa sztucznego oraz utwardzanej gumy,
a tam gdzie było to konieczne, zastosowano
metalowe wzmocnienia (np. gwinty). Dzięki
temu całość jest solidna, odporna na zginanie, otarcia, upadki i lekkie zgniecenia,
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a także komfortowa w dotyku. Kolorystyka
produktu jest raczej powściągliwa i została
ograniczona do maksymalnie dwóch barw
w edycji dla uczestników kampanii wspierającej oraz do koloru czarnego dla zestawu
dostępnego w sklepie internetowym olloclip. Wspierając akcję w serwisie Kickstarter,
wybrałam wersję czarno-białą, limitowaną
dla uczestników tej kampanii. Olloclip studio jest obecnie dostępny tylko dla iPhone’a
6, 6 Plus, 6s i 6s Plus, choć niewykluczone,
że wzorem konwerterów 4-w-1 w przyszłości
pojawią się również wersje dla posiadaczy innych modeli smartfonów.

... to zupełnie normalne,
gdy produkt jednej firmy
zostaje uzupełniony
przez innych producentów
nową ideologią i pomysłami
na to, jak wycisnąć
z produktu bazowego
jeszcze więcej zabawy,
a przy okazji zarobić
na jego użytkownikach
i posiadaczach.
Podstawową wadą tego zestawu jest,
jak to zwykle bywa z nowościami, cena kształtująca się na poziomie 90 euro za opisywany
zestaw nabywany w oficjalnym sklepie olloclip (100 euro z przesyłką do Polski). To z jednej strony sporo, zwłaszcza gdy weźmiemy
pod uwagę fakt, że za te same pieniądze możemy kupić przyzwoity.. aparat kompaktowy
firmy Sony, Canon lub Nikon. Trzeba jednak
pamiętać, że tego typu rozwiązań nie sprzedaje się w marketach z elektroniką z jednego prostego powodu - to produkt dla pasjo-
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natów fotografii mobilnej, świrów gotowych
robić zdjęcia komórką dla samej frajdy i zabawy, a to już czyni go niszowym, co z kolei winduje jego cenę na poziom, o którym
tu mówimy. Zatem zwykli ludzie kupią kompakt i ciesząc się z 12-krotnego optycznego zoomu oraz 20-megapikselowej matrycy,
będą nim nadal fotografować „do szuflady”
lub „od święta”, tak samo jak to robili poprzednimi dwoma modelami, podczas gdy fotograf mobilny zaopatrzy się w olloclip studio i od tej pory zdjęcia na jego instagramie,
eyeemie czy innym flickrze nabiorą nowego
wymiaru i sznytu. A wszystko z perspektywą
użytkowania w przyszłości nowych mocowań,
akcesoriów i pomysłów na jeszcze inne zastosowania.
Myślę, że to zupełnie normalne, gdy produkt
jednej firmy zostaje uzupełniony przez innych producentów nową ideologią i pomysłami na to, jak wycisnąć z produktu bazowego
jeszcze więcej zabawy, a przy okazji zarobić
na jego użytkownikach i posiadaczach. Apple
ze swoim genialnie pozycjonowanym aparatem w iPhonie jest tylko jednym z wielu przykładów na taki ekosystem, choć niewątpliwie
jednym z najbardziej znanych. Olloclip, będący od kilku lat jego częścią, po raz kolejny pokazał, że potrafi tworzyć coraz to lepsze i bardziej innowacyjne produkty po to, aby nam,
fotografom mobilnym, jeszcze bardziej ułatwić wykorzystywanie iPhone’a w roli aparatu.
To nie jest zestaw dla każdego i też nie każdemu będzie z pewnością potrzebny, jednak
chcąc poważniej pobawić się w iPhonografię,
warto o nim pomyśleć - tak samo jak zawsze
w fotografii warto szukać innej perspektywy.

Ilustracje: Marcin Kosmowski
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Cudo z odzysku, czyli Spartacus:
Mac na 20-lecie Apple


Jaromir Kopp

Prawie każdy z miłośników Apple zna nazwę „Twentieth Anniversary Macintosh” vel „Spartacus”. Był to komputer specjalnie opracowany, aby uczcić
dwudziestolecie firmy Apple. Jednak jego premiera wcale nie odbyła się
1 kwietnia 1996 roku (przypomnę, że Apple zostało oficjalnie założone w prima aprilis 1976 roku), ale rok później, 20 marca 1997.
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„Spartacus” nie był jedynym
jubileuszowym, wyjątkowym
komputerem Apple.
Wcześniej na dziesięciolecie
Macintosha (1994 rok)
pojawiła się specjalna wersja
PowerBooka 170 w białej
obudowie. Barwa obudowy
to była jedyna różnica
względem modelu seryjnego...
Apple świętowało jubileusze na różne sposoby. Teraz w kwietniu swoje czterdziestolecie uświetniło wywieszeniem pirackiej flagi
na jednym z trzech masztów przed główną
siedzibą, zupełnie takiej samej, jaką wywieszano za czasów, gdy Jobs pracował ze swoją
ekipą nad pierwszym Macintoshem. Dla użytkowników serwisu Apple Music udostępniło specjalną listę czterdziestu piosenek
na czterdziestolecie Apple, przy której to liście piszę ten artykuł, choć wcale mi się specjalnie nie podoba.
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Decyzję o świętowaniu dwudziestolecia założenia firmy podjęto na początku 1996 roku,
gdy Apple znajdowało się w kiepskiej sytuacji
finansowej, rozpaczliwie poszukiwało nowych
dróg rozwoju oraz następcy swojego dość już
przestarzałego systemu operacyjnego. Zaowocowało to wykupieniem firmy NeXT Steve’a Jobsa z nim samym na czele. Jak to często
bywa w kryzysowych sytuacjach, świętować
postanowiono „z przytupem”, wypuszczając
specjalny model komputera, który miał wyglądem wyprzedzać swój czas.
Teraz mała dygresja. „Spartacus” nie był jedynym jubileuszowym, wyjątkowym komputerem Apple. Wcześniej na dziesięciolecie
Macintosha (1994 rok) pojawiła się specjalna
wersja PowerBooka 170 w białej obudowie.
Barwa obudowy to była jedyna różnica względem modelu seryjnego, ale skrajnie limitowana ilość egzemplarzy w tym kolorze, ponoć
nieprzekraczająca setki sztuk, spowodowała, że jest on prawdziwym „białym krukiem”.
Jego wartość może wielokrotnie przekraczać
cenę „Maca na dwudziestolecie”, którego można obecnie kupić zależnie od stanu od 1000 $
do 4000 $. Jako ciekawostkę dodam, że PowerBook 170 miał również limitowaną wersję
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kolorową wykonaną dla japońskiej, żeńskiej
ligi golfa. Te bardziej popularne od białego
„Macintosha na dziesięciolecie” kolorowe egzemplarze osiągają na serwisach aukcyjnych
ceny powyżej 6000 $.

System dźwięku
opracowała firma Bose
i zrobiła to bardzo dobrze.
Wyjątkowa była również
klawiatura z podkładkami
pod nadgarstki
wykończonymi skórą oraz
gładzikiem zamiast myszki,
który można było wyjmować
z klawiatury i kłaść obok
niej. Duży nacisk położono
na wygodę użytkowania
i funkcjonalność,
np. gdy klawiatura nie była
używana, można ją było
schować pod komputerem,
zachowując dostęp
do gładzika. Zadbano
również, aby dźwięk startowy
był unikalny. Żaden inny Mac
nie wydawał takiego „gongu”
przy uruchamianiu jak TAM.
Wracając do „Spartacusa” - projektanci Apple
nie mieli wiele czasu na opracowanie „futurystycznego” komputera, ale na szczęście
w dziale projektowym, którym już kierował Jo-
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nathan Ive, było gotowych kilka wizjonerskich
opracowań. Wybrano jeden z najbardziej nietypowych projektów (przypomnę, że to 1996
rok), czyli komputer zintegrowany z monitorem LCD, wzbogacony o wiele dodatkowych,
wręcz luksusowych funkcji.

