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torebki - żaden prolem ;-)
Teraz wyjmiesz go bez rys po pilniczku.
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Spis treści
Zgodnie z obietnicą z ostatniego numeru
zimę zostawiliśmy za nami i wracamy po miesiącu, zwłaszcza że są ku temu nie tylko dobre, ale i ważne okazje. Dziesięć lat temu
w Stanach Zjednoczonych ruszyła sprzedaż
pierwszego iPhone'a, a dwa tygodnie temu
zakończyła się konferencja WWDC. Nie będzie to więc zaskoczeniem, że w tym numerze
znajdziecie sporo na ten temat.
O pierwszym iPhonie pisze w bieżącym numerze Jacek Swoboda, a historii tych urządzeń z punktu widzenia mobilnego fotografa przygląda się Kinga Zielińska. Z kolei
Patryk Wikaliński podsumowuje wszystkie nowości, jakie Apple pokazało podczas keynote
otwierającego konferencję deweloperów.
Jego tekst jest chyba jednym z dłuższych
w historii naszego magazynu. Swoimi wrażeniami po keynote dzieli się też Daniel Światły
i Grzesiek Świątek. To jednak nie wszystko.
Jednym ze stypendystów Apple, który pojechał do San Jose na WWDC, był Piotr Jeremicz.
Będziecie mogli przeczytać jego osobistą relację z całej wyprawy. To oczywiście tylko niektóre teksty, jakie znajdziecie w tym numerze.
Wspominałem o okazjach, które towarzyszą
wydaniu tego numeru. Jest wreszcie ostatnia, jakże dla nas ważna. Jesteśmy już z Wami,
a Wy z nami, dwa lata. Dokładnie w czerwcu 2015 roku ukazał się pierwszy numer
MyApple Magazynu. Obyśmy w tym samym
gronie, a więc zarówno Wy Drodzy Czytelnicy, jak i my - redakcja, spotkali się nie tylko
za dwa, ale i za dziesięć lat.
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Co roku w czerwcu rezerwowałem sobie poniedziałkowy wieczór, aby zasiąść
przed komputerem z przekąskami. Zawsze przez dwie godziny z wielkim zainteresowaniem śledziłem nowości prezentowane przez Apple. Początkowo
były to artykuły pojawiające się w trakcie konferencji, potem Live MyApple.
Kilka lat temu sama firma zaczęła przygotowywać stream wideo „na żywo”,
co jeszcze bardziej pobudzało wyobraźnię i podnosiło adrenalinę. Apple może
być przez wielu krytykowane, jednak nikt nie zaprzeczy, że przed każdą konferencją potrafi zbudować ogromne napięcie. Perfekcjonizm nie leży tylko
w produktach z symbolem nadgryzionego jabłka, lecz również w tworzeniu
atmosfery otaczającej ten sprzęt. Wszystkie czynniki pozwalają na stworzenie ekosystemu, który przypada do gustu wielu użytkownikom, dając firmie
ogromne zarobki. Tak to wszystko widziałem, siedząc co roku przy komputerze i śledząc zmiany w nowościach skierowanych szczególnie do developerów.
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World Wide Developer Conference, jak sama
nazwa wskazuje, jest konferencją skierowaną przede wszystkim do developerów. Podziwiając całe show przed ekranem komputera, czasem trudno zrozumieć, jak ważna
jest współpraca Apple z programistami. Okazuje się jednak, że będąc w centrum wydarzeń, całkowicie zmienia się zdanie o tym,
co prezentowane jest co roku na WWDC. Należy przede wszystkim zaznaczyć, że nie jest
to czas na premierę nowych rewolucyjnych
produktów dla użytkowników, a zestawów narzędzi właśnie dla programistów. Pokazane
w tym roku zapowiedzi nowych produktów
w mojej opinii są tylko próbą zaspokojenia
wszystkich oczekiwań, które przez ostatnie
lata stały się bardzo wygórowane. Należy liczyć się jednak z tym, że każdy szybki rozwój
potrzebuje stabilizacji i to właśnie może być
ten okres.

Na początku kwietnia został
ogłoszony konkurs, w którym
młodzi ludzie będący jeszcze
na etapie edukacji mogli
wygrać bilet na WWDC. [...]
Od rana odświeżałem
skrzynkę pocztową, oczekując
na wiadomość z informacją
o wynikach konkursu. Około
godziny 17 pojawił się mail
z charakterystycznym tytułem,
który od razu przyniósł
uśmiech na twarzy.
Pamiętam moment, kiedy Apple szumnie
zapowiedziało iOS 3.2, który miał być pierwszym systemem na iPada. To właśnie wtedy zainteresowałem się pisaniem aplikacji
na mobilne urządzenia tej firmy. Zakupiłem
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pierwszego Maca, uzbierałem na premierowego iPhone’a 3G, a potem spędziłem wiele
godzin, ucząc się dziwacznego Objective-C.
Przez następne lata rozwijałem swoją wiedzę,
szukając kolejnych możliwości, tworząc proste aplikacje i umieszczając je w App Store.
Po kilku latach nauki stworzyliśmy z kolegami pierwszy projekt, a od dwóch lat pracuję zdalnie nad różnymi zleceniami, żeby móc
ukończyć studia i równolegle inwestować
w swoją przyszłość. Te wszystkie doświadczenia, których zdobycie umożliwiło mi Apple,
doprowadziły mnie do momentu, w którym
mogłem przenieść się w samo centrum wydarzeń.
Na początku kwietnia został ogłoszony konkurs, w którym młodzi ludzie będący jeszcze na etapie edukacji mogli wygrać bilet
na WWDC. Stypendia na konferencje deweloperskie są już rozdawane przez Apple od kilku lat, jednak nie wiedziałem o tym wcześniej. W tym roku postanowiłem spróbować
swojego szczęścia. Należało wykonać aplikację w Swift Playgrounds na dowolny temat.
Stworzyłem symulator obwodów elektrycznych, który przedstawiał w wirtualny sposób
działania układów zawierających diody, oporniki, przełączniki, kondensatory i inne elementy. Przepływ prądu, jak i jego natężenie
były zobrazowane poprzez poruszające się
kropki w obwodzie. Po tygodniu pracy niemal w ostatnich minutach przesłałem projekt
wraz z opisem oraz wszystkimi potrzebnymi
dokumentami. Po wszystkich procedurach
pozostało już tylko czekać.
Odpowiedź od Apple przyszła 3 tygodnie później. Firma kazała nam czekać do ostatnich
chwil przedstawionego wcześniej terminu
ogłoszenia wyników. Od rana odświeżałem
skrzynkę pocztową, oczekując na wiadomość
z informacją o wynikach konkursu. Około godziny 17 pojawił się mail z charakterystycznym tytułem, który od razu przyniósł uśmiech
na twarzy. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, gdyż to był pierwszy raz, kiedy poczu-
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łem się dostrzeżony przez ogromną firmę,
która sprzedaje swoje produkty na całym
świecie. Potem okazało się, że to wrażenie
pojawiało się dużo częściej, ale o wszystkim
opowiem po kolei. Zakupiłem bilety na lot
z Warszawy do Los Angeles, a następnie powrót z San Francisco, tak aby przed i po konferencji mieć pełne dwa dni na zwiedzanie
tych miast. Dodatkowo wypożyczyłem samochód, aby z Miasta Aniołów przejechać 700 kilometrów do San Jose, w którym odbywała się
konferencja. Po kilku dniach przygotowań pozostał tylko okres miesięcznego oczekiwania.

Początkowo nie wiedziałem za bardzo, czego mogę spodziewać się po konferencji. Zrobiłem listę problemów, które przez ostatnie
miesiące napotkałem podczas pracy programistycznej, stworzyłem przykładową aplikację do testowania nowości oraz wydrukowałem pierwsze moje wizytówki, tak aby zdobyć
jak najwięcej kontaktów. Będąc dobrze przygotowanym, wyruszyłem 1 czerwca w podróż,
której długo nie zapomnę.
Po 15 godzinach lotu wylądowałem w mieście,
które każdy z nas zna z wielu hollywoodzkich
produkcji. Los Angeles, tak nierealistyczne
do osiągnięcia jeszcze kilka lat temu, stało przede mną, zapraszając do zwiedzania.
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Pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy,
była otwartość miejscowych ludzi oraz samego gospodarza, u którego zamieszkałem
dzięki portalowi Airbnb. Po zakwaterowaniu
udałem się na spacer na plażę Long Beach.
Widoki niesamowite, ale jeszcze większe wrażenie robią ludzie zagadujący bez powodu.
Początkowo zakładasz, że chcą Ci coś zrobić
w myśl staropolskiego „Masz jakiś problem?”,
ale po chwili robi się to już tak naturalne,
że sam zacząłem rozmawiać z przypadkowymi ludźmi. Cały następny dzień spędziłem na zwiedzaniu Los Angeles, Beverly Hills
oraz Santa Monica. Piękne miejsca, wysokie
drapacze chmur oraz znane nam wszystkim
kadry z amerykańskich filmów robią wrażenie. Niestety muszę jednak stwierdzić,
że na dłuższą metę jest to męczące i jeden
dzień w amerykańskim mieście w zupełności wystarcza. Najwięcej czasu poświęca się
na dojazdy - przez cały dzień różnymi środkami komunikacji pokonałem około 80 km.
Trzeciego dnia wypożyczyłem samochód,
aby przejechać 700 km autostrad i dojechać do San Jose - miasta, w którym w tym
roku odbywało się WWDC. Początkowo aby przetestować nowe środowisko kierowców - jako pierwszy cel obrałem słynny napis
Hollywood. Kierowcy w USA są równie życzliwi
jak piesi do momentu, w którym nie spowalniasz ich nadmiernie. Wtedy pojawia się nerwówka i taki delikwent nie będzie szczędził
na Ciebie klaksonu. Po dojechaniu w jedno
z najbardziej niesamowitych miejsc czas było
ruszać w dalszą drogę. Wybrałem autostradę
101, aby zwiedzić wszystkie miejscowości świętych kobiet, które znajdowały się po drodze.
Następnie zupełnie przypadkowo zboczyłem
na trasę 154, która okazała się najlepszym
wyborem. Niesamowite krajobrazy oraz piękne widoki nie pozwoliły mi ani na chwilę skierować wzroku w inne miejsce. Nawet nie odczuwałem jedynie 4 godzin snu, które miałem
przed wyjazdem. Ogromne przestrzenie robią piorunujące wrażenie i każdy powinien
to przeżyć i zobaczyć na własne oczy.
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Po 8 godzinach z wieloma postojami dojechałem do San Jose. Miałem jeszcze 2 godziny
do oddania samochodu, odwiedziłem więc Infinity Loop, spacerując sobie dookoła budynku. Po wszystkim zwróciłem samochód i zakwaterowałem się w akademiku. W tym roku
stypendia przyznawane przez Apple były wyjątkowe, gdyż wraz z biletem na konferencję
uczestnik dostawał również zakwaterowanie w akademiku Stanowego Uniwersytetu
w San Jose. W niedzielę z samego rana
od braliśmy identyfikatory. Po otwarciu punktów odbioru równo o 9:00 zostaliśmy przywitani gromkimi brawami przez pracowników
w czerwonych koszulkach z napisem „Stuff”.
Karta z nadrukowanym imieniem oraz tytułem
„Scholarship” posiadała dodatkowo czerwony
pasek, dzięki czemu wyróżnialiśmy się w tłumie pozostałych developerów. Dodatkowo
każdy uczestnik dostał kurtkę Levis z nadrukowanym logo konferencji oraz zestaw przypinek z ikonami znajdującymi się w aplikacji
WWDC. Otrzymaliśmy również przypinki z flagą kraju pochodzenia, które potem świetnie
sprawdzały się podczas integracji. Następnie
po rejestracji udaliśmy się do sali koncertowej, w której odbyło się pierwsze spotkanie
tylko dla stypendystów - Apple Orientation.

Salę koncertową mogliśmy
opuścić tylko raz, ponieważ
na wyjściu dostawaliśmy
prezent w postaci
deweloperskiej wersji Apple
TV. Dla mnie akurat okazał
się on strzałem w dziesiątkę,
gdyż myślałem o zakupie tego
urządzenia do zarządzania
domową biblioteką.
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Zaprezentowano nam proces projektowania
Apple Pencil, który w świetny sposób pokazywał, że wymyślenie doskonałego wirtualnego ołówka nie polega tylko na pstryknięciu
palcami. Omawiane zostały również zalety
Swift Playgrounds oraz podejście do zdrowego trybu życia i wsparcie Apple Watch. Osoby,
które były już wcześniej na stypendium, zapewniały nas, że pojawi się również wzmianka o piciu wody. Oczywiście nie mylili się.
Pod koniec zostaliśmy poproszeni o wejście
na scenę w celu zrobienia sobie wspólnego
zdjęcia. Po pierwszych kilku dźwiękach migawki nagle, zupełnie znikąd, w środku tłumu pojawił się sam Tim Cook, wywołując tym
sposobem ogromną euforię wśród młodych.
Po zakończeniu zdjęć wszyscy parli w jego
kierunku, chcąc zrobić sobie klasyczną selfie
z dyrektorem Apple. Mi ostatecznie udało się
zdobyć podpis na badżu, który - wykonany
permanentnym flamastrem - niestety okazał
się nie tak permanentny, co - jak się potem
okazało - stworzyło kolejną ciekawą historię
podczas tego wyjazdu.
Po zjedzeniu lunchu oraz przekąsek mogliśmy
pierwszy raz porozmawiać z inżynierami Apple,
którzy przybyli specjalnie dla nas. Był to dobry moment na podpytanie się, jak korzystać
z laboratoriów, które - jak się potem przekonałem - są najważniejszą częścią całego
WWDC. Salę koncertową mogliśmy opuścić
tylko raz, ponieważ na wyjściu dostawaliśmy prezent w postaci deweloperskiej wersji
Apple TV. Dla mnie akurat okazał się on strzałem w dziesiątkę, gdyż myślałem o zakupie
tego urządzenia do zarządzania domową
biblioteką. Teraz postanowiłem, że wypuszczę choć jedną aplikację na to urządzenie,
gdyż chcę zrewanżować się za ten upominek
w stosowny sposób. Ta konferencja idealnie
pokazuje właśnie tę synergię, gdzie firma
bezpośrednio współpracuje z milionami programistów z całego świata.
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Nadszedł poniedziałek, już o 7 rano duża grupa wybrała się pod Centrum Konferencyjne
McEnery. Ponad 5 tysięcy osób oczekiwało
w ogromnej kolejce, aby wejść na ten najbardziej wyczekiwany coroczny event. Ponownie
otwarcie drzwi budynku poprzedziły ogromne brawa i niesamowita radość ze strony
pracowników. Ostatecznie grupa stypendystów już na samym wejściu była wyłapywana
przez obsługę, aby przekierować nas w odpowiednie miejsca. Mieliśmy mieć zapewnione
specjalne siedzenia na przodzie sali. Po 2 godzinach oczekiwania weszliśmy na ogromną
salę. Okazało się jednak, że miejsca wyznaczone dla nas wcale nie były tak idealnie blisko,
jak tego chciałem, dlatego szybko odłączyłem
się od grupy, żeby z jak najlepszego miejsca
relacjonować dla MyApple wszystkie nowości.
Zająłem miejsce naprzeciw sceny, jak najbliżej się dało. Keynote przebiegał tak jak każdy inny, jednak emocje, które pojawiały się
na sali, tworzyły niesamowity klimat i poczucie uczestniczenia w działaniach samej firmy.
Konferencja dobiegła końca i wszyscy zaczęli
opuszczać salę.
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Po chwili pojawił się mały niedosyt, gdyż chyba oczekiwałem jakiegoś „łał”, zgodnie z teorią, że „zawsze musi być »łał«”, jednak okazało
się, że prawdziwe „łał” miało jeszcze nadejść.
Następnym panelem, który nigdy nie był przeze mnie tak doceniany w momencie oglądania nagrań z WWDC, był State of The Union.
To właśnie na nim zaprezentowano najważniejsze nowości, czyli zupełnie na nowo napisany Xcode 9 oraz Swift 4 z wieloma niesamowitymi ułatwieniami. Zrozumiałem wtedy,
po co jest ta cała konferencja. Programiści
dostali jeszcze lepsze, odświeżone i szybsze narzędzia, które pozwolą na sprawniejsze i łatwiejsze tworzenie aplikacji. WWDC
jest konferencją skierowaną tylko i wyłącznie
do developerów. Gdy zrozumiałem ten fakt,
przestałem czuć zawód i poczułem radość,
że czeka mnie niesamowity tydzień z sesjami
dotyczącymi zaprezentowanych nowości.
Kolejny dzień rozpoczął się od spotkania
z Michelle Obamą. Skromna, niesamowicie
mądra, była pierwsza dama najpotężniejszego kraju na świecie rozmawiała o swoich
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życiowych doświadczeniach. Po tym wystąpieniu zaczął się maraton sesji oraz laboratoriów. Sesje to około godzinne prezentacje, gdzie wszystkie nowości przedstawiane
są w nieco dokładniejszy sposób. Ja osobiście wybierałem te, które mogły wzbogacić
moje doświadczenie, a więc prócz obowiązkowych prezentacji o CoreML oraz ARKit udałem
się na wiele innych związanych z bezpieczeństwem, nowościami w Swift 4 oraz poświęconych UI. Zależało mi bardziej na wzbogaceniu
mojej wiedzy niż na zobaczeniu funkcji takich
jak drag’n’drop, których działania i tak będzie trzeba nauczyć się w praktyce na bazie swoich aplikacji. Laboratoria okazały się,
tak jak już wcześniej wspomniałem, najważniejszym punktem całej konferencji, gdyż właśnie tam mogliśmy porozmawiać z twórcami
bibliotek i oprogramowania, na którym pracujemy, tworząc aplikacje. Przyznam szczerze,
że wiedza tych ludzi jest imponująca.

World Wide Developer
Conference to
nie tylko prezentacja
i poznawanie nowych
narzędzi deweloperskich,
ale również wiele
dodatkowych wydarzeń
orazimprez zwanych „Parties”,
które towarzyszą całemu
wydarzeniu. Codziennie
różne firmy zapraszały
na dodatkowe wydarzenia
oraz koncerty, które miały
charakter typowo płynnej
integracji.
10

Moje problemy - nad którymi głowili się często dużo bardziej doświadczeni programiści
niż ja - rozwiązywali w dosłownie kilka minut.
Dodatkowo wypytałem o wiele wątpliwości,
które posiadałem w związku z językiem Swift.
Podsumowując, wyniesiona z laboratoriów
wiedza była tak duża, że bez wątpienia zyskałem więcej niż analizowanie kodu we własnym zakresie. Dodatkowo można śmiało
powiedzieć, że kontakt z innymi zawodowymi deweloperami przyniósł mi same korzyści
i znacząco wzbogacił.
Sesje oraz laboratoria odbywały się codziennie. Do wyboru było wiele tematów i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Od wtorku
do piątku spędzałem po 9-10 godzin, chłonąc tyle, ile mogłem. Każdego dnia od godziny 12 do 14 przewidziany był czas na lunch.
Były to pudełka z różnymi ciekawymi daniami do wyboru. Zawsze można było wybrać
spośród trzech. Napoje w postaci puszek
różnych znanych amerykańskich napojów
były dostępne niemal zawsze. Dodatkowo
na korytarzach można było znaleźć lodówki
wypełnione zdrowymi sokami. Apple zapewniało również śniadania w postaci słodkich
bułeczek oraz różnych ciasteczek. Po dwóch
dniach niestety nie potrafiłem przestawić
się na takie ilości cukru rano, więc nauczony doświadczeniem brałem o jedno pudełko z lunchem więcej na następny poranek.
Popołudniami pojawiały się różnego rodzaju przekąski. Smakowo wszystko bardzo się
broniło. Trzeba przyznać, że Apple zadbało
o ciekawe i zróżnicowane menu oraz bardzo
zdrowe, odbiegające od stereotypowego kalorycznego pożywienia znanego zza oceanu.
Niestety brakowało nieco ciepłych posiłków,
jednak zdaję sobie sprawę z problemów logistycznych, jakie wynikają z zaserwowania
prawie 6 tysięcy ciepłych obiadów na małym
terenie. Każdy jednak wychodził najedzony
i szczęśliwy.
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World Wide Developer Conference to nie tylko prezentacja i poznawanie nowych narzędzi
deweloperskich, ale również wiele dodatkowych wydarzeń oraz imprez zwanych „Parties”,
które towarzyszą całemu wydarzeniu. Codziennie różne firmy zapraszały na dodatkowe wydarzenia oraz koncerty, które miały
charakter typowo płynnej integracji. Oczywiście w pełni mogły korzystać jedynie osoby,
które ukończyły 21 rok życia, gdyż zgodnie
z prawem federalnym od tego wieku można
spożywać alkohol w Ameryce. Tutaj trzeba
pochwalić sponsorów, gdyż trzeba przyznać,
że nie można było narzekać na nudę, a różnego rodzaju trunki były właściwie nielimitowane.

