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Redakcja

Spis treści
Jesteśmy! Mam nadzieję, że czekaliście. Zaliczyliśmy
naprawdę długie wakacje, ale po półrocznej przerwie wracamy i będziemy z Wami już co miesiąc.
Wracamy też do Was w większym gronie. Do redakcji naszego magazynu dołączyli Bartłomiej Mazurek
i Adam Liszewski, których teksty od jakiegoś czasu
możecie czytać już na MyApple.pl.
Sierpień to koniec wakacji i przygotowania do nowego roku szkolnego i akademickiego. Znajdziecie
więc w tym numerze kilka porad dotyczących tego,
co warto zabrać ze sobą do szkoły lub na uczelnię. Swoimi radami w tym zakresie dzielą się Jacek
Swoboda i Adam Liszewski. Z kolei Michał Masłowski i Patryk Wikaliński na warsztat wzięli iPada.
Sierpień to także swego rodzaju oczekiwanie na to,
co we wrześniu pokaże Apple. O swoich nadziejach
z tym związanych pisze Bartek Mazurek.
Ja z kolei wybrałem się w podróż palcem po klawiaturach, zaczynając od tej z 2000 roku, dołączonej
do PowerMaca G4, a na klawiaturze MacBooka Pro
z połowy 2017 roku kończąc. Pisanie na klawiaturach Apple z różnego okresu to bardzo ciekawe doświadczenie. Sprawdźcie sami, która według mnie
wypadła najlepiej.
Ciekawych tekstów w tym numerze znajdziecie
oczywiście więcej, dlatego kończę i jak zwykle życzę Wam w imieniu całej redakcji miłej lektury.
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Wybór sprzętu

#iPadOnly to nie fikcja
Michał Masłowski



Tego się nigdy nie przewidzi. To po prostu się dzieje. Włączasz komputer, a ten
odmawia posłuszeństwa. Awaria. Każdego to czeka. Jak nie jutro, to za pięć
lat, jak nie za pięć, to za dziesięć, ale każdy kiedyś tego musi doświadczyć.
Nic nie jest doskonałe, nie są nimi także Maki i musimy być na to gotowi.
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Wybór sprzętu

Miałem ostatnio okazję mieć taką wątpliwą
przyjemność doświadczenia awarii swojego
komputera. Będąc bardziej dokładnym, komputer działał, ale jakieś czynniki programowe nie pozwoliły mi się na nim zalogować.
Nie chcę teraz rozkładać na części pierwsze
przyczyny, dlaczego tak się stało, z jednego
prostego powodu – sam do końca nie jestem
pewny, co dokładnie odmówiło posłuszeństwa. Skutek niestety był jeden, po wielu godzinach „odczyniania czarów” skończyło się
formatem dysku twardego i postawieniem
systemu na nowo. Te wspomniane czary, czyli
próby reaktywacji komputera, i zainstalowanie systemu na nowo zajęły mi tak mniej więcej dwa dni. A w tym czasie zatrzymać świata
przecież nie mogłem. O tym jednak za chwilę.

Przez te 1-2 dni, zanim
odzyskacie pełnoprawną
maszynę, jaką jest Wasz
komputer, trzeba przecież
jakoś pracować. W moim
przypadku w absolutnej
większości zastosowań
sprawdził się iPad. Przy okazji
doświadczyłem na własnej
skórze tego, że takie coś jak
praca iPad only nie jest fikcją,
to się da zrobić.
Backup i BCP
W momencie wspomnianej awarii materializuje się z całą mocą ryzyko utraty danych. Coś,
czego nikt z nas nie dopuszcza do świado-
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mości, najczarniejszy scenariusz. A przecież
bardzo często nasze dane są więcej warte
niż komputery, które posiadamy, na których
je przechowujemy! To są te sytuacje, gdy pot
cieknie nam po plecach, a my przypominamy sobie stare dobre powiedzenie, że ludzie
dzielą się na dwie grupy, czyli tych, którzy robią backupy, i tych, którzy będą robili backupy.
Jeżeli macie backup, to sytuacja jest w miarę klarowna. Jeżeli backup jest umiarkowanie
świeży, stawiacie system na nowo i przegrywacie dane. Jeżeli natomiast zlekceważyliście
sobie wcześniej bezpieczeństwo danych, to…
macie problem. Nie ma w tym miejscu dobrej
rady. Trzeba szukać specjalistów, którzy mogą
jeszcze próbować wydobyć dane z Waszych
komputerów. Gorzej, gdy na przykład straciliście bezpowrotnie fizyczny dostęp do komputera, np. na skutek kradzieży.
Bez względu na to, który scenariusz się zmaterializuje, i czy wszystko skończy się jedynie
na postawieniu systemu na nowo, czy też czeka
Was wycieczka do sklepu po nowy komputer,
to w tym czasie bardzo często jest tak, że Waszych kontrahentów mało będzie obchodzić
to, że akurat macie problemy. Świat nie czeka,
zamówienia nie czekają, umowy nie czekają,
odpowiedzi same na maile się nie odpiszą.
Potrzebujecie czegoś zastępczego, czegoś,
co w języku dużych amerykańskich korporacji nazywa się BCP czyli Business Continuity
Plan. Przez te 1-2 dni, zanim odzyskacie pełnoprawną maszynę, jaką jest Wasz komputer, trzeba przecież jakoś pracować. W moim
przypadku w absolutnej większości zastosowań sprawdził się iPad. Przy okazji doświadczyłem na własnej skórze tego, że takie coś
jak praca iPad only nie jest fikcją, to się da
zrobić. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej byłem na to przygotowany i miałem odpowiednie usługi należycie skonfigurowane.
Na szczęście miałem!
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iPad only
- Poczta mailowa – mam wszystko w chmurze, moja poczta wszędzie jest skonfigurowana po IMAP-ie. Nie miałem z tym najmniejszego problemu.
- Inna komunikacja – SMS, Messenger, Slack.
Wszystko to działa identycznie na urządzeniach przenośnych jak na Macu, czasami nawet lepiej.
- Notatki – Programy typu Notatki czy Evernote prawidłowo skonfigurowane pozwalają
na swobodne z nich korzystanie na wszystkich zalogowanych urządzeniach.
- Obsługa RSS-ów – Reader na iPadzie działa
identycznie jak na Macu! Zero problemów!
- Obsługa podcastów – Co tu dużo mówić.
Aplikacje Podcast i Overcast w ogóle nie istnieją na macOS.
- Obsługa programów to-do – OmniFocus
na iPadzie (wersja 3.0) to prawdziwa uczta
dla zmysłów. Wszystko działa wręcz wspaniale, nie odczułem żadnego spadku produktywności, gdy te kilkanaście godzin musiałem
popracować na OmniFocusie tylko na iPadzie.
Było mi o tyle prościej, że robię tak bardzo
często, nawet gdy mam przed sobą w pełni
działającego Maca. Często tuż obok stawiam
iPada z odpalonym OmniFocusem, na którym
mam podgląd zadań do wykonania w najbliższym czasie.
- Obsługa stron www – Mimo że to wydaje się
w miarę oczywiste, to nie jest. Mnóstwo stron
na iPadzie próbuje zgłaszać się jako mobilne
(np. Bankier.pl) i przywrócenie ich do normalnego widoku nie jest sprawą trywialną.
Co jeszcze pomaga? Z pewnością wszystkie
udogodnienia, które przyniósł ze sobą iOS 11.
Nie bez przyczyny jest on nazywany iPad
edition. Split screen, wysuwany z dołu ekranu
dock, drag&drop między oknami, uproszczony, ale jednak działający dostęp do systemu
plików za pomocą aplikacji Files (nie tylko
do plików z iCloud Drive). To wszystko działa,
oczywiście wówczas, gdy wcześniej mieliśmy
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to skonfigurowane. W tym momencie ucierpią
wszyscy ci, którzy strzegą swojej prywatności
jak niepodległości i nie ufają różnym rozwiązaniom chmurowym, tj. nie przechowują
swoich plików w iCloud Drivie, w Dropboksie,
w Boksie, w Google Drivie, czy też w microsoftowym Onedrivie. Ja przechowuję swój dorobek życia trochę w iCloud Drivie, a trochę
w Dropboksie. Dzięki temu miałem dostęp
do tych kilku plików, których potrzebowałem
przez wspomniane dwa dni, kiedy odzyskiwałem działającego Maca. Tak, od razu odpowiem wszystkim sceptykom, zdaję sobie
sprawę z tego, że Dropbox to, delikatnie rzecz
ujmując, nie jest do końca bezpieczne narzędzie. Wolę jednak to, niż odcięcie się od moich plików, czasami na dłuższy czas.

Nie wszystko się da,
czyli potencjalne problemy
Kiedy miałbym poważny problem? O np. wtedy, gdy byłby 20 kwietnia, a ja musiałbym
tu i teraz wypełnić deklarację podatkową za pomocą aplikacji e-Deklaracje, które
do poprawnego działania wymagają Adobe
Air oraz Adobe Reader. Na takie rozwiązania,
obawiam się, jeszcze długo poczekamy w naszym mobilnym świecie.
Kiedy jeszcze? Gdy czekałaby mnie zaawansowana obróbka plików graficznych, choć tutaj
luka związana z brakiem odpowiednich narzędzi jest coraz mniejsza. Wystarczy spojrzeć
np. na Affinity Photo na iPada, czy też na zupełną nowość, czyli Affinity Designera, który,
według danych producenta, ma identyczną
funkcjonalność jak jego wersja na macOS!
To aż wierzyć się nie chce, ale właśnie tak jest.
Może mniej wygodnie (choć kto wie, może
niektóre rzeczy z użyciem Apple Pencila wręcz
wygodniej!), może nieco inaczej, ale jednak to
się da zrobić na przenośnym urządzeniu „tylko” z iOS na pokładzie!
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... sceptycy podadzą całą
masę argumentów, że jednak
tak pracować się nie da.
Że tylko pełnoprawny
system operacyjny macOS
jest jedynym właściwym
narzędziem do PRACY, a iPad
to jedynie zabawka... Gdzie
są skróty klawiaturowe,
gdzie alternatywne
oprogramowania instalowane
spoza Mac App Store'a,
gdzie automatyzacja,
gdzie prawdziwa praca
na wielu oknach?!
Zakładam, że miałbym także, głównie
przez niewygodny dotykowy interfejs, problem z edycją stron www. No tak, do pewnych
rzeczy ultra precyzyjna, w porównaniu z palcem, myszka jest niezastąpiona.
Po tym doświadczeniu utwierdzam się w przekonaniu, że pracować wyłącznie na iPadzie,
przy zastrzeżeniu bardzo wielu warunków,
jakoś się da. Oczywiście bardzo dużo zależy
od tego, co kto robi. Wystarczy jedno, bardzo
specjalistyczne oprogramowanie, którego
ktoś używa na co dzień na Macu, i koniec, cała
układanka się rozsypuje. W moim przypadku
liczba czynności, których jednak na iPadzie
nie da się zrobić, z każdym rokiem gwałtownie maleje.
Oczywiście sceptycy podadzą całą masę argumentów, że jednak tak pracować się nie da.
Że tylko pełnoprawny system operacyjny
macOS jest jedynym właściwym narzędziem
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do PRACY, a iPad (czy też iPhone) to jedynie
zabawka do konsumpcji treści. I zacznie się!
Gdzie są skróty klawiaturowe, gdzie alternatywne oprogramowania instalowane spoza Mac App Store'a, gdzie automatyzacja,
gdzie prawdziwa praca na wielu oknach?!
Wszystko prawda, wielu, wielu rzeczy wciąż
się nie da zrobić na iPadzie albo jest to zdecydowanie mniej wygodne niż na Macu.
I jeszcze długo się nie będzie dało. Jednakże
te nożyce funkcjonalności między tym, co robimy na Macu (lub Windowsie) i na iPadzie
z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną
wersją iOS, zwierają się. Przyszłość wydaje się
pod tym względem piękna.

Zadanie domowe,
które warto wykonać zawczasu
Zwracam uwagę, że w żadnym wypadku
nie namawiam na trwałe przeniesienie się
z naszą pracą na iPada. To wciąż, przynajmniej
w moim przypadku, jest niemożliwe. Chodzi o to, aby czasami móc przez te krytyczne
dwa, trzy dni, czy podczas podróży służbowej,
czy też po prostu podczas wakacji, umiarkowanie komfortowo popracować.
Polecam takie ćwiczenie. Odłóżcie komputer na kilka dni na bok, pojedźcie w podróż
tylko z iPadem (lub wręcz tylko z iPhone’em)
i sprawdźcie, czy w przypadku awarii i braku
dostępu do komputera Wasza produktywność
spada drastycznie, wszystko Wam się rozsypuje i musicie wywiesić białą flagę i poprosić
o kilka dni urlopu na żądanie. Czy też jesteście w stanie „ogarnąć” większość typowych
dla Waszej pracy czynności, a Wasi współpracownicy czy kontrahenci nie zorientują się
w ogóle, że mieliście jakieś problemy. Takie
BCP warto sobie zawczasu zapewnić.
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Siła gestów
Adam Liszewski



Taka pasja, a teraz i praca, że z elektroniką mam wiele do czynienia. Nie tylko ze sprzętami Apple, chociaż to one najczęściej są moimi głównymi urządzeniami. Te sygnowane jabłuszkiem często komplementujemy, że mają
„to coś”. Używamy iPhone’a, „bo po prostu jest wygodniejszy” albo wolimy
Maca, bo „jest lepszy do pracy”. Na czym ta wygoda właściwie się opiera?
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Moim zdaniem na czymś bardzo łatwo
uchwytnym, ale trudnym do opisania. Czymś,
co luźno możemy sobie nazwać „fizyką software’u”. To oczywiście niepoprawne określenie, ale myślę, że pomoże zrozumieć tę
ulotną myśl. Systemy Apple do tej pory znacząco wyprzedzały konkurencję w imitowaniu naturalnych, odtwarzalnych i używanych
w rzeczywistości ruchów. Do redesignu iOS
w siódmej wersji, można nawet zaryzykować
stwierdzenie, że była to pewna obsesja.

... zachowanie logiki systemu.
To, jak uprościła ona systemy,
zmieniła ich funkcjonalność,
by wreszcie zostać skopiowaną przez konkurencję, decyduje, czym jest fenomen
marki Apple...

iOS 6 i jego poprzednicy wyjątkowo upodobali sobie imitowanie rzeczywistości. Było to
szczególnie ważne dla Steve'a Jobsa, który
doprowadził małą firmę zaczynającą w garażu
do Olimpu. Nic dziwnego, że część lubujących
się w jabłkowym sprzęcie maniaków wciąż
z dużym sentymentem odnosi się do tamtej,
również według mnie pięknej stylistyki. Struktura papieru w iBook, tekstura szczotkowanego aluminium w centrum powiadomień, dock,
który był szklaną półką. Jedną ze składowych
ciężko wypracowanej opinii o iOS jako systemie intuicyjnym było właśnie naśladowanie rzeczywistości, która nas otacza. To dzięki
temu, że e-książka na iPadzie była podobna
do tej prawdziwej, a katalogi ze zdjęciami faktycznie przypominały stosy fotografii, moja
mama dała się przekonać do tabletu Apple.
Czuła w zaawansowanej technologii naturalną intuicyjność.
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Ale ten wygląd się zmienił, a iOS dalej był
intuicyjny. Wpłynęło na to kilka czynników.
Przede wszystkim zmiana wyglądu mobilnego
systemu nie bez powodu odbyła się dopiero
w 2013 roku, przeszło siedem lat po premierze
pierwszego iPhone’a. Przez ten czas wszyscy
jego użytkownicy, ale nie tylko, bo ze względu
na popularność tych urządzeń także ci, którzy pierwszy raz zetknęli się z mobilnym systemem Apple później, zdążyli w swojej pamięci
mimowolnie utrwalić symbolikę. Przedarcie
Apple do popkultury sprawia, że bezwiednie
konotujemy symbole takie jak koperta, dyskietka, słuchawka telefonu, komiksowy dymek
czy kompas. Uproszczenie systemu w wersji
siódmej, zrezygnowanie z wyraźnych tekstur
na rzecz gradientów i półprzezroczystości
było możliwe dzięki temu, że nowe symbole konotowały poprzednie, starsze, tworząc
przy tym metasymbole - zredukowane do figur geometrycznych, pozbawionych konturowania i tekstur. One nie wyglądały już jak ich
pierwowzory (np. koperta pocztowa czy prawdziwy kompas), a jednak nie wywołały dezorientacji po zastąpieniu pierwowzorów.
Kolejnym powodem, dla którego redesign
iOS w 2013 i mac OS X w 2014 nie wywołał
dysonansu, jest zachowanie logiki systemu. To, jak uprościła ona systemy, zmieniła
ich funkcjonalność, by wreszcie zostać skopiowaną przez konkurencję, decyduje, czym
jest fenomen marki Apple, która jak wiadomo
dla wielu właśnie systemami stoi.

