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Spis treści
Mamy za sobą prezentacje i premiery nowych urządzeń. W naszej redakcji nowe produkty wzbudziły
różne emocje. Te najbardziej pozytywne wiążą się
chyba z zegarkiem Apple Watch Series 4. W numerze znajdziecie aż dwa teksty jemu poświęcone. Piszą o nim Patryk Wikaliński i Krzysztof Kurdyła.
Na nowe iPhone'y jeszcze czekamy, ale cały
czas warto pamiętać o tym, że starsze modele
to wciąż atrakcyjne urządzenia, których na pewno
nie należy skreślać. Do swoich racji będzie próbował Was przekonać Bartek Mazurek. Pamiętać też
trzeba o tym, że iPhone jako produkt ma już swoje lata (jedenaście!) i choć pozostanie na pewno
długo jeszcze najbardziej popularnym urządzeniem Apple, to jednak słupki jego sprzedaży raczej nie będą już iść w górę. Słupki, czyli wykresy,
to ilustracje do bardzo ciekawego artykułu Michała
Masłowskiego o tym właśnie, że Apple musi zacząć szukać nowych produktów, aby poprawić swoje wyniki finansowe.
O tym, że poszukiwanie nowych produktów nie zawsze musi kończyć się sukcesem, najlepiej świadczą te nieudane, które prędzej czy później Apple
zamknęło, wycofało z rynku lub - używając bardziej
dosadnego, acz kolokwialnego zwrotu - zaorało.
O nich przeczytacie w tekście Marka Gawryłowicza.
W numerze znajdziecie oczywiście o wiele więcej
interesujących treści. Ja w imieniu swoim i redakcji
życzę Wam jak zwykle miłej lektury.
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Obserwacje

Mój wymarzony MacBook
Jacek Swoboda



Każdego sezonu Apple stara się zachwycić swoich klientów, prezentując
nowości programowe oraz sprzętowe podczas swoich precyzyjnie wyreżyserowanych konferencji. W tym roku mamy już za sobą WWDC (Worldwide Developers Conference) z prezentacjami nowych wersji systemów: iOS,
macOS, watchOS oraz Apple Special Event z premierami nowych iPhone’ów.
Przed nami jeszcze zapewne nowe iPady oraz odświeżone wersje MacBooków.
Tym ostatnim chciałbym poświęcić więcej czasu i rozważyć, jak może wyglądać ich przyszłość w erze przytłaczającej popularności iUrządzeń.
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Kiedy jestem w podróży
lub po prostu chcę poczytać
e-magazyn na kanapie,
odczepiam dotykowy ekran,
który mogę traktować jako
wygodny tablet, wymiarami
zbliżony do kartki A4. W tym
miejscu pewnie część z Was
przewrotnie pomyśli: „wybierz
Surface’a Pro od Microsoftu”,
i mówiąc szczerze,
nie mógłbym całkowicie
zanegować takiej rady.
Pozwolę sobie puścić wodze fantazji i roztoczyć wizję idealnego MacBooka, którego z całą pewnością nie chciałbym wymienić na żadne inne urządzenia konkurencji.
Taki komputer szyty na miarę, który mógłby faktycznie odmienić sposób mojej pracy. Jednocześnie nie chcę wybiegać w daleką przyszłość pod względem zastosowanych
technologii. Na hologramy i kwantowe procesory mogę jeszcze śmiało poczekać, niech
liczy się tu i teraz bez patrzenia przez pryzmat
opłacalności sprzedaży opisywanych rozwiązań. Mimo to jestem pewien, że spora część
z Was, drodzy Czytelnicy, również odnajdzie
w moich wizjach spełnienie swoich geekowych marzeń i byłaby w stanie zapłacić niemało za taki komputer ze stajni Apple.

Główna idea
Za punkt wyjściowy mojego MacBooka przyjąłbym ideę hybrydy notebooka oraz tabletu.
Kiedy potrzebuję wydajności, mam do dyspozycji komputer z pełnym systemem macOS,
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możliwością podpięcia pod zewnętrzne monitory oraz dostępem do peryferiów. Kiedy jestem w podróży lub po prostu chcę poczytać
e-magazyn na kanapie, odczepiam dotykowy
ekran, który mogę traktować jako wygodny tablet, wymiarami zbliżony do kartki A4. W tym
miejscu pewnie część z Was przewrotnie pomyśli: „wybierz Surface’a Pro od Microsoftu”,
i mówiąc szczerze, nie mógłbym całkowicie
zanegować takiej rady. Jednak czuję, że Apple
może zrealizować taką hybrydową koncepcję jeszcze lepiej, idealnie łącząc ją z ekosystemem, z którego korzystam na co dzień.