Pod koniec imprezy
zagraliśmy w kilkadziesiąt
osób w typową amerykańską
grę, polegającą na wypiciu
piwa i obróceniu o 180 stopni
kubeczka postawionego
na krańcu stołu do góry
dnem. Gra po chwili rozrosła
się do kilku stolików
i każdy po kolei starał się
wypełnić swoje zadanie
W porach obiadowych odbywały się tak zwane „Lunch sessions”, czyli wystąpienia często znanych oraz wpływowych i mądrych
osób. Tematem był przeważnie rozwój osobisty. Wielkim tegorocznym hitem okazały się
przypinki, które początkowo były rozdawane
podczas rejestracji przed oficjalnym rozpoczęciem. Każdy uczestnik dostawał 6 przypinek z losowej puli 9. Jak się potem okazało,
nie były to jedyne ikonki, jakie można było
otrzymać. Codziennie gdzieś na terenie cen-
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trum konferencyjnego pracownicy Apple
w różny zabawny sposób rozdawali kolejne
przypinki z nowymi wizerunkami. Często trzeba było być w odpowiednim miejscu i o odpowiednim czasie, aby nic nie przegapić,
gdyż przypinki rozchodziły się niemal od razu.
Robiły one taką furorę, że często stawały się
ważniejsze niż same sesje. Początkowo były
one rozdawane dość swobodnie, ale wraz
ze wzrostem zainteresowania Apple Stuff kręcił się niepozornie po salach, udając dilerów
przypinek. Rodziły się z tego przezabawne historie, o których można by opowiadać cały
dzień. Niejednokrotnie walka była tak zacięta,
że trzeba było wykazać się inwencją twórczą,
aby dopiąć swego. Ja osobiście postanowiłem zebrać wszystkie przypinki. Ich graficzne
wersje w postaci naklejek zostały dołączone
do aplikacji WWDC, więc wiedziałem, czego mam szukać.
Po zebraniu prawie wszystkich pozostały
mi trzy, które losowo znajdowały się w terenie. Były to: emotikonka kciuka, pierścienie
aktywności i uśmiechnięty Mac - najbardziej
pożądany. Ostatniego dnia, będąc już mocno zdeterminowanym, aby mieć je wszystkie, zacząłem krążyć, trzymając w górze iPada
z wyświetlonymi obrazkami trzech brakujących przypinek. Zainteresowanie moją osobą stało się tak duże, że ludzie zaczęli robić
sobie ze mną zdjęcia. Pojawiłem się nawet
kilka razy na Twitterze. Pierwsze dwie przypinki zdobyłem dość szybko, wyzwaniem okazał się klasyczny Mac. Po godzinie szukania
i opuszczeniu jednej sesji udało mi się - młoda para z Ameryki wymieniła się za trzy inne
przypinki, które posiadałem w nadmiarze.
Gdy pracownicy Apple zobaczyli moje zaangażowanie, sami mi pomagali, a w momencie
osiągnięcia celu zaczęli mi gratulować, robić
zdjęcia, a ostatecznie nagrodzili oklaskami.
Przez chwilę byłem celebrytą, co udowadnia, że magia tej firmy działa na wielu płaszczyznach i umożliwia poczucie wyjątkowości
każdej osobie, która się zaangażuje.
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Ostatnim dużym wydarzeniem była czwartkowa impreza Bash, która - zorganizowana
przez Apple - podsumowała cały tydzień zmagań. To wydarzenie można porównać do tych
wszystkich imprez z hollywoodzkich filmów,
które oglądamy wieczorami w domach. Mnóstwo zabaw oraz mini gier w połączeniu z niemal nielimitowanym alkoholem dawały niesamowitą frajdę. Oczywiście nie można tego
postrzegać przez pryzmat naszych stereotypowych imprez, gdyż tam ludzie pili dla przyjemności, a nie po to, żeby się upić.
Punktem kulminacyjnym imprezy był koncert
zespołu Fall Out Boy, który ożywił wszystkich.
Rozmawiając potem ze znajomymi Polakami, ponownie stwierdziliśmy, że naprawdę
czuć cały wkład i zaangażowanie Apple w to,
abyśmy my deweloperzy wrócili do domu
z najlepszymi wspomnieniami. Pod koniec
imprezy zagraliśmy w kilkadziesiąt osób w typową amerykańską grę, polegającą na wypiciu piwa i obróceniu o 180 stopni kubeczka
postawionego na krańcu stołu do góry dnem.
Gra po chwili rozrosła się do kilku stolików
i każdy po kolei starał się wypełnić swoje
zad nie, opróżniając szybko zawartość i przewracając odpowiednio opakowanie. Niesamowity klimat, jaki stworzyło oświetlenie składające się z setek lampek, oraz deszcz, który
zaczął po chwili padać, pozostaną na długo
w mojej pamięci. Wszyscy wyszliśmy naładowani pozytywną energią, aby przetrwać ostatni dzień.
Piątek był ostatnim dniem konferencji.
Na finalnej sesji zostaliśmy powitani przez
Apple Stuff brawami, co mimo ogromnego zmęczenia pozwoliło przetrwać ostatnie
godziny. Gdy sesja dobiegła końca, nagle
każdy zrozumiał, że to, co było tak długo wyczekiwane, zostało już przeżyte. Ostatnie pamiątkowe zdjęcia oraz pożegnania z nowo
poznanymi znajomymi zakończyły dzień.
Następnego dnia wczesnym rankiem wykwaterowałem się i pojechałem pociągiem
do San Francisco.
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Miasto Świętego Franciszka robi wrażenie
ze względu na swoje położenie. Już po opuszczeniu autobusu, który przywiózł mnie ze stacji, musiałem pokonać ogromne wzniesienia. Niestety prawdopodobnie przez duże
zmęczenie oraz deszczową czwartkową
noc do San Francisco dojechałem chory,
co nie ułatwiało poruszania się po mieście.
Po zakwaterowaniu i krótkiej drzemce postanowiłem udać się na miasto. Niesamowite
wrażenie robią wysokościowce, które znajdują
się w śródmieściu. Ich natłok aż zadziwia. Jako
fan wysokich wież byłem pod wielkim wrażeniem. Niestety cały urok miasta zakłócany
był przez dużą ilość bezdomnych oraz wiele
śmieci walających się w bezładzie po ulicach.
Wszystkie najważniejsze punkty ponownie
udało się mi zwiedzić w jeden dzień.
Na ostatni poranek pozostawiłem wizytę
na moście Golden Gate. Miasto jest niesamowite, jeśli chodzi o ilość wzniesień i widoki,
jakie wyłaniają się zza wieżowców. Niewątpliwie trzeba zobaczyć to na własne oczy,
jednak ponownie mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że na zwiedzanie tych
obydwu miast, LA i SF, wystarczy przeznaczyć
maksymalnie dwa dni. Cały urok Ameryki
kryje się tak naprawdę poza miastem, cze-
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go dowodem była trasa na punkt widokowy, z którego mogłem podziwiać najbardziej
znany most na świecie. Z racji złego samopoczucia i lekkiej gorączki, ratowałem się
gorącymi herbatami zakupionymi w kawiarniach. Dzięki temu dotrwałem do dnia wylotu.
Moja podróż dobiegła końca tuż po „zdobyciu” mostu Golden Gate. Zmęczony po wielu
dniach ciężkiej pracy i wycieńczony chorobą
wsiadłem do samolotu, ostatni raz patrząc
przez okno na wspaniały i otwarty kraj, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki.

Nie ma rzeczy niemożliwych.
W większości przypadków
trzeba po prostu bardzo
mocno chcieć, aby osiągnąć
swój wymarzony cel.
Do jego realizacji
potrzebna jest ciężka praca,
bo nic nie przychodzi samo.
Podczas całej konferencji wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, która pozwala mi twierdzić, że nie jestem jednym z wielu klientów
ogromnej korporacji, a raczej kimś wyjątkowym, wybranym przez Apple tak jak inni młodzi uczestnicy Scholarship. Na samym początku wydarzył się wypadek, a mianowicie
mój iPad postanowił opuścić moje ręce i zbliżyć się nieco ku ziemi. Niestety efektem tych
zmagań grawitacyjnych okazała się pajęczyna na ekranie. Dodatkowo chwilę wcześniej
starł mi się autograf od samego Tima Cooka.
Te zdarzenia wywołały przypływ bezradności
i smutku. Nie myśląc za wiele, postanowiłem
napisać maila do CEO Apple z prośbą o autograf i z pytaniem, gdzie mogę naprawić swoje urządzenie. Odpowiedzi bezpośredniej nie
dostałem, jednak do Polski wróciłem z nowym tabletem. Nie wiem, na ile była to decyzja samego Pana Tima, natomiast troska
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o to, abym nie wracał z jakimikolwiek złymi
wspomnieniami, przerosła moje oczekiwania.
Wydaje mi się, że to najlepszy przykład wzorowego podejścia do jednostki jako do osoby, z którą się współpracuje, a nie jak do kogoś, kto ma zostawić jedynie firmie pieniądze
i do widzenia.
Wyjazd do Stanów Zjednoczonych już sam
w sobie stanowi ogromne przeżycie. Udział
w konferencji, którą od zawsze obserwowało
się podczas internetowych relacji, dodatkowo potęguje te doznania. WWDC udowadnia,
że Apple nie kończy się, a dopiero zaczyna
stabilne i długie egzystowanie wraz z milionami deweloperów, o których dba, zapewniając narzędzia oraz możliwość rozwoju. Owszem WWDC jest płatne, jednak każda firma
musi przede wszystkim liczyć swoje dochody
i straty w taki sposób, aby na tym zyskiwać.
Nie można tu nikogo za to winić, bo każdy,
kto powie, że Apple jest tak bogate, że mogłoby konferencję fundować, niech sam wrzuca
po 2 złote każdemu napotkanemu w potrzebie. Samo Scholarship pokazuje, że Apple
nie dba o pieniądze, a chce zgromadzić w jednym miejscu osoby, którym naprawdę zależy
na byciu w tym najważniejszym momencie.
Daje niesamowite możliwości samorozwoju
w zaledwie pięć dni.
Nie ma rzeczy niemożliwych. W większości
przypadków trzeba po prostu bardzo mocno chcieć, aby osiągnąć swój wymarzony
cel. Do jego realizacji potrzebna jest ciężka
praca, bo nic nie przychodzi samo. Jednak
kiedy mamy ku temu chęci i narzędzia, sukces na pewno nadejdzie. Apple daje deweloperom te narzędzia i pozwala się rozwijać.
Daje coś, aby otrzymać później zwrot, jednak
- co najważniejsze - inwestuje w młode pokolenia, które w przyszłości mogą osiągnąć sukces. Będąc wybranym spośród setek, wiem,
że jestem na najlepszej drodze do samorealizacji oraz spełnienia, i za to poczucie serdecznie tej firmie dziękuje.
Ilustracja: Strona tytułowa - Apple
Reszta zdjęć - Archiwum autora
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„Bo to, co nas podnieca,
to się nazywa kasa”
Max Pijanowski



Być może trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku firma Apple stała na krawędzi upadku. Choć obecna
sytuacja finansowa kalifornijskiego producenta jest bardzo dobra - wszakże
Apple to jedna z najcenniejszych marek na świecie - to mimo wszystko powinien on uważać. Historia lubi się powtarzać, a działania firmy w ostatnich
latach bardzo przypominają te, które doprowadziły do wspomnianego stanu
sprzed przeszło 20 lat.
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Pierwsze decyzje Steve’a
Jobsa po powrocie do Apple?
Przede wszystkim postanowił
on znacznie ograniczyć liczbę
oferowanych produktów.
Skupiono się na maksymalnej
redukcji ilości modeli
komputerów wypuszczanych
na rynek. Inne urządzenia
i projekty trafiły do kosza.
Efekt? Apple A.D. 2017.
Tak, Jobs odszedł w 2011 roku
i nie wróci, jednak efekty
jego pracy widzimy do dzisiaj.
Przygotował on firmę,
jak umiał najlepiej.
Początkowa sytuacja Apple po opuszczeniu
jego szeregów przez Steve’a Jobsa w 1985 roku
przedstawiała się nie najgorzej, jednak zmieniło się to diametralnie w ciągu kilku kolejnych lat. Szereg błędnych decyzji doprowadził
w końcu w 1997 roku do najniższego poziomu
wartości akcji firmy od 12 lat. Jak stwierdził
Steve Jobs, cały zarząd Apple był w tamtym
okresie bardziej zainteresowany wyciągnięciem jak największych ilości pieniędzy z istniejących produktów niż tworzeniem nowych.
Działalność firmy Apple opierała się prawie wyłącznie na produkcji komputerów,
co zresztą było zgodne z jej ówczesną nazwą
- Apple Computer Inc., jednakże ilość modeli
wprowadzanych przez nią na rynek była niezwykle duża. Tak naprawdę Jobs przesadził
z brakiem nowych produktów w portfolio firmy, gdyż należy pamiętać, iż podczas jego absencji Apple zaprezentowało chociażby elek-
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troniczny notatnik Newton czy cyfrowy aparat
QuickTake. Ponadto w ofercie producenta
znajdowały się drukarki, skanery, a nawet
konsola gier wideo - Apple Bandai Pippin.
Pierwsze decyzje Steve’a Jobsa po powrocie do Apple? Przede wszystkim postanowił
on znacznie ograniczyć liczbę oferowanych
produktów. Skupiono się na maksymalnej redukcji ilości modeli komputerów wypuszczanych na rynek. Inne urządzenia i projekty trafiły do kosza. Efekt? Apple A.D. 2017. Tak, Jobs
odszedł w 2011 roku i nie wróci, jednak efekty jego pracy widzimy do dzisiaj. Przygotował on firmę, jak umiał najlepiej. To Jobs
wybrał jej kierownictwo oraz swojego następcę na stanowisku dyrektora generalnego. To właśnie m.in. Tim Cook i Jonathan Ive
byli twórcami wielkiego sukcesu, jaki Apple
osiągnęło w latach 1997-2011. Patrząc na aktualną sytuację finansową firmy, możemy odnieść wrażenie, że w dalszym ciągu doskonale wywiązują się z powierzonego im zadania.
Apple to jednak nie tylko pieniądze, gdyż jak
powiedział Jobs: „Bycie najbogatszym człowiekiem na cmentarzu mnie nie interesuje.
Kłaść się do łóżka w nocy z myślą, że stworzyliśmy coś wspaniałego... to się dla mnie liczy”.
Apple chyba o tym zapomniało.
Pomimo iż coroczna konferencja WWDC
skupia się przede wszystkim na zmianach
w systemach operacyjnych dla urządzeń
Apple, to zdarza się, że na otwierającym ją
Keynote prezentowane są również nowe produkty. Tak stało się chociażby w tym roku.
Kalifornijski producent pokazał m.in. nowy
model komputera iMac oznaczony symbolem Pro, 10,5-calowego iPada Pro i głośnik
HomePod oraz odświeżył specyfikacje swoich
laptopów i 12,9-calowego tabletu. Co ciekawe, o żadnym z nowych urządzeń nie opowiedział w swój charakterystyczny sposób
Jonathan Ive. Zresztą, czy jest tu o czym opowiadać? Jaki iMac Pro jest, każdy widzi. Dobrze, że taki komputer się pojawił, jednak
nie jest on dla każdego, czy to pod wzglę-
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dem korzyści, czy jego ceny. Nowa przekątna tabletu? Świetnie, ma to swoje plusy.
Plusy zwykłe, normalne, nie plusy magiczne à la Apple. Głośnik z wirtualnym asystentem? Tak, ma już to Google, ma już to Amazon,
ma i Apple. Jakieś innowacje w jego budowie?
Nic poza tym, czego nie widzieliśmy już u konkurencji. Mam wrażenie, że myślą przewodnią
jego twórców było zdanie - „I tak kupią”. Najważniejsze, aby kasa się zgadzała.

Steve Jobs, wracając
do Apple, zredukował
portfolio firmy. Później
pojawiło się wiele
nowych produktów,
jednak charakteryzowały
się one pewną spójnością.
Kilka modeli iPoda,
kilka modeli komputerów,
Apple TV, jeden iPhone,
jeden iPad. A dzisiaj?
Przestarzałe, ale nadal
pozostające w ofercie iPody,
kilka modeli odświeżanych
i nieodświeżanych
komputerów, trzy modele
iPhone’a - wkrótce być może
nawet cztery, cztery modele
iPada, Apple TV, kilka modeli
zegarka Apple Watch, a teraz
jeszcze głośnik HomePod.
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Steve Jobs, wracając do Apple, zredukował
portfolio firmy. Później pojawiło się wiele nowych produktów, jednak charakteryzowały
się one pewną spójnością. Kilka modeli iPoda, kilka modeli komputerów, Apple TV, jeden
iPhone, jeden iPad. A dzisiaj? Przestarzałe,
ale nadal pozostające w ofercie iPody, kilka modeli odświeżanych i nieodświeżanych
komputerów, trzy modele iPhone’a - wkrótce
być może nawet cztery, cztery modele iPada,
Apple TV, kilka modeli zegarka Apple Watch,
a teraz jeszcze głośnik HomePod. Nie można także zapominać o akcesoriach - paskach
do zegarka, futerałach dla urządzeń, słuchawkach AirPods, urządzeniach audio firmy Beats, rysiku Apple Pencil, klawiaturach,
myszkach, adapterach, przewodach, serwisie
muzycznym, pozostałych usługach etc.
Firma się rozwija, to dobrze, ale jednak
czy jest to rozwój w dobrym kierunku? Apple
za czasów Steve’a Jobsa było ciekawe, innowacyjne, inne, dla wielu nawet magiczne. Teraz staje się zwykłe, przewidywalne, normalne. Tak jak wspomniałem na początku, Jobs
upatrywał przyczyn kłopotów Apple w latach
dziewięćdziesiątych w chęci wyciągnięcia
przez zarząd firmy jak największej ilości pieniędzy z istniejących produktów. Choć obecnie producent nie ma się czym martwić, to życzę Apple wszystkiego dobrego na przyszłość,
gdyż nie wyciągnęło chyba lekcji z przeszłości.
A Steve Jobs już nie wróci.

Ilustracja: Archiwum Redakcji
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Najważniejsze dni w roku
wg Apple Fan Oldboya
Jaromir Kopp



Jeszcze nie ucichły echa wystąpienia otwierającego tegoroczną „Światową
Konferencję Deweloperów Apple”, gdy piszę ten tekst. Według wielu opinii
(w tym mojej) była to jedna z najbardziej udanych konferencji ostatnich lat.
A jak bywało dawniej?
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Pierwszą internetową
transmisją wystąpienia
rozpoczynającego
targi, którą pamiętam,
była ta otwierająca
Macworld Expo z 9 stycznia
2001 roku. Miałem wtedy
- za sprawą pierwszego
prywatnego dostawcy
usług telekomunikacyjnych,
Telefonii Dialog - bardzo
przyzwoity „internet”.
Łączyłem się ze światem
za pomocą ISDN
o przepustowości 64128 Kb/s. Niestety było
to za mało, aby oglądać
transmisję wideo.
Za mojej „komputerowej” młodości najlepszym źródłem informacji była giełda komputerowa i czasopisma jak np. „Bajtek”.
Działo się to w erze przedinternetowej. Niestety w ten sposób niewiele dawało się dowiedzieć o sprzęcie Apple, który na giełdach
był praktycznie nieobecny, a w prasie pojawiał się sporadycznie. Dotąd pamiętam artykuł w „Bajtku” opisujący Macintosha SE 30.
Nie potrafiłem wtedy pojąć zachwytów
nad 32-bitowym QuickDraw obsługującym
kolorową grafikę w komputerze wyposażonym w monitor czarno–biały bez odcieni
szarości. Jedynie opis układu dźwiękowego
operującego 8-bitowymi próbkami dźwięku
robił na mnie wrażenie.
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Sytuacja się zmieniła, gdy firma, w której pracowałem, została sprzedawcą sprzętu Apple.
Dostawaliśmy materiały szkoleniowe i informacyjne od wyłącznego dystrybutora Apple
w Polsce, firmy SAD Sp. z o.o. Apple IMC. Do tego
doszły spotkania dla resellerów organizowane przez tę firmę. Nadal przechowuję kilka
egzemplarzy książeczek dla sprzedawców
„Apple Facts” z 1994 i 1995 roku oraz ARPLE
(Apple Reference, Performance, and Learning
Expert) wydawanych już na płytach CD. Wiele
w dostępie do wszelkich „newsów” zmieniło
się w drugiej połowie lat 90. zeszłego wieku,
głównie za sprawą internetu.
Najważniejszym wydarzeniem (subiektywnie)
było Macworld/iWorld Expo, czyli coroczne
targi, na których producenci osprzętu i oprogramowania dla urządzeń Apple pokazywali swoje produkty. Od 1997 roku konferencję
otwierającą wydarzenie prowadził Steve Jobs,
jednak nadal wieści z tych imprez docierały
do nas z opóźnieniem, przez pośredników.
Pierwszą internetową transmisją wystąpienia rozpoczynającego targi, którą pamiętam,
była ta otwierająca Macworld Expo z 9 stycznia 2001 roku. Miałem wtedy - za sprawą
pierwszego prywatnego dostawcy usług telekomunikacyjnych, Telefonii Dialog - bardzo



Archiwum

Choć wspomniane
we wstępie konferencje
deweloperów WWDC
odbywają się regularnie
od 1988 roku, to większego
znaczenia dla „szeregowego”
użytkownika Apple
nabrały dopiero
po rezygnacji tej firmy
z udziału w Macworld
Expo, które bez Apple
nie przetrwało zbyt długo.
Obecnie WWDC jest
jedynym wydarzeniem
o przewidywalnym terminie.
przyzwoity „internet”. Łączyłem się ze światem
za pomocą ISDN o przepustowości 64-128 Kb/s.
Niestety było to za mało, aby oglądać transmisję wideo. Musiałem się zadowolić samym
dźwiękiem. Streaming odbierało się za pomocą aplikacji QuickTime Player. Bardzo wysilając moją kiepską znajomość angielskiego,
usiłowałem wychwycić co ciekawsze wiadomości. Wspierali mnie w tym członkowie
działającej do dziś mailowej listy dyskusyjnej
„Szarlotka”, komentujący „na bieżąco” wieści
z wystąpienia. Dotąd pamiętam chyba pierwszy raz słyszaną przeze mnie niezapomnianą frazę Jobsa „ONE MORE THING”. Zapowiadała ona słynnego PowerBook G4 Titanium.
Wszystkie szczegóły jego specyfikacji zachwycały, choć również wywoływały kontrowersje.
Zastosowany materiał, nowy (w komputerach
przenośnych) procesor PowerPC G4, panoramiczny ekran chyba pierwszy raz zastosowany na masową skalę. Z uchem przyklejonym
do głośnika w moim PowerBook G3 Pismo
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słuchałem tych wieści z wypiekami na twarzy.
Jak czas pokazał, nie wszystkie rozwiązania
w „Tytanikach” się sprawdziły. Jedną z największych bolączek była odchodząca farba
z brzegów obudowy, a także zacinające się
zawiasy łączące ekran.
Kolejne wystąpienie, które bardzo utkwiło mi w pamięci, odbyło się 10 lat temu.
Była to prezentacja pierwszego iPhone’a,
którą wielu z was może pamiętać.
Nic nie trwa wiecznie. Czasy Macworld Expo
dobiegły końca w 2009 roku. Była to ostatnia impreza, w której Apple brało bezpośredni udział. Początek roku (pierwsze tygodnie stycznia), kiedy to odbywały się targi,
nie był najszczęśliwszym momentem na prezentację nowych produktów. Oczekiwanie
klientów na nowości nie miało zbyt dobrego
wpływu na sprzedaż produktów Apple w okresie świątecznym. Firma wolała samodzielnie
wyznaczać terminy, kiedy i gdzie będzie prezentować nowości i zapowiedzi.
Choć wspomniane we wstępie konferencje
deweloperów WWDC odbywają się regularnie od 1988 roku, to większego znaczenia
dla „szeregowego” użytkownika Apple nabrały dopiero po rezygnacji tej firmy z udziału
w Macworld Expo, które bez Apple nie przetrwało zbyt długo. Obecnie WWDC jest jedynym wydarzeniem o przewidywalnym terminie. Inne konferencje, choć spodziewamy się
ich wiosną i jesienią, nie mają „pewnych” dat.
Po tegorocznym WWDC mam nadzieję na jeszcze przynajmniej jedno „święto” fanów Apple,
a do tego czasu emocje zapewni mi testowanie kolejnych bet nadchodzących systemów,
które to zapowiadają się bardzo interesująco.
Zwłaszcza użytkownicy iPadów będą zadowoleni, a na komputerach z nowym macOS
i systemem plików APFS użytkownikom przybędzie wolnego miejsca.
Ilustracja: Archiwum Autora
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Czarny to nowy srebrny,
czyli kilka myśli po konferencji WWDC’17


Daniel Światły

Jak to było? Nikt tyle nie da, ile Apple obieca? Jakoś tak. I nie dotyczyło Apple.
Niestety, to powiedzonko jak ulał pasuje do ery postjobsowej w tej firmie.
I pewnie marudzę, jak zwykle zresztą. A być może powinienem ugryźć się
w język, bo była to pierwsza konferencja od lat – dla mnie od słynnego
„Can’t innovate anymore, my ass” Phila Schillera w 2013 roku – podczas
której nie wiało nudą jak w trzeciej serii Twin Peaks… Niemniej, gdy się
tak uważnie przyjrzeć sprawie, najciekawsze z całej konferencji były obiecanki.