Zauważcie, że sporo z jego specyficznych
cech powróciło we współczesnych modelach
Maców. „Spartacus”, czyli w skrócie TAM, jest
jednym z pierwszych „dużych” projektów Jonathana Ive’a. Komputer zamknięty razem
z monitorem LCD 12,1” w stosunkowo płaskiej
(8 cm) obudowie wyróżniał się atrapami głośników po bokach monitora, klapką napędu
CD oraz - co najbardziej charakterystyczne niskotonowym głośnikiem, w którym został
umieszczony również zasilacz dla całego Macintosha. System dźwięku opracowała firma
Bose i zrobiła to bardzo dobrze. Wyjątkowa
była również klawiatura z podkładkami pod
nadgarstki wykończonymi skórą oraz gładzikiem zamiast myszki, który można było wyjmować z klawiatury i kłaść obok niej. Duży
nacisk położono na wygodę użytkowania
i funkcjonalność, np. gdy klawiatura nie była
używana, można ją było schować pod komputerem, zachowując dostęp do gładzika. Zadbano również, aby dźwięk startowy był unikalny. Żaden inny Mac nie wydawał takiego
„gongu” przy uruchamianiu jak TAM.
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„Spartacus” swoją formą
o wiele lat wyprzedził rynek.
Kolejny stacjonarny komputer
Apple z wbudowanym
monitorem LCD miał pojawić
się dopiero w 2004 roku
(iMac G4). Choć ani nie był
najrzadszym, ani nie jest
obecnie najdroższym
„zabytkowym” Makiem,
to jest jednym z najbardziej
spektakularnych modeli
komputerów, jakie
wyprodukowano…
W tej oryginalnej obudowie umieszczono
„wnętrzności” w zasadzie żywcem przeniesione z PowerMaca 5500 kierowanego na rynek
popularny. Procesor PowerPC 603ev, 32 MB
pamięci RAM rozszerzalne do 128 MB, kartę
graficzną z 2 MB VRAM umiejącą na wbudowanym ekranie 800x600 pikseli wyświetlać
tysiące kolorów, dysk IDE 2 GB, stację dyskietek SuperDrive, CD-ROM 4x pionowy z klapką.
Nie było to nic nadzwyczajnego, ale wystarczało do komfortowej pracy. Dodatkowo komputer można było rozbudować dzięki slotowi
na jedną 7” kartę PCI, ale powodowało to jego
pogrubienie, bowiem trzeba było wymienić
tylną pokrywę na wypukłą, dołączoną do zestawu. Slot komunikacyjny już firmowo Apple zapełnił modemem GeoPort opisywanym
w 8 numerze MAM. W standardzie instalowano też tuner TV, tuner radiowy i wejście wideo
S-VHS. Nie zapomniano o pilocie na podczerwień i guzikach na froncie obudowy do sterowania „multimediami”.
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„Spartacusa” oferowano tylko w USA, Japonii, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Do sprzedaży trafiło trochę ponad
11 000 sztuk. Początkowa cena sięgała 7500 $,
ale po roku spadła do około 2000 $. Tych, którzy kupili TAM w początkowej wysokiej cenie,
Apple pocieszał darmowym PowerBookiem.
Pierwsze i jedyne osobiste spotkanie z TAM
miałem podczas Mac Warsztatów w Międzybrodziu Żywieckim w 1999 roku. Choć
przy moim ówczesnym PowerBooku G3 osiągi
„Spartacusa” były już mizerne, to wciąż wyjątkowe wrażenie sprawiał wygląd, jakość wykonania i dźwięk. Każdy chciał posłuchać z niego muzyki i zrobić sobie przynajmniej kilka
zdjęć. Niestety mój aparat cyfrowy miał wtedy
matrycę poniżej 1 megapiksela. Białego PowerBooka 170 widziałem prawdopodobnie
tylko raz… w filmie „Ucieczka z L.A.”, ale pamięć może mnie mylić.
„Spartacus” swoją formą o wiele lat wyprzedził rynek. Kolejny stacjonarny komputer
Apple z wbudowanym monitorem LCD miał
pojawić się dopiero w 2004 roku (iMac G4).
Choć ani nie był najrzadszym, ani nie jest
obecnie najdroższym „zabytkowym” Makiem,
to jest jednym z najbardziej spektakularnych
modeli komputerów, jakie wyprodukowano,
i pierwszym popisowym dziełem Jona Ive’a,
a echa tej konstrukcji widzimy do dziś, również w najnowszych dziełach Apple.

Ilustracje: fot. materiały archiwalne Jaromira i Roman Raacke
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Assassin’s Creed Identity
Marek Gawryłowicz

Assassin’s Creed to szalenie popularna seria zręcznościowych gier komputerowych, opowiadających o trwającym setki lat konflikcie pomiędzy asasynami i templariuszami. Oprócz kilku głównych odsłon połączonych ze sobą
wątkiem fabularnym doczekała się ona również kilkunastu spin-offów,
w tym kilku zaprojektowanych od podstaw z myślą o urządzeniach mobilnych. Niestety, żaden z nich nie przypominał pod względem mechaniki rozgrywki oryginału. Mimo iż gracze jasno dawali do zrozumienia, iż to właśnie
takiej gry oczekują, firma Ubisoft usilnie wciskała im zamiast tego atrakcje
pokroju dwuwymiarowej platformówki, symulatora pirata i kolekcjonerskiej
karcianki. W 2014 roku na horyzoncie pojawiła się jednak nadzieja w postaci
Identity - mobilnej gry spod znaku Assassin’s Creed, która miała oferować
graczom wszystko to, za co pokochali konsolowy pierwowzór. Na jej finalną
wersję musieliśmy jednak zaczekać całe dwa lata.
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Przez ten czas emocje wzbudzone przez pierwszą zapowiedź zdążyły już jednak ostygnąć,
a na ich miejsce pojawiły się wątpliwości.
Czy Identity rzeczywiście będzie przypominać
konsolowy pierwowzór? A jeśli tak, to czy taka
forma rozgrywki sprawdzi się na małych ekranach? Teraz, gdy gra wylądowała wreszcie oficjalnie w polskim App Store, nadszedł czas,
by odpowiedzieć na te pytania.

Tożsamość asasyna
Pierwszą zasadniczą różnicę pomiędzy opisywaną tu produkcją a jej konsolowymi kuzynami widać tuż po rozpoczęciu gry. W odróżnieniu od poprzednich odsłon serii, które zawsze
wcielały nas w rolę konkretnego bohatera,
mobilny spin-off pozwala nam stworzyć własnego asasyna, wybierając jego twarz, imię
i klasę. O ile te dwa pierwsze wybory mają
jedynie kosmetyczne znaczenie, o tyle ostatnia kwestia ma pewien wpływ na rozgrywkę,
gdyż to właśnie od niej zależy, z jakich dodat-
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kowych umiejętności będziemy mogli korzystać w trakcie gry. Berserker specjalizuje się
w walce wręcz, Shadowblade potrafi rzucać
nożami, zaś Trickster jest mistrzem w ukrywaniu się i dezorientowaniu przeciwników (po jakimś czasie możemy też odblokować czwartą
klasę - złodzieja, a także wybrać dla naszej
postaci klasę poboczną). Niezależnie jednak
od tego, którą profesję wybierzemy, trzon
rozgrywki będzie opierać się na tym samym:
bieganiu po mieście, skakaniu po dachach
i eksterminacji wrogów. Teoretycznie mamy
tu więc do czynienia z wszystkimi najważniejszymi elementami pierwowzoru. Sęk w tym,
że każdy z nich został zmieniony tak, by lepiej
pasować do specyfiki gry na urządzeniach
mobilnych. Część z tych zmian wyszła twórcom znakomicie, jednak niektóre pozostawiają wiele do życzenia.
Już na samym początku należy zaznaczyć,
że Identity jest grą zaprojektowaną z myślą
o krótkich sesjach, a nie wielogodzinnych
maratonach przed ekranem. Widać to naj-
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lepiej w konstrukcji map oraz rozgrywanych
na nich misjach. Zamiast otwartego świata
mamy tu szereg mniejszych bądź większych
lokacji, w których pojawiamy się z konkretnym zadaniem i opuszczamy je zaraz po jego
wykonaniu, co rzadko kiedy zajmuje więcej
niż kilka minut. Takie rozwiązanie psuje nieco
klimat gry, jednak dzięki niemu Identity świetnie sprawdza się nawet wtedy, gdy dysponujemy bardzo małą ilością czasu. Symboliczny
kwadrans wystarczy z nawiązką, by rozegrać
dwie lub nawet trzy misje i pogrzebać chwilę
w ustawieniach postaci.