Konstrukcja
Oczami wyobraźni widzę połączenie „bezramkowego” ekranu iPada, który pewnie
już wkrótce ujrzy światło dzienne, mocowanego magnetycznie z dolną, smukłą obudową obecnego MacBooka. Pewnie arcytrudne
do wykonania na masową skalę, ale jakże
spektakularne? Taka konstrukcja łączyłaby
zalety klasycznego notebooka z mobilnością tabletu. W standardowym układzie ekran
można byłoby odchylać pod dowolnym kontem względem dolnej obudowy z klawiaturą. Po odczepieniu ekranu ten zamieniałby
się w klasycznego iPada pod kontrolą iOS-a.
Dwa do tej pory odmienne urządzenia połączone w jedno. Desktopowy macOS oraz mobilny iOS w symbiozie.

Architektura
O ile Intel już na dobre zadomowił się w komputerach Apple, tak jestem zdania, że nieuniknione jest przejście na chipy produkowane przez firmę pod dowództwem Tima Cooka.
To, co potrafią układy A12 bionic, jest naprawdę godne uwagi. Gdyby inżynierowie odpowiedzialni za mikroprocesory z podobnym
zaangażowaniem zajęli się układami do komputerów, to te mogłyby wywołać niemałe
przetasowanie na rynku. Tak naprawdę największy problem to aplikacje, które obecnie
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pisane są pod architekturę Intela, ale jestem
zdania, że i to dałoby się obejść, stosując zaawansowaną emulację/wirtualizację, zapewniając użytkownikom końcowym ich dalsze,
bezproblemowe działanie. Apple stałoby się
w końcu niezależne od premier producenta
procesorów, a zdobyte doświadczenie w urządzeniach z iOS pozwoliłoby jeszcze bardziej
zintegrować software z hardware’em, dodając
do macOS kolejne spektakularne możliwości,
jak chociażby dedykowane układy wykorzystujące sztuczną inteligencję czy monitorowanie fizycznego przemieszczania MacBooka.

Odblokowywanie ekranu,
wprowadzanie haseł
i szeroko pojęta identyfikacja
za pomocą zaawansowanej
metody rozpoznawania
twarzy to zdecydowanie
krok w stronę poprawy
bezpieczeństwa. Do tego
domyślne szyfrowanie dysku
realizowane przy współpracy
z dedykowanym układem
zabezpieczającym...
Touch Bar
Od samego początku pojawienia się dotykowego wyświetlacza zastępującego rząd
przycisków funkcyjnych na klawiaturze byłem do niego sceptycznie nastawiony. Moim
zdaniem zastąpienie fizycznego klawisza Esc
jego przesuniętym odpowiednikiem w formie
wirtualnego przycisku nie jest zbyt ergonomicznym rozwiązaniem. Zdecydowanie pozo-
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stawiłbym klawiaturę w standardowej formie,
natomiast Touch Bar umiejscowiłbym z drugiej strony obudowy (od spodu), tak aby można było z niego korzystać przy zamkniętym
ekranie. Zapytacie: po co? Otóż przy odpowiednim API można byłoby wykorzystywać ten
ekran do odczytywania powiadomień, sprawdzania statusu pobierania/renderowania itp.
Cały dodatkowy wachlarz możliwości bez konieczności otwierania MacBooka. Szybki podgląd na interesujące nas informacje oraz dodatkowy sposób na interakcję z aplikacjami.

Bezpieczeństwo
Uważam, że wprowadzone wraz z premierą iPhone’a X uwierzytelnianie użytkownika
za pomocą FaceID to rozwiązanie, które idealnie sprawdziłoby się również w komputerach mobilnych. Odblokowywanie ekranu,
wprowadzanie haseł i szeroko pojęta identyfikacja za pomocą zaawansowanej metody
rozpoznawania twarzy to zdecydowanie krok
w stronę poprawy bezpieczeństwa. Do tego
domyślne szyfrowanie dysku realizowane
przy współpracy z dedykowanym układem
zabezpieczającym jak np. obecne Apple T2
to kolejne z elementów, które bez wątpienia
powinny być rozwijane w nowych modelach
MacBooków. W czasach, kiedy coraz więcej
firm i organizacji chce wiedzieć wszystko
o użytkownikach komputerów, każde dodatkowe zabezpieczenie, które jednocześnie jest
praktycznie transparentne dla statystycznego
Kowalskiego, jest na wagę złota i godne pochwały.