Multi-touch
Technologia, która dziś jest dla nas niezwykle naturalna. Mówiąc wprost, ja osobiście
po prostu zapomniałem, że ekrany dotykowe
mogły kiedyś działać inaczej. Pamiętajmy jednak, że tak intuicyjne zastosowanie naszych
dłoni pojawiło się dopiero w 2007 roku, dzięki wprowadzeniu ekranów pojemnościowych,
obsługujących więcej niż jeden punkt dotyku. To pozwoliło na tak naturalne dziś gesty
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uszczypnięcia, by powiększyć lub zmniejszyć
zawartość ekranu. Sięgając jednak pamięcią
do czasów mojej naprawdę wczesnej młodości, kiedy jako 13-latek pierwszy raz dorwałem
się do iPhone'a 3G stojącego gdzieś na wystawie w salonie jednego z operatorów w czeskiej Pradze, z prawdziwym poruszeniem
wspominam ten moment. Dziś to głupie,
ale stałem dobre 10 minut przy wystawowym
iPhonie, bawiąc się wrzuconymi do galerii fotografiami, nie wierząc, jak naturalne, bliskie
prawdzie jest obcowanie z czymś, co jednak
jest tylko zbiorem pikseli.

kacji, uczucie zapadającego się w obudowie
palca potęguje efekt zapadającej się w ekranie głównym aplikacji. Jeszcze wyraźniej
uczucie to wywołują gesty znane z iPhone'a
X. Przesunięcie palcem w górę działa niczym
realne odrzucenie, odepchnięcie aplikacji.

Slide to unlock
Pierwsze, z dzisiejszej perspektywy niezwykle
prymitywne zabezpieczenie telefonu, oczywiście przed przypadkowym odblokowaniem.
Było to jednak rozwiązanie nowatorskie,
zresztą jak wiele innych, które pojawiły się
wraz z iPhone’em. Do 2007 roku odblokowaniu urządzenia najczęściej służyła kombinacja
klawiszy. Czemu Apple to zmieniło? Nie tylko
ze względu na pozbawienie frontu urządzenia praktycznie wszystkich przycisków, chodziło także o urealnienie procesu dostawania
się do telefonu. Slide to unlock przypomina
swym działaniem wiele rzeczy, które nas otaczają, chociażby prostą zasuwkę do drzwi. Intuicyjnie zatem wiemy, że aby się gdzieś dostać, to trzeba zasuwkę przesunąć.

Przycisk Home
Jego zachowaniu też można przypisać symbolikę. Zwłaszcza że od iPhone’a 7, mimo zrezygnowania z jego fizycznego kliknięcia, zaczęto tę reakcję imitować wibracją w sposób
niezwykle podobny do prawdziwego klik. Czemu Apple tak na tym zależało? Przecież zwykła płytka dotykowa też mogłaby się świetnie
sprawdzić. Animacja otwierania i zamykania
aplikacji sporo wyjaśnia. Naciśnięcie przycisku działa niczym fizyczne odepchnięcie apli-
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Multitasking
W tym zakresie intuicyjność i budowanie realizmu opartego na percepcji człowieka zdobytej na drodze życiowych doświadczeń przyszły z czasem. Dopiero iOS 9 wprowadził widok
stosu aplikacji, poukładanych jedna na drugiej. Czyż nie jest to łudząco podobne do stosu dokumentów, który leży na naszym biurku
w pracy? Gromadki rzeczy, które odkładaliśmy
bezwiednie na jeden stos? Czy przesuwanie
ułożonych w ten sposób aplikacji nie przypomina kartkowania stosu dokumentów? Moim
zdaniem, jak najbardziej!

Haptyka
- „smaczki systemu”
Temat wart przypomnienia, natomiast myślę,
że wciąż dobrze pamiętamy reakcję na wprowadzony wraz z iPhone’em 6s i rozbudowany
w następnej generacji Taptic Engine. Uczu-
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cie obcowania z „ruchomym mechanizmem”
przy ustawianiu godziny alarmu, „uderzenie”
w spód urządzenia opadającego ekranu powiadomień w iOS 10, czy „otrząsanie się” ekranu blokady z błędnie wprowadzonego kodu
zabezpieczającego. To pozornie nieistotne
detale, ale one są równie ważne. Prawa fizyki
w świecie realnym, właśnie dzięki swojej nieustępliwości, także w detalach, stanową poczucie realności naszych doświadczeń.

macOS
Apple swój desktopowy system również
ma niezwykle przemyślany pod tym kątem.
Brak dotykowego ekranu i fakt, że Maca
nie trzymamy bezpośrednio w swojej dłoni, wymagały jeszcze więcej finezji. Gładziki
Force Touch to technologia, która zwieńcza
wygodę tego systemu, a nieskończona liczba gestów i animacji jest bazą „emejzingu”,
o którym Apple nieustannie mówi, a z którym my, często wcale niebezpodstawnie,
się zgadzamy. Gładzik najlepiej pozwala odczuć zamysł gestów pozwalających zarządzać
pracą na komputerze. Uszczypnięcie całą
dłonią sprawia, że ekran faktycznie zachowuje się jak uszczypnięty. Otwarte okno powoli się zmniejsza, a łagodna animacja na-
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kłada na nie Launchpad. Przesuwanie biurek
trzema palcami po gładziku działa niczym
przesuwanie kartek po miejscu naszej pracy.
Sam system, kiedy używamy go bez oryginalnych akcesoriów, również dba, abyśmy z tym
naturalnym uczuciem pracowali na swoim
sprzęcie. Animacje systemowe, takie jak efekt
dżina przy minimalizowaniu, chowający się
pod ekranem dock, system gradientów, cieni, animacji opartych na chowaniu się i nakładaniu elementów, pozwalają nam osadzić wirtualne elementy w przestrzeni. Dzięki
temu wiemy, że schowanego docka możemy naturalnie szukać pod ekranem, jeżdżąc
tam kursorem, a aplikacji, które schowały się
pod innymi, możemy poszukać minimalizując
te na wierzchu.
Wymiarem sukcesu tego myślenia, jak to często w przypadku Apple bywa, jest liczba kopii,
które naśladują oryginał. Systemy desktopowe to kopalnia inspiracji macOS-em, zwłaszcza dystrybucje linuksowe mocno szukają
pomysłu na siebie w OS-ie od Apple. Ale król
jest tylko jeden! iOS - system, który po prostu
wie, że stworzono go dla człowieka.
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Poradnik smart studenta
Jacek Swoboda



Już wkrótce wielu z Was wróci na uczelnie po wakacyjnej przerwie. Pewnie spora grupa czytelników po raz pierwszy przekona się na własnej skórze, jak wygląda studencka rzeczywistość. Zatem warto zadać sobie pytanie:
czy w świecie pełnym wygodnych rozwiązań studiowanie może być również sprytne i efektowne? Czy oprócz: smartfonów, smart zegarków, smart
TV, smart home, a nawet smart lodówek, także student może być „smart”?
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Moim zdaniem, jak najbardziej! Co więcej, jest
to wielce wskazane, jeżeli chce się wynieść
ze studiów przydatne rozwiązania, które można wykorzystać w pracy zawodowej, a także
po prostu w codziennym życiu. Właśnie taka
idea przyświeca mojemu poradnikowi skupiającemu się na aspektach technologicznych, jednak znalazło się w nim również kilka
„lifehaków” organizacyjnych, które z pewnością warto wcielić w życie.

Najważniejsze jest to,
aby w szybki sposób odnaleźć
się w zapiskach i posiadać
stosowne kopie na wypadek
nieszczęśliwych zbiegów
okoliczności, jak np. zalany
notatnik czy skrypty
zostawione w autobusie.
Notowanie
Studia bardzo często opierają się na tworzeniu
oraz pracy z wszelakimi notatkami, skryptami, opracowaniami itp. Bez dobrej organizacji szybko możemy zagubić się w gąszczu
zgromadzonych zapisanych kartek. Dlatego
warto poświęcić chwilę na wybór odpowiedniego systemu, w którym będziemy katalogować nasze notatki. W zależności od preferencji możecie wybierać między rozwiązaniami
opierającymi się na sprawdzonych analogowych metodach kartki i długopisu, jak również
nowoczesnych, całkowicie cyfrowych. Każdy
powinien znaleźć coś dla siebie. Najważniejsze jest to, aby w szybki sposób odnaleźć
się w zapiskach i posiadać stosowne kopie
na wypadek nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, jak np. zalany notatnik czy skrypty

15

zostawione w autobusie. Poniżej znajdziecie garść ciekawych aplikacji oraz systemów
usprawniających tworzenie, gromadzenie
oraz kompleksowe zarządzanie notatkami.

Notejoy
Aplikacja Notejoy to prosty w obsłudze notatnik z opcją równoczesnej współpracy
nad tworzonymi materiałami przez kilka
osób. Idealnie sprawdza się jako narzędzie
do przygotowywania wszelakich sprawozdań
czy skryptów. Darmowy wariant w zupełności
wystarczy na studenckie potrzeby. Z Notejoy
można korzystać zarówno przez przeglądarkę internetową, jak i dedykowane aplikacje
dla iOS oraz macOS.

Evernote
Prawdopodobnie jedna z najbardziej kompleksowych aplikacji do tworzenia, zarządzania i dzielenia się notatkami. Evernote
posiada multum dostępnych integracji, więc
bardzo często może stanowić główny agregator dla dokumentów napływających z przeróżnych aplikacji, a nawet bezpośrednio
z urządzeń takich jak skanery czy aparaty fotograficzne. Z ciekawostek należy wspomnieć
o specjalnych notesach firmy Moleskine, które w dedykowanej wersji posiadają naklejki
rozpoznawane podczas importu do cyfrowego notesu, przez co mogą być automatycznie tagowane i kategoryzowane. Podobny mechanizm dotyczy również popularnych
„samoprzylepnych karteczek” Post-it, które
są sprytnie interpretowane przez skaner aplikacji Evernote.

MyScript Nebo
Jeżeli dysponujesz Apple Pencilem oraz kompatybilnym z nim iPadem, aplikacja Nebo
od MyScript to tzw. „must have”. Rewelacyjnie
sprawdza się jako następca klasycznego pa-
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pierowego notatnika. Aplikacja posiada sporo
ciekawych funkcji, z których należy wyróżnić
chociażby: rozpoznawanie pisma odręcznego, rysowanych diagramów czy wykonywanie
obliczeń dla naszkicowanych działań. Nebo
z pewnością przypadnie do gustu wszystkim
studentom szybko przerysowującym schematy nakreślane na tablicy przez wykładowców
lub tworzącym graficzne notatki z wykorzystaniem rysunków bądź zdjęć z odręcznymi
adnotacjami.

Wacom Bamboo Slate
Wielki gracz na rynku tabletów graficznych,
firma Wacom, ma w swojej ofercie ciekawe rozwiązanie dla ludzi niewyobrażających
sobie notowania na ekranie. Bamboo Slate
to swego rodzaju podkładka pod zwykły notatnik, na którym odręcznie piszemy bądź
szkicujemy lekko zmodyfikowanym długopisem. Sporządzone notatki wyglądają zwyczajnie, ale dzięki technologii Wacoma cyfrowy
skan każdej kartki może być automatycznie
przeniesiony do wybranej aplikacji. To tak
jakby ktoś za nas robił zdjęcie każdej kartki
z osobna i zapisywał ją do naszego ulubionego cyfrowego notatnika.

Warto odpowiednio wcześnie
zadbać o miejsce w chmurze
czy dodatkową przestrzeń
dyskową. Nie należy
również zapominać
o stosownych kopiach
zapasowych oraz możliwości
współdzielenia się
materiałami.
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Zdaję sobie sprawę, że zwykły notatnik i długopis za kilkanaście złotych również notują dokładnie w ten sam sposób, ale rozwiązanie Wacoma nie bez przyczyny znalazło
się w moim poradniku. Zazwyczaj na całą grupę studentów jedynie kilka osób cechuje się
zdolnością do sporządzania starannych i czytelnych notatek. Przy odrobinie organizacji
można sporządzić zrzutkę dla takiej studentki bądź studenta, którzy w ramach otrzymania ciekawego gadżetu będą swoje notatki
upubliczniać fundatorom z wykorzystaniem
rozwiązań opartych o chmurę (np. Dropbox
lub Evernote). Rozwiązanie „win-win”, bo
za cenę np. dwóch kraftowych piw niejeden
adept piszący jak przyszły lekarz będzie mógł
w końcu swobodnie odczytać notatki z wykładów, a dla studentki lub studenta, którzy i tak
sporządzają precyzyjne dokumentacje z wykładów, nie będzie to żaden dodatkowy wysiłek jak np. mozolne skanowanie klasycznych
notatek.

Przechowywanie
i transferowanie danych
W zależności od kierunku studiów ilość gromadzonych danych może osiągać spore rozmiary. Warto odpowiednio wcześnie zadbać
o miejsce w chmurze czy dodatkową przestrzeń dyskową. Nie należy również zapominać o stosownych kopiach zapasowych
oraz możliwości współdzielenia się materiałami. Spokojnie, przy obecnych rozwiązaniach da się nad tym wszystkim bardzo szybko i prosto zapanować. Poniżej wymieniłem
kilka sprawdzonych patentów, które śmiało
możecie wykorzystać i wdrożyć w życie.

Pamięci przenośne
Wydawałoby się, że w korzystaniu z popularnych pendrive'ów czy dysków przenośnych nie ma większej filozofii, i co do zasady
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tak jest. Niestety użytkownicy Maców muszą wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii,
w szczególności gdy w grupie będą królować
Windowsy. Po pierwsze: warto wyposażyć się
w komplet przejściówek, bo USB-C znane
z najnowszych MacBooków Pro niekoniecznie
jest standardem w budżetowych notebookach
studentów. Może okazać się, że w najmniej
oczekiwanym momencie będziecie musieli szybko przekopiować skrypty z krążącego
po grupie „oldschoolowego” pendriva USB-A
2.0 i okazja do zdobycia wyjątkowych materiałów przejdzie Wam koło nosa przez błahy
brak kompatybilnego portu. Po drugie: zapis
na dyskach ze standardowym Windowsowym
formatowaniem NTFS. Bez dodatkowych aplikacji bądź modyfikacji systemowych w macOS
jest to niemożliwe. Dlatego warto zawczasu
wyposażyć się w rozwiązania typu Paragon
NTFS lub Tuxera NTFS, ponieważ mogą zaoszczędzić nam sporo czasu i nerwów.

... użytkownicy komputerów
dzielą się na dwie grupy:
tych, którzy robią kopie
zapasowe i tych, którzy
już zawsze będą je robić.
Tę myśl warto wziąć pod
uwagę i wcześniej skorzystać
chociażby z natywnego
rozwiązania Time Machine,
wykonując cykliczne backupy
na przynajmniej jeden
zewnętrzny nośnik. Ileż to
nasłuchałem się historii
o utraconych danych
na dzień przed oddaniem
pracy dyplomowej…
17

Dropbox
Jedna z najpopularniejszych chmur do przechowywania danych. Idealnie sprawdza się
do współdzielenia folderów i plików w ramach grup, czy chociażby jako miejsce docelowe kopii zapasowych studenckich materiałów. Korzystając z okazji, że prawdopodobnie
nie wszystkie koleżanki i koledzy będą mieli
założone konta, to dobry moment na wzajemną wymianę linków referencyjnych, które zapewnią Wam dodatkową darmową przestrzeń.
Dzięki wykorzystaniu licznych mechanizmów
integracji możemy praktycznie dowolnie łączyć nasze ulubione aplikacje z Dropboksem
i korzystać z mechanizmu prostej synchronizacji między nimi.

Time Machine
i kopie zapasowe
Podobno użytkownicy komputerów dzielą się
na dwie grupy: tych, którzy robią kopie zapasowe i tych, którzy już zawsze będą je robić.
Tę myśl warto wziąć pod uwagę i wcześniej
skorzystać chociażby z natywnego rozwiązania Time Machine, wykonując cykliczne
backupy na przynajmniej jeden zewnętrzny nośnik. Ileż to nasłuchałem się historii
o utraconych danych na dzień przed oddaniem pracy dyplomowej… Naprawdę nie warto igrać z prawami Murphy'ego i narażać się
na niepotrzebny stres i spore koszty awaryjnego odtwarzania utraconych danych.

Komunikacja
Nie wiem, skąd na polskich uczelniach wziął
się trend współdzielonej skrzynki pocztowej
dla całej grupy pod wspólnym loginem i hasłem, ale jak mawia klasyk, „nie idźcie tą drogą”! To naprawdę bardzo słaby pomysł, bo bardzo szybko, bardziej lub mniej przypadkowo,
wszystkie dane tam zawarte mogą zniknąć.
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Jak sprytnie poradzić sobie z wymianą maili i komunikować się w ramach grupy? Wystarczy tylko mądrze podejść do tego tematu
i wykorzystać sprawdzone rozwiązania.

Listy dystrybucyjne i aliasy
Dla wygody wykładowców najlepiej podawać
im pojedynczy adres e-mail, na który mogą
przesłać informacje bądź materiały, które Wy
już we własnym zakresie rozdystrybuujecie
między sobą. Do zautomatyzowania tego procesu najlepiej, aby ktoś z Was założył skrzynkę pocztową (chociażby na popularnym Gmailu), a następnie utworzył za pomocą reguł
listę dystrybucyjną, która będzie rozsyłać
do jej członków wszystkie otrzymane wiadomości. Tym sposobem jedynie zaufana osoba pełni rolę swego rodzaju administratora,
a każdy i tak otrzyma rozesłaną wiadomość
na podany mu adres e-mail.
Większość popularnych skrzynek e-mail oferuje funkcjonalność tzw. aliasów, czyli alternatywnych adresów, które wskazują
tę samą skrzynkę pocztową. Jeżeli Twój adres
e-mail nie do końca nadaje się do podawania go publicznie lub jest wyjątkowo skomplikowany, warto na czas studiów pomyśleć
o dodatkowym aliasie np. w formie „imie.nazwisko.grupa@domena”.