20



Obserwacje

Całkiem niedawno Phil
Schiller musiał przyznać,
że projekt Maca Pro
okazał się nieudany,
głównie ze względu
na niemożność zmiany
konfiguracji procesorów
graficznych i problemy
z odprowadzaniem ciepła.
Nie zwyczajowe obiecanki, co to będzie w kolejnych odsłonach systemów,
a obiecanki-cacanki, czyli kiedyś będzie cudownie, kiedyś będzie wspaniale, ale tego,
o czym mówimy, na razie nie ma wcale. Mhm.
Tak. Wygląda na powtórkę historii z pupą
Schillera. Wówczas była mowa o wyznaczeniu standardu na kolejną dekadę. A serca
do Pro wystarczyło na dwa lata. I nie myślę
tylko o Macu Pro – nawet obecne odświeżenie iMaców wydaje się być raczej kosmetyczną aktualizacją, w rodzaju tych, którymi
do tej pory firma się nie chwaliła, a po prostu podmieniała ofertę w swoim sklepie.
Złośliwy diabełek mi mówi, że i tym razem
by tak było, jednak jeszcze do niedawna
kultowa linia produktów firmy tak zarosła
mchem, że trzeba było na nią zwrócić uwagę dziennikarzy i blogerów. Ale to diabełek i w dodatku złośliwy. Jako przeciwwagę
do jego podszeptów można przecież powiedzieć, że iMac jest najlepiej sprzedającym się
komputerem stacjonarnym w ofercie firmy.
Trudno jednakże, by było inaczej. Mac mini
i Mac Pro to raczej sympatyczne ciekawostki. Co w przypadku tego drugiego raczej jest
smutne, zważywszy na przytup, z jakim anonsował go Phil Schiller. Słowa „smutne” użyłem z wahaniem – losy chybionych konstrukcji są z pewnością smutne dla konsumentów,
rozczarowujące dla wszystkich, którzy pokła-
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dali w nich nadzieję, ale także interesujące
i pouczające dla tych, którzy umieją z nich
wyciągnąć wnioski.
Dziś wiemy, że inżynierowie z Apple przestrzelili, realizując dążenie firmy do budowy
urządzeń coraz mniejszych, cichych i zintegrowanych, bo zaprojektowali chłodzenie
i obudowę stacji roboczej dla dwóch zespolonych układów graficznych o niewielkich rozmiarach. Liczyli na to, że powstaną
układy o podobnych walorach termicznych,
ale z większą wydajnością. Tak się nie stało
i całkiem niedawno Phil Schiller musiał przyznać, że projekt Maca Pro okazał się nieudany, głównie ze względu na niemożność zmiany
konfiguracji procesorów graficznych i problemy z odprowadzaniem ciepła.
Skoro o wyciąganiu wniosków mowa, zaanonsowany już iMac Pro i jeszcze nie zaanonsowany, ale szykowany Mac Pro każą myśleć,
że projektanci Apple dysponują nowymi
rozwiązaniami i pomysłami. Przede wszystkim zaś pokazują, że Apple szykuje narzędzia do budowy przestrzeni virtual reality
i augmented reality. Choć firma rejestruje
od dekady kolejne patenty z tego zakresu, zastanawia mnie, dlaczego – skoro wprost powiedziano, że iMac Pro ma służyć do kreacji
wirtualnej rzeczywistości – nie pokazano żadnego oprogramowania, które ma to umożliwić. Dość to dziwne, jak na firmę, która
rewolucjonizowała lub kreowała rynki właśnie poprzez dostarczenie kompleksowych
narzędzi – kombinacji sprzętu zespolonego z oprogramowaniem. Dość wspomnieć
iPoda i iTunes lub iPhone’a wraz z mobilnym Safari. Na dwoje więc babka wróżyła:
albo Apple ma coś w zanadrzu, ale czeka,
aż sprzęt urzeczywistni się na sklepowych półkach – i miałoby to sens, skoro nie ma w tej
chwili w ofercie Apple komputera wystarczająco mocnego, albo firma jednak nieubłaganie traci serce do tworzenia własnego oprogramowania innego niż systemy operacyjne
i tych kilka sprawdzonych rzeczy, które wytrzy-
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mały próbę czasu. Apple przyznało, że ignorowanie szeroko rozumianego rynku „pro”
nie było postępowaniem właściwym, mogło
za to być działaniem najzwyczajniej w świecie
rozsądnym.

Z dużą więc dawką rezerwy
przyjąłem zapowiedź iMaca
Pro – bez oprogramowania,
które wykorzysta jego moc,
a można Adobe chwalić
za wiele rzeczy, ale na pewno
nie za optymalizację
oprogramowania
w wersjach dla macOS
Każdy z komentatorów technologicznych
ma przynajmniej kilka przykładów na to,
że Apple odwróciło się od profesjonalistów
(naprawdę, można długo rozmawiać o tym,
jak szeroko rozumiane może być to określenie). A to ten nieszczęsny Mac Pro. A to porzucenie Aperture. A to zamiana Final Cut Studio
na Final Cut Pro X. Koniec listy zamknie pakiet iWork i iBooks Author. Mają to być dowody na cynizm firmy i jej pazerność, czyli skupienie się na przynoszącym stały zysk rynku
urządzeń mobilnych i sklepu z aplikacjami
dla nich.
A może nie jest to takie proste? Może
Apple nie miało innego wyjścia poza wygaszeniem tych projektów, które nie miały przed
sobą szans rozwoju?
Nawet w czasach swojej świetności (a to wiemy przecież, że dobrze było niegdyś, nie teraz),
oprogramowaniu Apple ciężko było konkurować z pakietem Adobe. W 2013 roku pudełkowe
edycje Master Collection zostały zastąpione
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subskrypcją Creative Cloud. Za stałą miesięczną opłatę profesjonalista (ach, zostanę
przy tym słowie, niech będzie) zyskał dostęp
do oprogramowania, pokrywającego zdecydowaną większość kreatywnych potrzeb, często aktualizowanego i poprawianego. Firma
Adobe zapewniła sobie tym krokiem przewidywalny model finansowy, który pociągnął
za sobą szereg konsekwencji – między innymi
taką, że ciężko jest z tym modelem konkurować (biorąc również pod uwagę ilość i jakość
oprogramowania otrzymywanego za stosunkowo niewielką opłatę). Chyba że przyjmie
się model podobny. To raczej jednak wykluczone, bo Apple nie jest firmą programistyczną, tylko skupia się na produkcji zestawów
sprzęt plus unikalne oprogramowanie – zupełnie inna para kaloszy. A nawet, gdy znajdziemy wśród potencjalnych konkurentów
w branży pro firmę, która skupia się na sprzęcie, a oprogramowanie dla zawodowców
to dla niej dodatek, będzie to na przykład
Blackmagic – producent różnego rodzaju
zabawek dla filmowców. I odkryjemy, że kawał oprogramowania tej firmy dostępny jest
za darmo. A w owej darmowej wersji pokrywa
zdecydowaną większość potrzeb aspirujących
członków tej grupy zawodowej.
Nie mogę też nie wspomnieć o jeszcze jednym
aspekcie sprawy. Nad wieloma projektami
pracuje się zdalnie. Nawet siedząc w sąsiednich pokojach. A usługi zdalne, współdzielenie, praca zespołowa nad projektem – to była
i jest pięta achillesowa rozwiązań dostarczanych przez Apple. Nawet nad iCloud wisi jakieś fatum. A jedna z poprzednich prezentacji,
kiedy firma chwaliła się, że pakiet iWork zyskał
nareszcie możliwość kooperacji nad dokumentami, wywołała moje zażenowanie. Trudno sobie wyobrazić, że nagle w przestrzeni
bardziej wymagającej Apple zaproponowałoby coś konkurencyjnego. Nie dziwi mnie,
że firma postanowiła pewne rzeczy odpuścić
i nie brnąć na siłę w coś, wokół czego nie była
w stanie wybudować oferty, której wymagania podyktował rynek.
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Z dużą więc dawką rezerwy przyjąłem zapowiedź iMaca Pro – bez oprogramowania, które wykorzysta jego moc, a można
Adobe chwalić za wiele rzeczy, ale na pewno nie za optymalizację oprogramowania
w wersjach dla macOS; to będzie znów egzotyczna ciekawostka, która niczego w obecnym stanie rzeczy nie zmieni. Ekran 5k, powiecie. Profesjonalny profil kolorów z szeroką
gamą i zgodnością z projektorami kinowymi. Racja. Na pewno wszystko, co Apple robi
wokół wyświetlaczy Retina, ma dużo sensu
i nieco łagodzi obraz „kryzysu w segmencie
pro”. Czyż jednak wyświetlacze Retina nie są
siłą napędową dla sprzedaży sprzętu Apple?
Wyobraźcie sobie MacBooki Pro lub iMaki
bez nich… Hmm…

Nowości w iOS 11
wydają się być długo
wyczekiwanym krokiem
w kierunku zwiększenia
produktywnego
wykorzystywania
iPadów, ale nie wiem,
czy nie ucierpi na tym
nie tyle wygoda, co prostota
użytkowania.
Skoro już o Retinach mowa, rozczarowuje
macOS High Sierra, bo unaocznia, że Apple,
myśląc o interfejsie, bierze pod uwagę jedynie urządzenia przenośne i nie ma pomysłu,
jak poradzić sobie z tak dużymi wyświetlaczami
o wysokiej rozdzielczości jak ten w iMacu 5k.
Okienka programów, nawet na ekranie ustawionym na wartości najbardziej optymalne,
a więc odpowiadające mniej więcej połowie
rozdzielczości Retiny 5k, uruchamiają się kuriozalnie małe, z absurdalnie małymi fonta-
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mi. Tryb pełnoekranowy zaś „straszy” białą
i niezagospodarowaną powierzchnią, a ściślej - jej przewagą nad kolumienkami z treścią. Jedynym wyjątkiem są przemyślane witryny responsywne lub okna programów…
dla profesjonalistów, gdzie cała dostępna
powierzchnia jest wykorzystana w sposób zarówno efektywny, jak i estetyczny.
Safari będzie mogło być domyślnie otwarte
w trybie Reader? Wspaniale. Idźcie do sklepu ze sprzętem Apple i zobaczcie, jak kuriozalnie to wygląda w trybie pełnoekranowym
i jak niedorzecznie w „normalnym” trybie.
Albo będzie Wam przeszkadzać otchłań bieli, albo inne okienka lub tła na pulpicie.
Dok z pstrokacizną ikon jak straszył przez lata,
tak dalej straszy. Tyle że teraz Apple wspaniałomyślnie przenosi go do iOS 11. Tam akurat
ma on więcej sensu, w macOS zaś jego wygląd
i możliwości przeterminowały się co najmniej
gdzieś w epoce Snow Leoparda lub niechaj
będzie, Mountain Liona.
O samym iOS 11 z pewnością przeczytacie
więcej u innych Autorów, ja napiszę tylko,
że nowości w nim wydają się być długo wyczekiwanym krokiem w kierunku zwiększenia produktywnego wykorzystywania iPadów,
ale nie wiem, czy nie ucierpi na tym nie tyle
wygoda, co prostota użytkowania.
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Tyle mojego marudzenia.

Ilustracja: Adrian Urbanek
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Konferencja Apple

nowości zaprezentowane na WWDC


Patryk Wikaliński

Byłem świadkiem wielu konferencji Apple. Tych bardziej przełomowych,
ale również prezentacji, które wnosiły o wiele mniej rewelacji produktowych. Tradycyjnie jak co roku Apple zorganizowało WWDC – 4-dniowe święto
programistów. Deweloperzy skupieni wokół Apple to ogromna społeczność,
bez której watchOS, tvOS, iOS oraz macOS nie byłyby tak rozwiniętym ekosystemem. Na kolejne edycje World Wide Developer Conference nadciągają tłumy pasjonatów z całego świata. To ludzie, którzy swoją kreatywnością ułatwiają nam użytkownikom codzienne funkcjonowanie. Do tej pory
firma skupiała się przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych. Jednak dnia 5 czerwca 2017 roku WWDC było przełomowe, dynamiczne, zupełnie inne... Historyczne.
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Zacznijmy od początku
Tegoroczne WWDC otworzył film, który został
utrzymany w zabawnym tonie. Apple przyzwyczaiło nas do naprawdę dobrego humoru.
Klip rozpoczyna się od sceny, w której jeden
z nowo przyjętych pracowników Apple pozbawił prądu serwerownię odpowiadającą
za działanie App Store. Zdarzenie doprowadziło do apokalipsy, zmuszając ludzi do życia w nieco tradycyjniejszy sposób. Przebieg
oglądanych scen wyraźnie pobudził i rozśmieszył zgromadzoną na widowni publiczność. Sentencja „Twórz aplikacje, świat zależy
od Ciebie” doskonale opisuje działania Apple.

WWDC jest konferencją
międzynarodową, w której
uczestniczy społeczność
aż z 75 krajów! Ciekawostką
jest fakt, że najmłodszy
programista na tegorocznym
Keynote - Yuma Sorianto,
który przybył z Australii ma 10 lat. W wieku 6 lat
zaczął swoją przygodę
z programowaniem, a dziś
w dorobku ma 5 aplikacji
dostępnych w App Store.
Firma dostarcza urządzenia oraz rozwiązania, które w połączeniu z kreatywnością zgromadzonej społeczności znacząco uprości
codzienne funkcjonowanie innym. Takiego
rozwinięcia terminu innowacyjności w pełni
oczekiwałem! Koniecznie musicie obejrzeć
wprowadzające wideo. Jest warte każdej sekundy, zresztą podobnie jak ponowne obej-
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rzenie całej konferencji. Po oficjalnym przywitaniu publiczności Tim Cook zdradził kilka
ciekawych szczegółów. Obecnie do programu
deweloperskiego Apple zapisało się 16 milionów programistów. Ta kolosalna społeczność
skupia ludzi w różnym wieku.
WWDC jest konferencją międzynarodową,
w której uczestniczy społeczność aż z 75 krajów! Ciekawostką jest fakt, że najmłodszy programista na tegorocznym Keynote
- Yuma Sorianto, który przybył z Australii ma 10 lat. W wieku 6 lat zaczął swoją przygodę z programowaniem, a dziś w dorobku ma 5 aplikacji dostępnych w App Store.
Jak widać programowanie jest dla wszystkich!
Nieważne, ile masz lat, ważna jest Twoja kreatywność, pomysł oraz chęci zmieniania świata razem z Apple – tak Tim Cook podsumował
dokonania młodego programisty.
Skala porównawcza przedstawia się jeszcze ciekawiej, gdy poszukamy najstarszego dewelopera biorącego udział w WWDC.
Masako Wakamiya to 82-latek z Japonii, który w poprzednim roku zgłosił swoją pierwszą aplikację do App Store. Imponujące!
WWDC to także niepowtarzalna szansa na zaczerpnięcie rad prosto u inżynierów Apple.
Podczas licznych sesji programiści są szkoleni z zakresu możliwości udostępnionego API.
Cenię ludzi z pasją. Właśnie o taką społeczność przez lata zabiegało kierownictwo Apple.
Tim Cook prędko przeszedł do anonsowania
6 głównych nowości, nad którymi firma pracowała przez ostatnie lata. Święto programistów czas zacząć!

Numer jeden: tvOS
Apple wyraźnie dąży do realizacji jasno
nakreślonego celu. Firma kładzie nacisk
na przemyślane dodawanie funkcjonalności i powstrzymuje się od wzbogacania systemu zbędnymi wodotryskami. Skrupulatnie
dba o współpracę z firmami, które oferują
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treści wideo na życzenie. Apple zgromadziło
w swojej nowej aplikacji TV materiały 50 partnerów. Treści są dostępne w jednym miejscu
z obsługą pełnej synchronizacji pomiędzy
urządzeniami. Dobrze jest usłyszeć informację o tym, że Amazon w ciągu tego roku udostępni swoją aplikację dla Apple TV. Bardzo
cenię sobie bezpośredni dostęp do programów bez konieczności używania AirPlay.

Apple Watch jest
najlepiej sprzedającym
się smart zegarkiem
na świecie. Tim Cook
podkreślił znaczenie
i użyteczność tego produktu,
przypominając, że to także
numer jeden w rankingu
satysfakcji klientów.
Amazon Prime Video jest usługą, która dosyć
niedawno zadebiutowała na polskim rynku
i zbiera całkiem pochlebne recenzje, przede
wszystkim z ust fanów motoryzacji za sprawą The Grand Tour. Tim Cook w szybkim podsumowaniu dodał, że więcej na temat nowej
wersji tvOS dowiemy się w późniejszym okresie tego roku. Pozostaje wyczekiwać jesieni,
by usłyszeć więcej informacji na ten temat.
Brak zaprezentowania na scenie nowości
tvOS jest pewnego rodzaju zaskoczeniem.
Być może firma poświęciła więcej uwagi
pracom nad iOS 11? Z drugiej strony może
to zwiastun całkiem nowego urządzenia, którego działanie będzie się opierało na świeżej
funkcjonalności niemożliwej dziś do pokazania? Jedno jest pewne, że z tvOS Timowi poszło bardzo szybko. Apetyt wyraźnie wzrósł.

26

Numer dwa: watchOS
Apple Watch jest najlepiej sprzedającym się
smart zegarkiem na świecie. Tim Cook podkreślił znaczenie i użyteczność tego produktu, przypominając, że to także numer jeden
w rankingu satysfakcji klientów. Od strony
konsumenta potwierdzam! Znalazłem miejsce
dla tego zegarka i uzupełniłem swoje workflow o przydatne funkcje. Możliwość szybkiego odpowiadania na wiadomości, sterowania
muzyką, podglądu powiadomień, odnotowywania treningu oraz doskonały motywator
do wysiłku – w wielu określeniach można
uwzględnić nazwę Apple Watch. Apple położyło duży nacisk na szybkie tempo rozwoju
watchOS.
Tegoroczna konferencja przyniosła nam informacje na temat czwartej edycji tego systemu operacyjnego. Na scenie pojawił się
doskonale znany z wcześniejszych prezentacji Kevin Lynch, który jest odpowiedzialny za Apple Watcha. Firma położyła nacisk
na możliwość zwiększonej personalizacji.
Nowa specjalna tarcza Siri automatycznie
grupuje w stos najważniejsze i jednocześnie
najbardziej przydatne informacje.
Przykładowo Siri potrafi dopasować konkretne zdarzenia do pory dnia, pokazuje przypomnienia czy nawet prezentuje wspomnienia w postaci zdjęć, kojarząc je z lokalizacją
lub datą wykonania. Usprawnienie polega
na nieustannym i dynamicznym aktualizowaniu informacji, tak aby użytkownik po podniesieniu ręki i spojrzeniu na tarczę zegarka
był zawsze na bieżąco.
Apple poświęciło dłuższą chwilę prezentacji nowych tarcz zegarka. Kolejną nowością
jest Kalejdoskop. To symetryczna tarcza,
która o każdej porze dnia przybiera inną kolorystykę. Apple, tworząc tego typu rozwiązanie,
pragnęło urozmaicić wygląd Apple Watcha.
Użytkownik będzie miał wpływ na zestaw



Obserwacje

barw, ponieważ spersonalizowany Kalejdoskop można utworzyć ze swojej ulubionej fotografii. Ponadto Apple ku uciesze młodszych
wiekiem użytkowników zaimplementowało
bohaterów z bajki Toy Story.

stanie się urządzaniem o wiele inteligentniejszym. Zegarek będzie analizował dane wykonanej aktywności z poprzedniego miesiąca,
by prawidłowo określić zakres podtrzymywania motywacji do treningu.

Rozmaitość i możliwość doboru odpowiednich tarcz z roku na rok się zwiększa. Wyjście naprzeciw użytkownikowi, który wymaga
od produktu szerszej personalizacji wyglądu,
jest priorytetowe. Kolejna zmiana, która dotknęła watchOS, dotyczy aktywności. Użytkownik otrzyma powiadomienia z informacją,
jeśli jest blisko ukończenia danego osiągnięcia. Zegarek zachęci konsumenta do utrzymywania wzmożonego ruchu.

Firma zdecydowała się na gruntowne przeprojektowanie aplikacji Trening. Widok wyboru
zestawu ćwiczeń zajmuje o wiele więcej przestrzeni. Trudno teraz o przypadkowy wybór.
Z poziomu właściwego ćwiczenia użytkownik
ma dostęp do szybkiego startu oraz do intensywnego
treningu
interwałowego,
który jest nowością. Apple zastosowało nowe,
precyzyjniejsze algorytmy, by dokładnie śledzić spalone kalorie podczas wymagających
treningów. Ponadto firma ulepszyła monitor
pływania, tak by zegarek automatycznie mierzył serie, odpoczynki, tempo oraz pozostałe parametry. Dane są osobno różnicowane
i kojarzone z konkretnym stylem pływackim.

Kolejnym znaczącym
usprawnieniem jest
możliwość kontrolowania
muzyki bezpośrednio
z aplikacji treningowej.
Apple Watch od teraz
automatycznie przechowuje
większą ilość utworów
na podstawie upodobań
użytkownika. Urządzenie
stale synchronizuje się
z iPhone’em, uaktualniając
playlisty przygotowane
przez Apple Music.
Nieustanna motywacja jest kluczowa
do utrzymywania dobrej formy, dlatego Apple
zaimplementowało funkcję wieczornego dopingu. Z końcem dnia użytkownik otrzyma informację, w jaki sposób może osiągnąć wyznaczony cel. Apple Watch, dzięki watchOS 4,
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Apple zadbało o wymianę informacji ze sprzętem dostępnym w salach treningowych. Odblokowanie modułu NFC jest dobrą informacją! Po zbliżeniu zegarka do urządzenia
treningowego nastąpi zdalna synchronizacja
danych parametrów. To świetna wiadomość
dla osób, które trenują z Apple Watchem
na siłowni. Niepełne lub błędnie odwzorowane dane będą tylko wspomnieniem.
Apple nareszcie umożliwiło szybkie przełączenie się pomiędzy ćwiczeniami. W chwili obecnej, gdy chcemy zmienić typ treningu, musimy
zakończyć uruchomiony i następnie wybrać
kolejny interesujący. Wraz z watchOS 4 podejmujący się ćwiczeń ma możliwość konstrukcji
spersonalizowanej sesji treningowej. Umożliwiono bezpośrednie przeskakiwanie pomiędzy wybranymi sesjami! Dla mnie to znaczące usprawnienie, które powinno być zawarte
już w pierwszej wersji systemu Apple Watcha.
Podczas sesji treningowej nie interesują mnie
przychodzące powiadomienia. Jestem skupiony wyłącznie na wykonaniu całości zało-
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żonego planu treningowego. Zatem ręcznie
uruchamiałem tryb „Nie przeszkadzać”. Dobra informacja! W watchOS 4 wraz ze startem
wybranego treningu Apple Watch automatycznie włącza ten tryb. Wydawać się może,
że to drobnostka, ale w mojej ocenie zdecydowanie potrzebna.
Kolejnym
znaczącym
usprawnieniem
jest możliwość kontrolowania muzyki bezpośrednio z aplikacji treningowej. Apple Watch
od teraz automatycznie przechowuje większą
ilość utworów na podstawie upodobań użytkownika. Urządzenie stale synchronizuje się
z iPhone’em, uaktualniając playlisty przygotowane przez Apple Music.

Innowacyjność macOS High
Sierra można określić w wielu
słowach: Safari, APFS, świeża
architektura przechowywania
danych czy pełne
wykorzystanie potencjału
procesorów graficznych.
Gruntowne zmiany, jakie
przewidziano dla tej edycji,
dotykają przestrzeni całego
systemu operacyjnego.
Wachlarz nowości zamykają: tryb latarki dostępny z centrum sterowania, ponownie
przeprojektowany dock, aplikacja News (niedostępna w Polsce), sugestie w programie
Mapy, możliwość zmiany wyglądu stosu ikon
na ekranie domowym, została też poprawiona
responsywność programów i wzrost ich szybkości działania w tle. Tradycyjnie deweloperzy
otrzymali cały zestaw zaktualizowanego API.
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Największą nowością zestawu udostępnionego programistom jest możliwość podłączania
za pośrednictwem Bluetooth innych czujników
w postaci glukometrów, inteligentnych rakiet
tenisowych czy desek surfingowych. Wszelkie
dane zgromadzone przez sensory są przechwytywane przez zegarek. Warto zauważyć,
że Apple zapewnia wsparcie nowej wersji systemu dla wszystkich dotychczasowych modeli Apple Watcha. Już teraz deweloperzy mogą
przetestować nowości watchOS 4 za sprawą
wersji beta. Wszyscy użytkownicy dostaną
możliwość zaktualizowania systemu tradycyjnie jesienią.

Numer trzy: macOS i komputery Mac
macOS Sierra był aktualizacją o znakomitej wartości. Po raz pierwszy użytkownicy na komputerach Apple mogli skorzystać
z Siri oraz Apple Pay, a system wzbogacono
dodatkowo o możliwość odblokowania urządzenia za pomocą Apple Watcha i uniwersalny schowek, opracowano też dobry sposób
optymalizacji pamięci masowej.
macOS High Sierra kontynuuje tradycję
usprawniania tych świetnych możliwości.
Apple włożyło bardzo dużo pracy, by zaimplementować znaczące rozwiązania, które przyśpieszą pracę na komputerach Mac, ale także uczynią ją o wiele bardziej niezawodną.
Zapowiedź macOS High Sierra, która została
świetnie wykonana przez niezastąpionego
Craiga Federighi, odpowiedzialnego za proces dewelopingu iOS oraz macOS, wywarła na mnie duże wrażenie. Nie jestem sobie
w stanie wyobrazić, jak dużą wiedzę trzeba posiadać i jak wiele pracy trzeba włożyć,
by uzyskać podobne efekty, jakie zostały
przedstawione podczas Keynote.
Innowacyjność macOS High Sierra można
określić w wielu słowach: Safari, APFS, świeża
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architektura przechowywania danych czy pełne wykorzystanie potencjału procesorów graficznych. Gruntowne zmiany, jakie przewidziano dla tej edycji, dotykają przestrzeni całego
systemu operacyjnego.