Synchronizacja
Co najbardziej lubię po wymianie iPhone’a
na nowy model? To, że po wpisaniu danych
dostępowych do Apple ID oraz przejściu kreatora początkowej konfiguracji mój nowy telefon ma przywrócony system oraz aplikacje dokładnie w tym samym stanie, w jakim
skończyłem pracę na poprzednim urządzeniu.
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Oczywiście stoi za tym archiwizacja oraz synchronizacja oparta o chmurę danych iCloud,
ale to właśnie ona tworzy „magię” sprawiającą, że żmudne, ręczne migrowanie danych
staje się zbędne. W mojej wizji zaproponowałbym przynajmniej rok darmowej przestrzeni
w chmurze iCloud odpowiadającej nominalnej powierzchni dysku, w jaki wyposażony
byłby sprzedawany komputer. Dodatkowo koniecznie dodałbym integrację z długo wyczekiwaną usługą Time Machine w iCloud. Myślę,
że to najwyższy czas, aby wygodę związaną
z kopiami w chmurze znaną z iOS-a w pełni
wdrożyć również w komputerach z macOS.

Zostawmy logikę
łączącą modele Pro
z wysokowydajnymi
komputerami w klasycznej
formie, MacBooki powiążmy
z bardziej budżetowym
sprzętem, po który
chętniej sięgaliby studenci,
natomiast z Airów wykreujmy
linię o zupełnie nowej
zaskakującej konstrukcji,
tak jak pierwotnie miało to
miejsce.
Nazewnictwo
Świadomie w moich rozważaniach nie doprecyzowuję, w jakiej linii miałby znaleźć
się opisywany MacBook. Podział na MacBooki, MacBooki Air oraz MacBooki Pro zaczyna się mocno rozmywać. Ultrakompaktowe
niegdyś „Airy” zostały wyparte przez „zwykłe”
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MacBooki, które do niedawna były typowo
studenckimi komputerami. Być może to właśnie one mogłyby przejąć charakterystykę hybrydowych notebooków? Zostawmy logikę łączącą modele Pro z wysokowydajnymi
komputerami w klasycznej formie, MacBooki
powiążmy z bardziej budżetowym sprzętem,
po który chętniej sięgaliby studenci, natomiast z Airów wykreujmy linię o zupełnie
nowej zaskakującej konstrukcji, tak jak pierwotnie miało to miejsce. Przypomnijmy sobie
scenę, w której Steve Jobs, ku uciesze i zaskoczeniu widowni, wyjmuje pierwszego MacBooka Air z koperty. Czekam na moment, kiedy
kolejny mobilny komputer wywrze na mnie
podobne szokujące pierwsze wrażenie.
Nie jestem w stanie określić, ile z przedstawionych tu wizji faktycznie ujrzy kiedyś światło dzienne, ale chciałbym, żeby niniejszy
tekst był swego rodzaju kapsułą czasu. Z chęcią wrócę do niego za kilka lat i porównam,
jak w rzeczywistości zmieniły się komputery mobilne Apple względem obecnego stanu. Czy moje marzenia zostaną spełnione?
Czy doczekam się komputera idealnego? Czas
pokaże…



komentuj
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Tu chodzi o czas!

Do biegu! Gotowi! Apple Watch!
Patryk Wikaliński



Czas zatacza koło. Jak co roku najpierw jest wielkie wyczekiwanie, które mierzone jest w ilości oczekiwań. Każdy ma inny gust, prawda? Ile razy słyszałem o idealnym „nadgryzionym” zegarku? Jaki powinien być Apple Watch?
Jak wiele krąży opinii na temat wyglądu tego urządzenia? Każdy ma swoją
definicję zegarka. Ja też taką mam! Siri też mam! Może i po angielsku, ale zadziała. Teraz śmiało można wykrzyczeć do Siri: czas stop! Automatycznie zgasły światła. Trwa relacja na żywo z konferencji. W Apple Park, w audytorium
Steve’a Jobsa, Tim Cook i spółka w niecałe dwie godziny pokazali światu
nowego iPhone’a, ale i zegarek. Poprawka! Apple zaprezentowało zupełnie
przeprojektowanego Apple Watcha i odświeżonego iPhone’a.
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Co roku wraca to samo pytanie: „kupić?” –
a może jednak przeczekać kolejny rok? Jestem użytkownikiem pierwszej wersji Apple
Watcha. Tego oryginalnego, który zapoczątkował erę dominacji tego przydatnego dla mnie
urządzenia. Apple Watch jest mi na tyle potrzebny, że bez niego czuję się jak bez ręki.
Szybkie sprawdzenie podstawowych informacji bez konieczności spoglądania na telefon sprawiło, że człowiek stał się wygodny.
Absurd? W mojej ocenie nie. Po to człowiek
wymyślił technologię, by było mu łatwiej i wygodniej.

w szczegółach. W szczegółach, które widać
gołym okiem. Tak, więc zapewne zadasz sobie pytanie, Drogi Czytelniku: czego nie mają
poprzednie generacje, a ma Seria 4? Pozwól,
że ja odpowiem –nowego Watcha całkiem
przeprojektowano. Tu dyskomfort mogą odczuwać osoby, które kupiły niedawno Serię 3.