Slack
Bardzo przydanym narzędziem do komunikacji wewnątrz grupy jest modny ostatnio Slack.
Daje on m.in. możliwość indywidualnych,
jak również grupowych czatów, łatwego przesyłania i udostępniania materiałów, a także
rozbudowania go o dodatkowe funkcje dzięki
licznym integracjom. Ze Slacka możecie korzystać zarówno w wersji webowej, jak również dzięki dedykowanym aplikacjom w systemach iOS, Android, Windows Phone, macOS,
Windows oraz Linux. Tak szerokie wsparcie
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zapewni Wam narzędzie, z którego będą mogli korzystać praktycznie wszyscy zainteresowani.

Zniżki studenckie
Czas studiów to bardzo dobry okres z perspektywy dostępności wszelakich zniżek, rabatów oraz promocyjnych pakietów oprogramowania. Warto zorientować się, czy Twoja
uczelnia uczestniczy w programach w stylu
Microsoft Imagine Premium (dawniej: Microsoft DreamSpark oraz MSDN Academic Alliance), które zapewniają dostęp do studenckich
wersji komercyjnych programów. W zależności od kierunku studiów może zainteresować
Cię również oferta studencka firm: Autodesk,
Adobe, Wacom, Graphicsoft i wielu innych.
Nie można w tym miejscu zapomnieć także
o zniżkach oferowanych przez samo Apple
i jego dystrybutorów.
Podsumowując, podczas studiów warto być
otwartym na: sprytne rozwiązania ułatwiające mozolne czynności, współpracę w ramach
grupy oraz aplikacje i serwisy, które wytyczają nowe trendy w komunikacji zespołowej.
Nie traćcie tego okresu życia na przysłowiowe
„wyważanie otwartych drzwi”. Przy odpowiednim podziale obowiązków i dobrej organizacji
studia mogą być naprawdę ciekawym przeżyciem, które możecie potraktować jako poligon
doświadczalny przed dalszą pracą zawodową.
Stale szukajcie inspiracji, aby nie zatrzymać
się w ślepo wykreowanych rozwiązaniach.
Miejcie przed oczami stwierdzenie wypowiedziane przez Steve'a Jobsa podczas wystąpienia na uniwersytecie Stanford: „Stay Hungry,
Stay Foolish”!
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Na studia zabrałem MacBooka
Czy się opłacało?
Adam Liszewski



Do szuflady powędrował wczoraj mój pierwszy w życiu Macintosh - MacBook
Air z 2015 roku, w rozszerzonej wtedy konfiguracji, czyli z 8 GB RAM-u. Zbiega
się to w czasie z końcem moich studiów - okresu, który dla komputera śmiało można nazwać wymagającym. Jesteśmy w połowie studenckich wakacji,
trwają szkolne promocje, jest to zatem czas do namysłu dla wielu moich
młodszych koleżanek i kolegów, czy warto inwestować w komputery Mac?
A właściwie komu się taki wydatek opłaci?
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Kiedy ja kupowałem MacBooka Air na początku 2016 roku, był to wydatek spory. Dziś
podstawowy model można znaleźć nawet
za 3700 złotych w jednym z elektromarketów.
Ja na swój model wydałem wtedy ok. 4500 złotych i to ze zniżką studencką. Rychłego zakupu
trochę żałowałem, ceny kilka miesięcy później poszybowały w dół, do pułapu, na którym
znajdują się teraz. Nie żałowałem natomiast
samego wyboru. Laptop zastąpił mi wtedy kilkumiesięczny, natomiast stosunkowo
podstawowy model Lenovo. Ciężki, toporny,
praktycznie bez baterii, tandetny, plastikowy
i po prostu brzydki. Na polską uczelnię wydawałoby się jak znalazł, choć oddam mu, że był
dość wydajny. Nawet udźwignął GTA V.

Skrzydła rozwijał jednak,
kiedy przychodziła sesja,
a pracy było coraz więcej.
Potencjał macOS widać
najlepiej, kiedy otoczeni
jesteśmy osobami, które
również na oprogramowaniu
Apple działają. Ma to w sobie
jedną, podstawową przewagę
- nie generuje śmieci.
Pracowałem na jednym pliku
dzięki możliwości współpracy
grupowej w pakiecie iWork
Zakup MacBooka przeniósł mnie w zupełnie
inną przestrzeń myślenia o komputerze osobistym. Air był lekki, mobilny, niezwykle sprawny w pracy. Szybko zastąpił mi na zajęciach
mojego iPada. Właśnie, zapomniałbym. Poza
dobrymi wspomnieniami z obcowania z Macintoshami znajomych, do zakupu laptopa
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Apple zachęciło mnie budowanie ekosystemu. Posiadałem już wtedy iPhone’a i wspomniany wyżej tablet, miało więc to sens.
Zakup MacBooka niósł za sobą coś jeszcze.
Była to ciekawość jego możliwości. Tak się
w życiu potoczyło, że zostałem studentem
dziennikarstwa. Ba, wytrwałem tam całe 5 lat
i bardzo dobrze ten okres wspominam, może
dlatego, że aktywny zawodowo jestem od samego początku. To właśnie MacBook pozwolił nigdy w tych aktywnościach nie zwalniać.
Pracę w redakcji łączyłem z zajęciami i nauką,
bywały zatem momenty, że słynne 12 godzin
pracy na baterii przychodziło mi sprawdzić
w praktyce. Dawał radę! Był zawsze ze mną,
a gdy był, pozwalał zarówno zmontować
dźwięk, zrobić krótkie wideo, jak i obrobić
zdjęcia. Kiedy laptop musiał wrócić do torby, wszystko było na iPhonie i iPadzie. Skrzydła rozwijał jednak, kiedy przychodziła sesja,
a pracy było coraz więcej. Potencjał macOS widać najlepiej, kiedy otoczeni jesteśmy osobami, które również na oprogramowaniu Apple
działają. Ma to w sobie jedną, podstawową
przewagę - nie generuje śmieci. Pracowałem
na jednym pliku dzięki możliwości współpracy grupowej w pakiecie iWork i możliwości
udostępniania notatek oraz przypomnień.
Wszystko było automatycznie przypinane
do mojego iCloud. Możliwość pracy na jednym dokumencie nie raz zaoszczędziła mi
tworzenia nieskończonej liczby cząstkowych
wersji pracy. To było komfortowe, na biurku
miałem zawsze tylko jedną wersję, zawsze aktualną, zawsze z podglądem, jak idzie innym,
zawsze bezpieczną, bo zapisaną w chmurze.
Czy zatem każdy poczciwy student powinien
teraz rzucić się na MacBooka? Nie. Dla mnie,
studenta dziennikarstwa, będącego już w zawodzie, okazał się on idealny. Nie pomógł mi
w niczym, nic za mnie nie wymyślił, nic za mnie
nie zrobił, ale nigdy mnie nie ograniczył. Nigdy
się nie zepsuł, nigdy znacząco nie zwolnił, nigdy nie musiałem formatować dysku. To oznacza, że zawsze wtedy, kiedy ja miałem pomysł,
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on był. Windows się wtedy aktualizował albo
defragmentował. Ale Windows to nie jedyna
alternatywa. Jest także poczciwy Linux - król
politechnik. Rozmawiałem wielokrotnie o zakupie Maca z moim serdecznym przyjacielem,
który swoje całki kocha liczyć na jednej z linuksowych dystrybucji. MacBooka nie kupił,
na jego uczelni macOS nie zawitał zbyt szeroko, nie miał zatem takiej potrzeby, a wszystkie swoje mógł realizować z pomocą zupełnie
darmowych dystrybucji. Dość toporny, ale solidny ThinkPad jest dla niego wciąż wystarczający.

Zakup laptopa jest rozsądny
z jeszcze jednego powodu.
Dobrze polegać na swoim
sprzęcie. Wszystkie
projekty zaliczeniowe
i prezentacje mogłem robić
na uczelnianych komputerach,
jednak były one często stare,
nie miały jakiegoś sterownika,
nie mogłem zabierać ich
do domu
Kiedy zatem warto rozważyć zakup Maca
na studia? Przede wszystkim nie musisz go
kupować od razu. Jeśli idziesz na pierwszy rok
i po przeczytaniu tego tekstu masz już pewność, że zakup komputera Apple jest po prostu konieczny, to jesteś w błędzie. Ja pierwszy rok przebimbałem ze starym laptopem
Samsunga, za co kiedyś prawie wyleciałem z
wykładu, bo nie miałem wyciszonych głośników, gdy wznowił się Euro Track Simulator 2.
Jeśli już studiujesz, to albo nie masz pieniędzy, albo pracujesz, albo masz kochanych rodziców. Szanuj wydatki! Rozejrzyj się po swo-
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ich salach laboratoryjnych, popatrz, na czym
pracują znajomi, pomyśl, czy używacie jakiegoś specjalistycznego oprogramowania? Jeśli nie, zastanów się, czy w przyszłości może
się to zmienić. Jeśli nie kiwasz głową twierdząco, to możesz rozważyć setki windowsowych alternatyw. Niektóre z nich są naprawdę
sensowne, a jeśli dobrze poszukasz i masz
trochę pieniędzy, to nawet pograsz w fajne gry. Możesz też pomyśleć o Macintoshu,
bo to dobry sprzęt. Odwdzięczy się długą
i wygodną współpracą. Jeśli jednak na jedno z wcześniejszych pytań odpowiedziałaś
lub odpowiedziałeś twierdząco, to prawdopodobnie myślisz o programowaniu, pracy grafika, montażysty wideo lub jesteś dźwiękowcem. Tu Mac jest najrozsądniejszym wyborem
dzięki jednoczesnemu wsparciu programów
Adobe i wsparciu dla aplikacji Apple.
Jeśli już Mac, to jaki? Na pewno laptop. Nawet gdy lubisz komputery stacjonarne, to dokup sobie z czasem monitor i inne peryferia.
Działać będzie dobrze, a do wielozadaniowości na bank przydadzą się dwa ekrany. Zakup laptopa jest rozsądny z jeszcze jednego
powodu. Dobrze polegać na swoim sprzęcie.
Wszystkie projekty zaliczeniowe i prezentacje
mogłem robić na uczelnianych komputerach,
jednak były one często stare, nie miały jakiegoś sterownika, nie mogłem zabierać ich
do domu i pracować na nich w łóżku czy wygodnym fotelu. Własny komputer w stresowej
sytuacji pozwala czuć większy komfort i daje
większe możliwości. Który MacBook nada się
najlepiej? W podstawowych zadaniach nie zawiedzie Air. W końcu spędziłem z nim ponad
2 lata, wiem, co mówię. Należy jednak pamiętać, że nie bez powodu od kilku lat słyszymy
o konieczności odświeżenia podstawowego
laptopa Apple. Jak na przestarzały i podstawowy komputer, prawie 4000 złotych to sporo. Poczekałbym do odświeżenia lub wymiany
serii. Dwie kolejne propozycje zaczynają się
już od około 6000 złotych. Różnica jest więc
spora, ale warta rozważenia. Za podstawową wersję Pro zapłacimy na stronie Apple
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6109,41 zł. W gratisie dostajemy zupełnie rozsądne słuchawki - Beats Solo 3. Jeśli je dobrze odsprzedacie, możecie liczyć na zwrot
ok. 1000 złotych. To nadal dużo, ale kurier
przywiezie wam wygodny, niezawodny i bardzo sprawny komputer, z którym spokojnie
przeżyjecie niejedną sesję. Tylko nie jedzcie nad klawiaturą, bo się klawisze od okruchów zacinają. W tej samej cenie dostaniecie też 12-calowego MacBooka. Jego nie biorę
pod uwagę. Niewielki wzrost mobilności przypłacicie mniejszą wydajnością, brakiem dodatkowego złącza USB i mniejszym ekranem.

Wykorzystaj to, że masz
jeszcze legitymację studencką
i poszukaj na stronie
Apple Pakietu aplikacji
profesjonalnych dla sektora
edukacji. Tysiąc złotych
to dużo, ale jeśli zaczynasz
pracę filmowca, dziennikarza
telewizyjnego czy radiowego,
jeśli pracujesz w studiach
nagraniowych, im szybciej
zaczniesz pracować z nimi,
tym lepiej.
Jeśli 6000 zł to dużo, szukajcie używanego sprzętu. On co prawda trzyma wartość,
ale dlatego, że sam się świetnie starzeje.
Na rynku używek swoje oczy kierowałbym
również w stronę MacBooka Pro, ale z 2015
roku. Radzi on sobie nadal bardzo dobrze,
nawet z trudniejszymi zadaniami. Jeśli traficie
na sztukę, która wciąż ma rękojmię albo jest
na gwarancji, to ryzyko się zmniejsza. Zaoszczędzicie także na hubach i przejściówkach
- stare Pro wspiera USB typu A.
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Ostatnia porada już na sam koniec. Myślisz
o Apple? Myślisz o pracy na ich oprogramowaniu? Wykorzystaj to, że masz jeszcze legitymację studencką i poszukaj na stronie Apple
Pakietu aplikacji profesjonalnych dla sektora
edukacji. Tysiąc złotych to dużo, ale jeśli zaczynasz pracę filmowca, dziennikarza telewizyjnego czy radiowego, jeśli pracujesz w studiach nagraniowych lub robisz cokolwiek
innego, ale wiesz, że te programy Ci się przydadzą, to im szybciej zaczniesz pracować
z nimi, tym lepiej. Oddzielnie kosztowałyby
Cię 2969,95 złotych, a za niespełna 1000 złotych masz przede wszystkim Final Cut X, którego znajomość szybko się zwróci.
Bez względu na to, czy ten wywód zachęcił
Cię do zakupu, czy nie, pamiętaj: elektronika jest droga, a niepotrzebne wydawanie
na nią pieniędzy nie ma sensu. Zwłaszcza
kiedy jest się na studiach i nawet niewielkie
pieniądze pozwalają przeżyć piękną przygodę. Jeśli sprzęt kupisz rozsądnie i będziesz go
szanować, to starczy Ci jeszcze na życie i przygody ;)
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Palcem po klawiaturze,

od PowerMaca G4 do MacBooka Pro z Touch Barem


Krystian Kozerawski

Klawiatury w nowych MacBookach Pro i 12-calowych MacBookach wzbudzają wiele kontrowersji nie tylko ze względu na swoją awaryjność, ale także
ze względu na bardzo niski skok klawiszy. Po kilku miesiącach pracy mogę
już podzielić się z Wami, Drodzy Czytelnicy, moimi wrażeniami. Postanowiłem
jednak pójść trochę dalej — dokonać swego rodzaju klawiaturowej podróży do przeszłości i sprawdzić, jak będzie mi szło pisanie na starszych konstrukcjach. Tak się bowiem składa, że mam w domu kilka starszych Maców.
Niniejszy tekst powstał więc na wbudowanych w nie lub tylko dołączonych
do nich klawiaturach.
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W 2000 roku Apple
wprowadziło do sprzedaży
model Apple Pro Keyboard.
Ta mająca 18 lat klawiatura
wciąż działa. Przyznać
jednak muszę, że dawno już
odzwyczaiłem się od pisania
na tego typu urządzeniach.
Niewątpliwym jej plusem
jest to, że trudno na niej
przypadkowo nacisnąć jakiś
inny klawisz.
Apple Pro Keyboard
(M7803)
Pierwszy iMac ekscytował swoim wyglądem,
zarówno kształtem, jak i półprzezroczystą
obudową. Nic zatem dziwnego, że stylistykę tę przejęły nie tylko komputery PowerMac
G3 i G4, ale także akcesoria, w tym i klawiatury. W 2000 roku Apple wprowadziło do sprzedaży model Apple Pro Keyboard o oznaczeniu
kodowym M7803, wyposażony w wydzielony
blok klawiszy do sterowania kursorem (oryginalna klawiatura do iMaca Bondi Blue była
jego pozbawiona). Połączenie przezroczystej
pleksi z czarnymi klawiszami do dzisiaj robi
wrażenie. Podobnie jak klawiaturę dołączaną
do iMaca Bondi Blue, można ją bez problemu
podłączyć do nowszych i najnowszych komputerów Mac (w przypadku nowych MacBooków
i MacBooków Pro potrzebna będzie oczywiście przejściówka). Jak jej poprzedniczka
i wiele następnych, może służyć także za prosty hub USB. Posiada bowiem dwa porty tego
typu. Klawiatura służy jednak do pisania, skupię się więc na klawiszach.
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Ta mająca 18 lat klawiatura wciąż działa. Przyznać jednak muszę, że dawno już odzwyczaiłem się od pisania na tego typu urządzeniach.
Klawisze są wysokie niczym drapacze chmur
i trzeba się naprawdę wysilić, by przycisnąć
je do końca. I choć 18 lat temu sam używałem klawiatur o podobnej konstrukcji, to jednak dzisiaj pisanie na niej nie należy do zbyt
wygodnych i na dłuższą metę jest męczące.
Niewątpliwym jej plusem jest to, że trudno
na niej przypadkowo nacisnąć jakiś inny klawisz, co dość często zdarza mi się na klawiaturze mojego MacBooka Pro z połowy 2017
roku. Napisałem za jej pomocą kilka tekstów
i nie zdarzyła mi się żadna przypadkowa literówka. Jestem także pod wrażeniem jej wytrzymałości. Niemal 20 lat i działa właściwie
bez zarzutu.