Apple pokusiło się też
o wzbogacenie aplikacji
Zdjęcia. Zmieniono sposób
przeglądania, porządkowania
oraz edycji fotografii.
Dodano nowy zestaw
narzędzi, który sprawi,
że edytowane kadry
nabiorą jeszcze większego
wyrazu. Ponadto firma
rozbudowała pasek boczny,
ułatwiając zarządzanie
plikami.
Najwięcej nowości wprowadzono pod maską
macOS. Przede wszystkim wprowadzono APFS,
czyli Apple File System. Tym samym zastąpiono
stary system plików, który gościł na komputerach Mac przez 30 lat. Być może nic konkretnego ta informacja nie mówi, ale to odpowiedź na szybko rozwijającą się pamięć flash,
której zastosowanie jest też polem szerokiej
innowacji. Nowe rozwiązanie znane z iOS 10.3
wykorzystuje architekturę 64-bitową.
Zabieg czyni komputery Mac o wiele bardziej
responsywnymi. System błyskawicznie wykonuje najbardziej typowe działania, takie
jak duplikowanie plików czy określanie rozmiarów zawartości folderów. Dla Apple bezpieczeństwo ma priorytetowe znaczenie,
dlatego firma zaprojektowała APFS, by me-
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chanizmy szyfrowania i wszelkie zabezpieczenia chroniły przed niespodziewaną awarią systemu, a wykonywanie kolejnych kopii
zapasowych było o wiele prostsze.
Ponadto Apple wprowadziło nowy standard
wideo – HEVC. Firma wdrożyła nowy standard
kompresji ze względu na większą popularność rozdzielczości 4K. HEVC potrafi przeprowadzić o 40% wyższą kompresję wideo
niż kodek H.264. Użytkownik dostanie do dyspozycji więcej przestrzeni dyskowej z racji
tego, że uzyskane pliki zajmują o wiele mniej
miejsca, nie tracąc przy tym na jakości.
Technologia Metal zmieniła zachowanie
procesora graficznego. Usprawnienie wbudowane w system operacyjny macOS Sierra
wykorzystuje pełną moc grafiki. Użytkownik
otrzymuje w zamian dobrą wydajność komputera podczas wymagających zadań. Metal 2
zaimplementowany w macOS High Sierra zapewnia dodatkowe wrażenia wizualne oraz
potrafi wykorzystywać elementy rozszerzonej rzeczywistości i uczenia maszynowego.
Dodatkowo interfejs wspiera obsługę zewnętrznego układu graficznego, tak by sprostać pracy profesjonalistów, którzy korzystają
z wymagającego oprogramowania.
Wiele doniesień wskazywało na to, że Apple
skrupulatnie rozwija technologię wirtualnej rzeczywistości. Stało się! Firma w macOS
High Sierra zaimplementowała protokół, który pozwala na wykorzystywanie jej elementów oraz na współpracę z urządzeniami peryferyjnymi typu HTC Vive oraz aplikacjami
Final Cut Pro X czy Epic Unreal 4 Editor, SteamVR i Unity Editor. Przedstawione podczas
prezentacji demo wskazuje, że Apple umożliwiło deweloperom tworzenie płynnych i realistycznych animacji, a osoba, która obsługuje urządzenie, ma poczucie niesamowitego
odwzorowania każdego szczegółu. Nie mogę
się doczekać, aż programiści będą mogli wykorzystać szereg udostępnionych narzędzi.
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Apple pokusiło się też o wzbogacenie aplikacji Zdjęcia. Zmieniono sposób przeglądania, porządkowania oraz edycji fotografii.
Dodano nowy zestaw narzędzi, który sprawi,
że edytowane kadry nabiorą jeszcze większego wyrazu. Ponadto firma rozbudowała pasek
boczny, ułatwiając zarządzanie plikami.

Apple usprawniło
Safari poprzez dodanie
kolejnych funkcji jak
zdefiniowanie Safari Reader
jako domyślnego czytnika
stron internetowych,
możliwość ustawienia
indywidualnych preferencji
dla poszczególnych
stron czy ulepszone
zarządzanie energią.
Użytkownik może przyporządkowywać całe
serie zdjęć do wybranych kryteriów, funkcja Live Photo została wzbogacona o zestaw
efektów, które ożywią uwiecznione chwile
w zupełnie nowy sposób. Wspomnienia rozpoznają już nie tylko ludzi, ale także zwierzęta domowe czy potrafią określić wagę uwiecznionych momentów.
Apple, podobnie jak w przypadku systemu
iOS, umożliwiło szybką wymianę plików fotograficznych między aplikacjami. W praktyce
użytkownik może edytować zdjęcie w jednym
oknie, przełączając się pomiędzy aplikacjami.
Funkcja jest niesamowicie wygodna i w całości eliminuje konieczność ciągłego eksportowania oraz zapisywania jednego pliku.
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Firma na początku prezentacji pochwaliła się, że Safari wraz z implementacją
macOS High Sierra jest obecnie najszybszą
przeglądarką na świecie. Apple nieustannie
ulepsza swoją aplikację do przeglądania internetu, dodając kolejne ciekawe usprawnienia. Jednym z nich jest zaawansowana
ochrona przed śledzeniem, która dba o to,
by strony internetowe nie śledziły w sieci poczynań użytkownika.
W praktyce Safari nieustannie analizuje i rozpoznaje marketingowców, a następnie usuwa
dane, które używane są do śledzenia. Jak już
wspomniałem, bezpieczeństwo dla Apple
jest priorytetem. W macOS High Sierra Safari
dba o spokój podczas przeglądania internetu. Od teraz użytkownik nie będzie nękany
automatycznie uruchamiającym się wideo.
Przeglądarka blokuje takie działania i pozwala na wznowienie po wyrażaniu zgody.
Nie ma nic gorszego niż nagle uruchamiające
się głośne reklamy.
Ponadto Apple usprawniło Safari poprzez
dodanie kolejnych funkcji jak zdefiniowanie
Safari Reader jako domyślnego czytnika stron
internetowych, możliwość ustawienia indywidualnych preferencji dla poszczególnych
stron czy ulepszone zarządzanie energią,
tak by przeglądanie internetu mogło trwać
jak najdłużej. To zaskakujące, jak wiele nowości idzie w parze ze zwiększoną wydajnością
komputerów Mac.
Gamę usprawnień zamykają: możliwość udostępniania plików zapisanych w iCloud Drive
innym użytkownikom; mechanizm wyszukiwania w programie Mail umieszcza najbardziej adekwatne wiadomości na szczycie
listy; użytkownik dostanie możliwość umieszczania notatek na samej górze przy pomocy
przypięcia; podczas rozmowy za pośrednictwem FaceTime zaimplementowano możliwość tworzenia Live Photo; macOS od teraz
automatycznie przechowuje wszystkie wiadomości w iCloud, użytkownik zyskuje moż-
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liwość dostępu w dowolnej chwili, nawet
ze świeżo zakupionego komputera; pakiety
dyskowe za sprawą chmury rodzinnej iCloud
mogą zostać współdzielone, koniec z zakupem potrzebnych pakietów dla każdego użytkownika z osobna; Notatki zostały wzbogacone o możliwość tworzenia tabel; ponadto
skompresowano zawartość programu Mail,
tak aby wiadomości zajmowały mniej miejsca. Warto wspomnieć, że dodano nowy rodzaj głosu Siri.

Serce iMaca również zostało
odświeżone. W tej edycji
konsument może zaopatrzyć
się w procesor 7. generacji
Intel Core „Kaby Lake“
oraz w 32 GB pamięci
RAM w 21.5-calowej wersji
komputera. W 27-calowym
modelu konsument
może liczyć na 64 GB RAM.
Wbudowana pamięć SSD
również doczekała się
aktualizacji.
Apple, skupiając się na licznych usprawnieniach, dopracowało poprzednią wersję systemu dla komputerów Mac. Podoba mi się idea,
za którą idzie szybkość i niezawodność. Właśnie dla tych wartości użytkownicy wybierają
rozwiązania Apple. macOS High Sierra będzie
obsługiwany przez komputery Mac z 2010 roku
i nowsze: MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini
oraz Mac Pro, a także late 2009 rok i nowsze: MacBook oraz iMac. Obecnie system jest
w fazie wersji beta przeznaczonej dla dewe-
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loperów. Dla szerszego grona użytkowników
macOS High Sierra zostanie udostępniony jesienią tego roku.

To jeszcze nie koniec...
Atualizacja komputerów Mac!

Koniec prezentacji macOS High Sierra zwiastował początek przedstawienia nowości zawartych w iOS. Zgromadzona publiczność
była przekonana, że tradycyjnie zostaną zaprezentowane nowości wyłącznie z dziedziny
programistycznej. Apple podczas Keynote zaskoczyło, aktualizując aż 7 komputerów z linii produktowej. Kompletnemu odświeżeniu
uległ iMac. Od teraz wyświetlacz Retina świeci
z siłą 500 nitów. To oznacza, że jest 43% jaśniejszy od swojego poprzednika i może pochwalić się możliwością reprodukowania miliarda kolorów.
Serce iMaca również zostało odświeżone.
W tej edycji konsument może zaopatrzyć się
w procesor 7. generacji Intel Core „Kaby Lake“
oraz w 32 GB pamięci RAM w 21.5-calowej wersji komputera. W 27-calowym modelu konsument może liczyć na 64 GB RAM. Wbudowana
pamięć SSD również doczekała się aktualizacji.
W 27-calowym iMacu użytkownik dostanie
Fusion Drive, 50% szybszy układ oraz możliwość rozszerzenia pamięci do 2 TB. Ponadto iMac otrzyma 2 porty Thunderbolt 3,
początkowa 21.5-calowa konfiguracja będzie wyposażona w procesor graficzny
Intel Iris Plus Graphics 640 z 64 MB eDRAM,
która jest o 80% szybsza niż w poprzedniej
generacji.
Wachlarz nowości uzupełnia procesor
graficzny Radeon Pro 555 i 560 z pamięcią do 4 GB VRAM w iMacu 21.5-calowym
z Retiną 4K, który jest 3 razy szybszy niż w poprzedniej generacji tego komputera. Natomiast
27-calowy iMac z Retiną 5K został wyposażo-
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ny w Radeona Pro 570, 575 i 580 z pamięcią
do 8 GB VRAM. Ten model iMaca może pochwalić się mocą 5.5 teraflopów. Szaleństwo!
Aktualizacja
nie
ominęła
MacBooka
i MacBooka Pro. Komputery otrzymały
- tak samo jak w przypadku iMaca - procesory
7. generacji Intel Core „Kaby Lake”, MacBook
dostał szybsze SSD o nawet 50%, a 15-calowy
MacBook Pro znacznie wydajniejszy procesor graficzny. Warto zauważyć, że Apple
zdecydowało się na obniżkę cen i zarówno 13-calowy MacBook Pro, jak i 21,5-calowy
iMac z Retiną 4K zostały wycenione na 6499 zł.

iMac Pro to istny potwór.
Demon skrywający najnowsze
rozwiązania technologiczne,
jakich żadna inna firma
nie udostępniała na tak
szeroką skalę. Montażyści
zajmujący się obróbką wideo
o wysokiej rozdzielczości,
muzycy, programiści
czy naukowcy od tej pory
nie mogą narzekać na brak
zapasu mocy.
Czarny iMac Pro!
Nie spodziewałem się na WWDC tak spektakularnych nowości. Konferencja przebiegała w bardzo szybkim tempie, a prezenterzy decydowali się przedstawiać produkty
w jak najbardziej rzeczowych słowach. Przyszła kolej na iMaca Pro! Najszybszego Maca
w linii produktowej Apple. Komputer przyciąga uwagę, nie tylko ze względu na ogrom-
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ną moc, ale i także przez olśniewający kolor.
Świetnie znany użytkownikom odcień gwiezdnej szarości doskonale pasuje do ekranu 5K.
Ciekawostką jest fakt, że w zestawie konsument otrzyma klawiaturę numeryczną
oraz Magic Mouse 2 w tym samym kolorze!
iMac Pro to istny potwór. Demon skrywający
najnowsze rozwiązania technologiczne, jakich
żadna inna firma nie udostępniała na tak szeroką skalę. Montażyści zajmujący się obróbką
wideo o wysokiej rozdzielczości, muzycy, programiści czy naukowcy od tej pory nie mogą
narzekać na brak zapasu mocy. Apple wróciło
do segmentu Pro w naprawdę dobrym stylu.
Ten komputer do zadań wysoko profesjonalnych skrywa w sobie 8-, 10- lub 18-rdzeniowy
procesor Xeon! Technologia Turbo Boost podwyższa taktowanie do nawet 4,5 GHz, oferując
moc potrzebną, by sprostać najtrudniejszym
zadaniom.
Producent wyposażył komputer w procesor
graficzny Radeon Pro Vega, który może pochwalić się szybkością nawet do 3 razy większą od jednostek zawartych we wcześniejszych modelach komputera iMac. To wszystko
za sprawą zintegrowanej z całym układem pamięci HBM2, która zastępuje VRAM. Procesor
graficzny dzięki temu zabiegowi jest w stanie
pobierać dane z prędkością do 400 Gb/s. Takiej szybkości nie jestem sobie w stanie wyobrazić.
11 teraflopów w trybie z pojedynczą precyzją, 22 teraflopy w trybie z połowiczną precyzją, 8 GB lub 16 GB pamięci HBM – nawet jeśli te liczby nic na pierwszy rzut oka
nie mówią, to podpowiem: to dużo! iMac Pro
jest komputerem przystosowanym do dewelopingu programów z użyciem wirtualnej rzeczywistości. Ponadto pamięć RAM można rozbudować aż do 128 GB DDR4 ECC 2666 MHz.
To powinno wystarczyć do wizualizacji, symulacji czy renderingu modeli 3D.
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Pamięć flash również nie podlega ograniczeniom. Możliwość rozbudowy do 4 TB pozwala pracować nad gigantycznymi projektami.
Apple zapewnia szybkość o wartości 3 Gb/s.
Niewielu sobie zdaje sprawę, że firma wypuściła potwora bijącego stacjonarnego
Maca Pro na głowę! Oczywiście trzeba zauważyć, że iMac Pro to komputer przede
wszystkim dla zawodowców. Z tego też względu Apple wyposażyło go w cztery ultraszybkie porty Thunderbolt 3. Producent obiecuje,
że ten model iMaca będzie w stanie obsłużyć
dwa monitory 5K. Przesył danych ma się odbywać z prędkością 40 Gb/s. Niebywałe!

Mobilny system operacyjny
od Apple jest dużym
uaktualnieniem dla iPada.
Zupełnie zmienia sposób
użytkowania tego
urządzenia. Pierwszą
i zarazem największą zmianą
systemową jest dodanie
zupełnie nowego Docka.
Wyposażenie dopełnia interfejs Ethernet
10 Gb. Być może zastosowanie tego złącza budzi zdziwienie, ale widocznie profesjonaliści
tego wymagają. To dobry krok Apple, patrząc
przez pryzmat segmentu Pro. Dodatkowo
użytkownik może doposażyć się w dwa systemy RAID. Mnogość zastosowań tego komputera zadziwia mnie z każdą chwilą.
27-calowy ekran Retina 5K o rozdzielczości 5120x2880 pikseli świeci z siłą 500 nitów
i jest w stanie pomieścić w swojej płaszczyźnie
14,7 miliona pikseli. Obsługuje szeroką gamę
kolorów P3, więc potencjalny konsument powinien być pewny, że otrzymuje jeden z najlepszych monitorów tej klasy. Warto dodać,
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że wyświetlacz iMaca Pro jest w stanie obsłużyć miliard kolorów. Jestem pod ogromnym
wrażeniem tego komputera.
Całokształtu przedstawionego przez Apple
sprzętu dopełnia zaawansowane chłodzenie, które zwiększa przepływ powietrza o prawie 75% i pojemność cieplną o 80%. iMac
Pro to komputer, który działa z mocą 500 W,
w żaden sposób nie rozgrzewając płyty głównej. iMac Pro wyposażony został w ulepszone
głośniki z szerokim zakresem częstotliwości,
które zapewniają koncertowe doznania muzyczne. Zanim uwierzę, muszę je usłyszeć!
Ponadto w komputerze zamontowano kamerę FaceTime HD nagrywającą w rozdzielczości 1080p, cztery mikrofony, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, złącze USB 3, Bluetooth 4.2
oraz gniazdo na kartę SDXC. Dodatkowo użytkownik może wybrać gładzik Magic Trackpad 2
w kolorze gwiezdnej szarości zamiast tradycyjnej myszki.
Komputer prezentuje się rewelacyjnie
i dla szerszego grona odbiorców będzie dostępny w grudniu, kiedy to trafi do sprzedaży.
Podstawowy model iMaca Pro z 8-rdzeniowym
procesorem został wyceniony przez Apple
na 4999 USD.

Numer cztery: iOS
iOS jest dla Apple obecnie najważniejszym
systemem operacyjnym. Co roku użytkownicy otrzymują usprawnienia, które sprawiły, że oprogramowanie nosi miano najbardziej zaawansowanego systemu na świecie.
W tym roku Apple mocno przyśpieszyło. Mnogość nowych rozwiązań przyprawia o zawrót głowy. Zresztą firma nie zdołała zaprezentować wszystkich usprawnień w całości,
więc odniosła się do tych najważniejszych.
iOS 11 stawia na zwiększoną i ułatwioną produktywność. Usprawnienia dotknęły delikat-
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nie przeprojektowanego interfejsu, powiew
świeżości objął kilka aplikacji, położono
też nacisk na funkcjonalność i bezpieczeństwo. Mobilny system operacyjny od Apple
jest dużym uaktualnieniem dla iPada. Zupełnie zmienia sposób użytkowania tego urządzenia. Pierwszą i zarazem największą zmianą systemową jest dodanie zupełnie nowego
Docka.
Inżynierowie Apple przenieśli wszelkie profity dorosłego Docka z macOS i zaimplementowali go do iOS. Ta fundamentalna zmiana
pozwala na dodanie niemal nieograniczonej
ilości aplikacji, które są dostępne z każdego
ekranu. Ponadto machnięcie do góry od dolnej krawędzi urządzenia wyzwala go i pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy ulubionymi programami!

iOS 11 został wzbogacony
o fantastyczną funkcję
Przeciągnij i Upuść
zaimplementowaną
na przestrzeni całego
obszaru działania. Użytkownik
ma możliwość szybkiego
przenoszenia plików
pomiędzy aplikacjami.
Apple zaprojektowało
tę funkcję z myślą
o Multi-Touch.
Prokreatywność nowego Docka potwierdza
też fakt, że narzędzie stale uczy się sposobu użytkowania urządzenia i dostosowuje
się do użytkownika. Przykładowo: z jego prawej strony wydzielono miejsce. Użytkownik
ma dostęp do programów, których używa
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na innym urządzeniu lub chciałby używać.
To pomysł, który oszczędzi czas poświęcony
na nieustanne przełączanie się pomiędzy
aplikacjami.
Apple postawiło na rozszerzenie wielozadaniowości w iOS 11. Gruntownie przebudowano
panel multitaskingu, zmieniono gesty wywoływania dodatkowych aplikacji, tym samym
sprawiając, że intuicyjność odgrywa dużą rolę.
To dobrze dla tego systemu operacyjnego.
Od teraz użytkownik dostaje możliwość celowej segregacji plików za pomocą zupełnie nowej aplikacji Pliki. Wszystkie materiały zgromadzone na dysku urządzenia są dostępne
w jednym miejscu. Użytkownik ma możliwość
przeglądania, łatwego wyszukiwania, tagowania czy przenoszenia. W ten sposób niedawno grupowałem swoje materiały w usłudze
Box. Czas przenieść się w całości do iCloud!
Jeśli mowa o wspieranych usługach, to użytkownik może liczyć na integrację z usługami
takimi jak Box, Dropbox czy Google Drive.
iOS 11 został wzbogacony o fantastyczną
funkcję Przeciągnij i Upuść zaimplementowaną na przestrzeni całego obszaru działania. Użytkownik ma możliwość szybkiego
przenoszenia plików pomiędzy aplikacjami.
Apple zaprojektowało tę funkcję z myślą
o Multi-Touch, dlatego ręczne przeniesienie
fotografii z Safari i wklejenie jej do aplikacji
Mail nie sprawi użytkownikowi żadnego problemu.
Apple skupiło się także na tym, by współpraca Apple Pencil z iPadem była produktywniejsza. Dodano szybkie adnotacje, które działają w plikach PDF oraz w nowym poglądzie
po wykonaniu zrzutu ekranu. Ponadto zaimplementowano funkcję szybkich notatek.
Wystarczy stuknąć rysikiem w ekran blokady,
by rozpocząć notowanie.
Dodatkowo firma zadbała o możliwość rysowania w tekście, skanowanie, zapisywanie
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i podpisywanie dokumentów wprost z aplikacji notatek czy o przeprojektowaną klawiaturę QuickType, która zawiera w jednym widoku
litery, cyfry i symbole. Konkretne znaki są wybierane poprzez gest muśnięcia odpowiedniego klawisza ku górze.
Znaczną część Keynote Apple przeznaczyło
na prezentację działania rozszerzonej rzeczywistości. iOS 11 wprowadza ARKit. Jest to środowisko, które umożliwia programistom
tworzenie aplikacji opartych o działanie rozszerzonej rzeczywistości, która przenosi wirtualne elementy w świat realny. Możliwości
tej technologii pokazane podczas Keynote
przekroczyły moje najśmielsze wyobrażenia
i już w tej chwili nie mogę się doczekać debiutu tej wersji systemu. Programiści mogą
przenieść świat gier na zupełnie nowy poziom.

w iOS 11 Apple postanowiło
po raz pierwszy
gruntownie przebudować
App Store w taki sposób,
aby użytkownik odwiedzał
sklep częściej i czuł się
jak na samym początku
istnienia tego miejsca
– pełen ekscytacji z powodu
nowych aplikacji do pobrania.
Apple wykorzystało uczenie maszynowe
i zaimplementowało je w szeregu funkcji.
Od teraz Live Photos oferuje ciekawsze spojrzenie na fotografię za sprawą licznych efektów, które są dopasowywane w zależności
od uchwyconego momentu. Dodatkowo Aparat produkuje fotografie bogatsze w naturalne odcienie skóry, a generowane pliki zajmu-
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ją nawet o połowę mniej miejsca, nie tracąc
przy tym jakości, tak samo jak w przypadku
macOS High Sierra.

Karty na stół!