teren, po którym przyjdzie
nam się poruszać, usiany
jest rozmaitymi obiektami,
po których można skakać,
wspinać się i wyczyniać
inne parkourowe akrobacje,
będące jednym ze znaków
rozpoznawczych serii.
W swobodnym poruszaniu
się po otaczającym nas
świecie pomaga zaś całkiem
nieźle pomyślany system
sterowania, zaskakująco
wygodny jak na ekran
dotykowy.
Niewielkie rozmiary lokacji, na których toczy
się gra, nie oznaczają jednak, że nasz asasyn nie będzie miał okazji do popisania się
akrobatycznymi zdolnościami. Wprost przeciwnie - teren, po którym przyjdzie nam się
poruszać, usiany jest rozmaitymi obiektami,
po których można skakać, wspinać się i wy-
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czyniać inne parkourowe akrobacje, będące jednym ze znaków rozpoznawczych serii.
W swobodnym poruszaniu się po otaczającym nas świecie pomaga zaś całkiem nieźle pomyślany system sterowania, zaskakująco wygodny jak na ekran dotykowy. Lewa
strona ekranu odpowiada za poruszanie się
(istnieje również możliwość stukania palcem w miejsce, do którego ma udać się nasz
asasyn), natomiast prawa za obracanie kamery. Gdy kierowana przez nas postać zbliża się do miejsca, w którym można wykonać
jakąś akrobację - np. ściany, po której można się wdrapać lub przepaści, przez którą
można przeskoczyć - na ekranie pojawia się
strzałka pokazująca przybliżoną trajektorię
lotu i miejsce, w którym finalnie wylądujemy. Żeby wykonać akrobację, wystarczy wtedy
nie zbaczać zbyt mocno z aktualnie obranego
kursu. Początkowo obawiałem się, że tak drastyczne uproszczenie sterowania zabije całą
radość z biegania po dachach renesansowych miast, jednak na szczęście okazało się,
że się myliłem. System sterowania w Identity
naprawdę daje nam spore poczucie swobody,
którego często brak grom TPP na urządzenia
mobilne, a przy tym jest naprawdę wygodny.
O tym, jak dobrze sprawdza się takie rozwiązanie, może zresztą świadczyć chociażby fakt,
iż ani razu nie zdarzyło mi się przegrać misji
przez to, że postać poruszyła się nie tak, jak
chciałem, co niestety zdarza się nagminnie
w wielu innych grach TPP dla iOS. Warto też
wspomnieć o tym, że gra naprawdę dobrze radzi sobie z kontrolerami MFi, jednak po podłączeniu urządzenia tego typu nie czuć wcale
zbyt dużego skoku w komforcie sterowania
(co tylko potwierdza, że twórcy gry naprawdę
odwalili kawał świetnej roboty, przystosowując ją do ekranów dotykowych).
Dużo gorzej rozwiązano natomiast kwestię walki, która w zamyśle twórców miała
być chyba taktyczna i RPG-owa, a w praktyce okazała się być nudna i pozbawiona polotu. Wyniki starcia zależą bowiem bardziej
od statystyk naszego bohatera i jego wrogów
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niż od działań gracza. Większość walk spędzamy więc na leniwym stukaniu w przycisk
ataku (to, czy naciśniemy go w tej, czy w następnej sekundzie, nie ma większego wpływu na przebieg potyczki), czekając cierpliwie,
aż któraś ze stron konfliktu łaskawie padnie
trupem. Teoretycznie starcia mają ubarwiać
wspomniane wcześniej umiejętności specjalne, jednak większość z nich zaprojektowano
tak, że nie dają nam zbyt dużego pola do popisu w kwestii strategii. Na domiar złego nasi
przeciwnicy nie grzeszą inteligencją (co widać
zresztą nie tylko w trakcie walki - strażnikom
czasami zdarzało się nie reagować na zabójstwa popełniane na ich oczach), przez
co - jeśli nie górują nad nami liczebnością
lub poziomem doświadczenia - walka z nimi
staje się nudnym obowiązkiem, a nie wyzwaniem. W efekcie po jakimś czasie zacząłem
unikać misji koncentrujących się na potyczkach, zamiast tego wybierając zadania związane ze skradaniem się, śledzeniem i skrytobójstwami. Na szczęście Identity pozwala
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nam bowiem w dość dużym stopniu decydować o tym, na czym będziemy spędzać czas
w trakcie gry.

Nie rozdziobią nas
kruki ni wrony
Assassin’s Creed Identity oferuje dwa tryby
rozgrywki: kampanię, czyli szereg misji powiązanych ze sobą otoczką fabularną, oraz
kontrakty, czyli pojedyncze misje wykonywane w dowolnej kolejności. Swoją przygodę
z grą rozpocząłem od tego pierwszego trybu,
podświadomie zakładając, że to właśnie on
będzie stanowił w niej „danie główne”. Okazało się jednak, że byłem w błędzie. Kampania fabularna jest krótka, niezbyt wymagająca i da się ją bez większych problemów
ukończyć w jeden, najwyżej dwa wieczory.
Przedstawiona w niej historia, opowiadająca
o starciu asasynów z tajnymi oddziałami żołnierzy zwanymi The Crows, jest zaś do bólu
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nudna i przewidywalna. Ubisoft zapowiedział
już wprawdzie, że w niedalekiej przyszłości
udostępniony zostanie kolejny rozdział kampanii, jednak zdziwiłbym się bardzo, gdyby
okazał się on pod tym względem dużo lepszy od poprzednika. Mówiąc krótko: Identity
nie jest grą, w którą gra się dla fabuły. Trzeba jednak przyznać, że jeśli przymkniemy oko
na miałką historię, kampania okazuje się być
całkiem przyjemnym wstępem do właściwej
części gry. Wchodzące w jej skład misje są
dość zróżnicowane, nie nudzą i pozwalają
na spokojnie zapoznać się z najważniejszymi
mechanizmami rozgrywki.