Klawiatura
w PowerBooku Pismo
PowerBook Pismo został wprowadzony na rynek w tym samym roku co klawiatura Apple
Pro Keyboard. Był to pierwszy komputer przenośny Apple wyposażony w porty FireWire
400 oraz opcjonalnie AirPort, pozwalający
mu na bezprzewodowe łączenie się z siecią.
Tym razem jednak interesuje mnie przede
wszystkim klawiatura, która znalazła się
w tym laptopie. Była to ta sama konstrukcja,
co montowana w poprzednim modelu PowerBooka G3 o nazwie Lombard.
Klawiatura wykonana jest z ciemnobrązowego przezroczystego plastiku. Widać więc
ukryty pod klawiszami mechanizm. Dla mnie
klawiatura w tym PowerBooku wygląda dzięki
temu bardzo ciekawie. Same klawisze są jakby spłaszczoną wersją tych montowanych
w klawiaturach dołączanych do komputerów
stacjonarnych - co w owym czasie było powszechną praktyką u wszystkich producentów komputerów.
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Także i w tym wypadku po 18 latach wszystko działa bez zarzutu (jak i sam komputer,
choć uruchamiam go już tylko ze względów
sentymentalnych). Żaden ze znaków nie wytarł się w trakcie używania. Rozmiar klawiszy
pozwala na w miarę wygodne pisanie. Również i tutaj jednak skok klawiszy jest bardzo
duży w porównaniu ze współczesnymi klawiaturami Apple, a z najnowszymi MacBookami i MacBookami Pro w szczególności. Pisząc
na tej w PowerBooku Pismo, mam wrażenie,
że moje palce zapadają się w tym komputerze.
Pomimo tego pisze się mi na jego klawiaturze znacznie lepiej niż na opisanej wyżej klawiaturze Apple Pro Keyboard. Także i na niej
przypadkowe naciśnięcie nie tego klawisza,
co trzeba, zdarza się rzadko, a przy pisaniu
tego tekstu zdarzało się sporadycznie, głównie za sprawą zamienionych miejscami w starych systemach liter ż i ź. Dopiero w Mac OS X
Leopard litera „ż” znalazła się pod klawiszem
„Z”, a litera „ź” trafiła pod klawisz „X”. Wcześniej ich położenie względem siebie było odwrócone. Pamiętam jeszcze, jak starzy macowi wyjadacze narzekali właśnie na ten krok
Apple.
Wspomnę jeszcze, że przynajmniej do 2007
roku klawiatury w laptopach Apple pozbawione były prawego klawisza CMD (pojawił
się on na pewno w pierwszych modelach
MacBooków Pro Unibody). Zamiast niego
obok spacji znajdował się klawisz ENTER. Ten
duży, którym zatwierdzamy zmiany i rozpoczynamy nową linię w tekście, to w nomenklaturze Apple klawisz RETURN, stąd umieszczona na nim zarówno w starym Pismo, jak
i najnowszych MacBookach Pro, ikona strzałki
symbolizującej właśnie powrót do początku.

Klawiatura A1243.
Pierwszym moim komputerem Apple nie był
jednak Pismo czy PowerMac G3 (oba komputery znajdują się w mojej prywatnej niewielkiej kolekcji), ale pierwszy aluminiowy
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iMac z połowy 2007 roku. Do komputera tego
dołączano klawiaturę o konstrukcji wyspowej, wzorowaną na tej wprowadzonej rok
wcześniej w białych i czarnych MacBookach.
Klawisze były od siebie wyraźnie oddzielone i dla każdego z nich znalazło się osobne
wycięcie w obudowie, nad którą nieznacznie
wystawały. Muszę przyznać, że po przesiadce
na wspomnianego iMaca potrzebowałem trochę czasu, by się do tej klawiatury przyzwyczaić. Później jednak pisałem na niej teksty
w tempie wręcz ekspresowym. Ceniłem sobie
bardzo blok numeryczny i zawsze wolałem ją
od wersji bezprzewodowej, która była za lekka
i trochę niestabilna. Przez ostatnie pół roku
korzystałem z niej do pisania kodu w Xcode
na firmowym iMacu.
Po latach przyznać jednak muszę, że nie jest
to - przynajmniej dla mnie - do końca wygodny produkt. Oczywiście pisze się na niej
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znacznie szybciej i wygodniej niż na wspomnianych wyżej muzealnych już urządzeniach. Skok klawiszy, choć znacznie mniejszy, jest jednak wciąż dość wysoki, w związku
z czym nie jestem w stanie pisać równie szybko, jak na współczesnych klawiaturach. Przesiadając się czy to z MacBooka Air, czy to
z MacBooka Pro z połowy 2017 roku, miałem
znowu wrażenie, że moje palce muszą pokonać znacznie dłuższą drogę niż powinny.
A że z wyglądu nie różniła się ona specjalnie od tej w pierwszym ze wspomnianych
wyżej laptopów, dość często zdarzało mi
się gubić znaki - palce przyzwyczajone były
do znacznie niższego skoku klawiszy. Co jednak ważne, moja klawiatura od iMaca z 2007
roku wciąż działa bez żadnych problemów.
Jedynym widocznym znakiem czasu jest niestety lekka zmiana koloru. Klawisze przybrały
bardziej kremowy odcień. Nie są już śnieżnobiałe, jak na początku.
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Mojego białego staruszka
uruchomiłem przy okazji
tego tekstu. O dziwo, klawisze
w tej klawiaturze reagują
trochę inaczej niż w opisanej
wyżej przewodowej
zewnętrznej klawiaturze
A1243. Efekt przypomina
trochę trampolinę, palce
jakby wyrzucane były w górę
po naciśnięciu klawiszy.
Klawiatura
w białym MacBooku
(wzór z 2006 roku)
To był mój drugi komputer Apple i pierwszy
laptop tej marki. Wykonany w całości z białego plastiku nawiązywał swoim designem
do wcześniejszej serii iBooków. To właśnie
w tym modelu, wprowadzonym na rynek
w 2006 roku, Apple zastosowało pierwszy
raz nową klawiaturę o konstrukcji wyspowej,
w której klawisze są od siebie wyraźnie oddzielone i wystają z obudowy, w której znalazły się dla nich odpowiednie otwory. Do dzisiaj klawiatura w moim MacBooku z połowy
2007 roku działa bez zarzutu.
Mojego białego staruszka uruchomiłem
przy okazji tego tekstu. O dziwo, klawisze
w tej klawiaturze reagują trochę inaczej
niż w opisanej wyżej przewodowej zewnętrznej klawiaturze A1243. Mają jakby nieznacznie niższy skok, więc pisanie wymaga mniej
wysiłku, a z drugiej strony reagują szybciej
na podniesienie palca, tak jakby były umieszczone na jakichś sprężynach (a to przecież
mechanizm nożycowy). Efekt przypomina tro-
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chę trampolinę, palce jakby wyrzucane były
w górę po naciśnięciu klawiszy. W porównaniu z obecnymi konstrukcjami wystają bardziej ponad obudowę, przez co łatwiej jest
o przypadkowe zahaczenie któregoś z nich,
zwłaszcza podczas szybkiego pisania.
Kiedy go kupiłem, moje palce były już przyzwyczajone do tego typu konstrukcji, dlatego pisałem na nim szybko bez specjalnych
literówek. Nawet dzisiaj, po ponad 10 latach,
pisze mi się na tym komputerze wygodnie,
choć on sam jest dość gruby i ciężki w porównaniu z MacBookami Air, Pro czy nowymi
12-calowymi modelami tego właśnie komputera.
Klawiatura w białym MacBooku (wzór z 2006
roku) była też ostatnią wyposażoną w osobny przycisk ENTER i logo Apple na klawiszach
COMMAND.

Klawiatura w MacBooku Pro
(z połowy 2009 roku)
Na moim 13-calowym MacBooku Pro z połowy 2009 roku napisałem większość tekstów
na moim starym i już nieistniejącym blogu
(mackozer.pl) oraz sporo tekstów na MyApple.
Klawiatura w tym modelu jest niemal identyczna z tą w białym MacBooku, z wyjątkiem
braku klawisza Enter, który zastąpił prawy Alt/
Option. Skok klawiszy jest prawie taki sam
i klawisze reagują w podobny sposób. Występuje też opisany przeze mnie wyżej efekt
trampoliny (klawisze jakby odpychają palce
przy ich zwolnieniu), choć nie jest tak silny
jak w przypadku białego MacBooka. Do dzisiaj
pisze mi się na nim bardzo dobrze, choć moje
palce przyzwyczaiły się już do trochę niższego
skoku klawiszy.
Po ponad dziewięciu latach wszystkie klawisze działają bez zarzutu, żaden też nie uległ
wytarciu, jak to miało miejsce w przypadku
mojego MacBooka Air.
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... nowa klawiatura jest
konstrukcją nieudaną. Warto
jednak pamiętać, że wzbudza
ona kontrowersje nie tylko
swoją awaryjnością, ale i
całym swoim charakterem.
Przede wszystkim jest to
klawiatura o bardzo niskim
skoku.
Klawiatura w MacBooku Air
(model z 2013 roku)
MacBook Air, o którym kilkukrotnie pisałem
już na łamach MyApple, był ze mną na dobre i na złe przez wiele lat. Jego klawiatura
ma wyraźnie niższy skok niż te w opisanych
wyżej MacBooku i MacBooku Pro. Nie ma też
ciekawego, ale sprawiającego mieszane odczucia efektu trampoliny. Po ponad pięciu
latach działa ona dalej bez zarzutu. Niestety,
jej — jedyną dotąd zauważalną — wadą jest
wycieranie się klawiszy. Po kilku latach pracy klawisze A, S, D, P, CMD, ALT i lewy SHIFT
były wytarte do przezroczystego plastiku. Wyglądało to koszmarnie. Na szczęście klawisze
w tej klawiaturze można bardzo łatwo wymienić, dzięki temu można szybko przywrócić jej
dobry wygląd.

Klawiatura w MacBooku Pro
z Touch Barem
(model z połowy 2017 roku).
O tym, jak wadliwe są klawiatury w nowych
MacBookach Pro i 12-calowych MacBookach,
napisano już wiele. Ja sam pisałem o tym kilka razy na łamach MyApple, a prawy SHIFT
musiałem już dwa razy reanimować, dlate-
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go tutaj pominę ten temat. Każdy chyba wie,
że pod tym względem nowa klawiatura jest
konstrukcją nieudaną. Warto jednak pamiętać, że wzbudza ona kontrowersje nie tylko
swoją awaryjnością, ale i całym swoim charakterem. Przede wszystkim jest to klawiatura o bardzo niskim skoku. Klawisze właściwie ruszają się tylko minimalnie. Zmiana
przyzwyczajeń to jednak tylko kilka dni. Osobiście bardzo sobie cenię ten super niski
skok. Dzięki temu klawisze naciskać można
prawie bez wysiłku, pozostaje niemal tylko
ruszać palcami, by wcelować w ten właściwy. Moje palce i dłonie męczą się przez to
o wiele mniej niż w przypadku wszystkich
wymienionych wyżej modeli klawiatur, nawet tej zamontowanej w MacBooku Air. Klawisze są też wyraźnie większe w porównaniu
z tymi montowanymi w starszych modelach
MacBooków, MacBooków Pro i Air. Dzięki
temu łatwiej jest w nie trafić. Niestety jedno
i drugie - super niski skok oraz większa powierzchnia klawiszy - powoduje to, że łatwiej
też o przypadkowe naciśnięcie jakiegoś sąsiedniego klawisza. Problem nie jest może
specjalnie duży, ale tego typu przypadki zdarzają mi się podczas pisania zdecydowanie
częściej niż w opisanych wyżej klawiaturach.

Pasek Touch Bar stanowi
integralną część klawiatury
i zastępuje wcześniejszy
rząd klawiszy funkcyjnych.
Rozwiązanie to w codziennej
pracy okazuje się niezwykle
praktyczne. Zamiast bawić się
w skróty klawiszowe,
zwłaszcza jeśli ich nie znam,
mam pod ręką zawsze
wirtualne klawisze
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Pasek Touch Bar stanowi integralną część klawiatury i zastępuje wcześniejszy rząd klawiszy funkcyjnych. Rozwiązanie to w codziennej
pracy okazuje się niezwykle praktyczne. Zamiast bawić się w skróty klawiszowe, zwłaszcza jeśli ich nie znam, mam pod ręką zawsze
wirtualne klawisze ze wszystkimi podstawowymi funkcjami edycji czy sterowania danym
programem. Po pół roku używania nowego
MacBooka Pro nie tęsknię za fizycznymi klawiszami funkcyjnymi.

Klawiatura idealna?
Pisząc na tych wszystkich klawiaturach, zastanawiałem się, czy istnieje — a jeśli nie,
to jak mogłaby wyglądać — klawiatura idealna. Niestety wszystkie przeze mnie opisane
mają swoje plusy i minusy, a niektóre także wyraźne wady. Jak zatem mogłaby wyglądać taka moja idealna klawiatura? Byłaby to
hybryda klawiatur z MacBooka Air i najnowszych MacBooków Pro. Większe klawisze, takie jak w MacBooku Pro, ale z bardziej wytrzymałym mechanizmem nożycowym, takim
jak w MacBooku Air, a co za tym idzie trochę
wyższym skokiem (jestem w stanie oddać ten
super niski skok za bezawaryjność). Do tego
oczywiście Touch Bar. Gdyby Apple wypuściło
komputer z taką klawiaturą, to chyba bym się
nie zastanawiał nad zakupem.
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iPad + Apple Pencil
= kawałek kartki i długopis
Patryk Wikaliński



Przerwa wakacyjna to paradoksalnie najkrótsza przerwa, jaką można otrzymać, prawda? W myślach nadal jestem jedną nogą na włoskiej plaży. Chciałbym leżeć i oglądać swój ulubiony serial, popijając świeżo wyciskany sok.
Jednak rzeczywistość dosyć mocno krzyczy: wakacje, wakacje i po wakacjach!
Cóż, taki urok tego okresu. Jednak takie spokojne leżakowanie pozwoliło mi
sprawdzić, czy rzeczywiście iPad i Apple Pencil to również kawałek kartki
i stylowy długopis.
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Apple ma różnorodne wizje dotyczące zakresu funkcjonalności swoich produktów. iPhone jest iPhone’em, iPad to iPad, a klasyczny
Macintosh zostanie klasycznym komputerem.
To mi się podoba!
Jestem zwolennikiem takiego podejścia, ponieważ żaden produkt Apple nie jest połączeniem wszystkich cech następnego z kolejnej kategorii. To urządzenia szyte na miarę,
współdziałające w jednym ekosystemie.
W skrócie, otrzymujesz dokładnie to, co jest
ukryte pod nazwą produktu.

Apple wie, jak tworzyć
wygodne produkty, które
spełniają określone zadania.
Dokładnie wie, żeby nie
„pakować” do swoich
urządzeń funkcji, które
będą niewygodne bądź
niepotrzebne. iPad nigdy
nie stanie się komputerem
Mac, a Mac nigdy nie będzie
iPhone’em. Każde z nich
ma cechy nieco odrębne,
a jednak w ekosystemie
potrafią się doskonale
„dogadać”.
Zgoda! To również wartość marketingowa,
ponieważ rośnie sprzedaż nie tylko jednego,
a kilku z całej palety oferowanych urządzeń.
Mowa tu zarówno o wachlarzu produktów z linii flagowej, jak i o akcesoriach takich jak Apple Watch, AirPods czy Apple Pencil.
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Takie rozwiązanie przynosi jednak wiele korzyści. iPhone, iPad i Mac zostały połączone
za pomocą iCloud. Natychmiastowa wymiana
plików, pamiętasz? Często się zdarza, że prezentacje tworzę na dwóch urządzeniach.
Często też Apple Watch, zamiast zegarkiem,
stawał się pilotem do przerzucania treści
slajdów.
Wymiana treści wiadomości e-mail czy od niedawna iMessage? Zalety funkcji Handoff?
Można napisać kolejny artykuł o plusach tego
rozwiązania, które zostało zaimplementowane w iOS, macOS oraz watchOS.
Przytoczone przykłady nie starają się udowodnić, że nie mógłbym wykonać tych czynności tylko i wyłącznie przy użyciu iPhone’a.
Mógłbym! I to za pomocą dowolnego urządzenia z logo Apple. Prawdopodobnie też zostałoby mi trochę pieniędzy w kieszeni, tzn.
na karcie podpiętej do Apple Pay.
Fakt jest taki, że konsument pragnie wygody. Wszystko się na niej opiera. Ja też jej
chcę! Jak jej nie ma, to jest źle, nawet bardzo.
Chciałbym móc tydzień po tygodniu pojechać
na wakacje i zrobić tam upragnione zdjęcia
w świetnej jakości, a następnie poddać je
obróbce; chciałbym obejrzeć serial na większym ekranie; chciałbym zmierzyć poranną
aktywność fizyczną; chciałbym móc napisać
artykuł na studia, stworzyć prezentację czy
wykresy w arkuszu kalkulacyjnym; chciałbym
sterować innymi urządzeniami połączonymi w parę z HomeKit; chciałbym przeglądać
strony internetowe; chciałbym czytać książki; chciałbym korzystać wygodnie z ulubionych aplikacji. No właśnie! Chciałbym wygody
w wykonywaniu tego, czego bym tylko zapragnął. Chcieć to móc i z większością nie byłoby
problemu. No chyba że mówimy o tych dłuższych wakacjach.
Apple wie, jak tworzyć wygodne produkty,
które spełniają określone zadania. Dokładnie
wie, żeby nie „pakować” do swoich urządzeń
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funkcji, które będą niewygodne bądź niepotrzebne. iPad nigdy nie stanie się komputerem Mac, a Mac nigdy nie będzie iPhone’em.
Każde z nich ma cechy nieco odrębne, a jednak w ekosystemie potrafią się doskonale
„dogadać”.
Dziwisz się więc, że do tej pory ten artykuł
nie jest chociażby połowiczną recenzją produktów, o których tytuł informuje w iście matematycznym stylu. Zaskoczę Cię. To potrzebne, żeby zrozumieć, jakim produktem stał się
iPad w połączeniu z Apple Pencil. Kartką papieru oraz długopisem.
Apple Pencil nie jest niczym nowym. Podobnie zresztą i iPada nie wynaleziono miesiąc
temu. Biały rysik zadebiutował w 2015 roku,
a ja zupełnie nie miałem potrzeby korzystania
z niego. Wszyscy pamiętają ten chętnie przytaczany fragment z prezentacji pierwszego
iPhone’a, w którym Steve Jobs rzuca pytanie
w kierunku widzów: „czy ktoś potrzebuje rysik
do obsługiwania iPhone’a?”. Chwilową konsternację publiczności ponownie zbił Jobs,
dodając po chwili: „nie, nikt go nie potrzebuje”. To było doskonałe przedstawienie iPhone’a jako urządzenia w pełni obsługiwanego
za pomocą technologii Multi-Touch. W tamtych czasach obsługa dotykiem była czymś
zupełnie nowym. Tego nie miał nikt, oprócz
Apple.