Jeśli porównać wygląd
poprzednich wersji Apple
Watcha z najnowszym
modelem, przychodzi
do głowy jedno: przepaść!
Wraz z nowym produktem
poprzednicy mocno się
„zestarzeli”...
Dopóki nie posiadasz Apple Watcha, nie będzie Ci niczego brakować. Jeśli zaczniesz z niego korzystać, to przepadasz. Taka jest zasada,
koniec kropka! Przyzwyczajenia niestety biorą
górę, a że użytkownik dodatkowo dostaje zestaw nowych możliwości, to postanawia tkwić
w tym przekonaniu.
Przykład pierwszy z brzegu: spróbuj, Drogi
Czytelniku, zapłacić za pomocą Apple Pay.
Chłopaki z MacGadki chętnie opowiedzą,
jak bardzo to jest wygodne. Dla tej funkcji kupuje się ten zegarek.
No dobrze! Apple Pay również jest dostępny na starszych generacjach, w tym mojej, tej najwolniejszej. Niestety diabeł tkwi
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Po raz pierwszy w historii tego produktu
Apple postanowiło znacząco rozwinąć ten
projekt. Od podstaw, ze wszystkimi szczegółami. Jeśli porównać wygląd poprzednich wersji
Apple Watcha z najnowszym modelem, przy-
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chodzi do głowy jedno: przepaść! Wraz z nowym produktem poprzednicy mocno się „zestarzeli”, pomimo że Seria 3 jest naprawdę
szybkim zegarkiem obsługującym wszystkie
nowości z watchOS 5.
To powtórka z historii. Jeśli już Apple zdecyduje się dogłębnie zmienić projekt jednego
ze swoich urządzeń, to poprzednicy na tym
tracą. To jest najlepszy moment, żeby pokusić
się o wymianę na Serię 4. Człowiek od razu
chce go mieć! Kompletnie mnie to nie dziwi. Mimo tego, że watchOS 5 jest dostępny
dla Serii 1 w górę, to na Serii 4 wygląda zupełnie inaczej. Lepiej!
Całkiem nowa konstrukcja sprawia, że użytkownik dostaje większy ekran: odpowiednio
40 i 44 mm. Powierzchnia dotykowa znacząco się zwiększyła, co oznacza, że użytkownik
odczuje większy komfort użytkowania. Wcześniej czynność przeglądania zdjęć na zegarku
była fanaberią, a dziś może być przyjemnym
doświadczeniem. Już sam wygląd dostępnych
aplikacji różni się. Po prostu jest wygodniej,
bo przyciski są znacznie większe. Wszystko
jest większe!