w trakcie gry zbieramy
również tzw. Hero Tokens
- specjalną walutę,
za którą w specjalnym sklepie
możemy kupić między innymi
dodatkowe tryby gry, wyższe
poziomy trudności, nowe
lokacje i stroje dla naszego
asasyna oraz przedmioty,
których nie można zdobyć
w inny sposób.
Po zakończeniu kampanii fabularnej zabrałem się za wypełnianie kontraktów i to właśnie
dopiero wtedy gra nabrała prawdziwych kolorów. Jak już wcześniej wspomniałem, tryb ten
pozwala nam samodzielnie wybierać misje,
którymi chcemy się zająć. Początkowo ilość
dostępnych rodzajów zadań ogranicza się do
czterech najbardziej podstawowych: skrytobójstw, eskorty, doręczania wiadomości i poszukiwania przedmiotów, jednak wraz z postępami w grze możemy odblokować również
inne wyzwania, takie jak śledzenie celu
czy wyścigi po dachach. Co więcej, zarówno
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główne, jak i poboczne cele każdej misji, wybierane są losowo, co oznacza, że nawet jeśli
uprzemy się, by rozgrywać w kółko te same
zadania, stawiane przed nami wyzwania zawsze będą wyglądać nieco inaczej. Niestety,
pomimo wszystkich tych zabiegów mających
na celu urozmaicenie rozgrywki, wypełnianie
kontraktów po jakimś czasie robi się monotonne, zwłaszcza jeśli mamy ochotę pograć
dłużej niż kwadrans. Wtedy właśnie na pierwszy plan wychodzą mechanizmy zapożyczone
z nieco bardziej „casualowych” produkcji.
Oprócz standardowych nagród za wypełnianie misji, takich jak pieniądze, przedmioty
i punkty doświadczenia, dzięki którym rozwijamy naszą postać i awansujemy na coraz wyższe poziomy, w trakcie gry zbieramy również
tzw. Hero Tokens - specjalną walutę, za którą
w specjalnym sklepie możemy kupić między
innymi dodatkowe tryby gry, wyższe poziomy
trudności, nowe lokacje i stroje dla naszego
asasyna oraz przedmioty, których nie można
zdobyć w inny sposób. To właśnie chęć odblokowywania kolejnych elementów gry dość
szybko staje się główną zachętą do kontynuowania rozgrywki. Do tego dochodzą jeszcze
tzw. misje dzienne, czyli codzienne zestawy
wyzwań typu „wypełnij trzy misje w danej
lokacji”, za które dostajemy dodatkowe nagrody, oraz „wydarzenia”, czyli pojawiające
się co jakiś czas specjalne wyzwania, pozwalające zwykle zdobyć bardzo cenne nagrody
we względnie prosty sposób. Mówiąc krótko:
twórcy gry zadbali o to, by gracze cały czas
mieli coś do zdobycia/odblokowania. Szkoda
tylko, że w gruncie rzeczy mamy tu do czynienia z kolejną mobilną grą, w której nieustanne
„lewelowanie” i kupowanie kolejnych pozycji
ze sklepu nie jest środkiem do celu, lecz celem samym w sobie. Osobiście nie przepadam za taką formułą, jednak nietrudno zauważyć, że wiele dotychczasowych hitów App
Store opiera się właśnie na podobnych założeniach (w końcu „po co łapać króliczka, skoro tak przyjemnie się go goni”). Trzeba jednak
przyznać, że w Identity sam proces rozwijania
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naszego bohatera po to, by mógł on podejmować się coraz trudniejszych misji, jest zaskakująco przyjemny (chociaż bardzo mocno
uproszczony). Pozostaje więc mieć nadzieję,
że Ubisoft zdoła utrzymać taki stan rzeczy
przez dłuższy czas, regularnie dodając do gry
nowe wyzwania, przedmioty i tryby gry. Jeśli
tak się nie stanie, nawet najwięksi fani serii
prędzej czy później znudzą się takim modelem rozgrywki, zwłaszcza gdy zdołają już odblokować wszystko, co było do odblokowania.

Klasa (prawie) premium
Pobierając Assassin’s Creed Identity z App
Store, obawiałem się dwóch rzeczy: mikropłatności i problemów technicznych. Na szczęście
mobilny asasyn nie dał mi powodów do narzekania ani na jedno, ani na drugie. Mikropłatności wprawdzie występują, jednak są one
całkowicie opcjonalne i nienachalne. W żadnym momencie gra nie zmusza nas do wydawania dodatkowych pieniędzy ani nawet
do tego nie zachęca. W chwili obecnej jedyną
rzeczą, którą można kupić za realne pieniądze, jest złoto - coś, co dostajemy nieustannie za wypełnianie kolejnych misji. Rzeczy
bardziej wartościowe, takie jak Hero Tokens,
dodatkowe tryby gry i specjalne przedmioty, możemy zaś zdobyć wyłącznie w trakcie
rozgrywki. Oczywiście nie można wykluczyć,
że sytuacja ta ulegnie zmianie i kolejne aktualizacje przyniosą ze sobą nowe, tym razem
bardziej nachalne rodzaje mikropłatności,
jednak w chwili obecnej taki problem po prostu nie istnieje. O wiele większym utrapieniem
dla wielu graczy może okazać się natomiast
fakt, iż mimo stricte singlowego charakteru
gra wymaga połączenia z internetem.
Jeśli zaś chodzi o kwestie techniczne, które
od jakiegoś czasu wydają się nie być najmocniejszą stroną gier Ubisoftu, Identity również okazało się całkiem miłą niespodzianką. Na moim nie najmłodszym już iPadzie
Air pierwszej generacji gra działała płynnie,
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bez najmniejszych zacięć. Oprawa graficzna
gry również nie daje powodów do narzekań.
Identity daleko wprawdzie do miana najlepiej
wyglądającej produkcji dla iOS, ale nie odbiega ona w niczym od obecnych standardów
gier na urządzenia mobilne (niektórzy twierdzą, że graficznie dorównuje ona pierwszemu
AC, jednak moim zdaniem jest to delikatna
przesada). Jeśli zaś chodzi o udźwiękowienie,
to niestety nie wyróżnia się ono niczym szczególnym. Muzyka nie przeszkadza i nie denerwuje, ale wyłączając ją, nie tracimy zbyt wiele.
To samo tyczy się zresztą wszystkich innych
dźwięków, jakie można usłyszeć w grze.

Podsumowanie
Assassin’s Creed Identity to gra, którą trudno
jednoznacznie ocenić. Mimo iż, grając w nią,
bawiłem się naprawdę dobrze, to jednak
raczej nie zagrzeje ona zbyt długo miejsca
na moim iPadzie. Ogromny potencjał tej produkcji został bowiem niestety „rozcieńczony”
w imię lepszego przystosowania do specyfiki
gier na urządzenia mobilne. Z jednej strony
mamy więc całkiem fajnie pomyślane sterowanie, przyjemną mechanikę rozgrywki i przyzwoitą oprawę graficzną, z drugiej zaś miałką
fabułę, powtarzalność i rozwiązania wyjęte
żywcem z prostych „zabijaczy czasu”. Szkoda,
bo twórcy Asassin’s Creed Identity zrobili wiele rzeczy bardzo dobrze i naprawdę chętnie
zagrałbym w produkcję opartą na tej samej
mechanice, lecz stawiającą większy nacisk
na klimat i scenariusz. Najprawdopodobniej
poczekam więc jeszcze trochę, żeby sprawdzić, w jakim kierunku Ubisoft rozwinie swój
nowy mobilny hit, a potem usunę go i więcej
do niego nie wrócę.
Link do pobrania

Ilustracje: materiały i screenshoty gry
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Historia kołem się toczy


Patryk Wikaliński

21 marca 2016 roku odbyła się konferencja Apple pod hasłem „Let us loop
you in”. Zgodnie z licznymi domysłami firma z Cupertino zaprezentowała
m.in. długo wyczekiwanego iPhone’a SE i mniejszego iPada Pro. Pokazane
światu produkty uświadamiają mi, że firma lubi i nie obawia się wracać
do swoich korzeni. Wszak Apple najlepiej czuje się właśnie u siebie w domu.
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Tegoroczna marcowa konferencja Apple była
dla mnie wyjątkowa z wielu względów. Z jednej strony to w tym miejscu firma zaprezentowała światu nowe produkty, które już zapisały
się na kartach historii kalifornijskiego giganta. Z drugiej strony zaś, zgodnie z przypuszczeniami CEO Apple Tima Cooka, to prawdopodobnie ostatnia prezentacja firmy
na obecnym terenie kampusu Apple. Town
Hall przy 4 Infinite Loop to miejsce, w którym
Steve Jobs w 2001 roku zaprezentował światu
pierwszego iPoda.