Wiele osób gderało, że firma
po latach przyznaje się
do przekonań czysto
marketingowych. Malkontenci
krzyczeli: „jednak potrzebny
nam rysik!”.
Parę lat później Apple wprowadziło iPada
w wersji Pro wraz z Apple Pencil. Wiele osób
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gderało, że firma po latach przyznaje się
do przekonań czysto marketingowych. Malkontenci krzyczeli: „jednak potrzebny nam
rysik!”. Tak, jeżeli chcesz wykonywać swoje
notatki odręcznie, pragniesz tworzyć idealnie
odwzorowane rysunki czy z dużą dokładnością obrabiać swoje fotografie. To zupełnie
odrębna sytuacja, zgodzisz się, prawda?
Wcześniej nie zdecydowałem się na zmianę
sprzętu na najnowszego Pro. Posiadając iPada
Air 2, który nawet dziś do najwolniejszych nie
należy, nie uznałem tego za aż tak konieczne.
Jak Apple Pencil dogadywał się tylko z Pro, tak
dogadywał się tylko z Pro. Cóż, zaniechałem
mojego planu. To byłaby kosztowna zamiana,
a na pewno mało opłacalna.
Od dwóch lat w ofercie Apple istnieje budżetowy iPad. Jest to tańszy, a tym samym dostępniejszy produkt niż wersja z przydomkiem
„Pro”. Tablet korzysta z nieco starszej technologii. To jest ta miara kompromisu. Kompromisu, którego synonimem jest słowo cena.
Pierwsza budżetowa wersja iPada ostatecznie
mnie nie przekonała. Posiadając Air 2, uznałem, że to nie był jeszcze czas na przesiadkę.
Na ten kompromis bym się nie zgodził.
W tym roku, bo dokładnie 27 marca, Apple
zaprezentowało na wydarzeniu specjalnym
o nazwie „Let’s take a field trip” nowego iPada
specjalnie z myślą o sektorze edukacji. Zaktualizowano go o nowsze podzespoły, ale także
o wsparcie dla Apple Pencil. To dla mnie był
duży argument pozwalający myśleć o zakupie
tego urządzenia.
Jak się domyślasz, zamieniłem swojego starszego iPada Air 2 na „po prostu iPada” oraz
dokupiłem Apple Pencil z myślą o odręcznym
notowaniu i obróbce zdjęć. Poszukiwałem
szybkości w rozsądnej cenie, większej przestrzeni dyskowej w tym samym dobrze znanym mi opakowaniu. Czy tak brzmi słowo wygoda?
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Nigdy wcześniej nie miałem okazji używać
iPada w połączeniu z Apple Pencil. Moje zaskoczenie dało się we znaki sąsiadom i tym
polskim, i tym włoskim. „Przecież to kartka
i długopis!” – wykrzyczałem. Potem zacząłem
się powstrzymywać, żeby nikt nie pomyślał, że
odkrywam pismo odręczne na nowo.

Jaki producent w ogóle
posiada w ofercie tak tani
tablet o charakterystyce
urządzenia graficznego?
Czyżby Apple? Już teraz duże
portale technologiczne,
w tym również MyApple,
zapowiadają, że w 2019
roku pojawi się pełna
wersja Photoshopa
właśnie na iPada. Jeżeli
tak rzeczywiście się stanie,
to rynek poświęcony
profesjonalistom czeka duża
rewolucja.
Może w tej historii jest ciut „przesadyzmu”,
ale rzeczywiście nowy iPad świetnie sprawdza
się jako notatnik czy szkicownik. Wiele osób
lubi pisać odręcznie, więc na sali wykładowej
student nie będzie musiał zabierać ze sobą
klawiatury. Będzie pisał tak samo jak wszyscy,
długopisem po kartce papieru.
Pisanie jest bardzo naturalne. Z dużą dokładnością użytkownik może odwzorować absolutnie każdy wykonywany ruch. Rzeczywiście
towarzyszące tej czynności uczucie przypomina to tradycyjne. Z tą różnicą, że gdy popełni-
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my błąd, szybko cofniemy brzydko napisane
słowo. Na zwykłej kartce nie jest to możliwe,
a na iPadzie będziesz robić to często. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że możliwość używania wirtualnej gumki skłania do starannego
pisma.
W tym miejscu muszę polecić Ci aplikację
Notability, czyli prawdopodobnie Twój nowy
zeszyt. Program jest doskonały do tworzenia
notatek i mapy myśli. Sprawdzi się idealnie
dla ucznia, a już na pewno dla studenta. Spośród wielu ten program wydał mi się najodpowiedniejszy.
Apple Pencil może przydać Ci się do obróbki zdjęć. Ja też w to nie wierzyłem, dopóki nie spróbowałem. Doskonała aplikacja
Pixelmator pozwala na retusz. Wcześniej proces obróbki wykonywałem za pomocą palca.
Jeżeli chcesz obrobić zdjęcie dokładnie, to...
Twój ekran wygląda, jakbyś wysmarował go
oliwą. Wybacz za tak dobitny obraz sytuacji,
ale tak rzeczywiście jest. Szczególnie w to gorące lato, a już na pewno piasek nie ułatwia
sprawy. Apple Pencil eliminuje ten problem
i sprawia, że edycja jest o wiele wygodniejsza.
Nie wierzysz? Jestem fotografem mobilnym,
a moje minimalistyczne prace znajdziesz
pod tym łączem. Pssst, koniec reklamy.
Na to pozwala iPhone w połączeniu z iPadem,
a przecież można więcej! Jaki producent
w ogóle posiada w ofercie tak tani tablet
o charakterystyce urządzenia graficznego?
Czyżby Apple? Już teraz duże portale technologiczne, w tym również MyApple, zapowiadają, że w 2019 roku pojawi się pełna
wersja Photoshopa właśnie na iPada. Jeżeli
tak rzeczywiście się stanie, to rynek poświęcony profesjonalistom czeka duża rewolucja. Jak duża? Na pewno iPad w pracy stanie
częstszym zjawiskiem.
W oczekiwaniu na propozycję od Adobe warto zerknąć na Affinity Designer od Serif Labs,
w tej chwili już same materiały promocyjne
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robią wrażenie, a co się stanie, jeżeli w swoje
ręce weźmie iPada człowiek z pasją?
Wiecie co jest niesamowite? Urządzenie, które na początku swojej historii zaczęło jako
produkt do konsumpcji treści, dziś jest narzędziem dla uczniów, studentów czy wykładowców. Staje się też kompanem dla profesjonalistów, ludzi tworzących o wiele więcej
niż ja i moje odręczne notatki czy wyrysowane mapy myśli. W skrócie „po prostu iPad”
jest po prostu dla wszystkich. Tak się dzieje
również ze względu na cenę.

Bezproblemowo może
konkurować cenowo z innymi
firmami, które starają się
wcisnąć konsumentowi swój
komputer z alternatywnym
systemem operacyjnym.
iPad stał się przystępniejszy
i o wiele bardziej
funkcjonalny. Jako że
przed nami rozpoczęcie roku
szkolnego, akademickiego
czy po prostu wymiany
sprzętu, warto zwrócić na ten
sprzęt swoją uwagę.
Prosta matematyka! Potrafi dokładnie
to samo, co iPad Pro. Zgoda! Jest ciut wolniejszy, posiada starszy design, nie ma laminowanego ekranu, ale nie zapominajmy, że na to
jest proste równanie: 1599 PLN + 429 PLN –
właśnie tyle kosztuje kartka papieru i długopis. Kartka papieru, na której zainstalujesz
dowolną aplikację, obejrzysz ulubiony film,
pobawisz się obróbką zdjęć, będziesz mógł
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wygodnie przeglądać strony internetowe, zapłacisz za pomocą Apple Pay, poprowadzisz
ważną prezentację, jednym słowem zrobisz
to, na co masz ochotę. Powtarzam, wygoda!
Każdy ma inne upodobania, ale i każdy ceni
właśnie, o zgrozo, wygodę. Tak samo w dzisiejszych czasach każdy potrzebuje komputera, a komputer jest czymś nieocenionym.
Niewiele było mi trzeba, żeby pomyśleć: „koniec z zeszytem!”. Na studiach posiadanie
komputera to obowiązek, a to jest najtańsza
propozycja. Tak, to też ten ekosystem, dzięki
któremu nagłośnisz salon za pomocą AirPlay
czy będziesz mógł kontrolować domowe
oświetlenie. Jednak my tu cały czas o papierze.
iPad, choć waży więcej, to doskonale spełnia
swoją rolę. Bezproblemowo może konkurować cenowo z innymi firmami, które starają
się wcisnąć konsumentowi swój komputer
z alternatywnym systemem operacyjnym.
iPad stał się przystępniejszy i o wiele bardziej funkcjonalny. Jako że przed nami rozpoczęcie roku szkolnego, akademickiego czy po
prostu wymiany sprzętu, warto zwrócić na ten
sprzęt swoją uwagę. Ja nie żałuję wydanych
pieniędzy. Ba! Otrzymałem więcej. Otrzymałem doskonały notatnik. Wygodny, pozwalający na swobodne tworzenie. Mam urządzenie,
które szybko może stać się czymś innym. Taki
już jest ten „po prostu iPad”. Wygodniejszy!
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Wciąż wierzę,

że Apple zaprezentuje iPhone’a SE 2


Bartek Mazurek

Minęły już dwa lata od premiery iPhone’a SE, a najtańszy smartfon w ofercie Apple w dalszym ciągu cieszy się ogromną popularnością. Wyniki sprzedaży jasno pokazują, że klienci chcą kupować mniejszego iPhone’a. Mimo
że odbiega on swoją stylistyką od aktualnych modeli, to w dalszym ciągu,
w oczach miłośników Apple, ma w sobie to „coś”. Kompaktowe rozmiary
powodują, że można z niego korzystać jedną ręką, co jest już rzadkością.
Na tym polu iPhone SE nie ma sobie równych.
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Nikogo już specjalnie
nie dziwi smartfon z ekranem
6-calowym. Producenci chcą
nam dać jeszcze więcej
przestrzeni na wyświetlaczu.
Niestety, ale to niesie
za sobą większą obudowę,
a co za tym idzie mniejszy
komfort.
Dwa lata od premiery telefonu to dużo czasu. Zastosowane w smartfonie podzespoły
z modelu 6s i solidny aparat sprawiają, że SE
jest wydajny, choć do najnowszych modeli,
takich jak iPhone X czy iPhone 8, trochę mu
brakuje. Jednak to nie zniechęca potencjalnych klientów. Przeszkody nie stanowi również brak 3D Touch czy wodoodpornej obudowy. Chyba nawet Tim Cook nie pomyślał,
że iPhone 5s na sterydach poradzi sobie
tak dobrze.
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Rynek zdążył się zmienić i teraz rządzą smartfony z ekranami pozbawionymi ramek. Nikogo
już specjalnie nie dziwi smartfon z ekranem
6-calowym. Producenci chcą nam dać jeszcze więcej przestrzeni na wyświetlaczu. Niestety, ale to niesie za sobą większą obudowę,
a co za tym idzie mniejszy komfort. W związku
z tym wiele osób ceniących sobie mobilność
w 2018 roku chętnie zobaczyłoby mniejszy telefon.
Jesteśmy tuż przed konferencją Apple, gdzie
ma pojawić się spora liczba odświeżonych
urządzeń.
W ciągu ostatnich miesięcy na temat następcy iPhone’a SE słyszeliśmy naprawdę wiele
plotek. Wszystko wskazywało na to, że SE zachowa swoją bryłę. W miejsce starego 4-calowego wyświetlacza Retina miałby pojawić
się nowy, bezramkowy ekran oferujący znacznie większą przestrzeń. Zamiast Touch ID,
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Apple zastosowałoby system Face ID. Wskazywano także, że SE 2 mógłby wspierać bezprzewodowe ładowanie, dzięki zastosowaniu
szklanych plecków. Jak na jeden z najtańszych telefonów Apple była to wizja tak piękna, że aż ciężko, żeby okazała się prawdziwa.
Po garści niepotwierdzonych informacji, analitycy i osoby związane z amerykańską firmą
ujawniły, że projekt iPhone’a SE 2 został całkowicie porzucony.

... rynek potrafi bardzo szybko
zweryfikować rzeczywistość.
Mimo że od dłuższego
czasu MacBook Air i Mac
Mini nie są aktualizowane,
to w dalszym ciągu klienci
chętnie decydują się
na ich zakup. Jeśli Apple
nie wprowadzi iPhone’a SE 2,
to klienci i tak kupią model
sprzed dwóch lat, bo będzie
o wiele tańszy i bardziej
kompaktowy.
Jeden z najpopularniejszych analityków
Ming-Chi Kuo wskazał, że w tym roku zobaczymy trzy iPhone’y w rozmiarze 5,8 cala, 6,1
cala i 6,5 cala. Dwa z nich miałyby otrzymać
ekrany OLED, a jeden standardowy LCD. Doniesienia poniekąd potwierdził Benjamin
Geskin, który na swoim Twitterze udostępnił
zdjęcia (rzekomych) szklanych paneli do nowych iPhone’ów, a także atrap iPhone’a X Plus
z 6,5-calowym ekranem i tańszego iPhone’a
z wyświetlaczem 6,1-calowym LCD. W żadnych
doniesieniach nie pojawiła się nawet wzmianka o możliwej premierze iPhone’a SE 2.
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Taki scenariusz wydaje się być prawdopodobny, bo iPhone SE 2 mógłby zaszkodzić sprzedaży najtańszego modelu z 6,1-calowym ekranem. Wszystko wskazuje na to, że Tim Cook
i spółka chcą zmusić użytkowników do zakupu większych iPhone’ów.
Na wrześniowej konferencji (prawdopodobnie) nie zobaczymy iPhone’a SE 2. Mimo
wszystko wciąż wierzę, że ten model kiedyś się pojawi w ofercie Apple. Być może firma z Cupertino zaprezentuje go w marcu 2019
roku, a może niespodziewanie w ciągu roku
zobaczymy go w Apple Store. Liczba niezadowolonych polityką Apple użytkowników stale
rośnie i brak dobrej alternatywy dla najdroższych smartfonów może tylko pogłębić ten
trend.
Na szczęście rynek potrafi bardzo szybko zweryfikować rzeczywistość. Mimo że od dłuższego czasu MacBook Air i Mac Mini nie są
aktualizowane, to w dalszym ciągu klienci chętnie decydują się na ich zakup. Jeśli
Apple nie wprowadzi iPhone’a SE 2, to klienci
i tak kupią model sprzed dwóch lat, bo będzie o wiele tańszy i bardziej kompaktowy. W ofercie jest nieco mniej kompaktowy,
ale wciąż atrakcyjny iPhone 6s czy iPhone 7.
Po ostatniej konferencji WWDC wiemy, że nawet mocno wysłużony iPhone 5s otrzyma
wsparcie dla systemu iOS 12. Mało prawdopodobne, aby w przyszłym roku SE wraz z innymi modelami nie otrzymał aktualizacji do
systemu iOS 13.
Moim zdaniem większość producentów zapomina o mniejszych telefonach i stale brnie
w to, aby były większe, lepsze i mocniejsze.
Nie ma w tym nic złego, ale ja chciałbym dostać coś mniejszego z dobrymi, niekoniecznie najlepszymi podzespołami. iPhone SE 2
mógłby świetnie wypełnić lukę w segmencie
małych, mocnych telefonów. Sam z wielką
chęcią sięgnąłbym po taki model. Wciąż wierzę, że iPhone SE 2 prędzej czy później zagości
na półkach sklepowych.
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Jak Apple mogłoby

usprawnić App Store
Marek Gawryłowicz

Gdy kupowałem swojego pierwszego iPhone'a, a był to model 3GS, nie myślałem o nim jak o telefonie. Możliwość dzwonienia i wysyłania wiadomości tekstowych była dla mnie bowiem kwestią drugorzędną - to mogła mi
przecież zaoferować każda inna „komórka". Tym, co skłoniło mnie do kupna,
był sklep App Store, a mówiąc konkretniej, dostępne w nim gry i aplikacje.
Mój pierwszy iPhone nie był dla mnie telefonem, lecz małą przenośną konsolą do gier, okazjonalnie zmieniającą się także w narzędzie pracy.
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Pierwsze spotkanie ze sklepem App Store wywarło na mnie bardzo pozytywne wrażenie,
choć muszę przyznać, że nie miałem wówczas
zbyt wygórowanych wymagań. Wybór gier
i aplikacji był, jak na tamte czasy, ogromny,
a wyszukiwanie i pobieranie interesujących
mnie pozycji łatwiejsze, niż się spodziewałem.
Cieszyłem się jak dziecko, instalując wszystko,
co choć trochę przykuło moją uwagę, a następnie godzinami bawiłem się nawet najbardziej banalnymi aplikacjami, zachwycony tym,
co potrafi mój telefon. Urok nowości minął
jednak dość szybko. Stopniowo coraz rzadziej
zaglądałem tam, by szukać nowych aplikacji,
a jeśli już mi się to zdarzyło, przeważnie wiedziałem z grubsza, co chcę znaleźć. Z czasem
przestałem w ogóle przeglądać katalog sklepu, sprawdzać jego rankingi i przyglądać się
nowościom. Moje kontakty z App Store ograniczyły się w zasadzie do bezpośrednich odnośników z różnego rodzaju blogów i serwisów tematycznych odsyłających mnie prosto
do konkretnej gry lub aplikacji.