Apple Watch
jest kompatybilny
z poprzednimi paskami.
Mniejszy wariant 38
mm pasuje do 40 mm,
a 42 mm do 44 mm. Zresztą
niektóre wzory pasków dziś
są zwyczajnie niedostępne.
Zmniejszono ramkę, a zegarek stał się bardziej zaokrąglony. Urządzenie w większym
wariancie gustownie wypełnia nadgarstek.
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W tym aspekcie warto odnotować ważną wiadomość. Apple Watch jest kompatybilny z poprzednimi paskami. Mniejszy wariant 38 mm
pasuje do 40 mm, a 42 mm do 44 mm. To dobra informacja, biorąc pod uwagę, że przez
kilka lat każdy z nas dorobił się znaczącej
kolekcji. Zresztą niektóre wzory pasków dziś
są zwyczajnie niedostępne.
Nie oszczędzono również na prędkości. Mocy
jest pod dostatkiem za sprawą nowego procesora S4. Znowu myślami wrócę do oryginalnego Apple Watcha. W pierwszej kolejności
to właśnie użytkownicy tych zegarków powinny pomyśleć nad zmianą. Mam znów się
powtórzyć? Przepaść! Pierwsze testy zegarka
pokazują znaczący wzrost wydajności nowego modelu w porównaniu z poprzednimi
generacjami. Jako że cały czas mam na ręku
oryginalnego Apple Watcha, to ta różnica jest
kolosalna. Apple skupiło się także na ograniczeniu niepotrzebnego zużywania się energii. Zegarek ponoć wytrzymuje cały weekend
bez dodatkowego podłączania urządzenia
do prądu. To naprawdę dużo! Mamy więc zupełnie nowy ekran, szybszy procesor, przebudowany Digital Crown, który został wyposażony w dotykowy sygnał zwrotny. Gdy przekręca
się boczne pokrętło, zegarek delikatnie dotyka użytkownika. Cieszę się, że Apple dba
o spójność wszystkich komunikatów haptycznych.
Apple Watch to cud miniaturyzacji, w którym firma dodała kilka zdrowotnych nowości.
Pierwszą z nich jest możliwość wykonania
badania EKG! Niejako zegarek staje się urządzeniem medycznym. Apple póki co zaoferuje
tę możliwość tylko i wyłącznie użytkownikom
ze Stanów Zjednoczonych. Jednak, jak już
zapowiedzieli przedstawiciele firmy, trwają
prace nad szybkim wdrożeniem tej funkcjonalności w pozostałych krajach. Prawdopodobnie Apple musi zabiegać o zatwierdzenie
urządzenia przez różne państwowe instytucje
medyczne.
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Apple Watch serii 4
to zegarek, który będzie
wyglądał po prostu inaczej.
Jest większy, zaoferuje dobrze
znane funkcje, które zostały
rozbudowane o brakujące
elementy. Jestem przekonany,
że osoby zdecydowane
na „tkwienie” w tym
ekosystemie to docenią.
Możliwość wykonania badania EKG z wysokości nadgarstka to naprawdę kamień milowy.
Zawarte dane będą eksportowane do pliku PDF, który będzie dostępny z poziomu
urządzeń iOS. Jestem niemal przekonany,
że to rozwiązanie ocali wiele ludzkich żyć.
Apple przeprojektowało również czujniki zegarka, które umieszczone są od spodu urządzenia. Optyczny czujnik tętna to zupełnie
nowy element. Dodano powiadomienia o wysokim i niskim tętnie; znacząco usprawniono
aplikację Trening, dodając możliwość ustawienia kadencji odpowiedniego tętna podczas biegu; zegarek jest teraz w stanie wykryć
upadek i wywołać odpowiedni alert kontaktowy do służb medycznych; automatyczne rozpoznawanie treningów pilnuje, by nie ominęła nas żadna rozpoczęta aktywność. Ponadto
najnowszy Apple Watch wspiera nowe formy
aktywności: jogę oraz nowe funkcje dla miłośników pieszych wędrówek.
Nowości jest sporo, a ukoronowaniem tej aktualizacji są przepiękne nowe tarcze z większym zakresem dostępnych informacji.
To właśnie jest domeną tego Watcha. Ujednolicenie komunikatów, większy nacisk położony na zdrowie użytkownika, o wiele większa
dostępność przydatnych informacji.
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Z punktu widzenia użytkownika poprzednich
generacji, a zwłaszcza osoby, która zaczęła
przygodę z Apple Watchem w 2015 roku, ta aktualizacja jest wymagana. Drogi Czytelniku,
po prostu musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zestaw dostępnych funkcjonalności
był przez Ciebie wykorzystywany. W skrócie:
czy tego urządzenia po prostu potrzebujesz.
Dla mnie Apple Watch stał się nierozłącznym
elementem mojego życia. To jedyny słuszny „smartzegarek” na rynku. W chwili obecnej żadna firma, oprócz Apple, nie stworzyła
tak pokaźnego ekosystemu.
Mogę nim płacić, zarządzać powiadomieniami, mogę rejestrować mój trening, mogę podłączyć do niego moje AirPodsy i pójść na spacer. Teraz będą mógł zrobić to szybciej i lepiej
za pomocą rozbudowanych funkcji. Apple
Watch serii 4 to zegarek, który będzie wyglądał po prostu inaczej. Jest większy, zaoferuje
dobrze znane funkcje, które zostały rozbudowane o brakujące elementy. Jestem przekonany, że osoby zdecydowane na „tkwienie”
w tym ekosystemie to docenią. Apple podało
nam swoją definicję zegarka. Widać, w jakim
kierunku firma go rozwija. Do biegu! Gotowi!
Apple Watch! Kto docenia ten produkt od początku, ten zdecyduje się na aktualizację. Jeśli masz wątpliwości, to go nie kupisz. Taki
już jest Apple Watch. Wystarczy spróbować
jeden raz i przepadasz. Teraz czynność próbowania jest po prostu atrakcyjniejsza.
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Apple Watch Series 4
podnosi ciśnienie...
Krzysztof Kurdyła



Nie jestem fanem Apple Watcha. Nie przekonuje mnie ani jego wygląd, ani
UI/UX systemu. W tych kategoriach za zdecydowanie ładniejsze i lepiej przemyślane uważam zegarki Samsunga z ich logicznie zaprojektowanym Tizen
OS czy świetnym sterowaniem przy pomocy pierścienia umieszczonego dookoła ekranu. Co więcej, Samsung bije też produkt Apple, jeśli chodzi o czas
działania na baterii, wykonanie i koniec końców jest sporo tańszy. Dlatego
bez wahania mogę powiedzieć, że gdybym miał wybrać na dziś najlepszy inteligentny zegarek na rynku, byłby to bez wątpienia… produkt Apple, zwłaszcza w jego czwartej odsłonie.
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Powyższy wstęp może się wydawać nielogiczny, jak nie przymierzając interfejs watchOS,
ale taka jest brutalna dla konkurentów prawda. Koncern z Cupertino po porażce absurdalnego pomysłu na Apple Watcha jako przedmiotu luksusowego zauważył, że w tamtym
czasie na rynku mocno zaczęły rozpychać
się tańsze zegarki i opaski stawiające nacisk na kontrolę naszej aktywności fizycznej.
Apple co prawda zgarnęło na wejściu spory
udział w rynku, ale nie był to oczekiwany sukces na miarę iPhone'a. Przejęto część rynku
od Samsunga i Android Wear, ale nie wywołano spodziewanego boomu na tę kategorię
produktu. W kolejnych latach też było średnio,
sprzedaż jednostkowa Apple Watcha rosła,
ale jego procentowy udział zaczął systematycznie topnieć na korzyść tańszej konkurencji. Jeszcze mniej korzystnie wyglądało to
na tle całej kategorii „wearebles”, której sporą część zgarnęły wspomniane wyżej opaski.
Zegarek Apple co prawda oferował podobne funkcje, jednak za zdecydowanie większą
cenę.