Mała sala nadaje kameralny
klimat – podczas tegorocznej
konferencji nie było
inaczej. Spokojny ton
prowadzących mógł dawać
poczucie, że powiewa nudą
– nie dla mnie! Miało być
nostalgicznie i cicho, bo to
przecież pożegnanie Apple
z tym ważnym w jego historii
miejscem.
To właśnie dzięki odtwarzaczowi muzycznemu, który został wymyślony na nowo, Apple
zrewolucjonizowało rynek muzyczny, dając
nam - konsumentom - narzędzie mogące
pomieścić tysiąc piosenek w jednej kieszeni.
To był początek marszu ku doskonałej kondycji finansowej i wielkości firmy z Cupertino.
Wyjątkowość tej lokalizacji potwierdza fakt,
że na terenie kampusu Apple zostało zaprezentowanych wiele kultowych produktów,
takich jak: aluminiowy iMac (2007), Unibody
MacBook Pro (2008), iPhone OS 2 i 3 (kolejno
w 2009 i 2010 roku) znany obecnie jako system iOS; to tu dzień przed śmiercią Steve’a
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Jobsa mogliśmy zobaczyć nowy model iPhone’a 4s, w którym pod ponadczasowo wyglądającą obudową skryto większą moc obliczeniową, tym samym udoskonalając linię
z pod znaku „czwórki”. Na scenie w kampusie
firmy zaprezentowano także iPhone’a 5c i 5s
(2013); Town Hall był też pierwszym miejscem,
gdzie w 2014 roku pojawił się iMac z ekranem
w oszałamiającej rozdzielczości 5K oraz iPad
Air 2, który wprowadził iPada na zupełnie inny,
jeszcze wyższy poziom.
Osobiście mam wiele ciepłych wspomnień
i sentymentu związanych z tym miejscem.
Mała sala nadaje kameralny klimat – podczas
tegorocznej konferencji nie było inaczej. Spokojny ton prowadzących mógł dawać poczucie, że powiewa nudą – nie dla mnie! Miało
być nostalgicznie i cicho, bo to przecież pożegnanie Apple z tym ważnym w jego historii
miejscem. Na scenie zostały zaprezentowane
produkty ewolucyjne, które w pewnym stopniu już zmieniły rynek w swoich kategoriach
produktowych. iPhone SE to obecnie najpotężniejszy 4-calowy telefon na świecie. Niemal wszystkie podzespoły modelu 6s zostały
zmieszczone w tak małym urządzeniu. Oznacza to, że iPhone SE nie tylko bije na głowę
model 5s pod względem wydajnościowym,
ale stoi w jednej linii z flagowymi produktami,
na których Apple opiera swoją sprzedaż. Niesamowite! Już w tej chwili mówi się, że model
SE sprzedaje się jak świeże bułeczki, do tego
stopnia, że zaczyna brakować tego produktu
na sklepowych półkach Apple Store.
Trzeba również zaznaczyć, że od czasu powstania większych modeli iPhone’a klienci
Apple zmuszeni byli do wyboru większych
rozmiarowo urządzeń w zamian za doskonałą
wydajność. Dziś w ofercie firmy pojawia się
produkt, który nie dość, że jest poręczniejszy
dla wielu osób, to jeszcze potrafi wykonywać
w piekielnie szybkim tempie przydzielane mu
zadania. W dodatku nie mamy do czynienia
z plastikiem (tak jak było w przypadku modelu 5c), a z wysokiej jakości aluminium w ko-
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lorach, które doskonale znamy już od dawna.
Jednocześnie cieszę się, że bryła urządzenia
jest niemal identyczna ze starszą „pięćeską”.
Dobrze, zgoda! Różnią się krawędziami, które
są teraz matowe (moim zdaniem ładniejsze),
ale jeżeli mówimy o ogólnym wyglądzie, to na
pierwszy rzut oka możemy pomylić oba modele urządzenia. Wraz z kupnem iPhone’a SE
otrzymujemy dostęp do Apple Pay, co w chwili
obecnej dla polskiego konsumenta jest raczej
mało istotne. Brak 3D Touch mnie nie dziwi –
oferta musi się w jakiś sposób odróżniać.
Dostajemy bowiem urządzenie w zamian
za niższą cenę, a sam produkt jest kierowany
do innej grupy docelowej. To doskonały telefon do sprzedaży wraz z abonamentem przez
lokalnych operatorów sieci komórkowych,
dzięki czemu może stać się dostępniejszy cenowo.