Apple nie przywiązuje
więc dużej wagi
do usprawniania swego
sklepu, wiedząc, że jego
klienci zadowolą się
absolutnym minimum
funkcjonalności, bo i tak
nie mają żadnej alternatywy.
W efekcie sklep cały czas
rośnie, lecz się nie rozwija.
Gdy wraz z premierą iOS 11 firma Apple zaprezentowała światu nową, odświeżoną
i usprawnioną wersję sklepu, wiązałem z tą
zmianą spore nadzieje. Najbardziej obiecują-
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co zapowiadała się zakładka „Dziś", w której
obok starannie wyselekcjonowanego wyboru
polecanych gier i aplikacji miały znaleźć się
też m.in. wywiady z ich twórcami, poradniki
i tematyczne zestawienia - rzeczy, które mogłyby sprawić, że do App Store znów zaglądałbym z ciekawości, a nie z konieczności.
Niestety, publikowane tam treści okazały
się niezbyt często trafiać w mój gust, a już
na pewno nie dorównywały pod tym względem śledzonym przeze mnie serwisom internetowym. Szybko też zorientowałem się,
że tak naprawdę większość wprowadzonych
przez Apple zmian ograniczyła się do interfejsu aplikacji. Nowe oblicze App Store może
i rzeczywiście wyglądało ładnie i nowocześnie, jednak pod spodem nadal krył się ten
sam przestarzały, niezbyt przyjazny dla użytkownika i uginający się pod własnym ciężarem sklep.
Obchodzone niedawno 10 urodziny App
Store skłoniły mnie do rozmyślań nad jego
obecną kondycją. Mimo iż nadal pozostaje
on jednym z największych i najważniejszych
sklepów z aplikacjami, to jednak dawno już
przestał być wzorem do naśladowania i symbolem najwyższej jakości. Przyczyny tego stanu rzeczy są dość prozaiczne. Jako iż jest to
jedyny sklep z aplikacjami dla iOS, nie musi
on walczyć o klienta za pomocą niższych cen,
promocji, dodatkowych funkcji i ciekawych
rozwiązań, tak jak robią to sklepy oferujące
aplikacje na inne systemy. Apple nie przywiązuje więc dużej wagi do usprawniania swego sklepu, wiedząc, że jego klienci zadowolą
się absolutnym minimum funkcjonalności,
bo i tak nie mają żadnej alternatywy. W efekcie sklep cały czas rośnie (chociaż „puchnie"
byłoby prawdopodobnie lepszym określeniem), lecz się nie rozwija. Tymczasem wiele
elementów App Store aż prosi się o odświeżenie, usprawnienie czy wręcz naprawę. Poniżej
postaram się przybliżyć wam te, które moim
zdaniem wymagają tego najbardziej.
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Funkcje społecznościowe
Mimo iż osobiście nie przepadam za serwisami takimi jak Facebook czy Twitter, to jednak
uważam, że funkcje społecznościowe mogą
stanowić świetny dodatek do różnego rodzaju
aplikacji i usług. W App Store obecnie ograniczają się one do możliwości publikowania
krótkich recenzji gier i aplikacji oraz udostępniania znajomym linków do naszych ulubionych tytułów. O ile ta pierwsza funkcja raczej
nie wymaga większych usprawnień (chociaż
nie zaszkodziłoby dodanie informacji o tym,
jak długo dana osoba korzystała z aplikacji przed wystawieniem oceny), o tyle drugą
można by rozwinąć w coś znacznie ciekawszego i bardziej przydatnego.
Jak już wcześniej wspomniałem, wprowadzona w ostatniej odsłonie App Store zakładka
„Dziś" stanowiła dla mnie spory zawód. Liczyłem na to, że odkryję dzięki niej wiele nowych,
godnych uwagi gier i aplikacji, a tymczasem
codziennie widziałem tam niemal wyłącznie
tytuły, o których słyszałem już wcześniej. Trudno jednak się temu dziwić - za dobór treści
publikowanych w zakładce „Dziś" odpowiada
zespół kuratorów zatrudnianych przez Apple,
wybierający promowane gry i aplikacje po części według własnych upodobań, a po części
na podstawie różnego rodzaju wytycznych
otrzymywanych z wyższego szczebla. Jako iż
jednym z ich głównych zadań jest nakłanianie
klientów do kupna, skupiają się oni głównie
na promowaniu gier i aplikacji mających duże
szanse spodobać się jak najszerszemu gronu odbiorców. Zwykle więc są to tytuły, którym już wcześniej udało się osiągnąć pewien
sukces na własną rękę, czym zasłużyły sobie
na uwagę ze strony Apple. Osoby na bieżąco śledzące rynek gier i aplikacji mobilnych
raczej rzadko znajdą tam więc coś nowego
i zaskakującego. Podobny problem dotyczy
osób skupiających się mocno na konkretnych
gatunkach gier lub rodzajach aplikacji. Jeśli
nawet zdarzy im się trafić w zakładce „Dziś"
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na artykuł dotyczący ich kręgu zainteresowań,
w większości przypadków będzie on opisywał
tytuły dobrze już znane osobom zajmującym
się daną dziedziną. Wszystko to przestałoby
jednak być problemem, gdyby Apple zdecydowało się zmienić nieco formę tej zakładki
i zamiast ograniczać się do własnego zespołu kuratorów, oddało ją w ręce społeczności
użytkowników.
Wystarczy, by Apple pozwoliło klientom sklepu App Store pełnić rolę kuratorów, polecających aplikacje nie tylko swoim znajomym, ale
też szerszemu gronu odbiorców. Każdy z nas
mógłby wtedy sam wybrać, kogo chce „śledzić", kształtując tym samym zakładkę „Dziś"
według swoich upodobań. Zamiast być z góry
skazanym na zespół kuratorów wybranych
przez Apple, każdy użytkownik mógłby znajdować w niej aplikacje polecane przez jego
ulubionych dziennikarzy, blogerów, youtuberów, fotografów, grafików, muzyków, projektantów, sportowców czy nawet celebrytów.
Rolę kuratorów mogłyby oczywiście pełnić
nie tylko osoby, ale też np. firmy, czasopisma,
serwisy internetowe, wydawnictwa, stacje telewizyjne czy marki. Podobne rozwiązanie
stosuje obecnie Steam (oczywiście równolegle z własnym, oficjalnym zespołem kuratorów) i sprawdza się ono świetnie, a trzeba pamiętać, że jest to sklep skupiający się
niemal wyłącznie na grach komputerowych.
W przypadku znacznie bardziej różnorodnej
oferty App Store mogłoby ono przynieść jeszcze większe korzyści nie tylko użytkownikom,
ale też deweloperom i wydawcom, którzy zyskaliby nowy, bardziej „naturalny" sposób
na dotarcie ze swoimi aplikacjami do konkretnych grup odbiorców.

Lista życzeń
i informacje o promocjach
Jedną z dziwniejszych zmian wprowadzonych
w App Store przy okazji premiery systemu
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iOS 11 było usunięcie listy życzeń - prostej
funkcji pozwalającej zapisywać bezpośrednio
w aplikacji sklepu listę tytułów, które chcielibyśmy nabyć w przyszłości. Moim zdaniem
Apple nie tylko zrezygnowało z niej zbyt wcześnie, ale też nigdy nie wykorzystało w pełni jej
potencjału. Tymczasem wystarczyłoby dodać
do niej jedno drobne usprawnienie, by zmienić ją w jeden z najprzydatniejszych elementów sklepu. Mam na myśli oczywiście powiadomienia o przecenach zapisanych przez nas
tytułów. Funkcja ta była tak pożądana przez
użytkowników, że wielu z nich zamiast czekać,
aż Apple wprowadzi ją w App Store, zaczęło
korzystać w tym celu z dodatkowych aplikacji,
serwisów lub skryptów. Do tej pory dziwie się,
że Apple całkowicie zignorowało ten pomysł,
który przecież mógłby łatwo przełożyć się
na wzrost sprzedaży gier i aplikacji. W końcu promocje organizowane są właśnie po to,
by zachęcić więcej osób do zakupu danego
produktu, więc powiadamianie o nich bezpośrednio te osoby, które już wcześniej wyraziły
swoje zainteresowanie poprzez dodanie go
do swojej listy życzeń, wydaje się być jak najbardziej pożądanym działaniem.

App Store nie oferuje
deweloperom żadnego
sposobu na bezpośrednie
informowanie
odwiedzających sklep
klientów o jakichkolwiek
obniżkach cen, co zupełnie
mija się z całą ideą
organizowania promocji.
Supermarkety nie rozwieszają
wszędzie informacji o
przecenionych produktach
dlatego, że ładnie to wygląda.
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A skoro już mowa o promocjach, to sposób,
w jaki funkcjonują one w App Store, również
pozostawia wiele do życzenia. Jeśli nie liczyć
dużych, okazjonalnych wyprzedaży promowanych przez Apple, organizowanych z okazji
różnych wydarzeń, takich jak święta czy wakacje, App Store nie oferuje deweloperom
żadnego sposobu na bezpośrednie informowanie odwiedzających sklep klientów o jakichkolwiek obniżkach cen, co, jak już wcześniej wspomniałem, zupełnie mija się z całą
ideą organizowania promocji. Supermarkety
nie rozwieszają wszędzie krzykliwych, łatwo
rzucających się w oczy informacji o przecenionych produktach dlatego, że ładnie to wygląda, lecz dlatego, że pomaga to w zdobywaniu klientów. Nie twierdzę wprawdzie,
że App Store powinno iść tą samą ścieżką
i katować nas dodatkowymi reklamami, jednak wyraźne zaznaczenie, że dana aplikacja
jest przeceniona, oraz podanie starej ceny
i przewidywanej daty zakończenia promocji
z pewnością nie tylko przykułoby uwagę odwiedzających sklep, ale też pomogłoby wielu
z nich w podjęciu ostatecznej decyzji o zakupie. Tak się bowiem składa, że (czy tego chcemy, czy nie) możliwość nabycia czegoś za cenę
niższą od standardowej działa na wielu z nas
jak magnes. Aż dziw, że Apple nadal nie stara
się wykorzystać tego na swoją korzyść (a przynajmniej nie w App Store).

Kontrola jakości
App Store ma powszechnie opinię sklepu bezpiecznego, w którym każda nowa gra
i aplikacja przechodzi przed publikacją rygorystyczną kontrolę, mającą wyeliminować te,
które nie spełniają standardów lub stanowią
zagrożenie. Wymagania stawiane przez Apple
dla deweloperów na pierwszy rzut oka rzeczywiście sprawiają wrażenie bardzo surowych. Prawda jest jednak taka, że zespół odpowiedzialny za zatwierdzanie gier i aplikacji
publikowanych w App Store często zdaje się
o nich zapominać, przepuszczając produkty
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wyraźnie niespełniające niektórych wytycznych. Pół biedy, jeśli chodzi po prostu o aplikacje niskiej jakości, które i tak zwykle dość
szybko odchodzą w zapomnienie (dokładając
jednak swoją cegiełkę do powiększenia rozmiarów sklepu, którymi Apple lubi się co jakiś czas chwalić). Problem pojawia się wtedy,
gdy do App Store trafiają produkty starające
się w nieuczciwy sposób oszukać, a czasami
nawet wykorzystać potencjalnych nabywców.

... trudno nadal wierzyć
w mity o ścisłej kontroli
aplikacji publikowanych
w App Store,
gdy odpowiedzialny za
nią zespół przepuszcza
niedziałającą aplikację
żądającą od klienta opłat
nieporównywalnie większych
od innych produktów z tej
samej kategorii.
Jedną z największych plag App Store (a także
wielu innych sklepów z aplikacjami) są podróbki, klony i inne produkcje starające się
zarobić na cudzej własności intelektualnej.
Od razu zaznaczę, że nie mam tu na myśli
gier i aplikacji zapożyczających jakieś ogólne
założenia od już istniejących tytułów (w końcu deweloperzy nie muszą za każdym razem
wymyślać koła na nowo), lecz takie bardzo
dokładnie i bezczelnie (choć często nieudolnie) kopiujące wszystkie elementy do tego
stopnia, że często używają nawet fragmentów
tytułu pierwowzoru, by zapewnić sobie lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania. Takich
produkcji jest w App Store mnóstwo, a niemal każda gra i aplikacja, której uda się osią-
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gnąć zauważalny sukces, rodzi kolejne klony
i podróbki. Jakby tego było mało, o ile niektóre z tego typu produkcji po prostu starają się
zarobić trochę na cudzym pomyśle, inne wykorzystują popularność kopiowanej aplikacji,
by uśpić czujność użytkownika, tak by nie zauważył, że w rzeczywistości robią one coś zupełnie innego, niż oczekiwał. Idealnym przykładem była usunięta już na szczęście z App
Store aplikacja MyEtherWallet, podająca się
za oficjalną aplikację serwisu o tej samej nazwie, a w rzeczywistości niemająca z nim nic
wspólnego. Korzystający z niej klienci mogli
nieświadomie udostępniać jej twórcom swoje wirtualne portfele, służące do zarządzania
posiadanymi przez nich kryptowalutami.
Kolejnym typem szkodliwych aplikacji, którym
nagminnie udaje się przedostawać do App
Store, są programy celowo wprowadzające użytkownika w błąd w celu wyłudzenia
od niego pieniędzy. Najczęściej są to drobne, niezbyt szkodliwe aplikacje, oferujące jakieś fikcyjne usługi jak „czyszczenie systemu",
„optymalizacja baterii" czy „usuwanie wirusów" w zamian za niewielką opłatę, jednak
czasami zdarzają się też większe „przekręty",
odważnie próbujące naciągnąć łatwowiernych klientów na duże kwoty. Liczba aplikacji
tego typu znacznie wzrosła od czasu wprowadzenia przez Apple płatnych abonamentów
i reklam w wyszukiwarce (na szczęście póki
co niedostępnych w Polsce), które okazały się
ułatwiać pracę oszustom, podobnie zresztą
jak zabezpieczenia biometryczne, dzięki którym zatwierdzanie płatności staje się czasami
aż nazbyt łatwe. Kilka miesięcy temu bardzo
głośno zrobiło się o różnego rodzaju aplikacjach zaprojektowanych tak, by użytkownik
zgodził się na opłacanie horrendalnie wysokiego abonamentu (ok. 1500 zł miesięcznie),
myśląc, że rozpoczyna darmowy okres testowy. Znalazły się wśród nich m.in. antywirusy,
VPN-y oraz aplikacje do zarządzania hasłami. Jak nietrudno zgadnąć, większość z nich
nawet nie spełniała poprawnie swoich podstawowych funkcji. Naprawdę trudno nadal
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wierzyć w mity o ścisłej kontroli aplikacji publikowanych w App Store, gdy odpowiedzialny
za nią zespół przepuszcza niedziałającą aplikację żądającą od klienta opłat nieporównywalnie większych od innych produktów z tej
samej kategorii.
Dokładniejsze sprawdzanie aplikacji przed
dopuszczeniem ich do publikacji w App
Store powinno być oczywiście pierwszym,
ale nie jedynym krokiem w celu rozwiązania
tego problemu. Apple powinno też ułatwić
użytkownikom zgłaszanie podejrzanych aplikacji (np. dodając taką funkcję bezpośrednio
w aplikacji sklepu) i szybciej i skuteczniej reagować na wszelkiego rodzaju doniesienia.
Obecnie niestety bardzo często zdarza się,
że szkodliwe aplikacje usuwane są z katalogu
App Store dopiero po tym, jak sprawa zostanie nagłośniona w mediach i serwisach społecznościowych, co boli tym bardziej, że firma
Apple udowodniła już nieraz, że gdy chodzi
o aplikacje szkodzące jej własnym interesom,
potrafi działać szybko i bezlitośnie (wystarczy wspomnieć chociażby niedawne cofnięcie pozwolenia na publikację aplikacji Steam
Link, gdy tylko „ktoś na górze" zorientował się,
że może ona przyczynić się do spadku sprzedaży gier w App Store).