Zupełnie odmieniony App Store
Od debiutu App Store minęło 9 lat!
Przez tak długi czas aplikacja zyskała ogromną popularność. Stała się źródłem dochodów
firmy i zewnętrznych programistów. To społeczność zbudowała App Store – doskonałe
miejsce dla milionów aplikacji. Użytkownicy pokochali App Store za prostotę i dostęp
do narzędzi, które pozwoliły zmienić ich świat,
sposób funkcjonowania i wreszcie sposób
wykorzystywania urządzeń z iOS.
w iOS 11 Apple postanowiło po raz pierwszy
gruntownie przebudować App Store w taki
sposób, aby użytkownik odwiedzał sklep częściej i czuł się jak na samym początku istnienia tego miejsca – pełen ekscytacji z powodu
nowych aplikacji do pobrania.
Właśnie dlatego Apple zaimplementowało
szereg usprawnień, a w szczególności mechanizm nieustannie pomagający odkrywać
interesujące pozycje. Zaimplementowano widok Nowych Kart, które przypominają nieco
aplikację Apple Music.
App Store będzie miejscem dla ciekawych artykułów, rekomendacji ekspertów, starannie
dobranych list czy poradników. To wszystko
po to, aby użytkownik mógł znaleźć właściwą
aplikację w ogromnej bazie sklepu.
Apple postarało się o zagwarantowanie powiadomień na temat nadchodzących i interesujących nowości. Redaktorzy z całego świata
starannie wyłapują interesujące informacje
i serwują je konkretnemu użytkownikowi. Podobny ruch Apple stosuje w przypadku udostępniania rekomendacji w Apple Music.
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Nowości zaimplementowane w App Store
mogą wywierać dobre wrażenie. Dodatkowo
Apple zadbało o uwzględnienie codziennych
wiadomości ze światowych premier. Zestaw
porad i sztuczek przyda się podczas nauki
podstawowych funkcji programów. Specjalne
listy podsuną stworzone tematycznie stosy
wartych pobrania gier i programów. Redaktorzy dodatkowo zadbają o wybór programu
i gry dnia.
Nowy App Store to także miejsce, w którym
Apple ulepszyło algorytm wyszukiwania,
przeprojektowane strony tytułowe aplikacji
odsłaniają najważniejsze informacje, pozycja
w rankingu pozwala na sprawdzenie popularności danej aplikacji, większa ilość materiałów wideo pozwala na dokładne przemyślenie zakupu, a ulubione oceny i recenzje są
teraz o wiele bardziej widoczne.

iOS 11 to także usprawnienie
w zakresie powiadomień,
których obsługa została
nieco zmieniona;
tryb nie przeszkadzać
automatycznie jest wyzwalany
podczas jazdy samochodem.
Wstrzymywane są połączenia,
wiadomości tekstowe
oraz powiadomienia. Osoba,
która wymagała kontaktu,
zostanie automatycznie
poinformowana
o wykonywanej czynności.
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Pomówmy jeszcze o iOS 11
iOS 11 oprócz gruntownie przeprojektowanego App Store wprowadza szereg usprawnień
w działaniu iMessage. Przykładowo: dodatkowe programy zostały umieszczone w widocznym miejscu, tak aby było możliwe jak najprostsze wybranie najciekawszej pozycji.
Apple Music będzie dostarczało z pozycji
widoku „Dla Ciebie“ składanki ulubionych
utworów znajomych. Natomiast wprowadzenie protokołu AirPlay 2 umożliwia kontrolę
nad systemem audio w całym domu. Od teraz standard będzie pozwalał na jednoczesne wysyłanie dźwięku do kilku odbiorników
oraz indywidualne kontrolowanie głośności.
Jednym słowem użytkownik dostaje możliwość nagłośnienia całego domu wprost z systemu iOS.
Mobilny system operacyjny od Apple to także kompletnie przebudowany panel sterowania. Użytkownik według swoich upodobań
może dostosować całe miejsce pod konkretne
potrzeby. Na przestrzeni lat Apple stale zmieniało panel, dodając tylko kilka przydatnych
funkcji. Mając wpływ i możliwość ułożenia
stosu pod siebie, użytkownik może zmieniać
kolejność przycisków oraz dodawać lub usuwać nieprzydatne. Sterowanie widżetem
do kontroli Apple TV? Zupełnie nowa jakość.
Dodatkowo pojawiła się możliwość szybkiego wyłączenia i włączenia transmisji danych
czy wyzwolenia funkcji nagrywania ekranu.
iOS 11 to także usprawnienie w zakresie powiadomień, których obsługa została nieco
zmieniona; tryb nie przeszkadzać automatycznie jest wyzwalany podczas jazdy samochodem. Wstrzymywane są połączenia, wiadomości tekstowe oraz powiadomienia.
Osoba, która wymagała kontaktu, zostanie
automatycznie poinformowana o wykonywanej czynności. Świetna sprawa! Ponadto
aplikacja Mapy została wzbogacona o widok
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wnętrz oraz wskazówki zmiany pasa i limitu prędkości obowiązującego w danej chwili
na drodze.

Nowy iPad Pro został
wzbogacony o większą
częstotliwość odświeżania.
Z dotychczasowych 60 Hz
użytkownik dostaje 120 Hz.
Zabieg wpływa dodatnio
na prezentację wyświetlanych
treści, jak i na precyzję
współpracy z Apple Pencil.
Klawiatura QuickType otrzymała tryb jednoręczny, ponadto gdy chcemy skonfigurować
całkiem nowe urządzenie, to wystarczy zbliżyć
stare, a dane takie jak osobiste ustawienia
czy pęk kluczy iCloud zostaną bezpiecznie zaimportowane bezprzewodowo podczas pierwszej konfiguracji. iOS 11 zostanie udostępniony dla wszystkich użytkowników jesienią
tego roku. Jest zgodny z następującymi urządzeniami: iPhone od 5s i nowsze; iPad mini 2
i nowsze, iPad Air i nowsze, iPad Pro i nowsze
oraz iPod 6. generacji.

Numer pięć: iPad Pro
Przechodzimy do piątej nowości tegorocznego WWDC, a mianowicie nowego iPada Pro.
Ten 10.5-calowy tablet zastąpił w ofercie
9.7-calowy model z rodziny urządzeń kierowanej do profesjonalistów. iPad może się pochwalić zupełnie przeprojektowanym wyświetlaczem Retina, który odbija znacznie mniej
światła i jest jaśniejszy niż poprzedni model.
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Ekran jest responsywniejszy i o 20% większy
niż model z 9.7-calową matrycą. Dzięki powiększeniu przekątnej w tak kompaktowym
rozmiarze zmieszczono pełnowymiarową klawiaturę, która dotychczas była zarezerwowana tylko dla większego rozmiarowo modelu.
Warto też zauważyć, że nowy iPad Pro został wzbogacony o większą częstotliwość
odświeżania. Z dotychczasowych 60 Hz użytkownik dostaje 120 Hz. Zabieg wpływa dodatnio na prezentację wyświetlanych treści,
jak i na precyzję współpracy z Apple Pencil.
Wyświetlacz świeci z jasnością 600 nitów,
dzięki czemu poprawiła się czytelność ekranu. Urządzenie wspiera szeroką gamę kolorów
P3, a dzięki specjalnej powłoce antyrefleksyjnej obrazy na ekranie iPada Pro są wyraźne
jak nigdy dotąd.
Podczas prezentacji najbardziej wyczekiwałem informacji o wydajności nowego iPada.
Zainteresowani nie mogą narzekać. Urządzenie zostało wyposażone w 6-rdzeniowy procesor A10X Fusion, który jest na tyle szybki,
by bezproblemowo radzić sobie z montażem
wideo w 4K, tworzyć trójwymiarowe rysunki, cyfrowe projekty architektoniczne, a także renderować modele 3D. iPad Pro jest naprawdę szybki!
Apple zapewnia, że urządzenie jest
o 30% szybsze niż iPad Pro poprzedniej generacji. Jeśli chodzi o wydajność układu
graficznego, wartość przedstawia się jako
40% na korzyść nowego modelu. Energooszczędność jest ważną cechą każdego urządzenia. Z pewnością jest to domena nowego
iPada Pro. Urządzenie jest w stanie pracować
przez cały dzień bez dodatkowego doładowywania akumulatora. Producent zapewnia
10 godzin pracy na jednym ładowaniu.
Konstrukcja iPada nie uległa znaczącej zmianie. Wersja 10.5-calowa ma 6,1 mm grubości
i waży 469 gramów. To praktycznie tyle samo
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co poprzednik. Wersja 12,9-calowa, która również doczekała się takich samych uaktualnień sprzętowych, ma 6,9 mm grubości i waży
677 gramów.
iPad Pro komunikuje się poprzez Wi-Fi w standardzie 802.11ac i za pomocą 4G LTE Advanced.
Tablet posiada wbudowaną kartę Apple SIM,
która pozwala na korzystanie z internetu podczas wyjazdów zagranicznych po wykupieniu
odpowiedniego pakietu danych u wybranego
operatora.

HomePod jest małym
owalnym głośnikiem,
który posiada wewnątrz sześć
mikrofonów rozmieszczonych
dookoła, procesor A8, siedem
głośników niskotonowych
i jeden górny wysokotonowy.
Szybkość Wi-Fi została ustalona na poziomie 866 Mb/s, iPad obsługuje 25 pasm LTE,
a prędkość, z jaką urządzenie może pobierać
dane za pomocą LTE, wynosi 450 Mb/s. Tablet
został wyposażony w aparat 12 MP (z tyłu)
i 7 MP (z przodu). Uwiecznianie chwil w takiej
jakości to czysta przyjemność.
iPad Pro został wyposażony w Touch ID,
które jest 2 razy szybsze w porównaniu z poprzednią wersją tego urządzenia. Apple zadbało o kompatybilność ze Smart Keyboard
i Apple Pencil, a dodatkowo atrakcyjną wiadomością jest wsparcie dla Bluetooth 4.2
i technologii True Tone.
Oczekiwałem iPada w ponad dziesięciocalowej wersji. Czekałem także na potwora pod względem wydajnościowym i takiego
otrzymałem. Chciałem tablet, który dzięki
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swoim poręcznym gabarytom będzie mógł
wyświetlać pełną klawiaturę. Zmiany w linii
Pro uatrakcyjniły urządzenie, które stało się
konkurencyjne dla technologii stosowanej
w iPhone'ach. Szkoda, że do tej pory iPady
nie wspierają 3D Touch. Jednak bez tej funkcjonalności iPad Pro będzie moim następnym
iPadem. Warto zauważyć, że urządzenie jest
już dostępne w sprzedaży. Ceny rozpoczynają
się od 3199 zł za wersję Wi-Fi z 64 GB pamięci.

Numer sześć: porozmawiaj
z HomePod
W poprzednim numerze MyApple Magazynu
zdecydowałem się na skomentowanie doniesień na temat inteligentnego głośnika
od Apple. Niemal wszystkie poruszane przeze mnie informacje się sprawdziły. Nie byłem
przekonany co do wiadomości, że HomePod
zobaczymy podczas WWDC, ale stało się! Produkt jest kompletnym zaskoczeniem, ponieważ tylko zdawkowe informacje trafiły do opinii publicznej na chwilę przed Keynote.
HomePod to inteligentny głośnik, który dzięki głębokiej integracji z Siri oraz Apple Music
ma zrewolucjonizować sposób słuchania
muzyki w domowych salonach. Urządzenie
to zdecydowana odpowiedź Apple skierowana do konkurencyjnych korporacji. Na prezentacji przedstawiono firmę Sonos produkującą niesamowitej jakości głośniki, które
są tylko i wyłącznie zestawem grającym. Drugi produkt, z jakim postanowiło porównać się
Apple, to asystent głosowy od firmy Amazon,
który - mimo że jest dosyć dobrym urządzeniem - to bardziej udaje, niż odtwarza muzykę.
HomePod jest małym owalnym głośnikiem,
który posiada wewnątrz sześć mikrofonów
rozmieszczonych dookoła, procesor A8, siedem głośników niskotonowych i jeden górny
wysokotonowy. Urządzenie za pomocą szyb-
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kiego procesora i zaawansowanych algorytmów nieprzerwanie analizuje muzykę i dynamiczne tony o niskich częstotliwościach,
by dostarczyć możliwie jak najbardziej czysty
dźwięk pozbawiony zniekształceń.

HomePod wspiera
technologię AirPlay 2,
posiada powierzchnię
dotykową do zarządzania
muzyką, jest również
asystentem głosowym Siri
odpowiadającym na zadane
komendy i pytania.
Waży 2,5 kg i komunikuje się
przez Wi-Fi
Jako że HomePod posiada aż siedem głośników niskotonowych, pozwoliło to firmie dostarczyć urządzenie, które będzie doskonale
słyszalne z każdego kierunku. Nie ma znaczenia, gdzie użytkownik aktualnie przebywa.
HomePod zawsze brzmi tak, jakby znajdował
się tuż przy uchu. Procesor A8 nie przypadkiem znalazł swoje miejsce pod plecioną
siatką. Chip nieustannie steruje nagłośnieniem audio i pracą mikrofonów, które zostały
skonstruowane tak, aby wyłapywały ludzkie
komendy pomimo grającej głośnej muzyki.

Nie ma znaczenia, w jakiej części pokoju
postawisz HomePod. Urządzenie automatycznie analizuje akustykę pomieszczenia,
dostosowując parametry dźwięku na podstawie lokalizacji, i skieruje muzykę w optymalnym kierunku. Jeśli użytkownik zdecyduje się
na zakup dwóch głośników, to urządzenia automatycznie dostosują balans pomiędzy sobą.
HomePod wspiera technologię AirPlay 2, posiada powierzchnię dotykową do zarządzania
muzyką, jest również asystentem głosowym
Siri odpowiadającym na zadane komendy
i pytania. Waży 2,5 kg i komunikuje się przez
Wi-Fi o standardzie 802.11a/b/g/n/c/ac. Podobnie jak iMac Pro urządzenie zadebiutuje
na rynku w grudniu w cenie 349 USD. Pierwszymi rynkami, które otrzymają HomePod,
będzie Australia, UK i USA.

Słowem zakończenia
Jestem zaskoczony przebiegiem WWDC. Konferencja była bogata w prezentacje oprogramowania i jego licznych usprawnień, znalazło
się także miejsce dla nowych urządzeń, które z pełną odpowiedzialnością mogę określić jako przełomowe. Nietuzinkowy iMac Pro,
zjawiskowy i nafaszerowany technologią
HomePod, nowy iPad Pro. Wymieniać więcej?
Apple w wielkim stylu powróciło do segmentu Pro. Wiele więcej mówić już nie trzeba.
Niech ktoś mi teraz powie, że Apple brakuje
innowacyjnego myślenia! Historia znów rozegrała się na naszych oczach.

Muszę przyznać, że HomePod został pięknie
zaprojektowany. Pleciona siatka w dwóch kolorach - białym i czarnym - z pewnością wkomponuje się w wystrój wielu mieszkań. Podczas wywoływania Siri użytkownik dostrzeże
animację na wyświetlaczu LED. Mały rozmiar
urządzenia sprawia, że na HomePod nie trzeba przeznaczać zbyt dużo miejsca.
Ilustracja: Apple
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Quo Vadis iPadzie?
Grzesiek Świątek



Apple wierzy w tablety. Firmie z Cupertino nie przeszkadzają w tym dane,
zgodnie z którymi rynek tabletów na świecie znajduje się obecnie w kryzysie. W pierwszym kwartale bieżącego roku sprzedaż tabletów na całym
świecie spadła aż o 8,5 procenta, jeśli porównać ją do analogicznego okresu w roku 2016. Co więcej, sprzedaż iPadów maleje, w ujęciu rok do roku,
już od 13 kwartałów. Świadomi tego przedstawiciele firmy Apple podczas
tegorocznej konferencji WWDC zaprezentowali dwa nowe modele tych urządzeń. Jeden z nich to odświeżony iPad Pro z ekranem o przekątnej 12,9 cala,
a drugi to zupełnie nowa konstrukcja. Apple musiało więc zaangażować sztab
konstruktorów, projektantów i innych nie mniej ważnych osób, by nowy model ujrzał światło dzienne. Wydaje się, że ktoś w Apple przewiduje, iż tablety
wrócą jeszcze do łask.

41



Obserwacje

Pierwsza generacja iPada pojawiła się
w 2010 roku i od razu odniosła ogromny
sukces. W ciągu pierwszych trzech miesięcy sprzedano ponad 3 miliony tych urządzeń. Mówiło się wtedy, że iPad przyczynił
się do rozkwitu niszowego wówczas rynku
tabletów. Był to pierwszy tablet, który trafił
pod strzechy. Było to urządzenie, które służyło raczej do konsumpcji treści, a nie do jej
tworzenia. Nie posiadało ono nawet aparatu
i przedniej kamery.

Czerwcowy keynote
to kolejne podejście Apple
do zrewolucjonizowania
rynku tabletów. Firma
prawdopodobnie
zrezygnowała już
z odświeżania iPadów
mini. W dobie smartfonów
o niemal sześcio calowych
ekranach, ta kontrukcja
nie ma już chyba sensu.
Zastąpi ją wspomniany
„iPad 2017”, który jest obecnie
najtańszy w ofercie Apple.
Nie należy zapominać
o najnowszych modelach
Pro. Różnią się one tylko
wielkością.
Druga generacja tego urządzenia różniła się
od swojego poprzednika tym, że posiadała aparat oraz przednią kamerę, co znacznie
wpłynęło na zwiększenie jego funkcjonalności. Trzecia generacja wyróżniała się na tle
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swoich poprzedników ekranem typu retina. W połączeniu z coraz bardziej wydajnym
procesorem, iPad stawał się coraz przyjemniejszym w użytkowaniu urządzeniem, które
jednak nie było czymś nadzwyczajnym. Wielu
traktowało tablet jak smartfon z dużym ekranem przeznaczony, ze względu na swoje gabaryty, głównie do użytku domowego. Niejako
w odpowiedzi na taki stan rzeczy, w tym samym roku co iPad 3, na rynku pojawiła się
pierwsza generacja iPada mini. Był on mniejszy i lżejszy od większych modeli, ale charakteryzował się tą samą wydajnością co iPad 2.
Wielu mówiło, że urządzenie to było przestarzałe już w dniu premiery, jednak odniosło
sukces rynkowy. Wraz z wersją mini zaprezentowany został iPad 4. Od poprzednika różnił
się praktycznie tylko nieco wydajniejszym
procesorem. Apple chyba chciało pozbyć się
podzespołów wykorzystywanych do produkcji
3 generacji, bo za niecały rok zaprezentowany został odmieniony iPad Air. Był on znacznie wydajniejszy od poprzednika i posiadał
64-bitowy procesor. Mówiło się wtedy, że ze
względu na swoją moc, tablety, a raczej iPady,
przestały być już tylko urządzeniami do konsumpcji treści.
Kolejne generacje Airów oraz mini różniły się
głównie wydajnością, co sprawiło, że rynek
iPadów zaczął być nudny. Trwało to do września 2015 roku, kiedy to zaprezentowany został iPad Pro z ekranem o przekątnej 12,9 cala
oraz możliwością obsługi za pomocą stylusa. Znacznie zwiększono również wydajność
tego urządzenia w porównaniu z poprzednimi
generacjami, ale to raczej standard. Znów zaczęto mówić, że tym razem to już na pewno
będzie rewolucja, a model Pro rozpocznie erę
post-PC, w której komputery odejdą do lamusa. Jak wiadomo, tak się jednak nie stało. Wielu mówiło, że hardware jest już wystarczająco
dobry, ale kuleje oprogramowanie. W tak zwanym międzyczasie był jeszcze iPad Pro z ekranem o przekątnej 9,7 cala oraz „iPad 2017”.
Ten ostatni ma chyba wykończyć iPada mini.
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Czerwcowy keynote to kolejne podejście Apple
do zrewolucjonizowania rynku tabletów. Firma prawdopodobnie zrezygnowała już z odświeżania iPadów mini. W dobie smartfonów
o niemal sześciocalowych ekranach ta konstrukcja nie ma już chyba sensu. Zastąpi
ją wspomniany „iPad 2017”, który jest obecnie
najtańszy w ofercie Apple. Nie należy zapominać o najnowszych modelach Pro. Różnią się
one tylko wielkością. Mniejszy - 10,5-calowy
- to zupełnie nowa konstrukcja. Węższe ramki
boczne sprawiają wrażenie, że jest to ultranowoczesne urządzenie.

W tabletowej rewolucji
udział weźmie również
iOS 11 i to za sprawą
tego właśnie systemu
w niedalkiej przyszłości
możemy być świadkami
początku ery post-pc.
Za sprawą tego systemu
w iPadzie zobaczymy dock,
który wygląda niemal
tak samo jak ten znany
z systemu macOS.
W tabletowej rewolucji udział weźmie również iOS 11, i to za sprawą tego właśnie systemu w niedalekiej przyszłości możemy
być świadkami początku ery post-PC. Dzięki temu systemowi w iPadzie zobaczymy dock,
który wygląda niemal tak samo jak ten znany
z systemu macOS. Zmieniono także funkcję
Split View do dzielenia ekranu, która również
bardziej przypomina tę z macOS. Z pewnością przydatna okaże się funkcja „Przeciągnij
i upuść”, znana dotąd również tylko z systemu
„biurkowego”. W połączeniu z eksploratorem
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plików, który pojawił się w iOS 11 pod nazwą
„Files”, sprawi ona, że uciążliwa dotąd praca z plikami na iPadzie przestanie taka być.
Warto dodać, że funkcja „Przeciągnij i upuść”
działa również w aplikacjach. Można będzie
zatem na przykład przeciągnąć zdjęcie wprost
do treści notatki czy wiadomości e-mail. Wydaje się, że z punktu widzenia mniej wymagających użytkowników jest to początek końca
ery PC.
Apple zaczyna porządkować swoją linię tabletów. Wydaje się, że niedługo zniknie
z niej iPad mini, którego pod względem rozmiarów doganiają smartfony. Zostanie jedynie
tańszy „iPad 2017”, który przeznaczony będzie
głównie na rynek edukacyjny i dla „zjadaczy”
treści, oraz dwa modele pro różniące się
jedynie wielkością ekranu. Te służyć będą
zarówno do konsumpcji, jak i tworzenia treści. Ogromną rolę w rozpoczęciu ery post-PC
odegra software. Dowodem tego jest iOS 11.
Być może poczekać trzeba jeszcze na kolejne
wersje tego systemu, ale ta najnowsza stanowi już namiastkę desktopowego rozwiązania. Osobiście uważam, że zawsze znajdą się
profesjonaliści z prawdziwego zdarzenia,
którzy będą potrzebować mocy stacji roboczych na miarę ich czasów, ale wydaje mi się,
że już w niedalekiej przyszłości większość
mniej wymagających użytkowników ze spokojem będzie mogła wymienić swojego laptopa
na iPada serii Pro lub inny tablet. Nie wiadomo też, co dalej w sprawie tabletów planuje
Apple. Quo Vadis iPadzie?

Ilustracja: Apple
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Sukces Apple Watcha

zależy od masowego użytkownika. Nadzieją spadek cen Series 1


Michał Masłowski

Wraz z drugą generacją Apple Watcha zmienił się sposób jego promowania.
Pierwszą generację Apple starało się plasować i reklamować jako produkt
wybitnie modowy. Znane modelki z Apple Watchem na nadgarstku pojawiały się na okładkach kolorowych magazynów, wyznaczających trendy w światowej modzie. Większość reklam Apple było nastawionych na to, że w zegarku można zmieniać paski. W końcu - w co do dzisiaj nie mogę uwierzyć
- bardzo promowaną linią był złoty Apple Watch w wersji Edition. Kosztował
on absurdalne pieniądze, nawet jak na zachodnie warunki. Jego najdroższa
wersja kosztowała aż 80 000 zł. To sporo, biorąc pod uwagę to, że mniej więcej po dwóch, trzech latach ten zegarek trzeba będzie wymienić na nowszy.
Nie różnił się on przecież w zasadzie niczym, oprócz bardzo drogiej złotej
koperty, od najtańszej wersji Sport.
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Na rynku chodzą plotki, że Apple na całym
świecie sprzedało zaledwie 2 tysiące sztuk
złotej wersji swojego smartwatcha. To oczywiście musiało zdecydować o tym, że kolejnych złotych zegarków nie będzie. Wersja
Edition to teraz ceramiczny zegarek kosztujący „skromne” sześć i pół tysiąca złotych.
W porównaniu z poprzednią wersją niemalże
jak za darmo!