Oczekujesz lekkiego
i szybkiego urządzenia,
znajdź słowo „Air” w nazwie,
a jeśli chcesz coś małego
i poręcznego, to oczywistym
drogowskazem będzie „Mini”.
Apple w ten sposób wreszcie
zaczęło klasyfikować całą
linię iPadów, która teraz
została uporządkowana
tak, jak jest w przypadku
komputerów Mac. Zwyczajnie
prościej jest dokonać
wyboru potencjalnemu
użytkownikowi.
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Apple lubi wracać do nazewnictwa urządzeń,
które pojawiły się już jakiś czas temu, przy
okazji premier innych kategorii produktów.
Na przykład mamy iPada Mini, który „przejął”
przydomek od iPoda Mini czy chociażby Maca
Mini. iPad Air odziedziczył nazwę po MacBooku Air. Nazewnictwo z przydomkiem Pro też
jest znane już od długiego czasu za sprawą
komputerów Mac. Każdy tytuł ma na celu
określenie grupy docelowej i tym samym
pokazanie klientowi, którego modelu powinien szukać. Jeżeli oczekujemy większej mocy
obliczeniowej, szukamy produktów, które
są oznaczone skrótem Pro.
Oczekujesz lekkiego i szybkiego urządzenia,
znajdź słowo „Air” w nazwie, a jeśli chcesz
coś małego i poręcznego, to oczywistym drogowskazem będzie „Mini”. Apple w ten sposób wreszcie zaczęło klasyfikować całą linię
iPadów, która teraz została uporządkowana
tak, jak jest w przypadku komputerów Mac.
Zwyczajnie prościej jest dokonać wyboru potencjalnemu użytkownikowi. Wróćmy jednak
do iPhone’a i zastanówmy się, co oznacza
przydomek SE - Special Edition. Nowy iPhone SE nawiązuje nazewnictwem do Macintosha SE, który został wprowadzony w 1987
roku – lubię takie nawiązania do przeszłości.
Z pewnością wielu fanów Apple przyjęło ten
fakt z zadowoleniem. Może w tym przypadku też chodzi o sentyment? Wiem, że historia
lubi kołem się toczyć.
Na konferencji Apple pokazało nam mniejszego 9,7-calowego iPada Pro, który naturalnie zyskał najmocniejszy obecnie procesor
w ofercie Apple przeznaczony dla urządzeń
mobilnych, czyli A9X. Jest on szybszy 1,8 raza
od A8X znanego z iPada Air 2, a dodatkowo
konsumenci dostali możliwość robienia lepszych zdjęć i filmów (od teraz w rozdzielczości
4K jak w przypadku iPhone’a SE) za sprawą
ulepszonej kamery znanej z iPhone’a 6s, która wystaje za obręb urządzenia. Według przeprowadzonych testów, które można znaleźć
w sieci, nie powoduje ona chybotania na boki
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iPada Pro położonego na płaskiej powierzchni, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku
rysowania za pomocą Apple Pencil.
Nowy iPad Pro ma też najlepszy wyświetlacz w porównaniu z całą linią dostępnych
w sprzedaży tabletów od Apple. Teraz dostajemy w swoje ręce technologię True Tone,
która dzięki czterokanałowemu czujnikowi
oświetlenia ocenia warunki i dostosowuje
odcień oraz intensywność obrazu. Wpływa
to na komfort czytania, który jest porównywalny z patrzeniem na fizyczny papier. Szeroka gama kolorów sprawia, że wyświetlany
obraz jest jeszcze lepiej nasycony, żywszy
i bliższy rzeczywistym kolorom, a ulepszone
nagłośnienie w postaci czterech głośników
może przypaść do gustu np. wielbicielom
Netfliksa. Minusem tego iPada może być wbudowane 2 GB RAM. Jednak jego większy brat
posiada tej pamięci dwa razy więcej. Apple
na swojej stronie internetowej promuje iPada Pro hasłem: „Twój następny komputer”.
Jako wielbiciel i orędownik filozofii iPad Only
jestem zadowolony z takiego pozycjonowania i nazywania wprost iPada „komputerem”.
Pozwala mi to z wielkim zaciekawieniem patrzeć w przyszłość na rozwój iOS i aktualizację
o nowe funkcje w wersji „dziesiątej” mobilnego systemu operacyjnego od Apple. Jako że
iPad już od długiego czasu jest moim podstawowym komputerem do wykonywania codziennych zadań, to prawdopodobnie, wymieniając mojego iPada Air 2, będę rozglądał się
za modelem spod znaku „Pro”. Moim zdaniem
zdecydowanie jest wart zakupu ze względu
na ewentualne możliwości wykorzystania Apple Pencil i klawiatury Smart Keyboard.
Od dłuższego czasu oczekiwałem na premierę nowego modelu Apple Watch. Ba! Przez pewien czas pojawiały się doniesienia o rychłej
aktualizacji podzespołów zegarka. Podczas
tegorocznego Keynote Apple jednak zdecydowało się dodać do oferty tylko zestaw nowych
pasków i tym samym obniżyło ceny samego
urządzenia do 1 449 złotych za najtańszy mo-
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del sportowy z 38 mm kopertą. W mojej ocenie to bardzo dobre posunięcie, jeżeli mówimy o pozyskaniu nowych klientów dla tej
kategorii produktowej. Cieszy mnie, że Apple
pozycjonuje Watcha jako produkt modowy
i udostępnia cały wachlarz pasków, które z
łatwością dopasujemy do własnego stylu.
Osobiście przypadł mi do gustu ciemny pleciony pasek nylonowy. Jest bardzo wygodny,
ręka nie poci się za jego sprawą, a dodatkowo
całość ładnie prezentuje się na nadgarstku,
szczególnie z modelem w kolorze gwiezdnej
szarości. Z pewnością przypadnie do gustu
szerszej publiczności, tym bardziej że użytkownicy Apple Watch Sport mogą teraz przebierać w ich kolorach. Wcześniej sportowy
pasek był przeznaczony raczej tylko do celów treningowych oraz do komponowania go
ze strojem sportowym. Dziś nylonowy pasek
możemy spokojnie założyć do poważniejszych kreacji.
Apple wróciło do domu, który zajmuje szczególne miejsce w 40-letniej historii firmy.
To właśnie dlatego tegoroczna marcowa konferencja Apple była dla mnie tak wyjątkowa –
jednocześnie pełna nawiązań, dobrych wspomnień, obniżonych cen produktów i rzecz
jasna premier nowych urządzeń. Niestety
żegnamy się już z Town Hall przy 4 Infinite
Loop, a Apple gestem kameralnej prezentacji
powoli kończy pewien rozdział. W następnym
roku Apple zajmie nowe miejsce w siedzibie
Apple Campus 2, otwierając nową kartę swojej historii. Kartę, na którą tak bardzo czekał
Steve Jobs. Pamiętajmy, że przyszłość bywa
tak samo pasjonująca jak przeszłość – przecież historia lubi kołem się toczyć.

Ilustracja: archiwum redakcji
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Barok


Michał Masłowski

Marcowy Keynote Apple przyniósł nam premierę dwóch nowych produktów
– iPhone’a SE i iPada Pro z ekranem 9,7-calowym.
Na pierwszy rzut oka wprowadzone produkty wydają się sensowne i trafiające w gusta klientów. Zawsze to większy wybór dla użytkowników. Ileż to
znam osób do dzisiaj używających iPhone’ów 5, 5s albo jeszcze wcześniejszych modeli, z przerażeniem patrzących na dużo większego iPhone’a 6 (lub
6s), o modelu z plusem już nawet nie wspominając. Z myślą o nich został
stworzony iPhone SE.
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Apple zdaje się mówić do nas: „Chcesz mieć
nadal 4-calowy telefon? Proszę bardzo, możesz taki mieć. Możesz wymienić swój nieco już przestarzały model na nowoczesny,
na pierwszy rzut oka »wszystkomający« telefon, który dalej będziesz mógł obsługiwać
jedną ręką”. Wszystko ok? Trafia to do Was?
Do mnie w pierwszym momencie trafiło.
Też tak myślałem, do czasu ostatniej rozmowy z jednym ze znajomych, który nie śledzi
aż tak dokładnie wszystkich nowinek technologicznych. Dopiero ta rozmowa uświadomiła mi, jak skomplikowaną ofertę telefonów
ma teraz Apple.
Kolega: A ten nowy iPhone 5SE to co ma?
Ja: To nie jest iPhone 5SE, tylko iPhone SE.
Kolega: Ale przecież wygląda jak iPhone 5…
Ja: Tak, ale ma kompletnie nowe wnętrzności.
Kolega: Czyli jakie? Takie jak ten najnowszy…, jak on się nazywa? iPhone 6s?
Ja: No prawie, ale nie ma 3D Touch i ma poprzednie Touch ID
Kolega: No mówiłem! Czyli to jednak stary
iPhone!
Spójrzmy zatem. Apple ma teraz w ofercie
iPhone’a 6s i 6s Plus, o rok starsze i słabsze
modele 6 i 6 Plus. I to jeszcze wydaje się ok.
Jest model mniejszy i większy, każdy z nich
może być nowszy i starszy. A do tego jest,
wprowadzający sporo zamieszania model SE.
Nie ma on numeracji nawiązującej ani do serii 6, ani do 6s. Wyglądem przypomina model
sprzed dwóch lat. I nie ma absolutnie najnowszych podzespołów. Jak to teraz wytłumaczyć przeciętnemu użytkownikowi?

Za Jobsa
wybór był prosty
Kiedyś (w czasach iPhone’a 3G), gdy użytkownik chciał mieć najnowszy i najbardziej nowoczesny telefon, to kupował iPhone’a. Po prostu iPhone’a. Apple miało niezwykle prostą
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ofertę – jeden telefon w sprzedaży. To bardzo
ważne, ludzie lubią wybierać to, co najlepsze.
Bez żadnego kombinowania z milionem opcji.
U Apple było to niezwykle proste. Kupowało
się model najnowszy, najlepszy i oczywiście
najdroższy.

A potem iPhone’ów
zaczęło przybywać
Jakże inne było to podejście niż to, które stosowała konkurencja – przeciętnie kilkadziesiąt różnych modeli jednocześnie w ofercie.
Potem, począwszy od iPhone’a 3GS, Apple
zdecydowało o pozostawianiu w ofercie poprzednich modeli. Przy wyborze najlepszego
telefonu trzeba się było więc pilnować i trzeba
było kupować najnowszy model. Ale to jeszcze było proste. Był co prawda moment pewnego zamieszania, który mógł wywołać konfuzję u użytkowników, wraz z pojawieniem się
modelu 5c. Na szczęście nadal obowiązywała
wówczas zasada, że ten najlepszy jest najnowszy i najdroższy. Był to wówczas model 5s.
Potem, wraz z premierą iPhone’a 6 i 6 Plus,
przy wyborze tego najlepszego, najnowocześniejszego modelu doszedł problem,
który rozmiar nam najbardziej odpowiada. Ale to wciąż było do zrozumienia przez
przeciętnego użytkownika. Kiedy ten się już
przyzwyczaił, to weszły modele 6s i 6s Plus.
To na szczęście nic nie zmieniło.