Współpraca
z deweloperami
Gdy rynek aplikacji dla iOS dopiero raczkował, duże firmy nie traktowały go zbyt poważnie, konkurencja była niewielka, klienci
mieli dość niskie wymagania, a marketing
nie był jeszcze główną siłą kształtującą rankingi popularności. W tamtych nie tak wcale
odległych czasach sklep App Store wydawał
się być rajem dla małych, niezależnych deweloperów, nierzadko mających więcej zapału
niż umiejętności, którym często wystarczył jeden dobry pomysł na aplikację, by wspiąć się
na szczyt. Wszystko to sprawiało, że łatwo było
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przymknąć oko na różne dziwne ograniczenia narzucane deweloperom. Czasy się jednak zmieniły i obecnie coraz więcej osób
i firm publikujących swoje aplikacje w App
Store głośno wyraża swoje niezadowolenie
z warunków stawianych przez Apple. Jednym
z najczęściej powtarzanych zarzutów jest brak
możliwości udostępniania wersji demonstracyjnych aplikacji. Firma Apple wprowadziła
wprawdzie niedawno pewne drobne zmiany
w tej kwestii, niedługo po tym, jak w sieci głośno zrobiło się o tak zwanym Związku Zawodowym Deweloperów, który w liście otwartym
domagał się wprowadzenia tej opcji przed tegoroczną edycją WWDC. Zaproponowanemu
przez nią rozwiązaniu daleko jednak do ideału.
Opublikowana niedawno aktualizacja oficjalnych wytycznych dla deweloperów sugeruje, że
aby umożliwić użytkownikowi przetestowanie
płatnej aplikacji przed zakupem, należy udostępnić ją w App Store za darmo i umieścić
w niej jednorazową mikropłatność na kwotę
0 zł, pozwalającą tymczasowo odblokować
pełną funkcjonalność, oraz mikropłatność
równą ustalonej przez dewelopera cenie aplikacji, odblokowującą pełną funkcjonalność
na stałe. Takie rozwiązanie na pierwszy rzut
oka może wyglądać całkiem zgrabnie, jednak
w rzeczywistości nie tylko nie rozwiązuje ono
wszystkich problemów, ale też dodatkowo
wprowadza nowe. Po pierwsze - podstawowym wymogiem jego działania jest umieszczenie płatnej aplikacji w jednej kategorii
z darmowymi tytułami, co z góry skazuje ją
na niższe miejsce w rankingach i wynikach
wyszukiwania, a dodatkowo naraża na niechęć ze strony klientów, którzy mogą poczuć
się oszukani tym, że aplikacja oznaczona jako
darmowa w rzeczywistości wymaga zapłacenia pieniędzy. Po drugie - sprzedaż mikropłatności i sprzedaż aplikacji rządzą się nieco innymi prawami. Przykładowo: mikropłatności
nie można nikomu podarować ani też dzielić się nią w chmurze rodzinnej. Deweloperzy
chcący udostępniać próbne wersje swoich
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aplikacji w sposób zgodny z obecnymi wymogami Apple muszą więc w tym wypadku
godzić się na całkiem spore, lecz zupełnie
niepotrzebne kompromisy. Oczywiście mam
świadomość tego, że opcja udostępniania
darmowych wersji demonstracyjnych w takiej
formie, w jakiej chciałaby ją zobaczyć większość deweloperów (tzn. przycisk „pobierz
wersję demonstracyjną" obok przycisku zakupu), wymagałaby od Apple wprowadzenia
dość poważnych zmian w sposobie funkcjonowania App Store. Uważam jednak, że nawet
pozwolenie na publikowanie wersji demonstracyjnych w formie całkowicie odrębnych
aplikacji (co obecnie jest wyraźnie zakazane w wytycznych dla deweloperów) byłoby
znacznie lepsze (zarówno dla deweloperów,
jak i klientów sklepu) od rozwiązania proponowanego obecnie przez Apple.

Coraz większe zastrzeżenia
budzą prowizje pobierane
przez Apple od każdej
sprzedaży w App Store,
wynoszące 30%. Jedynym
wyjątkiem od tej reguły
są subskrypcje opłacane
przez abonentów przez
okres dłuższy niż 12 miesięcy,
w przypadku których prowizja
wynosi 15%. Oczywiście
należy pamiętać o tym,
że 30% prowizji od wielu lat
jest standardem w tej branży
i wiele innych sklepów oferuje
deweloperom takie same
warunki.
46

Bezpłatne wersje demonstracyjne aplikacji nie są oczywiście jedynym problemem,
na który coraz częściej zwracają uwagę deweloperzy. Wielu z nich narzeka też na brak możliwości oferowania klientom opcji płatnego
upgrade'u do nowej wersji aplikacji. Niektórzy
próbują omijać tą niedogodność, korzystając
z różnego rodzaju sztuczek, np. umieszczając
starą i nową wersję aplikacji w jednym pakiecie, wycenionym tak, by posiadacze starszej
wersji mogli kupić nową taniej (jeśli posiadamy już którąś z aplikacji wchodzących w skład
pakietu, App Store automatycznie odejmuje
ją od jego ceny). Rozwiązanie to nie jest jednak ani wygodne, ani intuicyjne dla użytkownika. Coraz większe zastrzeżenia budzą też
prowizje pobierane przez Apple od każdej
sprzedaży w App Store, wynoszące 30%. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są subskrypcje
opłacane przez abonentów przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku których prowizja wynosi 15% (wiele osób odbiera to jako
nacisk ze strony Apple, mający zniechęcić deweloperów do tworzenia aplikacji z jednorazowymi opłatami i zastąpienia ich aplikacjami wymagającymi od użytkownika opłacania
regularnego abonamentu). Niedawno na ten
temat wypowiedział się dość krytycznie Tim
Sweeney, założyciel Epic Games, studia odpowiedzialnego za jedną z najpopularniejszych
sieciowych gier ostatnich lat – Fortnite. Jego
zdaniem 30% prowizja jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do tego, co rzeczywiście Apple oferuje ze swojej strony deweloperom. Przyznał on też, że gdyby tylko istniał
sposób, by sprzedawać gry bezpośrednio
użytkownikom iOS, całkowicie pomijając App
Store, jego firma bez wahania wybrałaby takie
rozwiązanie, tak jak zrobiła w przypadku Fortnite w wersji dla Androida. Epic Games zdecydowało się bowiem nie publikować swojego hitu w Google Play, zamiast tego oferując
użytkownikom systemu Android możliwość
pobrania pliku APK z oficjalnej strony gry i zainstalowania go samodzielnie. W ten sposób
może zachować 100% zysków ze sprzedaży
oferowanych w grze mikropłatności.
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Microsoft w swoim
sklepie z aplikacjami
pobiera 15% prowizji,
jeśli aplikacja została
znaleziona bezpośrednio
w sklepie, lub zaledwie
5%, jeśli klient trafił na nią
z odnośnika umieszczonego
przez dewelopera
np. na stronie internetowej
bądź w reklamie. Takie
rozwiązanie wydaje się
najuczciwsze...
Oczywiście należy pamiętać o tym, że 30%
prowizji od wielu lat jest standardem w tej
branży i wiele innych sklepów z aplikacjami
oferuje deweloperom takie same warunki.
Stopniowo rośnie jednak liczba firm decydujących się na zmniejszenie swoich prowizji. Najciekawiej do tej kwestii podchodzi
Microsoft, który w swoim sklepie z aplikacjami pobiera 15% prowizji, jeśli aplikacja
została znaleziona bezpośrednio w sklepie,
lub zaledwie 5%, jeśli klient trafił na nią z odnośnika umieszczonego przez dewelopera
np. na stronie internetowej bądź w reklamie.
Takie rozwiązanie wydaje się najuczciwsze,
gdyż pobiera od dewelopera dodatkową prowizję tylko wtedy, gdy wbudowane w sklep
narzędzia (wyszukiwarki, rankingi, polecenia
etc.) rzeczywiście spełniły swoją rolę i przyczyniły się do zdobycia klienta. Wątpię jednak, by Apple zgodziłoby się na takie warunki,
zwłaszcza że ostatnie działania tej firmy wyraźnie wskazują na to, iż nie jest ona zainteresowana zachęcaniem kogokolwiek do promowania aplikacji poza App Store (o czym
dobitnie świadczy chociażby wyłączenie gier
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i aplikacji z programu afiliacyjnego). Niemniej jednak ciekaw jestem, jak zachowa się
Apple (a także jak zachowają się deweloperzy), gdy 30% prowizja przestanie być standardem. Szczerze mówiąc nie zdziwiłbym się,
gdyby firma ta starała się utrzymywać wysoką
prowizję najdłużej jak to tylko możliwe. Pozostaje więc mieć tylko nadzieję, że nie będzie
tego robić tak długo, by zniechęcić do siebie
małych, niezależnych deweloperów, którzy
jakby nie patrzeć w dużej mierze przyczynili
się do sukcesu jej sklepu.

Podsumowanie
App Store od dziesięciu lat pozostaje jednym z najważniejszych internetowych sklepów z aplikacjami i nie zdziwiłbym się, gdyby pozostał nim przez kolejną dekadę. Apple
tak naprawdę nie musi w nim nic zmieniać,
by zagwarantować mu popularność - wystarczy, że jak co roku sprzeda wystarczającą liczbę iPhone'ów, a klienci, nie mając praktycznie
innego wyboru, kupią interesujące ich aplikacje właśnie tam. Niemniej jednak liczę na to,
że w najbliższych latach firma ta przyłoży się
nieco bardziej do rozwijania funkcjonalności swojego sklepu. W końcu „kto nie idzie
do przodu, ten się cofa", a App Store niestety
pod wieloma względami jest już o dobre kilka
kroków w tyle za resztą podobnych sklepów.
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Klawiatura Moje ING
– bank ułatwia płatności mobilne


Jacek Zięba

ING Bank Śląski wprowadził do swojej aplikacji mobilnej klawiaturę, która ma ułatwić wykonywanie przelewów z wykorzystaniem numeru telefonu
odbiorcy lub platformy Blik. Nowe rozwiązanie pozwala również na... pisanie, co wcale nie jest takie oczywiste patrząc na funkcjonalność podobnych
rozwiązań z App Store.
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Klawiatura ING, którą można aktywować z poziomu ustawień systemowych, przypomina
na pierwszy rzut oka inne produkty tego typu,
które znajdziemy w App Store. Znany układ
QWERTY, ukrycie cyfry i znaków specjalnych
na dodatkowej karcie oraz zakładka gromadząca ikony emoji. Do tego wszystkiego pasek
z podpowiedziami w języku polskim lub angielskim, którego z całą pewnością brakuje
wszystkim użytkownikom systemowego rozwiązania. W ustawieniach znajdziemy zaś
podstawowe opcje – możliwość włączenia
lub wyłączenia sugestii, autokorekty, dźwięków, automatycznego stawiania kropki, ukrycia karty z emoji.

Szybkie płatności
Niezależnie od tego, czy klawiatura ING stanie
się naszym domyślnym narzędziem do pisa-
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nia czy tylko dodatkowym, jej najciekawsza
funkcja dotyczy przelewów i płacenia w Internecie. Użytkownicy klawiatury mogą bowiem
korzystać z opcji generowania kodów BLIK
i realizowania przelewów przez podanie numeru telefonu odbiorców (można ich itakże
wybrać z listy kontaktów). Po naciśnięciu ikony lwa, wybrania konta, które chcemy obciążyć i uzupełnieniu danych (także dotyczących
kwoty i danych adresata) przelew jest realizowany.
Klawiatura od ING to rozwiązanie, które oceniam bardzo pozytywnie i mam nadzieję,
że będzie ono stale rozwijane. Bank ekzapowiedział, że wkrótce wzbogaci swoją aplikację o opcje kupowania biletów do autobusu
czy kodów do gier.
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Apple w mediach społecznościowych
– niewidoczny gracz


Jacek Zięba

Kiedy przypatrzymy się działaniom marketingowym Apple w obrębie mediów społecznościowych, to zauważymy niemały dysonans, który łączy firmę z Cupertino z konkurencją z branży elektroniki użytkowej. Kalifornijski
producent ma swoje konto na Facebooku, Twitterze i Instagramie; zaliczył
również krótki mariaż ze Snapchatem, jednakże tylko w jednym przypadku
jego aktywność ma wymiar inny niż symboliczny. Skąd wynika taka bierność
zarabiającej miliardy dolarów korporacji? Z całą pewnością jest to wynik
przemyślanej decyzji, którą ciężko zrozumieć, mimo łatwości w dostrzeżeniu
jej transformacji na przestrzeni lat.
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Jedyny serwis
społecznościowy, w którym
można zaobserwować od
roku regularną aktywność
Apple, to Instagram.
Na żadnej fotografii
nie znajdziemy jednak
jakiegokolwiek produktu
amerykańskiego producenta,
profil jest bowiem
prowadzony w ramach
kampanii #shotoniphone...
Profil Apple na Facebooku świeci pustkami –
zero postów, jedno zdjęcie profilowe z logo
firmy, sześć zdjęć w tle przestawiających iPhone’y i MacBooka Pro, brak opisu, a nawet linku
do strony internetowej. Obrazu social mediowego pustostanu nie ratuje nawet mapka z zaznaczonymi salonami firmowymi. Jedenaście
milionów polubień to pozornie spora liczba,
jednak gdy zestawimy ją z profilem Samsunga (159 milionów, nie uwzględniając odsłon
lokalnych), z łatwością dostrzeżemy dysproporcję. Warto jednak zaznaczyć, że mocno aktywny Microsoft może pochwalić się „jedynie”
13 milionami fanów, choć w przypadku Windowsa to 46 milionów, a Xboksa 23 miliony.
Należy jednak nadmienić, że Apple nie stroni
całkowicie od Facebooka. Kalifornijski producent promował we wspomnianym wyżej serwisie między innymi reklamy wideo zegarka
Apple Watch. Według mojej wiedzy spoty te
nie były jednak „targetowane” na polskiego
użytkownika.
Profil firmy Tima Cooka na Twitterze (blisko
dwa miliony obserwujących) to jeszcze większy przejaw ekscentryzmu. Apple płaci bowiem
serwisowi za to, aby użytkownicy nie mogli
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zobaczyć wysłanych przez producenta tweetów. Obserwujący mogą dostrzec przed konferencjami prezentującymi nowe produkty
wiadomości informujące o takich wydarzeniach, a nawet ustawić sobie przypomnienie
o zbliżających się premierach, jednak na tym
aktywność producenta z Cupertino na tym
polu się kończy…. z małymi wyjątkami, które
nie mają jednak w pełni wymiaru reklamowego i sprzedażowego. Należą bowiem do nich
profile Apple Music, Apple Support, iTunes TV,
Apple News, Apple TV, iTunes, iBooks i Apple
Education. W serwisie można również znaleźć mniej lub bardziej aktywne profile członków rady nadzorczej spółki – w tym Tima
Cooka.
Apple zaliczyło również krótką przygodę
ze Snapchatem, o której mało kto już pamięta. Odwiedzając trzy lata temu znajdujące się
w Los Angeles centrum handlowe The Grove,
można było nałożyć na swoje zdjęcia filtr promujący serwis Apple Music. Firma nie posiada jednak oficjalnego profilu w tym serwisie,
choć ze względu na dużą aktywność na Instagramie nie zdziwiłbym się, jeżeli miałoby to
ulec zmianie.
Jedyny serwis społecznościowy, w którym
można zaobserwować od roku regularną aktywność Apple, to Instagram. Ponad 6,5 miliona obserwujących, 220 udostępnionych zdjęć
oraz materiałów wideo, a także regularnie
aktualizowane „Stories” prezentujące różne
wydarzenia, persony, kolekcje czy wystawy.
Na żadnej fotografii nie znajdziemy jednak
jakiegokolwiek produktu amerykańskiego
producenta – profil jest bowiem prowadzony
w ramach kampanii #shotoniphone i prezentuje fotografie wykonane iPhone'em.
Na politykę Apple w obszarze mediów społecznościowych, o których pisałem wyżej,
wpływ mają z pewnością różne czynniki.
Głos w sprawie tego typu platform zabrał
również Tim Cook, który nie odniósł się jednak do obecności swojej firmy w internecie,
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a jedynie skomentował zagrożenia, na jakie
natrafiają w tym zakresie użytkownicy. CEO
nie chce, aby jego bratankowie, którzy znajdują się w wieku dziecięcym, korzystali z mediów społecznościowych. Jego zdaniem internet dał nam ogromne możliwości, ale nasz
wpływ na ludzkość powinniśmy oceniać
nie w „lajkach” i popularności, ale w „życiach,
których dotknęliśmy” i ludziach, którym pomogliśmy. Cook uważa, że social media dzielą
nas, manipulują nami oraz pomagają w szerzeniu nieprawdy.
Media społecznościowe mają z pewnością swoje dobre i złe strony, ale nie sposób
nie zauważyć, że stanowią przestrzeń do działań marketingowych na szeroką skalę. Ogromne przychody Facebooka to w zdecydowanej
mierze pokłosie wydatków reklamodawców,
którzy promują swoje produkty oraz usługi między innymi na platformie stworzonej przez Marka Zuckerberga. Jedna z hipotez dotyczących takiej a nie innej polityki
Apple w tym zakresie dotyczy unikania efektu
„overhyped”, czyli doprowadzenia do sytuacji,
gdy rozwiązania firmy z Cupertino staną się
przereklamowane, będzie o nich zbyt głośno
i spowszechnieją także w internecie, gdzie potencjalni klienci spędzają sporą część swojego wolnego czasu. Obdarcie z takich określeń,
jak „alternatywne”, „unikatowe”, „niecodzienne” oraz „nietypowe” mogłoby wtedy nastąpić
bardzo szybko, co nieuchronnie zachwiałoby
tworzonym od dwóch dekad wizerunkiem firmy. Oczywiście nie można zakładać, że znalazłoby to bezpośrednie przełożenie na spadek sprzedaży (a ta, jak pokazują najnowsze
wyniki finansowe, ma się zdecydowanie lepiej
niż dobrze), jednak modyfikacja tego podejścia przyniosłaby nieodwracalne zmiany.
Warto zaznaczyć, że w mediach społecznościowych za marketing Apple odpowiadają
po części sami użytkownicy. Mam wrażenie,
że rosnąca popularność produktów kalifornijskiego producenta zmniejszyła jego kultowy charakter, a sami klienci nie stanowią już
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tak oddanej i zapatrzonej w stronę Cupertino
grupy jak kiedyś, jednakże o Apple pisze się
i mówi bardzo, ale to bardzo dużo. Aby nie być
gołosłownym, odwołam się do wyników Google Trends, które pokazują, jak często szukamy informacji o firmie i jej produktach
w porównaniu z konkurencją. Nie sposób
nie zauważyć, że Apple deklasuje na tym polu
Microsoft, choć poza okresem towarzyszącym
premierze nowych iPhone’ów nieznacznie
ustępuje Samsungowi. Należy jednak nadmienić, że koreański producent jest obecny na zdecydowanie szerszym segmencie
rynkowym, do którego należy również AGD,
RTV i tym podobne. Ciekawsze wyniki można zobaczyć, sprawdzając szczegóły dotyczące wybranych produktów – iPhone cieszy się
25-krotnie większą popularnością w Google
niż Galaxy S9. O linii Note czy innych smartfonach nie ma nawet co wspominać.
Można więc powiedzieć, że media społecznościowe nie pasują do marketingu Apple – słowa te, choć trywialne, są prawdziwe. Uważam
jednak, że z czasem się to zmieni. Rosnąca
popularność osłabia kult firmy (i bardzo dobrze) oraz jej alternatywny charakter. Jak tu
być alternatywnym, będąc najpopularniejszym producentem smartfonów na świecie?
Obecnie za szum w mediach społecznościowych odpowiadają przede wszystkim sami
użytkownicy i idzie im to świetnie – kalifornijski producent skupia się tymczasem na innych formach reklamy. Rozpoczęcie działalności na Instagramie jest jednak pewną oznaką
zmiany podejścia i nie zdziwię się, jeżeli z biegiem lat coraz częściej będziemy widzieć logo
Apple w mediach społecznościowych. Moim
zdaniem firma nie skupi się jednak na bezpośrednim promowaniu swoich produktów
– nie ma tego w swoim zwyczaju. Zaserwuje nam porady, pokaże, do czego można wykorzystać oprogramowanie, zaprezentuje
piękne zdjęcia #shotoniphone oraz podrzuci
playlisty z Apple Music. Pewna bariera między
firmą a użytkownikami zostanie jednak nadal
zachowana – przynajmniej przez jakiś czas.
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Mastodon