Skok technologiczny między
pierwszą a drugą generacją
Apple Watcha jest ogromny.
Różnicę robią przede
wszystkim wbudowany
moduł GPS, dużo szybszy
procesor, wodoszczelność
i lepsza bateria.
Apple Watch Series 2
to ogromny krok naprzód
Druga generacja Apple Watcha wydaje się
w końcu być tym, czym ten zegarek powinien
być od początku. Zegarek, wersja Series 2,
dostał długo wyczekiwany moduł GPS i wodoszczelność, co spowodowało, że Apple
kompletnie zmienił jego sposób promocji. Teraz marketing Apple koncentruje się
przede wszystkim na funkcjach sportowych.
Kolejne pojawiające się reklamy pokazują, że z zegarkiem można pływać, biegać,
jeździć na rowerze, chodzić po górach, grać
w golfa, w koszykówkę, w piłkę! Generalnie
reklamy promują aktywny tryb życia, oczywiście z Apple Watchem na ręce. Nie przypominam sobie żadnej reklamy wersji Edition,
nie ma także praktycznie, oprócz statycznych
grafik na stronie apple.com, promocji tego,
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że można wymienić sobie pasek. Teraz z zegarkiem się biega, a nie lansuje na mieście!
Dość powiedzieć, że najbardziej promowaną
wersją jest ta stworzona wraz z firmą Nike,
czyli sportowa wersja Apple Watch Nike+.
Należy oczywiście obiektywnie przyznać,
że skok technologiczny między pierwszą a drugą generacją Apple Watcha
jest ogromny. Różnicę robią przede wszystkim wbudowany moduł GPS, dużo szybszy
procesor, wodoszczelność i lepsza bateria.
Mimo tego Apple Watch wciąż nie wytrzymuje porównania z profesjonalnymi zegarkami
sportowymi. Dla profesjonalnych sportowców
Apple Watch to jedynie kolorowa zabawka.
To jednak nic nie szkodzi. Jeżeli trzecia generacja Apple Watcha, która zapewne pojawi
się na rynku jesienią tego roku, będzie różniła się od bieżącej wersji tak mocno jak druga różni się od pierwszej, to różnica między
Apple Watchem a profesjonalnymi zegarkami sportowymi zacznie się powoli zacierać dla zdecydowanej większości odbiorców.
Przyszłość Apple Watcha w najmniejszym
stopniu powinna zależeć od zainteresowania, co by nie mówić, niezwykle wąskiej grupy
użytkowników pro.

Zacierające się granice
między Apple Watchem
a profesjonalnymi zegarkami sportowymi
Przyszłość Apple Watcha rysuje się według
mnie następująco. Linia Series 2 będzie doposażana w coraz więcej funkcjonalności, jakimi
aktualnie cechują się profesjonalne zegarki
sportowe. Dzisiaj wiele osób korzysta z topowych wersji Garmina, Polara czy Sunto, a wykorzystuje zaledwie kilka procent ich możliwości. Takie osoby coraz częściej zaczną
wybierać Apple Watcha. Ich głównie interesują
dwie rzeczy. Pierwsza to nacisnąć start przed
bieganiem i stop po bieganiu, nie mając
przy okazji iPhone’a w kieszeni, i druga rzecz
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to aby taki zegarek wytrzymał grubo ponad
tydzień bez ładowania. Pierwszy z tych warunków już jest spełniony. iPhone podczas
treningu może zostać w domu, a zegarek, korzystając z wbudowanego modułu GPS, dokona odpowiedniego pomiaru. Gorzej jest
z czasem pracy na baterii. Aktualnie praktycznie nie ma możliwości, aby wyjechać na długi
weekend z Apple Watchem, podczas którego
pobiegamy kilka razy, pójdziemy na rower,
a potem na basen, i ładowarkę do baterii zostawić w domu. Kilkudniowy trekking przez
Tatry bez ładowania Apple Watcha? Dzisiaj
to niestety niemożliwe. Jeśli Apple rozwiąże
ten problem, który przecież w świecie profesjonalnych zegarków jest od dawna rozwiązany, to kto wie, może na Apple Watcha przesiądzie się spora część aktywnych sportowców.
Może się to jednak wiązać ze wzrostem ceny
linii Series 2. Czy jest to problem? Trochę tak,
w końcu wzrost cen nie służy wzrostowi sprzedaży, ale przecież jest jeszcze linia Series 1.

Linia Series 2 w kolejnych
generacjach Apple Watcha
będzie coraz droższa,
ale za to zegarek ten będzie
coraz bardziej spełniał
oczekiwania rzeszy
sportowców.
Przyszłość to spadek cen
wersji Series 1
Właśnie! Jest przecież na rynku obecna także linia Series 1, która - przypomnijmy tym przede wszystkim różni się od Series 2,
że nie ma wbudowanego modułu GPS
i nie ma pełnej wodoodporności. Jest więc
z definicji przeznaczona dla osób, które nie są
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zainteresowane aktywnością sportową, przynajmniej nie z użyciem Apple Watcha. Te osoby
potrzebują jakiegoś smartwatcha do powiadomień, do SMS-ów, do rozmów telefonicznych podczas jazdy samochodem, do wyświetlania aktualnej temperatury czy kalendarza,
a więc do wszystkiego tego, do czego służą
inteligentne zegarki. W końcu jest to zegarek dla osób, które chcą mieć ładny kolorowy zegarek od Apple – klasyczny cel modowy,
jaki próbowano osiągnąć przy pierwszej generacji Apple Watcha. Wydaje się, że Apple celowo usunęło wszystkie możliwe funkcjonalności z linii Series 1, aby Apple Watch wciąż był
atrakcyjnym smartwatchem, ale z drugiej
strony, aby jak najbardziej zbić jego cenę,
po to aby uczynić go bardziej atrakcyjnym
dla większej liczby osób.
Patrząc w przyszłość, myślę, że ten trend
powinien być kontynuowany. Linia Series 2
w kolejnych generacjach Apple Watcha będzie coraz droższa (choć wcale nie na pewno), ale za to zegarek ten będzie coraz bardziej spełniał oczekiwania rzeszy sportowców.
Z drugiej strony linia Series 1 będzie coraz
tańsza i przez to będzie coraz bardziej dostępna. Te nożyce będą się rozwierać. Series
2 dla sportowców, Series 1 dla wszystkich pozostałych, którzy z różnych przyczyn nie chcą
z Apple Watchem żadnych ćwiczeń wykonywać.
Prognozuję zatem, że cena wersji Series 1
w kolejnych generacjach będzie spadać.
Skoro - być może poza lepszym procesorem
- Apple nic do niego nie będzie dokładać,
to będzie robić się miejsce na obniżki cen,
bez utraty marży - na co, wiemy, Tim Cook
nigdy w życiu nie pozwoli. A to z kolei prowadzi do tego, że coraz więcej osób będzie mogło
sobie na niego pozwolić. Tak jak wspomniano
wyżej, sukces Apple Watcha nie zależy od zapotrzebowania, co by nie było, wąskiej grupy pro sportowców, tylko od zainteresowania
masowego użytkownika, który nie będzie musiał specjalnie nadwyrężać budżetu domo-
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wego, żeby kupić sobie jakiś gadżet od Apple.
Wydaje się, że w Polsce taką psychologiczną granicą jest kwota 1000 zł. Gdyby można
było wejść do sklepu podczas niedzielnego
spaceru po galerii handlowej i kupić ten zegarek za powiedzmy 899 zł, to eksplozja jego
popularności wydaje się pewna.

Przyszłość wydaje się jasna.
Jeżeli Apple chce widzieć
Apple Watcha na rękach
wielu użytkowników,
nie może śrubować jego cen.
Wręcz przeciwnie, powinno
umożliwić jego kupno
każdemu, kto będzie miał
taki kaprys, przechodząc
obok sklepu Apple. Zupełnie
inaczej sprzedaje się
drogiego MacBooka Pro
czy iPhone’a, czyli narzędzia
do pracy, a zupełnie inaczej
sprzedaje się gadżety

Dzisiaj przecież jest tak, że potencjalny nabywca Apple Watcha kompletnie nie orientujący
się w realiach technologicznych w momencie jego kupna dowiaduje się, że aby zegarek w ogóle zadziałał, musi dokupić do niego niezbyt tanie akcesorium, czyli iPhone’a,
którego z różnych przyczyn nie chce kupować.

Narzędzia do pracy
i gadżety.
Przyszłość wydaje się jasna. Jeżeli Apple
chce widzieć Apple Watcha na rękach wielu
użytkowników, nie może śrubować jego cen.
Wręcz przeciwnie, powinno umożliwić jego
kupno każdemu, kto będzie miał taki kaprys,
przechodząc obok sklepu Apple. Zupełnie
inaczej sprzedaje się drogiego MacBooka Pro
czy iPhone’a, czyli narzędzia do pracy,
a zupełnie inaczej sprzedaje się gadżety,
bez których w zasadzie można się obyć.

iPhone jako niezbędne akcesorium do Apple Watcha
W tym miejscu wydaje się także, że „odczepienie” Apple Watcha od iPhone’a również
dałoby jego sprzedaży porządnego kopa.
Aktualnie tworzy on z iPhone’em nierozerwalną całość, co - przyznam szczerze - nie wydaje się najszczęśliwszym rozwiązaniem.
Jeżeli taki zegarek mógłby współpracować
bez problemu z dowolnym innym telefonem,
to także z pewnością pomogłoby jego sprzedaży.
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iPhone

think different w czasach rysików i fizycznych klawiatur


Jacek Swoboda

Dziesięć lat iPhone’a na rynku to dobry powód do chwili refleksji nad jego
rozwojem. Jak wielka zaszła ewolucja tego produktu, najlepiej przekonać się,
robiąc kilka kroków wstecz do jego pierwszej edycji. Popularnie nazywany
iPhone’em 2G zmienił całkowicie postrzeganie ówczesnych smartfonów dostępnych na rynku. Jak wyglądały początki użytkowania iPhone’a w Polsce?
Czy od premiery był to telefon dla każdego? Zapraszam w podróż do początku 2008 roku, kiedy to rozpocząłem swoją przygodę z iPhone’em. Współcześni
nowi użytkownicy mogą być w szoku, kiedy poznają problemy, z jakimi trzeba się było wtedy zmierzyć, natomiast wszyscy posiadacze modelu 2G pewnie
chętnie powspominają stare „dobre” czasy.
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Cały przód iPhone’a stanowił
ekran obsługiwany dotykowo
z wyłącznie pojedynczym
fizycznym przyciskiem.
Tylna obudowa to solidna
metalowa konstrukcja
z wydzielonym czarnym
obszarem z tworzywa
sztucznego wymuszonym
przez potrzebę ukrycia
anten. Ten design do dzisiaj
wygląda atrakcyjnie przede
wszystkim przez minimalizm,
jaki sobą reprezentuje.
Kiedy Steve Jobs 9 stycznia 2007 roku prezentował pierwszego iPhone’a, pewnie większość gadżeciarzy nie mogła się już doczekać, aby powiedzieć „sprawdzam” i przekonać
się, czy faktycznie taka koncepcja smartfonów ma szansę się przyjąć. W Stanach Zjednoczonych ten okres wyczekiwania trwał
do 29 czerwca 2007 roku, kiedy to pierwszy
iPhone trafił na półki sklepów Apple oraz salonów sieci komórkowej AT&T. Obecnie jesteśmy już przyzwyczajeni do szaleńczego tempa
wyprzedawania się pierwszych sztuk nowych
generacji iPhone’ów, jednak 10 lat temu 700
tysięcy sprzedanych telefonów w weekend
otwarcia robiło piorunujące wrażenie. Głównie
dlatego, że iPhone z początku był sprzedawany wyłącznie na terenie USA. Biorąc pod uwagę, że iPhone 2G oficjalnie w ogóle nie pojawił
się w sprzedaży w Polsce, jego udział w kraju nad Wisłą nie należał do wybitnych. Mimo
wszystko od premiery w Stanach Zjednoczonych spora grupa polskich użytkowników kupowała sprowadzone egzemplarze, ponie-
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waż chciała przekonać się na własnej skórze,
jak telefon, który budzi takie zainteresowanie
za Wielką Wodą, sprawdzi się w polskich realiach. Do tego grona dołączyłem osobiście,
więc pamiętam z autopsji, jak wyglądały początki ery iPhone’a. W dalszej części artykułu
przedstawię subiektywne aspekty użytkowania pierwszego telefonu Apple, które utkwiły
mi w pamięci. Takie, które pomimo upływu
10 lat wciąż wspominam z rozrzewnieniem.

Wygląd
W trakcie pierwszego kontaktu z iPhone’em
od razu w oczy rzucał się jego nietypowy,
jak na tamte czasy, wygląd. Konkurencyjne
telefony, takie jak: Motorola Q, BlackBerry,
Palm z linią Treo czy Nokia z modelem E62,
to charakterystyczne połączenie fizycznych klawiatur z małymi wyświetlaczami,
po których nawigowało się w głównej mierze
z wykorzystaniem specjalnych rysików. iPhone
był zupełnie inny - cały przód stanowił ekran
obsługiwany dotykowo z wyłącznie pojedynczym fizycznym przyciskiem. Tylna obudowa
to solidna metalowa konstrukcja z wydzielonym czarnym obszarem z tworzywa sztucznego wymuszonym przez potrzebę ukrycia
anten. Ten design do dzisiaj wygląda atrakcyjnie przede wszystkim przez minimalizm,
jaki sobą reprezentuje. 10 lat temu iPhone
był praktycznie nie do pomylenia z żadnym
innym telefonem na rynku. W Polsce był rzadkością, co wyróżniało go z tłumu „nudnych”
telefonów, z jakich się wtedy korzystało. Estetyka pierwszego iPhone’a była moim zdaniem
kluczowa dla jego sukcesu i często to ona
głównie rekompensowała problemy, na jakie
napotykaliśmy, użytkując go bez oficjalnego
wsparcia dla polskich użytkowników. Kupując iPhone’a 2G, trzeba było sobie zdawać
sprawę z kompromisów, jakie nas czekają,
ale ze świadomością, że użytkujemy produkt,
który ma potencjał na całkowite przeorganizowanie mobilnego rynku na świecie.
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Aby przystosować telefon
do działania w naszym
kraju, musieliśmy wykonać
procedurę odblokowania
- tzw. jailbreak. Z początku
nie było to szybkie
i przyjemne, trzeba
było ściśle postępować
według instrukcji grup,
które przygotowały konkretne
narzędzia odblokowujące.

„mini SIM” - nie trzeba było wtedy docinać karty do mniejszych rozmiarów i można było zamieniać ją z praktycznie dowolnym telefonem konkurencji. Ze względu
na fakt, iż iPhone nie posiadał możliwości
otwarcia obudowy, Apple zastosowało w nim
specjalną kieszeń (wysuwaną „szufladkę”)
z otworem, do którego trzeba było włożyć
końcówkę dołączonego do zestawu narzędzia lub rozprostowany spinacz do papieru
celem jej wysunięcia i zapewnienia dostępu
do karty. Ileż to się nasłuchałem dowcipów,
o tym jak to Apple potrafi skomplikować „nawet tak prostą czynność jak zmiana SIM-a”,
a tu proszę - 10 lat później, a mechanizm
funkcjonuje do dzisiaj w kolejnych iteracjach
i wszyscy użytkownicy już do niego przywykli.

Simlock i aktywacja

Interfejs

Największym problemem, jaki napotykaliśmy, kupując pierwszego iPhone’a, był fakt,
iż był on przeznaczony do sprzedaży
wraz z kontraktem terminowym w amerykańskiej sieci AT&T, co skutkowało blokadą
simlock oraz brakiem możliwości dokonania
aktywacji przez serwery Apple. Aby przystosować telefon do działania w naszym kraju,
musieliśmy wykonać procedurę odblokowania - tzw. jailbreak. Z początku nie było
to szybkie i przyjemne, trzeba było ściśle postępować według instrukcji grup, które przygotowały konkretne narzędzia odblokowujące. Po wykonaniu jailbreaka mieliśmy dostęp
do nieoficjalnej aplikacji Installer, w której,
korzystając z udostępnionych repozytoriów,
mogliśmy pobierać różne paczki i dodatkowe aplikacje rozszerzające funkcjonalność
iPhone’a 2G o elementy niewspierane oficjalnie przez Apple. Jednym z takich dodatków
była możliwość ściągnięcia blokady simlock,
a tym samym dostosowania telefonu do naszych rodzimych sieci komórkowych.

Zacznijmy od tego, że z racji braku oficjalnej
dystrybucji pierwszego iPhone’a w Polsce
próżno było szukać języka polskiego w ustawieniach. Dzięki niezależnym tłumaczom
i dostępie do plików systemowych istniała
jednak możliwość doinstalowania specjalnej
paczki z naszym ojczystym językiem. Ten krok
wykonywało się bardzo często tuż po procedurze zdjęcia simlocka i odblokowania
konkretnej wersji oprogramowania. Z pomocą przychodziło np. oficjalne repozytorium
MyApple (dostępne z adresu i.myapple.pl),
w którym oprócz polonizacji do menu można
było znaleźć również polski słownik autokorekty oraz dedykowane klawiatury. Taki zestaw przekładał się na wygodę korzystania
z naszego ojczystego języka w aplikacjach
i należał do tzw. „must have” z dostępnych
modyfikacji.

Warto również przypomnieć, że pierwszy
iPhone posiadał kartę SIM w standardzie
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Kolejnym rzucającym się w oczy elementem interfejsu była charakterystyczna czarna „tapeta” pod ikonami aplikacji,
której oficjalnie nie można było zmienić. Tutaj również z pomocą przychodziły modyfikacje dostępne po odblokowaniu oprogramowa-
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nia. Dzięki nim mogliśmy ustawić niezależne
grafiki dla tzw. lockscreena (ekranu blokady)
oraz homescreena (ekranu początkowego).

Podczas inauguracyjnej
konferencji Steve Jobs
zachwalał wbudowaną
w aplikację telefonu
książkę adresową.
Wpisywany numer był
odpowiednio formatowany,
a do poszczególnego
kontaktu mogło być
przypisanych nawet
kilka numerów.
Aplikacje
W pierwszej publicznej wersji iPhone OS 1.1.1
do dyspozycji użytkownika były następujące
aplikacje:
- Wiadomości SMS („Text”)
- Kalendarz („Calendar”)
- Zdjęcia („Photos”)
- Aparat („Camera”)
- Przeglądarka filmów YouTube („YouTube”)
- Notowania giełdowe („Stocks”)
- Mapy Google („Maps”)
- Prognoza pogody („Weather”)
- Zegar („Clock”)
- Kalkulator („Calculator”)
- Notatki („Notes”)
- Ustawienia („Settings”)
- Sklep z multimediami iTunes („iTunes”)
- Telefon („Phone”)
- Klient pocztowy („Mail”)
- Przeglądarka internetowa („Safari”)
- Odtwarzacz multimediów („iPod”)
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Z perspektywy współczesnych wersji iOS najbardziej rzuca się w oczy brak AppStore’a,
a tym samym brak możliwości oficjalnego doinstalowania dodatkowych aplikacji.
Tak też w istocie było, zmiany w tej kwestii
przyniósł dopiero iPhone OS 2 wraz z premierą iPhone’a 3G. Można powiedzieć, że rynek nieoficjalny z pomocą Installera wyprzedził rozwiązanie Apple, będąc protoplastą
AppStore’a, bez którego dzisiaj chyba już nikt
nie wyobraża sobie iPhone’a.

Telefon
Podczas inauguracyjnej konferencji Steve
Jobs zachwalał wbudowaną w aplikację telefonu książkę adresową. Wpisywany numer
był odpowiednio formatowany, a do poszczególnego kontaktu mogło być przypisanych
nawet kilka numerów. Wszystko zorganizowane na wygodnej liście, którą za pomocą
gestów mogliśmy szybko przewijać. Pamiętam, że taka uporządkowana forma na przechowywanie danych kontaktowych bardzo
przypadła mi do gustu. Niestety nie obyło się bez problemów. Z początku system
iPhone OS miał problemy z poprawnym formatowaniem polskich numerów telefonów
oraz właściwą ich interpretacją. Co więcej
czasami mieszał warianty z prefiksami i tymi
bez nich. Dodatkowo pamiętajmy, że 10 lat
temu kontakty były w głównej mierze przechowywane na kartach SIM w standardzie
„imię nazwisko/nazwa firmy” z powiązanym
pojedynczym numerem telefonu. Po imporcie
tak sformatowanej listy trzeba było ręcznie
powiązać numery, które wcześniej opisywaliśmy np. „Jacek-domowy”, „Jacek-służbowy”,
„Jacek-komórka”.
Nowością w aplikacji telefonu na iPhonie była
też nowa poczta głosowa - Visual Voicemail,
która pozwalała na wyświetlanie, przeglądanie i odtwarzanie wiadomości poczty głosowej bezpośrednio na telefonie. Niestety
na tę funkcję nam, Polakom, przyszło tro-
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chę poczekać, gdyż związana była z aktualizacją ustawień lokalnych operatorów sieci komórkowej, a oficjalnie przecież żaden
z nich nie wspierał pierwszego iPhone’a.

Pierwszy iPhone potrafił
wysyłać jedynie SMS-y,
nie MMS-y. Tym samym
wysłanie komuś zdjęcia
w popularnym ówcześnie
formacie nie wchodziło w grę.
Wiadomości
Niewątpliwie największą zaletą wiadomości
w pierwszym iPhonie było prowadzenie korespondencji w wątkach zależnych od adresata. Rozmowy były więc pogrupowane
zgodnie z nazwą kontaktów w książce adresowej. Dzisiaj jest to praktycznie standard,
ale 10 lat temu wszystkie wiadomości trafiały
do wspólnej skrzynki odbiorczej w kolejności
chronologicznej. Ta zmiana bardzo uporządkowała prowadzenie konwersacji za pośrednictwem SMS-ów. Niestety był pewien problem, mianowicie pierwszy iPhone potrafił
wysyłać jedynie SMS-y, nie MMS-y. Tym samym wysłanie komuś zdjęcia w popularnym
ówcześnie formacie nie wchodziło w grę.
Chociaż i to dało się obejść, korzystając z rozwiązań dostępnych w opisywanym Installerze, takich jak SwirlyMMS czy ActivateMMS2G.

Internet
Dzisiaj w większych miastach w Polsce możemy korzystać już bardzo często z bezprzewodowego internetu w technologii LTE o prędkości przekraczającej 100 Mbit/s. 10 lat temu
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pierwszy iPhone wyposażony był w modem
w standardzie EDGE, który zapewniał zaledwie
kilkadziesiąt kbit/s, i to przy bardzo dobrym
poziomie zasięgu sieci komórkowej. Dodatkowym problemem była wydajność przeglądarki internetowej (Safari), która potrzebowała
zazwyczaj co najmniej kilkunastu sekund,
żeby przygotować stronę do wyświetlenia.
Mimo tych niedogodności pierwszy iPhone
mógł poszczycić się możliwością wyświetlania pełnowymiarowych stron internetowych.
Nie były to mocno okrojone wersje WAP,
które wtedy dominowały na konkurencyjnych
smartfonach, lecz odpowiednio przeskalowane strony, jakie znaliśmy z komputerowych
przeglądarek internetowych. Co więcej mogliśmy nawigować po nich w intuicyjny sposób, wykorzystując gesty ekranu mulitouch
(tzw. „szczypanie”, podwójne „tapnięcia” itp.).
Safari wbudowane w iPhone’a było czymś,
co przyczyniło się do sukcesu mobilnego internetu i sprawiło, że wielu użytkowników zaczęło płacić swoim operatorom sieci komórkowych spore pieniądze za taką możliwość
połączenia ze światem.

Powiadomienia Push
We współczesnych wersjach iOS otrzymujemy multum powiadomień, które dodatkowo
mogą być kierowane na urządzenia w stylu
Apple Watcha. W pierwszym iPhonie notyfikacje były dopiero w początkowym stadium
rozwoju. Główną ich zaletą było np. powiadamianie o nowej wiadomości e-mail, jak tylko znalazła się na serwerze pocztowym
(wspierającym tzw. Push Notification Service).
Niestety był pewien problem w nieoficjalnie
odblokowanych iPhone’ach: z racji braków
autoryzacji na serwerach Apple takie telefony
w ogóle nie dostawały powiadomień, a programy, które omijały te zabezpieczenia, potrafiły zamieszać w komunikacji, co skutkowało
otrzymywaniem notyfikacji np. przeznaczonych dla innego użytkownika. Na szczęście
i na to znalazł się sposób, powstał serwis
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iPhone Push Fix, pozwalający wygenerować unikalny klucz, który był autoryzowany
przez serwery Apple. Po takiej operacji mogliśmy się cieszyć powiadomieniami zarówno
systemowymi, jak i z dodatkowych programów, jak np. ówczesny popularny komunikator Palringo.