Odświeżony wygląd
ma znaczenie
Przy wszystkich zmianach iPhone’ów widać
też było, że Apple celowo co dwa lata zmienia
wygląd telefonów. Po pierwsze rozwój technologii umożliwiał produkcję coraz cieńszych
i nowocześniejszych konstrukcji, a po drugie
była to jedna z metod pokazywania użytkownikom, że jest nowa oferta, że jest nowy mo-
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del, który kompletnie różni się od poprzedniego sprzętu. Nowy wygląd był zawsze takim
sygnałem - „mamy dla Ciebie nowego, super
nowoczesnego iPhone’a”.
Model SE zmienia wszystko. Klienci Apple
nie lubią iść na kompromisy. Jakby chcieli, to zapewne kupowaliby jakieś o połowę
tańsze telefony z Androidem. Teraz jest tak,
że najnowszy model, wypuszczony pół roku
po high-endowych iPhone’ach 6s i 6s Plus,
nie jest najnowocześniejszym telefonem.
Nie ma nowego wyglądu. Wygląda jak 5s
sprzed dwóch lat. Większość podzespołów
ma co prawda z modelu 6s, ale nie wszystkie.
I jak to wytłumaczyć klientowi, który z jednej
strony chciałby pozostać przy modelu 4-calowym, z drugiej zaś chciałby mieć absolutnie
najnowocześniejszy telefon?
A dobrze wiemy, że ludzie często „kupują oczami”. Jak mają kupić coś, co wygląda na stary
model, a jeszcze sprzedawca im powie, że telefon nie ma tego wszystkiego co najnowocześniejszy model 6s? To w końcu jaki jest
ten SE? Najnowocześniejszy? Na pewno nie.
No to jak mają go klienci kupować?
Pomijając problem z pozycjonowaniem iPhone’a SE jako co prawda najnowszego, ale
w starej obudowie i nie najnowocześniejsze-
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go, to dodatkową przeszkodę widzę w coraz
bardziej rozbudowanej ofercie, która aktualnie wygląda, jak na ilustracji poniżej
Jeden rysunek jest wart więcej niż 1000 słów.
Zaczyna być tego po prostu za dużo.

iPad Pro 9,7
Apple ma teraz w ofercie 5 rodzajów iPadów.
- iPada mini 2
- iPada mini 4
- iPada Air 2
- iPada Pro 9,7-calowego
- iPada Pro 12-calowego
Co tutaj razi najbardziej? Oczywiście dwa modele 9,7-calowe, czyli iPad Air 2 i Pro 9,7. Dlaczego? Bo kompletnie nie wiem, jak Apple ma
zamiar komunikować różnicę pomiędzy tymi
iPadami. Ok, ten drugi jest dużo mocniejszy,
ma cztery głośniki, ma lepszy ekran i można go obsługiwać rysikiem. Ale czy do tego,
do czego został stworzony iPad, naprawdę
potrzebujemy tego wszystkiego? iPad to wciąż
urządzenie mobilne i choćby nie wiem jak
Apple próbowało nam to wpierać, to iPad nie
jest i jeszcze długi czas nie będzie komputerem. Ponadto różnica w wydajności mię-
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dzy iPadem Air 2 i iPadem Pro nie jest aż tak
znaczna. Przynajmniej nie na tyle, jak to sugerowałaby różnica w cenie. Jest niezwykle wąska grupa zadań, których nie jesteśmy w stanie wykonać na iPadzie Air, a które możemy
robić na iPadzie Pro (głównie zastosowania
graficzne).

Zbyt duży wybór między
różnymi modelami, które
nieznacznie się od siebie
różnią, powoduje jedynie
zakłopotanie klienta...
Można próbować co prawda przekonywać użytkowników, podobnie jak to się robi
w przypadku komputerów, że iPad to jednak
jest komputer i że mają teraz do wyboru linię
Pro dla zastosowań profesjonalnych i linię Air
i mini do rozrywki i konsumpcji treści. Można
próbować to robić. Ale czy ma to szansę powodzenia w przypadku tabletów i jednak póki
co bardzo wąskiego, w porównaniu z komputerami, zakresu zastosowań? Wątpię.
To wszystko, o czym napisałem wyżej, to i tak
są rozważania zaawansowanych użytkowników. Takich, którzy mają czas i zacięcie techniczne, aby dokonać analizy różnic pomiędzy
różnymi iPadami. Większość zwykłych potencjalnych klientów ofertę iPada będzie postrzegać następująco:
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Wniosek jest identyczny jak w przypadku
iPhone’ów. Wydaje się, że zaczyna być tego
za dużo.

Klienci nie lubią
mieć wyboru
Wbrew pozorom tak właśnie jest. Zbyt duży
wybór między różnymi modelami, które nieznacznie się od siebie różnią, powoduje jedynie zakłopotanie klienta i bardzo często
odstąpienie od zakupu. Nikt nie lubi długo
wybierać. Nikt nie lubi znać się na wszystkim.
Klienci tego nie chcą. To powoduje myślenie
typu: „Tego jest za dużo, nie jestem w stanie
się w tym wszystkim zorientować, dam spokój, może jutro się na tym zastanowię, znajdę czas, aby dokonać dogłębnej analizy…”.
A dobrze wiemy, że takie przysłowiowe „jutro” przynosi nową rzeczywistość, która kieruje nas na nowe tory, każe koncentrować się
na nowych zadaniach, które w konsekwencji
odciągają użytkowników od zakupów.
Nieprzypadkowo Steve Jobs, gdy wracał
do Apple w latach 90. ubiegłego wieku, wysłał
na wysypisko śmieci większość produktów
i zostawił w ofercie cztery, na których skoncentrował wszystkie siły. Historia pokazała,
że miał rację.

Ilustracje: screenshoty - oferta Apple na stronie www,
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Apple w Indiach

- kto zatańczy jak w Bollywood


Max Pijanowski

Marcowa konferencja „Let Us Loop You In” była jedną z najkrótszych prezentacji produktowych firmy z Cupertino. Trwała nieco ponad godzinę i, szczerze
powiedziawszy, nie mogła trwać dłużej. W mojej opinii Apple nie miało tym
razem do pokazania niczego na tyle „amazing”, aby się nad tym rozwodzić.
Odświeżone produkty zostały zaprezentowane w drugiej części konferencji,
natomiast pierwszą w dużej mierze poświęcono kwestiom odpowiedzialności firmy za środowisko naturalne. Takie przynajmniej można było odnieść
wrażenie, słuchając Lisy Jackson opowiadającej o zasilaniu salonów, biur
i serwerowni Apple w 93 procentach energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Potęgował je również Liam, robot służący do recyclingu produktów
Apple, który potrafi rozebrać iPhone’a na części w 11 sekund. Poszczególne
elementy i materiały, z jakich wykonano smartfon, są przez niego segregowane, dzięki czemu można je później przetopić i wykorzystać przy produkcji
nowych urządzeń lub użyć ich ponownie w produktach Apple. Czy zatem
robot Liam jest proekologiczną maszyną, czy raczej maszynką do robienia
pieniędzy? Wydaje się, że odpowiedź leży… w Indiach.
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Według raportu firmy analitycznej IDC
w czwartym kwartale 2015 roku na indyjski rynek trafiło 25,6 miliona smartfonów, co daje
wzrost o 15,4 procent w stosunku do 22,2 miliona rok wcześniej. Jeszcze lepiej przedstawiają się wyniki za cały rok 2015. W tym przypadku wzrost osiągnął poziom 28,8 procent
rok do roku, a liczba dostarczonych smartfonów wyniosła 103,6 miliona egzemplarzy.
Udział pierwszej piątki producentów w indyjskim rynku w czwartym kwartale 2015 roku
przedstawiał się następująco:
1. Samsung - 26,4 procent;
2. Micromax - 14,1 procent;
3. Lenovo/Motorola - 11,6 procent;
4. Intex - 9,4 procent;
5. Lava - 7 procent.