Możesz na Samsungu
wykonać badanie podobne,
ale zegarek nie piśnie słowa,
jeśli coś będzie nie tak.
Dlatego od dłuższego
czasu w mediach
społecznościowych krąży
wiele historii użytkowników
Apple Watcha, którym zegarek
uratował zdrowie...
Apple pozamykało butiki, wycięło pretensjonalne złote modele i zastosowało taktykę,
która sprawdziła się np. przy iPodzie, zrobiło to, co konkurencja, tylko o niebo lepiej.
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Dlaczego lepiej? Dlatego że nie zatrzymano
się na prostych funkcjach wspomagających
aktywność, ale wspólnie z Uniwersytetem
Stanforda opracowano oprogramowanie pozwalające na rozbudowaną analizę pracy serca. Algorytmy okazały się tak dobre, że dział
prawny zezwolił na umieszczenie w watchOS
4 systemu ostrzegania użytkowników o nieprawidłowej pracy serca, czyniąc z Apple
Watcha urządzenie diagnostyczne. Na takie
coś Samsung nie ma odwagi nawet w najnowszym, dysponującym ulepszonymi czujnikami, Galaxy Watchu. Możesz na Samsungu wykonać badanie podobne jak u Apple,
ale zegarek nie piśnie słowa, jeśli coś będzie
nie tak. Dlatego od dłuższego czasu w mediach społecznościowych krąży wiele historii
użytkowników Apple Watcha, którym zegarek uratował zdrowie, a nawet życie, podczas
gdy konkurencja nie ma się czym pochwalić.
A niższe ceny nie są aż tak nośnym argumentem jak proste historie o dotarciu do szpitala
„w ostatniej chwili”.
W Series 4 firma z Cupertino poszła krok dalej
i udostępniła, a raczej udostępni w krótszym
(USA) lub dłuższym (reszta świata) czasie,
możliwość wykonywania EKG. Po zaprezentowaniu tej funkcji szybko rozgorzała dyskusja,
na ile takie badania można uznać za wiarygodne. Profesjonalne, szpitalne EKG wymaga
do badań nawet do kilkunastu elektrod, podczas gdy w produkcie Apple mamy tylko dwie.
Spora część dyskutantów wyśmiała wręcz
rozwiązanie Apple, inni stwierdzili, że przyniesie więcej szkody niż pożytku. Nie ulega
wątpliwości, że zegarek Apple nie da tak dokładnych odczytów jak zaawansowany aparat
medyczny, ale krytykujący tę funkcjonalność
popełniają duży błąd. Zegarek nie ma nam
podać pełnej diagnozy i zastąpić lekarza,
ma nas spróbować do niego wysłać. Zawibrować na nadgarstku i powiedzieć: „Idź do lekarza i sprawdź”. Im więcej takich wstępnych
diagnoz będzie w stanie wykonać, tym więcej
podobnych euforycznych historii o uratowaniu życia usłyszymy.
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Dzięki tym funkcjonalnościom Apple Watch
Series 4 był bez wątpienia gwiazdą ostatniej prezentacji, przykrywając czapką nudne
i rozrośnięte do niebotycznych rozmiarów
iPhone'y. Myślę, że jego prezentacja już podniosła ciśnienie w siedzibach Samsunga,
Google czy Fitbita, a jeśli nie, zrobi to prezentacja wyników sprzedaży „czwórki”.
Tym bardziej, że dystans w tej dziedzinie raczej się zwiększy, wśród konkurencji nie widać, żeby ktoś starał się zdecydowanie gonić
Apple. Dziwi szczególnie postawa koncernu
Samsunga, który jest bezpośrednio i pośrednio producentem profesjonalnego sprzętu medycznego. U Google obserwujemy
duże problemy tożsamościowe z Wear OS,
tak że w ogóle ciężko mówić o jakiejkolwiek
strategii w tym zakresie. Pozostali producenci
rozwijający własne zamknięte systemy mają
o wiele mniejsze możliwości rozwoju. A Apple
intensywnie pracuje nad kolejnymi funkcjami, takimi jak np. pomiar poziomu glukozy.