Mapy
Z jednej strony bardzo użyteczna aplikacja, a z drugiej należy pamiętać, że pierwszy
iPhone nie posiadał modułu GPS. Lokalizacja
odbywała się z wykorzystaniem danych sieci komórkowych - dokładniej jej nadajników.
Przekładało się to na dość orientacyjne określanie pozycji na mapie, ale mimo wszystko
10 lat temu dawało to całkiem spore możliwości nawigacyjne w terenie objętym przez
zasięg EDGE lub Wi-Fi. Dodatkowym atutem
był widok zdjęć satelitarnych. Dzięki niemu
można było podróżować „palcem po mapie”, i to co do zasady również w dosłownym znaczeniu. Warto również odnotować
fakt, iż ówczesny mechanizm map bazował
na rozwiązaniu Google, nie tak jak obecnie
na Apple Maps.

w warunkach mobilnych, o której na swoich
dotychczasowych telefonach mogli tylko
pomarzyć. Ja, gdy pierwszy raz ustawiłem
pocztę w ten sposób, już nigdy nie chciałem
wracać do archaicznego POP3. Nie bez znaczenia była też możliwość przesyłania zdjęć
w załącznikach wiadomości e-mail, często
umożliwiając tym samym wykonanie zadań,
które do tej pory wymagały dostępu do komputera.

Zdjęcia
Pierwszy iPhone wyposażony był jedynie
w pojedynczy aparat o rozdzielczości 2 megapikseli. Zdjęcia, jakie można było wykonać
z jego pomocą, nie były oszałamiającej jakości, ale - uwzględniając wygodę związaną
z ich wykonywaniem - sprawiały, że fotografowało się nim z niezwykłą przyjemnością.

Mail
Klient poczty e-mail wbudowany w pierwszego iPhone’a pozwalał na skonfigurowanie kont z wykorzystaniem protokołu IMAP.
W praktyce takie rozwiązanie dawało możliwość zarządzania wieloma folderami oraz
pobierania i operowania na listach znajdujących się bezpośrednio na serwerze pocztowym. Pełna synchronizacja bez względu
na urządzenie, z jakiego korzystamy. W tym
samym czasie królował w Polsce protokół POP3, który umożliwiał jedynie pobieranie i kasowanie poczty z serwera. Zmiana
przyzwyczajenia i konfiguracji kont pocztowych w standardzie IMAP u wielu przełożyła się na wygodę korzystania z poczty e-mail
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Od czasu przesiadki na iPhone’a przekonałem
się na własnej skórze o prawidłowości powiedzenia, że „najlepszy aparat to ten, który akurat masz przy sobie”. Mimo że synchronizacja wykonanych zdjęć nie była tak wygodna
jak w obecnych czasach iCloud, to przeglądanie ich z wykorzystaniem ekranu multitouch
było czystą przyjemnością. W intuicyjny
sposób mogliśmy nawigować, powiększać
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i pomniejszać obrazy za pomocą prostych gestów, podczas gdy konkurencyjne smartfony
na rynku bazowały głównie na wykorzystywaniu fizycznej klawiatury i ekranowych paneli
menu.

Ciekawostką jest fakt,
iż w pudełku z pierwszym
iPhone’em otrzymywaliśmy
również kompatybilną stację
dokującą. Ten gadżet bardzo
ułatwiał proces ładowania
oraz synchronizacji. Warto
wspomnieć, że 10 lat
temu standardowe
telefony ładowało się
raz na kilka(naście) dni.
Z chwilą przesiadki na
iPhone'a trzeba było
diametralnie zmienić swoje
przyzwyczajenia i ładować
telefon np. każdej nocy.
Głośnik
Pierwszy iPhone nie mógł poszczycić się
wbudowanym głośnikiem o wysokiej jakości.
Szczególnie po dłuższym czasie transportowania go w kieszeni lub torbie, gdy w dziurkach głośnika pojawiał się kurz i brud, skutecznie blokując wydobywające się fale
dźwiękowe, a tym samym poziom jego głośności. Oprócz oczywistego przeczyszczenia
tych otworów istniała jeszcze jedna metoda
niwelująca problemy z odsłuchem. Polegała ona na przebiciu igłą osłony znajdującej
się pod dziurkami. Sprawiało to ogromną po-
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prawę poziomu głośności, chociaż nie było
oczywiście promowane przez Apple. Sam wykonałem taką modyfikację na swoim egzemplarzu i różnica była naprawdę znacząca nie musiałem już zawsze mieć ustawionego
maksymalnego poziomu głośności dzwonka,
co również pozytywnie wpływało na baterię.

Stacja dokująca,
ładowanie, synchronizacja
Ciekawostką jest fakt, iż w pudełku z pierwszym iPhone’em otrzymywaliśmy również
kompatybilną stację dokującą. Ten gadżet
bardzo ułatwiał proces ładowania oraz synchronizacji. Warto wspomnieć, że 10 lat
temu standardowe telefony ładowało się
raz na kilka(naście) dni. Z chwilą przesiadki
na iPhone’a trzeba było diametralnie zmienić swoje przyzwyczajenia i ładować telefon
np. każdej nocy. Oczywiście im więcej nieoficjalnych zmian wykonaliśmy w telefonie, tym
szybciej poziom baterii się zmniejszał w trakcie dnia. Z początku było to dość irytujące,
ale dało się do tego przyzwyczaić. Z drugiej
strony minęła już dekada, a użytkownicy
wciąż są zmuszeni do ładowania smartfonów
praktycznie każdego dnia...
Obecnie jesteśmy przyzwyczajeni do synchronizacji danych z wykorzystaniem chmury lub połączeń bezprzewodowych, a aktualizację wykonujemy głównie w trybie OTA
(z ang. aktualizacja systemu drogą bezprzewodową). Z początku wszystkie te operacje
wykonywało się z wykorzystaniem aplikacji iTunes oraz kabla zakończonego wtyczką
30-pinową. Wtedy nie było to nic nietypowego, ale z perspektywy czasu nie wyobrażam
już sobie, żeby współczesny smartfon funkcjonował jedynie w takim trybie wymiany
danych. W tej kwestii zmiany zaszły zdecydowanie na plus, a kolejne chmury danych,
z których możemy korzystać, w iOS pojawiają
się jak grzyby po deszczu.



Wspomnienia

Aktualizacje

Podsumowanie

Obecnie wgrywanie nowych wersji oprogramowania w iPhonie przebiega szybko
i bez konieczności wykorzystania komputera. 10 lat temu na nieoficjalnie odblokowanych telefonach każda aktualizacja wiązała
się z koniecznością ponownego obchodzenia
zabezpieczeń, instalowania specjalnych paczek i dodatkowych modyfikacji. Procedurę
przeprowadzało się „po kablu”, najczęściej
z wykorzystaniem programu iTunes oraz w ściśle określonej sekwencji. Trzeba było uważać,
żeby nie pomieszać kolejności wykonywania
operacji, ponieważ nasz iPhone mógł bardzo
szybko zamienić się w popularnie określaną „iCegłę”, czyli stracić możliwość korzystania
z niego do czasu, aż nie pojawiła się dla niego stosowna procedura odblokowująca.

Z perspektywy czasu pomimo tych wszystkich problemów wieku dziecięcego i tak bardzo miło wspominam pierwszego iPhone’a.
Jak dotąd żaden inny model tego telefonu
nie wywołał u mnie takiego efektu zaskoczenia. Obecnie jesteśmy już przyzwyczajeni do smartfonów, w których pojawiają się
nowe funkcje oraz modyfikacje pierwotnej
konstrukcji. Natomiast przeskok z ery małych fizycznych klawiatur, rysików, dotykowych ekranów oporowych, przeglądarek WAP
w erę multitouch, 3,5-calowej przekątnej
ekranu czy pełnowymiarowej przeglądarki
internetowej z całą pewnością był przełomowy. Mam nadzieję, że przyjdzie mi jeszcze doznać takiego zachwytu nad jakimś produktem
Apple, który podobnie jak iPhone kompletnie zmieni obcowanie z dotychczas znanymi
urządzeniami i całkowicie przetasuje rynek
w kolejnej branży.
Ilustracja: strona tytułowa - Apple
pozostałe - Archiwum Autora
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Szkiełko i jabłko
Kinga Zielińska



Całkiem niedawno w Muzeum Apple w Pradze miałam okazję przypomnieć
sobie premierę pierwszego iPhone’a podczas Macworld w San Francisco.
Może podchodzę do takich rzeczy zbyt emocjonalnie, ale gdy zobaczyłam Steve’a Jobsa z iPhone’em w ręku, w moim oku zakręciła się łza.
Stał na scenie uśmiechnięty, rozpromieniony, ale z pewnością okrutnie zdenerwowany, trzymając w dłoni urządzenie, które poza wyznaczeniem sposobu, w jaki komunikuje się cały nowożytny świat, zmieniło również podejście
do fotografii, by nie powiedzieć, że stworzyło jej nową dziedzinę.
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Czasem zastanawiam się, na ile sam Jobs
spodziewał się, że jego smartfon spowoduje
pojawienie się tylu nowych koncepcji, aplikacji, akcesoriów, osprzętu i całej tej otoczki
ludzi, którzy żyją z robienia zdjęć oraz kręcenia filmów samym iPhone’em. Ten biznes
kręci się już od 10 lat i z każdym rokiem przyspiesza. Ludzie tworzą go zarówno dla zysku,
jak i popularności, ale wśród nich zdarzają
się też prawdziwi pasjonaci wynoszący swoimi dziełami iPhonografię do rangi sztuki.

Za czasów iPhone’a powstał
Instagram, by przez długi czas
być społecznościową siecią
fotografii mobilnej dostępną
wyłącznie dla użytkowników
urządzeń spod znaku
nadgryzionego jabłka.
Zastanówmy się przez chwilę,
co po tej dekadzie aparat
fotograficzny w telefonie dał
zwykłemu użytkownikowi?
Czy w ogóle coś się zmieniło?
Za zdjęcia mobilne przyznawane są wyróżnienia, nagrody, tworzą się grupy i stowarzyszenia, które robią zdjęcia wyłącznie urządzeniami mobilnymi, doskonaląc przy tym warsztat
i pokazując światu, że w rzeczy samej „najlepszym aparatem jest ten, który mamy przy
sobie”. To za czasów iPhone’a powstał Instagram, by przez długi czas być społecznościową siecią fotografii mobilnej dostępną
wyłącznie dla użytkowników urządzeń spod
znaku nadgryzionego jabłka. Zastanówmy się
przez chwilę, co po tej dekadzie aparat fotograficzny w telefonie dał zwykłemu użytkownikowi? Czy w ogóle coś się zmieniło?
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Zanim iPhone pojawił się w mojej w torebce, miałam w niej kompakt Sony. Dziś pamiętam już tylko, że był malinowy, robił zdjęcia,
gdy się do niego uśmiechało i był zbyt skomplikowany w obsłudze. Niby już wtedy chciałam mieć zawsze aparat pod ręką i pstrykać zdjęcia, gdy tylko nadarzy się okazja,
ale nie wiem, czy też czujecie, że telefon jest
jakoś łatwiej wyjąć i pstryknąć niż nawet mały
kompakt. Kończyło się więc tak, że moment
ulatywał albo brakowało mi chęci do wyciągnięcia aparatu z torebki. Często pojawiał się
też problem, gdy chciałam uprawiać fotografię uliczną i dochodziła konieczność pewnego rodzaju niewidzialności, przezroczystości
samego fotografa, niezbędnych przy tego rodzaju kadrach. Celowanie malinowym obiektywem w obcych ludzi niemal zawsze powodowało niepożądane reakcje ze strony moich
street modeli. iPhone odmienił grę, pozwalał wmieszać się w tłum, nie zwracać uwagi
przechodniów na to, że właśnie „kradnie się”
chwile czyjegoś życia. Ale i to powoli się
zmienia, do niedawna ludzie nie rozumieli
lub nie wiedzieli, że można robić zdjęcia telefonem, teraz działanie z ukrycia jest już coraz trudniejsze, za to adrenalina jest większa
i tym samym większa satysfakcja, jeśli trafi się na ciekawego i oryginalnego „modela”.
Chyba na porządku dziennym jest też to,
że nie robimy już notatek, tylko zdjęcia.
Gdy jestem w przedszkolu synka, nie wyciągam notesu (którego nawet nie mam - wstyd!),
tylko iPhone’a i pstrykam istotne kartki, treści, prace, ogłoszenia. To powoduje, że na rolce, oprócz zdjęć artystycznych, codziennych
i ulicznych, mam też zdjęcia typowo praktyczne, takie jak informacje o przedszkolnej wycieczce, metkę z danymi kostki chodnikowej,
która być może znajdzie się u mnie w ogrodzie, ubrania, buty, które w mojej wyobraźni
już stoją i wiszą w mojej szafie. Dzięki takim
fotkom nie zapominam o wielu istotnych sprawach, a niektóre z nich z czasem zmieniają
się w kolorowe pamiątki, przypominają o wielu ważnych, zabawnych lub niecodziennych
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momentach szarego życia. Zwykła codzienność, a o ile łatwiej zobrazować ją zdjęciem.
Pamiętam pewną anegdotę, którą opowiedziała mi koleżanka z liceum, być może czytając ją tutaj, domyśli się o kogo chodzi. Miała kiedyś ze swoją znajomą wywołać zdjęcia
robione „normalnym” aparatem, a że było to
w czasach, gdy internetu nie było i jeździło
się dużo komunikacją miejską, poszły obie
z owym aparatem na przystanek. Autobus
uciekł, aby więc następnego dnia nie spóźnić się na niego, zrobiły tymże właśnie aparatem zdjęcie rozkładu. Jak się jednak zapewne
domyślacie, i tak musiały wrócić na przystanek z kartką i długopisem albo zapamiętać
godziny odjazdu, ponieważ zdjęcie rozkładu
na analogowej kliszy w tej sytuacji nie bardzo
mogło się przydać. Jak dla mnie obie wyprzedziły tym swoje czasy, nawet o tym nie wiedząc.

Robiąc zdjęcia
iPhone’em, bez względu
na ich przeznaczenie,
tak naprawdę cały
czas uczę się fotografii,
ponieważ zasady ekspozycji,
kompozycji, doboru
kolorystyki są takie
same bez względu na to,
czym robisz zdjęcia.
Robiąc zdjęcia iPhone’em, bez względu
na ich przeznaczenie, tak naprawdę cały czas
uczę się fotografii, ponieważ zasady ekspozycji, kompozycji, doboru kolorystyki są takie
same bez względu na to, czym robisz zdjęcia.
Do tego dochodzi jeszcze możliwość edycji
zdjęcia, z którą większość z nas nigdy nie mia-

58

łaby styczności, gdyby nie takie aplikacje jak
Snapseed, Camera+, Enlight czy setki innych
narzędzi. Edytując zdjęcie na smartfonie,
mamy w dłoniach coś znaczącego, coś, co
wcześniej kojarzyło się z wiedzą tajemną,
profesjonalnymi studiami, brodatymi fotografami, stacjami roboczymi wartymi naście
tysięcy złotych i pakietami graficznymi za podobne pieniądze. Fotografowanie w RAW,
kontrast, światłość, balans bieli, kadrowanie,
efekty specjalne, warstwy, separacje, maskowanie i druk prosto ze smartfona w kiosku
fotograficznym - dziś wszystko to robię na
jednym małym urządzeniu, kiedy tylko mam
potrzebę i chęć.
Jak już wspomniałam, fotografia mobilna
to nie tylko zdjęcia, to przede wszystkim ludzie uprawiający podobne hobby, to wspólne
z nimi wycieczki, tripy, spotkania społeczności,
które z początkowo typowo fotograficznych
z biegiem czasu przechodzą w znajomości
i przyjaźnie, często na całe życie. To również ludzie z prawdziwymi talentami do fotografii, którzy być może, gdyby nie iPhone,
nigdy nie odkryliby, że można robić zdjęcia,
a co więcej, żyć z tego. Dzięki tym dziesięciu
latom świat odkrył wielu uzdolnionych artystów, których zdjęcia są podziwiane, nagradzane, publikowane i wystawiane w najlepszych galeriach sztuki. Samo Apple regularnie
wyławia z mediów społecznościowych najlepsze zdjęcia zrobione iPhone’em, po to by pokazać je całemu światu w corocznych kampaniach „Shot on iPhone”.
iPhonografia to według mnie kolejny, najnowszy rodzaj sztuki fotograficznej, może jeszcze
nie do końca rozumiany, niedoceniany, nierzadko bagatelizowany, traktowany pobłażliwie, z przymrużeniem oka, często z nutką
ironii jako niegroźne „coś”, co nigdy nie zagrozi twierdzom i fortecom, w których dawno
temu zabunkrowali się najbardziej zatwardziali i ortodoksyjni użytkownicy lustrzanek.
Nieco to niezrozumiałe, bo to trochę tak,
jakby kierowcy ciężarówek obawiali się.. ro-
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bardzo wiele spełniło się z nawiązką, czego
przykładem jest dzisiejsza fotografia mobilna
i kierunek, w jakim podąży ona w następnych
latach wraz z kolejnymi generacjami smartfonów Apple.

werzystów. Owszem, jeden i drugi pojazd
może służyć do przemieszczania się i podróży, ale jakby po innych drogach oraz zupełnie w innym celu. Tymczasem zjawiskiem,
co do którego nikt nie ma już chyba wątpliwości, jest fakt stopniowego zastąpienia aparatami w smartfonach aparatów kompaktowych, których udziały w rynku foto topnieją
z roku na rok jak wiosenny śnieg. W tym miejscu dochodzę do wniosku, od którego zaczęłam niniejszy tekst i koło się zamyka.

Tego, co myślał sobie założyciel Apple,
umieszczając 10 lat temu w iPhonie mały
aparacik o mizernej jakości, ale ogromnych
możliwościach, już się nie dowiemy, można jednak przypuszczać, że w tym przypadku nie zawiódł go wizjonerski zmysł. Ogrom
wysiłku, jaki Apple nieustannie wkłada w rozwój tego komponentu iPhone’a, i akcent,
jaki kładzie na techniczną jego jakość oraz
marketingowy przekaz, świadczyć może tylko
o tym, że nie powiedziało jeszcze w tej dziedzinie ostatniego słowa (patrz wykres). Dlatego zapewne już tej jesieni poznamy kolejne
wcielenie aparatu iPhone’a i przekonamy się,
jakie tym razem usprawnienia i ulepszenia
będzie zawierało jego jubileuszowe wydanie.

Bez wątpienia iPhone i jego fenomen na przestrzeni minionego dziesięciolecia pod wieloma względami zdefiniował i określił świat,
takim jakim jest on dzisiaj. I nie mam tu
na myśli iPhone’a samego w sobie, ale trend,
jaki wyznaczył zestawem oferowanych przez
siebie funkcji, oraz kierunek, jakim podążyli
pozostali producenci podobnych urządzeń.
Wiele wskazuje na to, że spośród marzeń
Jobsa, by iPhone stał się nowym sposobem
internetowej komunikacji, rewolucyjnym
telefonem i tysiącem piosenek w kieszeni,
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MP3

wiecznie żywe czy dawno martwe?
Marek Gawryłowicz

23 kwietnia 2017 roku na oficjalnej stronie Instytutu Fraunhofera pojawiła
się informacja o zakończeniu prowadzonego wspólnie z firmą Technicolor
programu licencjonowania patentów związanych z formatem MP3. Wiadomość ta początkowo nie wywołała zbyt wielkiego poruszenia, jednak z czasem została podłapana przez media, które stopniowo zaczęły zniekształcać
i wyolbrzymiać jej znaczenie. Niespełna miesiąc później nagłówki wielu popularnych internetowych serwisów informacyjnych zapełniły się nekrologami, obwieszczającymi wszem i wobec ostateczną śmierć „empetrójek”.
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Większość artykułów tego typu znacznie wyolbrzymiała znaczenie wspomnianego wydarzenia, przedstawiając je tak, jakby wymienione
wyżej instytucje z premedytacją przeprowadziły egzekucję formatu MP3, na zawsze odbierając ludzkości dostęp do jego magicznych
właściwości. Rzeczywistość była rzecz jasna
znacznie bardziej prozaiczna. Zakończenie
programu licencjonowania było zwykłym następstwem wygaśnięcia patentów znajdujących się w posiadaniu Instytutu Fraunhofera
i Technicolor, a jedyną konsekwencją tych
zmian jest zniesienie opłat, które do tej pory
musiały ponosić firmy chcące wykorzystywać
opatentowane przez nie technologie w produktach sprzedawanych na terenie USA (europejskie patenty wygasły kilka lat wcześniej).

W drugiej połowie lat
90 Instytut Fraunhofera
postanowił skrócić nazwę
formatu do MP3 i rozpocząć
sprzedaż oprogramowania
pozwalającego
prywatnym użytkownikom
na „odchudzanie”
posiadanych przez nich
cyfrowych nagrań audio.
Tworzone za jego pomocą
pliki zajmowały nawet
dziesięciokrotnie mniej
miejsca niż stosowane
dotychczas formaty.
Z punktu widzenia przeciętnego słuchacza
MP3 pozostanie więc równie „żywe” jak dotychczas. Sztuczne rozdmuchanie tematu
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przez media miało jednak swój pozytywny
efekt uboczny. Stało się ono bowiem zarzewiem licznych dyskusji dotyczących obecnej
kondycji i przyszłości wciąż popularnego,
lecz nieco podstarzałego już formatu. Patrząc
na to, jak emocjonalnie do kwestii „żywota”
MP3 podeszli niektórzy internauci, trudno
było nie odnieść wrażenia, że te trzy litery
są dla nich czymś więcej niż nazwą określającą algorytm stratnej kompresji dźwięku.
Format MP3 stał się dla pewnego pokolenia
słuchaczy tym, czym dla ich poprzedników
były płyty CD, kasety magnetofonowe i płyty
winylowe - symbolem reprezentującym muzyczne doświadczenia ich generacji - co samo
w sobie wystarczy, by zapewnić mu jeśli nawet nie nieśmiertelność, to z pewnością długowieczność. Z drugiej strony ciężko nie zgodzić się z tym, że rozwój technologiczny z roku
na rok działa coraz bardziej na jego niekorzyść. Rodzi się więc pytanie, czy przypadkiem
sentyment i siła przyzwyczajenia nie są jedynymi rzeczami powstrzymującymi nas przed
wysłaniem MP3 na w pełni zasłużoną emeryturę, czy też format ten rzeczywiście nadal
pozostaje optymalnym sposobem kompresji
plików audio?

Odrobina historii
By lepiej zrozumieć popularność, jaką dziś
cieszy się format MP3, należy najpierw poznać jego historię. Ta zaczęła się pod koniec
lat 70., czyli jeszcze przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek płyt CD, kiedy to naukowcy
z Uniwersytetu w Erlangen rozpoczęli pracę
nad technologią mającą umożliwić przesyłanie wysokiej jakości muzyki za pośrednictwem linii telefonicznych. W 1987 roku połączyli oni siły z Instytutem Fraunhofera,
a dwa lata później nawiązali współpracę
z grupą MPEG, co ostatecznie doprowadziło do wykorzystania opracowanej przez
nich technologii jako elementu standardu
kompresji dźwięku i obrazu MPEG-1. W 1992
format MPEG-1 Audio Layer 3 był już w peł-
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ni funkcjonalnym rozwiązaniem, będącym
w stanie zapewnić naprawdę imponujące rezultaty, jednak jego twórcy mieli spore problemy z wypromowaniem swojej technologii.
Większość firm, z którymi próbowali nawiązać
współpracę, albo nie wierzyła w sukces ich
formatu, albo pracowała już nad własną metodą kompresji. MPEG-1 Audio Layer 3 przez
pierwsze lata swojego żywota był więc niszową ciekawostką, wykorzystywaną zaledwie
przez garstkę firm i instytucji.