Producent dostarczył
800 tysięcy iPhone’ów,
co w stosunku do 500
tysięcy rok wcześniej dało
wzrost o 60 procent rok
do roku. Było to jednakże
spowodowane czymś,
do czego Apple nas nie
przyzwyczaiło - obniżkami
cen iPhone’ów.
Wśród pozostałych 31,1 procent znalazły
się takie firmy jak LG, Xiaomi i Apple. Amerykański producent miał co prawda 42 procent udziału w segmencie smartfonów, których cena przekracza 300 dolarów, jednak
w 30 największych miastach Indii jego ogólny
rynkowy udział w czwartym kwartale 2015 wyniósł 4,6 procent. Pozwoliło to wyprzedzić na
szóstej pozycji firmę Xiaomi, ale gdy przyjrzeć
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się bliżej temu wynikowi, Apple nie ma powodów do zadowolenia. Firma IDC wspomniane
30 miast Indii dzieli na trzy grupy. W skład
pierwszej z nich zalicza Bombaj, Nowe Delhi, Ćennaj, Kalkutę oraz Bengaluru, i według
raportu, wyłącznie dzięki sprzedaży w tych
miastach Apple udało się zdobyć 4,6 procent
rynku. W pozostałych miastach udział ten
wyniósł zaledwie 2,8 procent. Sytuacja musi
przedstawiać się jeszcze gorzej poza głównymi aglomeracjami, ponieważ odpowiadają
one wyłącznie za 51 procent sprzedaży smartfonów w Indiach. Czym są spowodowane słabe wyniki Apple?
Indie są nie tylko drugim pod względem liczby ludności państwem na świecie, ale też
jednym z najszybciej rozwijających się rynków smartfonów. Mimo wszystko najnowszy
model iPhone’a w rękach przeciętnego hindusa można zobaczyć równie często co przepędzanie świętych krów, bowiem najlepiej
sprzedającymi się tam smartfonami są bardzo tanie modele wyposażone w przeciętne
podzespoły. Według agencji Bloomberg około
80 procent wszystkich smartfonów kupowanych w Indiach kosztuje mniej niż 150 dolarów. Jeśli Apple zaoferuje odnowione
iPhone’y, może nie w niższej, ale w konkurencyjnej cenie, to przy rosnących wymaganiach
indyjskiego klienta będzie mógł zawalczyć
o miejsce w pierwszej piątce producentów
na tamtejszym rynku. Wyniki finansowe Apple
za IV kwartał 2015 roku (dla Apple I kwartał
2016) były co prawda rekordowe pod względem zysku (18,4 miliarda dolarów) i przychodów (75,9 miliarda dolarów), ale kwartalny
wzrost sprzedaży iPhone’ów był najniższy
w historii. 25 kwietnia Apple poda wyniki
za okres od stycznia do marca bieżącego roku,
według prognoz będzie to pierwszy kwartał,
w którym firma zanotuje spadki sprzedaży
iPhone’ów rok do roku. Smartfony Apple generują obecnie blisko 70 procent całkowitych
przychodów firmy, dlatego Tim Cook musi
znaleźć rozwiązanie problemu potencjalnych
spadków sprzedaży.
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Według badań Counterpoint Research okres
od października do grudnia 2015 roku był
dla Apple rekordowy także w Indiach i to pomimo tak niskiego udziału w rynku, o którym - jak wspominałem - donosiła firma IDC.
Producent dostarczył 800 tysięcy iPhone’ów,
co w stosunku do 500 tysięcy rok wcześniej
dało wzrost o 60 procent rok do roku. Było to
jednakże spowodowane czymś, do czego
Apple nas nie przyzwyczaiło - obniżkami cen
iPhone’ów. Zostały nimi objęte zarówno modele 5s oraz 6 i 6 Plus, jak i dopiero co zaprezentowane iPhone’y 6s i 6s Plus. Mimo
wszystko nie był to poziom cen, który pozwoliłby Apple uzyskać udział ponad wspomniane 4,6 procent. Stąd robot Liam oraz starania amerykańskiego producenta o uzyskanie
zgody na sprzedaż używanych smartfonów
w Indiach.
W ubiegłym miesiącu indyjski minister komunikacji i technologii informacyjnych Ravi
Shankar Prasad poinformował, iż Apple podjęło starania w kwestii uzyskania zgody rządu
na import i odsprzedaż używanych iPhone’ów.
Według Times of India Prasad, odpowiadając na pytanie Rajya Sabha, izby wyższej indyjskiego parlamentu, czy jakakolwiek firma
starała się o zgodę na odnawianie i sprzedaż
używanych telefonów komórkowych w tym
kraju, napisał, że do Ministerstwa Środowiska
i Lasów wpłynął wniosek firmy Apple dotyczący zgody na import oraz produkcję (sic.)
używanych iPhone’ów w celu ich sprzedaży
w tym kraju. Minister dodał również, że rząd
nie podjął żadnej decyzji w tej sprawie.
W ostatnim czasie Apple złożyło do Departamentu Polityki Przemysłowej i Promocji wniosek z prośbą o zatwierdzenie planów budowy
punktów sprzedaży detalicznej w Indiach. Jak
donosi „The Times of India”, firmy brokerskie
zatrudnione przez Apple są obecnie w trakcie poszukiwań odpowiedniej lokalizacji pod
przyszłe salony Apple. Producent iPhone’a
planuje otwarcie jednego sklepu o powierzchni 1400-1850 m2 na wzór nowojorskiego Apple
Store na 5. Alei oraz sieci mniejszych placó-
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wek o powierzchni 20-30 m2. Dobrze, a skąd
Apple weźmie używany asortyment na nowe
półki Jony’ego Ive’a? Od Ciebie.
Powyższa odpowiedź nie jest do końca prawdą. Prócz informacji o tym, że „zaangażowanie
Apple w ochronę środowiska przejawia się
między innymi w zapewnianiu prawidłowej
utylizacji sprzętu elektronicznego wycofanego z użytku”, na polskiej stronie firmy przeczytamy „sprzęt elektroniczny można bezpłatnie
oddawać do recyklingu w lokalnych punktach
zbiórki prowadzonych przez gminy”. Nasz kraj
nie leży jednak w centrum jabłkowego świata i nie tylko brakuje siedziby Apple Store
à la 5th Avenue, ale nie posiadamy nawet jednego takiego 20-30 metrowego à la Taj Mahal.
Klienci Apple w wielu krajach mają natomiast
możliwość skorzystania z programu „Reuse
and Recycle”. W jego ramach mogą oddać
w sklepie lub bezpłatnie odesłać używanego
iPhone’a, iPada lub komputer Mac, w zamian
za kartę o określonej wartości do wykorzystania przy zakupie nowego modelu. Jest tylko
jeden warunek, urządzenie musi być sprawne. Apple wymieni w nim baterię i obudowę,
a później sprzeda w Indiach. Jeżeli jego czas
już definitywnie minął, zajmie się nim Liam,
a Apple stworzy z części kilku modeli takie
„cudo”, jak iPhone SE i sprzeda je również
w Indiach. Nie wiem tylko, czy to Hindusi zatańczą z radości jak w bollywoodzkim filmie,
czy raczej Apple.

Ilustracja: archiwum redakcji
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