Jestem też przekonany,
że zwłaszcza w bogatszych
krajach zegarek zawita
na ręce osób, które wcześniej
kompletnie nie były
„targetem” - osób starszych.
Series 4 może być początkiem rewolucji,
na którą wszyscy czekali już w 2015 r. Moim
zdaniem uproszczone funkcje diagnostyczne tworzące system wczesnego ostrzegania
o stanie naszego zdrowia to coś, co przekona
większą ilość klientów do zakupu inteligentnego zegarka. Pierwsze testy wykazują wysoką skuteczność Series 4 przy wykrywaniu
niektórych nieprawidłowości w pracy serca.
Zapewne za parę miesięcy zobaczymy wysyp
postów od użytkowników dziękujących Apple
za to, że pomogło im zdiagnozować problem,
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o którym nie mieli wcześniej pojęcia. Jestem
też przekonany, że zwłaszcza w bogatszych
krajach zegarek zawita na ręce osób, które wcześniej kompletnie nie były „targetem”
- osób starszych. Wielu użytkowników „szarpnie się” i sprezentuje to urządzenie swoim
rodzicom czy dziadkom, właśnie ze względu
na jego medyczne „uzdolnienia”. Tym bardziej, że Apple dołożyło jeszcze w bonusie
opcję wykrywania upadków połączoną z automatycznym wzywaniem pomocy, która może
być bardzo przydatna dla tej grupy klientów.
Konkurencja albo szybko się obudzi, albo zostanie z ręką w nocniku i na smartfonowym
rynku będzie zbierać okruszyny z pańskiego
stołu.
Czy sam zdecyduję się na kupno Series 4?
Raczej nie, techniczne niedostatki inteligentnych zegarków w zakresie baterii, wynikająca z nich spora grubość koperty i krótki
czas elektronicznego życia powodują, że chyba jeszcze poczekam na kolejne generacje*.
Tym bardziej, że w Polsce EKG pojawi się
zapewne pod koniec cyklu życia tej wersji.
Ale tym razem będzie to wyczekiwanie z zainteresowaniem, a nie obojętnością. Patrząc
na to, w jakich kierunkach rozwijają swoje
produkty poszczególni gracze, czuję, że jeśli
jakiś smartwatch zawita na moją rękę, to będzie to właśnie ten niezbyt urodziwy twór
Jony'ego Ive’a, zdrowie jest przecież tego warte. Gorzej, że ustalający ceny Tim Cook też
to wie i nie wiadomo, ile za hipotetycznego
Series 5 czy 6 przyjdzie mi zapłacić.
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Nie musisz kupować nowego iPhone'a
Starsze modele to wciąż znakomity wybór
Bartek Mazurek



Nowe iPhone’y zostały oficjalnie zaprezentowane i choć kuszą swoimi nowymi funkcjami, to wielu użytkowników wciąż zastanawia się, czy przesiadka
na iPhone’a XS, XS Max czy iPhone’a XR ma sens. W ofercie Apple jest przecież jeszcze kilka innych modeli, które w 2018 roku mogą być łakomym kąskiem.
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Użytkownicy rozważający zakup iPhone’a XS
mają niemały dylemat. Wybrać najnowszy
model czy zdecydować się na ubiegłorocznego iPhone’a X? Różnice pomiędzy tymi telefonami są naprawdę kosmetyczne i wiele osób
po prostu nie będzie w stanie wykorzystać
pełnego potencjału urządzenia. Delikatnie
mocniejszy procesor A12, czas pracy na baterii dłuższy o około 30 minut czy ulepszony
aparat z trybem Smart HDR to dla wielu osób
zbyt słabe argumenty, aby decydować się
na ten telefon. Cena 4979 złotych z pewnością też jest powodem wstrzymującym przed
zakupem nowego modelu.