MP3 to format kompresji
stratnej, którego działanie
opiera się na odkryciach
z dziedziny psychoakustyki.
W dużym uproszczeniu:
algorytm wyłapuje i usuwa
dźwięki, które z różnych
powodów nie są słyszalne
dla ludzkiego ucha.
Sytuacja uległa zmianie dopiero w drugiej połowie lat 90., kiedy to Instytut
Fraunhofera postanowił skrócić nazwę formatu do MP3 i rozpocząć sprzedaż oprogramowania pozwalającego prywatnym użytkownikom
na „odchudzanie” posiadanych przez nich
cyfrowych nagrań audio. Tworzone za jego
pomocą pliki zajmowały nawet dziesięciokrotnie mniej miejsca niż stosowane dotychczas formaty, i chociaż wiązało się to z pogorszeniem jakości dźwięku (tym większym,
im mniejszy plik chcieliśmy uzyskać), to jednak nie było ono na tyle poważne, by zniechęcić użytkowników. Wspomniany program
szybko zyskał ogromną popularność wśród
osób o, delikatnie mówiąc, luźnym podejściu
do kwestii praw autorskich, które mogły dzię-
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ki niemu przechowywać, kopiować i dzielić
się piracką muzyką z łatwością, o jakiej wcześniej nawet nie śnili. Oczywiście większość
z nich korzystała z pirackiej wersji oprogramowania, dlatego też twórcy MP3 nie mieli
z tego wymiernych korzyści finansowych, jednak rozgłos, jaki zyskali, wystarczył, by przekształcić ich rozwiązanie w jeden z najpopularniejszych formatów plików audio. Dalej
poszło już z górki. W 1998 roku do sprzedaży
trafiły pierwsze przenośne odtwarzacze MP3,
zaś rok później w sieci zadebiutował program
Napster, ułatwiający internautom dzielenie
się muzyką zapisaną w tym formacie.
Popularyzacja
formatu
MP3
okazała
się być nie tylko rewolucją technologiczną,
ale też kulturową. Po raz pierwszy w historii
posiadanie ogromnej kolekcji muzyki przestało być luksusem, wymagającym poświęcenia dużych nakładów pracy i pieniędzy,
i stało się czymś powszechnym. Nagle większość nastolatków przechowywała na dyskach twardych i w pamięci przenośnych odtwarzaczy (które, swoją drogą, były znacznie
mniejsze, wygodniejsze w obsłudze i bardziej
wytrzymałe niż odtwarzacze kaset czy płyt CD)
więcej albumów muzycznych, niż ich rodzice
zgromadzili przez całe życie. Wszystko to odcisnęło oczywiście swoje piętno na szeroko
pojętym rynku muzycznym. Sprzedaż fizycznych nośników zaczęła nieubłaganie spadać,
a giganci branży najzwyczajniej w świecie
nie wiedzieli, jak odnaleźć się w tej zupełnie
nowej rzeczywistości. Sytuację tę wykorzystały
mniejsze firmy, uruchamiając pierwsze internetowe sklepy z plikami MP3. Wielu artystów,
zarówno tych mniej, jak i bardziej znanych, zaczęło samodzielnie udostępniać w sieci swoje albumy, często umożliwiając słuchaczom
wybranie kwoty, jaką chcą za nie zapłacić.
„Empetrójki” całkowicie zdominowały świat
cyfrowych plików dźwiękowych. Sęk w tym,
że nawet w latach swojej szczytowej popularności format MP3 nie był wcale najlepszą
z dostępnych metod kompresji dźwięku.
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Konkurencja nie śpi
MP3 to format kompresji stratnej, któregodziałanie opiera się na odkryciach z dziedziny
psychoakustyki. W dużym uproszczeniu: algorytm wyłapuje i usuwa dźwięki, które z różnych powodów nie są słyszalne dla ludzkiego
ucha. Niestety, jako iż rozwiązania tego typu
rzadko kiedy działają perfekcyjnie, czasem
zdarzy mu się usunąć za dużo, co w efekcie powoduje pogorszenie jakości nagrania. Zmiany
zwykle nie są drastyczne, a ich stopień zależy
od wielu czynników, takich jak jakość i rodzaj
pierwotnego nagrania czy wybrana przepływność danych. W latach 90., gdy pojemność
dysków twardych była stosunkowo niewielka,
a połączenie z internetem wolne i kosztowne, nieznaczne pogorszenie jakości dźwięku
wydawało się być niewielką ceną za dziesięciokrotne zmniejszenie rozmiaru pliku. Kiedy jednak obie te rzeczy przestały być problemem (a pierwsze pokolenie wychowane
na MP3 dorosło i dorobiło się lepszej klasy
sprzętu odsłuchowego), gorsza jakość dźwięku w magiczny sposób stała się bardziej zauważalna. Wiele osób zaczęło więc rozglądać
się za lepszą alternatywą.

MP3 dosłownie zmiażdżyło
swoich konkurentów
w konkursie popularności,
jednak walka między
formatami toczy się
również na innych frontach,
na których nieco podstarzała
technologia nie radzi sobie
już niestety tak dobrze.
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Teoretycznie nie musiały one szukać daleko,
gdyż w 1997 roku sami twórcy MP3 zaproponowali jego następcę - AAC. Nowy format,
opracowany przez naukowców z Instytutu
Fraunhofera we współpracy z firmami AT&T,
Dolby, Sony i Nokia, nie tylko pozwalał zachować lepszą jakość dźwięku przy tej samej
(a w niektórych przypadkach nawet większej)
oszczędności miejsca, ale też oferował szereg
technicznych usprawnień (m.in. 48 kanałów
i dostępny zakres częstotliwości próbkowania od 8 kHz do 96 kHz), dzięki którym wachlarz jego zastosowań wykraczał poza muzykę rozrywkową. Nadal jednak był to format
stratny, co nie wystarczyło niektórym słuchaczom. Odpowiedzią na ich potrzeby był zaprezentowany w 2001 roku bezstratny format
FLAC, który wprawdzie nie oferował tak dużej oszczędności miejsca jak MP3 czy AAC,
ale za to pozwalał niemal idealnie zachować
jakość oryginalnego nagrania.
Przez pewien czas wydawało się, że AAC ma realne szanse na przejęcie pozycji lidera wśród
formatów kompresji dźwięku. Technologia
ta była nie tylko bardziej zaawansowana
i wydajniejsza, ale też miała za sobą poparcie
kilku wielkich firm z branży technologicznej
- w tym Apple, które wybrało AAC na domyślny format muzyki sprzedawanej w internetowym sklepie iTunes. Ostatecznie jednak
wygrały wygoda i przyzwyczajenie użytkowników. MP3 może i brzmiały odrobinę gorzej, ale ich ogromna popularność, nie tylko
wśród słuchaczy, ale i producentów sprzętu,
gwarantowała, że będzie można je odsłuchać
na każdym komputerze, telefonie, wieży, radiu samochodowym czy odtwarzaczu przenośnym. W przypadku AAC sytuacja nie wyglądała już tak dobrze i nawet dziś, dwadzieścia
lat po jego oficjalnej premierze, łatwo trafić
w sklepach na urządzenia nie obsługujące
tego formatu.
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Parafrazując Marka
Twaina, można powiedzieć,
że pogłoska o śmierci MP3
była (mocno) przesadzona.
Wprawdzie technologia
ta dawno już przestała
być optymalną metodą
kompresji plików audio,
jednak przy życiu nadal
trzyma ją popularność wśród
użytkowników i producentów
sprzętu muzycznego.
Zwycięstwo?
Nie tak szybko…
MP3 dosłownie zmiażdżyło swoich konkurentów w konkursie popularności, jednak walka
między formatami toczy się również na innych
frontach, na których nieco podstarzała technologia nie radzi sobie już niestety tak dobrze. Polem, na którym MP3 od dłuższego czasu przegrywa z konkurencją, jest na przykład
streaming. Okazuje się bowiem, że gdy w grę
nie wchodzi już przyzwyczajenie użytkowników, lecz jedynie czysta wydajność, serwisy
oferujące usługę strumieniowania muzyki
nie mają większych oporów przed zastąpieniem MP3 innym rozwiązaniem. Wśród największych usług tego typu tylko Google Music
i Deezer korzystają z formatu MP3 (chociaż
ten drugi oferuje swoim klientom również
format FLAC). Apple Music wykorzystuje AAC,
Tidal w zależności od rodzaju subskrypcji
oferuje AAC lub FLAC, zaś Spotify zdecydowało się na Ogg Vorbis. Jako iż hasło reklamowe „oferujemy gorszą jakość muzyki, bo wiemy, że i tak nie usłyszycie różnicy” nie brzmi
zbyt dobrze, można spodziewać się, że prę-
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dzej czy później wszystkie serwisy tego typu
przerzucą się ostatecznie na kompresję bezstratną, definitywnie wyrzucając MP3 z obiegu. Podobnie sytuacja wygląda we wszystkich obszarach, gdzie priorytetami są jakość
i/lub efektywność - takich jak chociażby produkcja materiałów wideo (nawet YouTube zaleca swoim użytkownikom korzystanie z AAC)
czy gier komputerowych (chociaż w tym drugim przypadku duże znaczenie miały także opłaty licencyjne).

MP3 wiecznie żywe?
Parafrazując Marka Twaina, można powiedzieć, że pogłoska o śmierci MP3 była (mocno)
przesadzona. Wprawdzie technologia ta dawno już przestała być optymalną metodą kompresji plików audio, jednak przy życiu nadal
trzyma ją popularność wśród użytkowników
i producentów sprzętu muzycznego. Warto
jednak być świadomym tego, że na innych
płaszczyznach format ten dawno już przegrał
walkę z konkurencją i raczej nic nie wskazuje na to, by miał on kiedykolwiek powrócić
w blasku chwały. Zapewne i my, zwykli słuchacze, będziemy go stopniowo używać coraz rzadziej, kuszeni nowymi, wygodniejszymi
rozwiązaniami, takimi jak chociażby serwisy
streamingowe. Niewykluczone więc, że za kilka lub kilkanaście lat zalegający w szufladzie
pendrive wypełniony po brzegi „empetrójkami”, mimo iż teoretycznie w pełni użyteczny i jak najbardziej „żywy”, będzie już miał
dla nas tylko wartość sentymentalną.
Ilustracja: Adrian Urbanek
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Polskie Apple Muzeum


Krystian Kozerawski

W styczniu ubiegłego roku mieliśmy okazję odwiedzić dopiero co otwarte
Muzeum Apple w stolicy Czech, Pradze. Pokaźne zbiory tego muzeum należą do kilku kolekcjonerów, którzy postanowili zaprezentować je publicznie
w jednym z najbardziej turystycznych miast Europy Środkowej. Moje wrażenia z tego miejsca opisałem na łamach naszego magazynu. Kolekcjonowanie starych komputerów i innych urządzeń Apple to pasja nie tylko twórców
praskiej wystawy. Także i u nas w kraju są osoby, które kolekcjonują te urządzenia, a ich zbiory są równie imponujące i spektakularne. Jedną z takich
osób jest Jacek Łupina, który w Łosiu pod Warszawą stworzył w domu swoje
własne muzeum.
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W kolekcji Jacka Łupiny,
którą można było oglądać
w minioną sobotę,
znalazło się też wiele
wariantów komputerów
Apple //. Specjalne wersje
przygotowane przez Apple
na zamówienie, wyposażone
m.in. w sterowniki
do kontrolowania różnych
maszyn, w tym aparatu
fotograficznego w studio
efektów specjalnych...
Do absolutnych perełek
kolekcji można zaliczyć
stworzoną przez Apple
konsolę gier Pippin, która
w minioną sobotę została
po raz pierwszy rozpakowana
i uruchomiona.
Jego kolekcjonerska pasja zaczęła się trzy lata
temu, kiedy kupił zabytkowego PowerMaca G4.
Później do jego kolekcji zaczęły trafiać kolejne okazy, pierwsze Macintoshe, Apple II.
Jak przyznał podczas otwarcia swojego muzeum, ważnymi punktami w historii powstawania jego kolekcji było zdobycie komputera
Lisa, modelu 2/5 z dyskiem twardym 5 MB,
Apple /// (komputera, który okazał się porażką zarówno Apple, jak i samego Jobsa), specjalnego, rocznicowego modelu z podpisem
Steve’a Wozniaka, komputera Apple II GS. Później przyszła kolej na maszyny NeXT. Pierwszym w jego kolekcji był NeXT Station oraz
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drukarka atramentowa NeXT. Później udało mu się zdobyć chyba najbardziej kultowy
produkt Jobsa, który powstał podczas jego
banicji - komputer NeXT Cube. Maszyna ta
pochodzi z Uniwersytetu Kalifornijskiego
w San Francisco.
W kolekcji Jacka Łupiny, którą można było
oglądać w minioną sobotę, znalazło się też
wiele wariantów komputerów Apple //. Specjalne wersje przygotowane przez Apple
na zamówienie, wyposażone m.in. w sterowniki do kontrolowania różnych maszyn, w tym
aparatu fotograficznego w studio efektów
specjalnych, czy ze specjalnym modułem
do sterowania i programowania robotów.
Na wystawie można było zobaczyć także różnego rodzaju klony tych maszyn, jakie powstawały w różnych rejonach świata. Jeden
z odwiedzających podarował sprawny bułgarski klon Apple // z 1986 roku, który udało się
na miejscu uruchomić. Do absolutnych perełek kolekcji można zaliczyć stworzoną przez
Apple konsolę gier Pippin, która w minioną
sobotę została po raz pierwszy rozpakowana
i uruchomiona. W zbiorach znalazło się wiele
PowerMaców, w tym model Cube, pierwszych
iMaców, a nawet stare serwery Apple.
Jacek Łupina to nie jedyny polski kolekcjoner.
Swoje zbiory iPodów i komputerów Mac zaprezentowali także Michał Galubiński, twórca
MacMuzeum, oraz Norbert Cała z iMagazine.
Jeśli chcielibyście odwiedzić Muzeum Apple
w podwarszawskim Łosiu, najlepiej osobiście
umówić się za pośrednictwem jego fanpage’a
na Facebooku.

Ilustracja:
Strona tytułowa - Płyta CD - wł. Jaromir Kopp
fot. makro - Adrian Urbanek
Pozostałe fotografie w galerii z Archiwum Autora
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Replika Apple I

69



Fotorelacja

Apple I - Instrukcja obsługi
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Apple II
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Apple II Bell Howell
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Apple II e i tablet graficzny
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Klon Apple II
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Lisa - od środka
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Lisa - tylna ścianka
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Lisa - dysk ProFile
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Things 3 – recenzja


Jacek Zięba

Czytając kilka lat temu książkę Davida Allena zatytułowaną „Getting Things
Done”, całkowicie zmieniłem swoje podejście do zarządzania zadaniami. Zrozumiałem, że to nie ja powinienem pamiętać o swoich obowiązkach, a jedynie je wykonywać. Z racji życia w erze smartfonów i komputerów najlepszym
możliwym systemem, który może być pomocny w tym procesie, okazało się
nowoczesne oprogramowanie.
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Things 3 to program nowy
i jestem mu w stanie
wybaczyć pewne braki, choć
system zadań powtarzalnych
jest obecnie dla mnie
nie do przyjęcia i sprawia,
że korzystam jednocześnie
z aplikacji Cultured Code,
jak i OmniFocusa.
Szukając idealnego dla siebie rozwiązania,
testowałem mnóstwo aplikacji, które zrobiły na mnie lepsze lub gorsze wrażenie.
Nie mam zamiaru wymieniać w tym momencie
wszystkich programów, z których korzystałem,
ale muszę nadmienić, że jednym z nich było
Things 2. Po kilku tygodniach trafiłem jednak
na OmniFocusa i z okrzykiem „Heureka!”
na ustach szybko kupiłem aplikację na Maca
oraz iPhone’a i rozpocząłem trzyletnią przygodę z tym oprogramowaniem. Produkcja studia
OmniGroup była nie tylko moim menadżerem
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zadań (i swego rodzaju dyskiem zewnętrznym
dla umysłu), ale także pozwoliła mi gromadzić
chociażby listy z filmami, które chciałbym zobaczyć. Niczego mi w OmniFocusie nie brakowało i w zasadzie nadal nie brakuje. Niemniej
jednak premiera każdej nowej aplikacji tego
typu przykuwała moją uwagę, i tak też było
w przypadku Things 3.
Już na materiałach promocyjnych Things 3
oczarowało mnie swoim designem. Nowe
oprogramowanie
niemieckiego
studia
Cultured Code jest po prostu piękne i cieszę
się, że nie jestem osamotniony w tej opinii.
Podczas targów WWDC w San Jose przyznano nagrody Apple Design Awards i jedna
ze statuetek przypadła właśnie deweloperom
zza naszej zachodniej granicy. Choć ich produkt stał się obecnie moim podstawowym
menadżerem zadań, to nie jest jednak pozbawiony wad, o czym piszę w dalszej części
tekstu.
Wygląd programu to jednakże – szczególnie
w przypadku menadżera zadań – nie wszystko. Dobrze pamiętają o tym użytkownicy poprzedniej wersji wspomnianego już wyżej
OmniFocusa, który nie dość, że był brzydki,
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to jeszcze bardzo trudny do opanowania.
W Things 3 z dużym entuzjazmem przyjąłem
jednak bardzo ciekawy sposób katalogowania zadań.
Standardowo pierwszą z dostępnych sekcji
jest Inbox. To właśnie tam wrzucamy wszystko, co siedzi nam w głowie i dopiero potem
odpowiednio oznaczamy, do czego jeszcze
przejdziemy. Kolejne cztery sekcje to odpowiednio Today, Upcoming, Anytime oraz
Someday. W tej pierwszej widzimy wszystkie zadania, które mamy wykonać dzisiaj.
Jeżeli nam się to nie uda, to po północy nadal
będą one widoczne w tym samym miejscu.
Takie rozwiązanie zmienia „środek ciężkości”
programu z Inboxa do Today, dzięki czemu
możemy skupić się na tym, co należy zrobić
jak najszybciej.

Zanim przejdę do zadań powtarzalnych,
które są największą wadą opisywanej
przeze mnie aplikacji, muszę opisać dwa rodzaje list. Pierwszym są Projects, do których
możemy dodawać zadania, dzielić je na sekcje, a także dodawać notatki. Do projektu możemy również przypisać tag, o którym wspominałem we wcześniejszym akapicie. Podział
na sekcje pozwala w szybki sposób oznaczyć
przypisane do niej zadania jako wykonane,
a także przenieść je do innego projektu. Warto również dodać, że na liście projektów proces wykonanych zadań jest reprezentowany
przez zapełniające się kółko.

Upcoming to zintegrowana z naszym kalendarzem lista, w której widzimy wydarzenia na najbliższe dni, jak i oczywiście zadania, jakie mamy zaplanowane na przyszłość.
W Anytime znajdziemy wszystkie projekty,
a także pozycje z Today, natomiast Someday
skrywa zadania bez konkretnej daty wykonania, jeśli właśnie w ten sposób je oznaczyliśmy.
Przy tworzeniu zadania możemy do niego
dodać notatkę oraz swego rodzaju możliwe
do odznaczenia podzadania. Przykładowo
naszym zadaniem będzie „Telefon do warsztatu samochodowego”, a w podzadaniach
dodamy „Umówić się na przegląd” oraz
„Zapytać o cenę wymiany oleju”. Dodatkowo do zadania możemy przypisać końcową
datę jego wykonania (deadline), a także tag.
Niestety dużym niedopatrzeniem jest brak
osobnej zakładki w interfejsie Things 3,
która pozwalałaby na zobaczenie wszystkich
tagów z przypisanymi do nich zadaniami. Należy jednak nadmienić, że w wersji mobilnej
możemy je grupować właśnie według przypisanych tagów.
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Drugim rodzajem list są Areas. W tym przypadku sprawa wygląda jednak bardzo prosto
– dodajemy tu bowiem albo całe projekty,
albo pojedyncze zadania. Na głównym ekranie
Things 3 – w wersji dla Maca, iPada i iPhone’a
– zobaczymy jednak tylko te pierwsze.
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Wróćmy do wspomnianych już wyżej zadań powtarzalnych i zacznijmy od tego,
że nie możemy ich utworzyć w wersji
mobilnej aplikacji. W przypadku Things 3
na komputery Mac nie jest też możliwe dodanie ich do projektu (trwają prace nad dodaniem tej opcji), ani odznaczenie przed
upływem konkretnej daty. Oczywiście ustawienia częstotliwości cyklu są takie, jakie
powinny być (co tydzień, 15 dnia miesiąca, choć brakuje np. drugiej środy miesiąca
itp.), ale wiele to nie zmienia w tej kwestii.
Posłużę się przykładem. Chciałbym w projekcie Rachunki mieć zadanie „Opłata za prąd”
powtarzane co miesiąc, z datą ustawioną
na 20. Nie jest to jednak możliwe, a co więcej,
nie mam możliwości odznaczenia zadnia jako
wykonanego przed 20. Jest to ogromna wada
Things 3 i mam nadzieję, że szybko zostanie
naprawiona.
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Na
koniec
ale równie
warto ważnych
wspomnieć
funkcjach
o kilkuThings
mniej3.
Pierwszą
szych,
ale jest
równie
integracja
ważnychzfunkcjach
systemowymi
Things
po3.
wiadomieniami,
Pierwszą
jest integracja
co pozwala
z systemowymi
na przechwytypowanie zadań dodawanych
wiadomieniami,
co pozwaladonaiCloud
przechwytyza pomocą Siri.
wanie
zadańDrugą
dodawanych
nowościądojest
iCloud
możliwość
za popracy w
mocą
Siri.wielu
Drugą
oknach
nowością
w przypadku
jest możliwość
wersji
programu
pracy
w wielu
na Maca.
oknach
Trzecią
w przypadku
zaletą aplikacji
wersji
jest niezwykle
programu
na Maca.
szybkaTrzecią
synchronizacja
zaletą aplikacji
zadań
między
jest
niezwykle
urządzeniami,
szybkai synchronizacja
wreszcie czwartązadań
- widżet dlaurządzeniami,
między
iOS i macOS. i wreszcie czwartą - widżet dla iOS i macOS.
Things 3 to program nowy i jestem mu w stanie wybaczyć
Things
3 to program
pewnenowy
braki,i jestem
choć system
mu w stazadań wybaczyć
nie
powtarzalnych
pewne jest
braki,
obecnie
choć system
dla mnie
zanie do
dań
powtarzalnych
przyjęcia i jest
sprawia,
obecnie
że korzystam
dla mnie
jednocześnie
nie
do przyjęcia
z aplikacji
i sprawia,Cultured
że korzystam
Code,
jak i OmniFocusa.
jednocześnie
z aplikacji
Mam jednak
Culturednadzieję
Code,
na dynamiczny
jak
i OmniFocusa.
rozwój
Mam
tej produkcji
jednak nadzieję
i dodanie dynamiczny
na
takich funkcji
rozwój
jak chociażby
tej produkcji
Tryb iCiemny
dodaczy przypomnienia
nie
takich funkcji jak
bazujące
chociażby
na lokalizacji.
Tryb Ciemny
czy przypomnienia bazujące na lokalizacji.
Należy mieć na uwadze, że Things 3 – jak pokazały mieć
Należy
poprzednie
na uwadze,
działania
że Things
niemieckiego
3 – jak postudia –poprzednie
kazały
będzie rozwijany
działania
przez
niemieckiego
kilka najbliższych
studia
– będzie
lat, a serwery
rozwijanycały
przez
czas
kilka
zapewnajnią użytkownikom
bliższych
lat, a serwery
szybką
całysynchronizację
czas zapewzadań.
nią
użytkownikom
Z tego też powodu
szybkąprogram
synchronizację
nie jest
tani. Wersja
zadań.
Z tego
dlateżiPhone’a
powoduzostała
program
wyceniona
nie jest
na 47,99
tani.
Wersja
zł, dla
dla
iPada
iPhone’a
na 94,99
została
zł (nie
wyceniona
testowałem),
na
47,99
a dla
zł, dla
Maca
iPada
239,99
na 94,99
zł. Niemniej
zł (nie testowajednak
Thingsa 3dla
łem),
to Maca
obecnie
239,99
najładniejszy
zł. Niemniejprogram
jednak
do zarządzania
Things
3 to obecnie
zadaniami
najładniejszy
na rynku program
i - przynajmniej
do
zarządzania
w moim
zadaniami
odczuciuna
- jeden
rynku zi najlep- przyszych, i towz moim
najmniej
dobrymi
odczuciu
rokowaniami
- jedenna
z najlepzajęcie
pierwszego
szych,
i to z miejsca
dobrymiwrokowaniami
tej kategorii. na zajęcie
pierwszego miejsca w tej kategorii.

Ilustracja: materiały twórcy aplikacji.
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