– na rubieżach społecznościowej galaktyki
Krystian Kozerawski



Serwisy społecznościowe zdominowały obecną sieć. Dla wielu internet kończy się na Facebooku i Twitterze, co właściciele i administratorzy tych serwisów skrzętnie wykorzystują lub próbują wykorzystać dla swoich korzyści.
W przypadku tego pierwszego czasem odnoszę wrażenie, że my, użytkownicy,
jesteśmy tylko swego rodzaju zwierzętami hodowlanymi (żeby nie użyć bardziej dosadnego słowa), które doi się nie z mleka, ale danych osobowych
i karmi się je specjalnie sprofilowaną paszą złożoną z reklamowej papki. W ostatnich latach okazało się, że spece od karmienia użytkowników
Facebooka do tej papki w umiejętny sposób dorzucali odpowiednie przekazy polityczne.
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Twitter musiał zacząć zarabiać na reklamach. Myślę,
że społeczność, która tak
naprawdę stworzyła ten
serwis, z powodzeniem
by się do tego dostosowała. Twitter jednak zapragnął być Facebookiem.
Twitter przez wiele lat był dla mnie serwisem
zupełnie innym. Przede wszystkim - o czym
już wielokrotnie pisałem na łamach MyApple
- był budowany przez społeczność zapaleńców, choć od początku był własnością prywatną. Prosty i bezpośredni sposób komunikacji
zachęcał właśnie do wymiany zdań, szybkich dyskusji. Deweloperzy budowali kolejne
aplikacje z nowymi funkcjami, które później
przyswajał sam Twitter. Problemem Twittera
od początku było jednak to, że jego kierownictwo nie wiedziało za bardzo, jak zarabiać
na nim pieniądze - inwestorzy, którzy włożyli swoje fundusze, chcieli i wciąż chcą wyjąć z tego serwisu odpowiednio więcej.
Twitter musiał więc zacząć zarabiać na reklamach. Myślę, że społeczność, która tak naprawdę stworzyła ten serwis, z powodzeniem
by się do tego dostosowała. Twitter jednak
zapragnął być Facebookiem.
Ostatnie ograniczenia w API czynią w dużym
stopniu bezużytecznymi wiele aplikacji, których twórcy przez lata tworzyli właściwie ten
serwis społecznościowy (autorzy niektórych
już zakończyli ich rozwój i usunęli je ze sklepów). Nie można już w Tweetbocie i innych
programach podglądać aktywności (choć
funkcja ta dostępna jest w mobilnej aplikacji Twittera), nie ma streamingu na żywo tweetów (bez czego jeszcze można się obejść).
Jestem przekonany, że niebawem Twitter
tak ograniczy swoje API, by ostatecznie zabić
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wszystkie zewnętrzne aplikacje. Oczywiście
kierownictwo tłumaczy, że z tych funkcji, które zostały ubite, korzystała zaledwie garstka
użytkowników. Gdyby w istocie była to garstka, to Twitter mógłby zamknąć się na te zewnętrzne programy już kilka lat temu. Najwyraźniej wciąż stanowią oni sporą grupę, choć
z pewnością są w mniejszości. Problemem jest
to, że ludzie, którzy tworzyli społeczność Twittera pięć lub więcej lat temu, nie są już targetem. Sam internet jest już czymś zupełnie
innym i — jak pisałem — dla wielu ogranicza się właściwie do Facebooka, Twittera czy
Instagramu, gdzie liczy się liczba followersów (czym lubią się chwalić czasem niektórzy blogerzy i politycy). Dla zapaleńców, ludzi
kreatywnych, którzy jednocześnie nie myślą tylko o lansie, zaczyna brakować w internecie miejsca. Tak przynajmniej wydawać
by się mogło na pierwszy rzut oka. Nawet ja,
który na Twitterze czułem się przez lata bardzo dobrze, jakiś czas temu zacząłem myśleć
o przeprowadzce w jakieś bardziej neutralne
i wolne miejsce w sieci, gdzie użytkownicy nie
są tylko wspomnianymi już zwierzętami hodowlanymi.
Szukałem oczywiście miejsca podobnego
do Twittera, w którym będę czuć się niemal
jak w moim internetowym domu, gdzie znajdę podobne funkcje, wiadomości itp. Okazuje
się, że jest takie miejsce w tej społecznościowej galaktyce, jaką jest obecna sieć. Jeśli Facebook, Instagram, Twitter to centrum tejże
galaktyki, to miejsce, o którym mowa, to jej
zdecydowane rubieże. Przypomina mi to
trochę Gwiezdne Wojny, gdzie na rubieżach
tamtej odległej galaktyki kryli się rebelianci,
ludzie wolni, ale także wszelkiej maści przemytnicy i przestępcy.
To właśnie na tychże rubieżach społecznościowego internetu funkcjonuje Mastodon.
I choć przypomina on Twittera, to nie jest on
po prostu serwisem społecznościowym w takim rozumieniu jak Twitter czy Facebook.
Mastodon to jedynie silnik oraz dedykowa-
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ne mu i wciąż tworzone aplikacje do jego
obsługi. Ten silnik można postawić na własnym serwisie i stworzyć jego nową instancję, będącą niezależnym serwisem społecznościowym podobnym do Twittera właśnie.
To trochę jak z Wordpressem, czyli silnikiem
blogowym, który można sobie zainstalować na serwerze i zacząć publikować na nim
własne treści.
Instancje Mastodona skupiają się zwykle wokół wybranych tematów, np. technologii, języka itp. Są także instancje bardziej ogólne
np. mastodon.social, na której mnie znajdziecie. Każda z tych instancji to taki alternatywny
Twitter właśnie.
No tak, ale skoro każdy może sobie stworzyć instancję, a więc takiego alternatywnego Twittera, to którą z nich wybrać i na której
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są nasi znajomi? Co gorsza, niektóre z nich
mogą być puste. Przyznaję, że mi także trudno
było to początkowo ogarnąć i nawet zraziłem
się przez chwilę do Mastodona. Instancje niczym planety w świecie SF mogą tworzyć federacje. Dzięki temu użytkownik zarejestrowany w jednej instancji może śledzić - tak jak na
Twitterze - użytkowników zarejestrowanych
na innych instancjach (planetach). Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie instancje
należą do takiej ogólnej federacji. Są takie,
które do niej nie należą albo tworzą własne,
mniejsze. Często o tym, która instancja należy
lub nie do danej federacji, decyduje obowiązujący w niej regulamin i polityka dotycząca
moderacji. Wiele z dużych federacji i instancji
blokuje mowę nienawiści, treści skrajnie prawicowe czy wręcz neofaszystowskie, inne na
nie zezwalają. Do wyboru, do koloru, jak to
w świecie SF na rubieżach galaktyki bywa.
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Każda instancja to swego rodzaju planeta, ma
więc swoją lokalną listę czasu (Local timeline). To początkowo dla emigranta z Twittera może być trudne do zrozumienia. Można
na niej zobaczyć wszystkie wiadomości (toots,
czyli trąbienia - mastodon to przecież odmiana mamuta, który jak każdy słoniowaty posiada trąbę) wysłane przez użytkowników zarejestrowanych w danej instancji. W przypadku
tych większych, na których zarejestrowane
są tysiące lub dziesiątki tysięcy użytkowników, zwykle są one nie do użytku. W przypadku mniejszych, tematycznych instancji
są one swoistą agorą, klubem dyskusyjnym.
Nie musimy śledzić wszystkich użytkowników
z danej tematycznej instancji, wystarczy zaglądać na jej lokalną listę czasu, gdzie raczej
na pewno znajdziemy wiadomości (toots),
które nas interesują.

Mastodon często
porównywany jest
do serwisów pocztowych niezależnie, czy nasze konto
pocztowe to Gmail, Outlook,
Yahoo, czy to utrzymywane
we własnej domenie, to
i tak możemy się ze sobą
komunikować. Także tutaj
konta mackozer@gmail.com
czy mackozer@yahoo.com
to dwa zupełnie różne byty.
Ze względu na niezależność tych instancji, nawet tych należących do danej federacji, użytkownik opisywany jest w Mastodonie nie tylko
za pomocą nicka, ale także instancji. To implikuje też coś, co z pewnością nie spodoba
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się emigrantom z Twittera — każda instancja
może mieć swojego użytkownika o danym
pseudonimie (nicku). I tak mackozer@mastodon.social i mackozer@mastodon.technology to dwa osobne konta (oba oczywiście
należą do mnie). Mastodon często porównywany jest także do serwisów pocztowych - niezależnie, czy nasze konto pocztowe to Gmail,
Outlook, Yahoo, czy to utrzymywane we własnej domenie, to i tak możemy się ze sobą
komunikować. Także tutaj konta mackozer@
gmail.com czy mackozer@yahoo.com to dwa
zupełnie różne byty.
Trudno jest więc na rubieżach galaktyki zbudować sobie konto z bardzo unikalnym nickiem i idącą w dziesiątki tysięcy grupą śledzących osób (followersów). Na pewno warto
zarejestrować swoje konta pod swoim nickiem na kilku instancjach, które nas interesują. Nie ma co jednak próbować robić tego
na wszystkich. Instancji są setki, jak nie tysiące. To oczywiście rodzi pewien problem,
ktoś może się pod nas podszywać, rejestrując
konto na innej instancji, której administratorzy dość luźno traktują takie zachowania.
To są niestety blaski i cienie rubieży społecznościowego internetu.
Oczywiście istnieje dobrze znana z Twittera
prywatna linia czasu, na której pojawiają się
wiadomości tylko od użytkowników, których
obserwujemy. Muszę przyznać, że na mojej
zaczyna się już sporo dziać.
Jest także widok z powiadomieniami o podbiciu lub polubieniu danej wiadomości oraz
z tymi, w których nas wspomniano lub odpowiedziano nam publicznie. Mastodon oferuje
większy wybór, jeśli chodzi o zasięg wysyłanych wiadomości. Mogą być one publiczne widoczne dla każdego i dostępne na lokalnej linii czasu danej instancji, nielistowane
- publiczne, ale niewidoczne na lokalnej linii
czasu, prywatne - widoczne tylko dla osób,
które śledzą ich autora (odpowiednik prywatnych kont na Twitterze) oraz skierowane bez-
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pośrednio do danego użytkownika i widoczne
tylko dla niego (direct message). Wiadomości
w Mastodon oferują jednak znacznie więcej.
Można dodawać do nich ostrzeżenie o treści
- np. jeśli publikujemy jakieś kontrowersyjne
materiały lub zdjęcia.

... cały projekt wraz z tymi
głównymi, jak i innymi
instancjami utrzymywany
jest z datków użytkowników.
Nie jest to firma, nie ma tutaj
specjalnej strategii rozwoju.
Każda instancja to inny
administrator i własna
strategia jej finansowania ...
Mastodon oferuje także inne dobrze znane
użytkownikom Twittera funkcje, jak blokowanie czy wyciszanie wybranych użytkowników
oraz możliwość tworzenia list tematycznych.
Interesujące jest także to, że cały projekt
wraz z tymi głównymi, jak i innymi instancjami utrzymywany jest z datków użytkowników. Nie jest to firma, nie ma tutaj specjalnej strategii rozwoju. Każda instancja to inny
administrator i własna strategia jej finansowania, zwykle oparta o różnego rodzaju formy patronatu. Są jednak takie instancje, do
których dostęp mają użytkownicy opłacający
rodzaj abonamentu. Spotkałem się też z próbą podpięcia przez niektórych administratorów koparek wykorzystujących moc komputerów użytkowników, ale próby te wzbudzały
i na pewno wzbudzać będą w przyszłości liczne kontrowersje.
Mastodon nie analizuje też swoich użytkowników. Nie ma tam trackerów, reklam czy
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podpiętej analityki ruchu, jak ma to miejsce
w przypadku Twittera właśnie. Rosnąca liczba
użytkowników będzie powodować też wzrost
kosztów utrzymania serwerów poszczególnych instancji. Ciekawe, czy crowdfunding do
tego wystarczy.
Oczywiście o sukcesie tego projektu decyduje
przede wszystkim siła społeczności jego użytkowników. Jeśli potencjalny emigrant z Twittera nie będzie miał z kim rozmawiać i kogo
tam obserwować, to dość szybko wróci tam,
skąd przyszedł.
Nie zamierzam oczywiście wynosić się z Twittera, wciąż jest tam ogromne grono osób,
które mnie obserwują i które ja obserwuję.
Moją aktywność w mediach społecznościowych dzielę teraz między centrum i rubieże
galaktyki.
Na koniec wspomnę jeszcze o aplikacjach
będących klientami Mastodona. Na Maca dostępny jest w Mac App Store tylko jeden taki
program. Nazywa się Whalebird i oferuje dostęp do większości funkcji oferowanych przez
instancje. Można oczywiście zapisać się do
kilku i przełączać między nimi jak w Tweetbocie.
Więcej programów dostępnych jest dla iOS.
Ja na co dzień korzystam z Amaroq. Nie jest
to Tweetbot, ale radzi sobie całkiem nieźle
(choć po cichu liczę na Tweetbota dla Mastodonta, czyli Tootbota). Użytkownicy urządzeń
z Androidem też znajdą coś dla siebie (polecam Tusky i Mastalab).
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