iPhone X zagrozi dobrej
sprzedaży najnowszych
modeli. Z tego powodu
dziesiątka nie jest już
dostępna w sprzedaży,
przynajmniej w Apple Store.
Jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać?
Firma z Cupertino musiała zdawać sobie
sprawę, że iPhone X zagrozi dobrej sprzedaży najnowszych modeli. Z tego powodu
dziesiątka nie jest już dostępna w sprzedaży, przynajmniej w Apple Store. Na szczęście
dla zainteresowanych tym telefonem, wiele
sklepów wciąż ma na magazynach całkiem
sporą ilość iPhone’ów X. Ten telefon w dalszym ciągu ma świetny ekran OLED o przekątnej 5,8 cala, jeden z najmocniejszych
procesorów na rynku, a także technologię
odblokowywania za pomocą twarzy, która radzi sobie wyjątkowo dobrze. Różnica w cenie pomiędzy tymi dwoma modelami wynosi
już niespełna tysiąc złotych, co nie jest kwotą
małą. Za takie pieniądze można spokojnie kupić solidną bezprzewodową ładowarkę, kabel
USB-C - Lightning do MacBooka, solidne etui
czy słuchawki AirPods. Apple w najnowszych
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iPhone’ach wciąż daje wolną ładowarkę 5W,
kabel USB-Lightning, a także przewodowe
słuchawki EarPods. Wymiana tych akcesoriów
wiąże się z kolejnymi wydatkami. Oszczędności widać już na pierwszy rzut oka, dlatego teraz jest idealny moment na zakupienie tego
iPhone’a z roku ubiegłego. Jego dostępność
z każdym miesiącem będzie malała, dlatego
warto pomyśleć o jego zakupie właśnie teraz.
Do oferty Apple trafił również większy
iPhone XS Max, który moim zdaniem jest bardziej atrakcyjny. Przede wszystkim może
kusić 6,5-calowym ekranem umieszczonym w obudowie przypominającej wielkością iPhone’a 8 Plus. Wersja Max dysponuje
nie tylko mocnymi podzespołami, ale także świetną baterią. Według Cupertino może
ona działać nawet półtorej godziny dłużej
niż w przypadku iPhone’a X, a to już solidny zastrzyk energii. Minusem bez wątpienia
jest cena, która zaczyna się od 5479 złotych.
Jeśli uważasz, że taki telefon jest dla Ciebie
po prostu za duży, a nowe funkcje nie są Ci
do końca potrzebne, to nie warto przepłacać.
Wybór iPhone’a X ponownie może okazać się
lepszy.
Trzeci telefon zaprezentowany przez Apple
to iPhone XR. To zupełnie nowa konstrukcja
wyposażona w 6,1-calowy ekran LCD, Face ID
i podzespoły znane z wersji XS. Wyjątkiem
jest tutaj tylko jeden aparat 12 MPX, a także
brak 3D Touch. Urządzenie wycenione na kwotę 3729 złotych na pewno będzie cieszyło się
sporym zainteresowaniem, ale także dla tego
modelu są alternatywy.
Oczywiście chodzi o telefony wyposażone
w Touch ID, liczba dostępnych modeli jest naprawdę spora. Jeśli brak bezramkowego ekranu nie jest dla Ciebie problemem, a zamiast
odblokowywania za pomocą twarzy wolałbyś
po prostu przyłożyć palec do przycisku Home,
to iPhone 8 jest tym, czego szukasz. Smartfon
ma ten sam mocny procesor A11, co iPhone
X, więc na brak wydajności na pewno nie bę-
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dziesz narzekał. W wersji z Plusem znajdziesz
podwójny aparat, który jest w stanie robić
naprawdę ładne zdjęcia. iPhone 8 dysponuje
bardzo podobnym aparatem, co iPhone XR,
i co ważne, ma 3D Touch. Ta technologia może
odeszła już nieco w zapomnienie, ale wciąż
wiele osób ceni ją sobie ze względu na błyskawiczny czas reakcji.
Mocnym argumentem opowiadającym się
za starszymi telefonami jest przede wszystkim cena. Rozbieżności są naprawdę spore
i iPhone’a 8 można mieć już za około 2800
złotych, natomiast iPhone’a 8 Plus za 3300
złotych. Jak widać, nowy telefon nie jest jedynym słusznym wyborem, i mając do dyspozycji 3 tys. złotych, można kupić sensownego
smartfona z nadgryzionym jabłkiem.
Obecnie telefonem, który oferuje chyba najlepszy stosunek jakości do ceny, jest iPhone 7
lub iPhone 7 Plus. Mniejszy telefon, w porównaniu do flagowców, ma bardziej kompaktowe wymiary. Za jego pomocą zrobisz przyzwoite zdjęcia. Starsze iPhone’y mają taką samą
wodoodporną obudowę (IP 67), co iPhone XR.
Procesor A10 Fusion wciąż plasuje się bardzo
wysoko w testach wydajnościowych, dlatego
codzienna praca na aplikacjach czy odpalanie gier nie stanowią problemu.

Apple wycofało ze sprzedaży
iPhone’a 6s oraz iPhone’a
SE. Te telefony cieszyły się
ogromną popularnością i taki
ruch ze strony producenta
może trochę dziwić.
Najważniejsza w przypadku tych telefonów
jest jednak cena. iPhone’a 7 można dostać
już za około 2100 złotych, a iPhone’a 7 Plus
za około 2700 złotych. Patrząc na możliwości
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tych urządzeń, to świetny wybór w przystępnej jak na Apple cenie.
Podczas prezentacji Apple wycofało ze sprzedaży iPhone’a 6s oraz iPhone’a SE. Te telefony cieszyły się ogromną popularnością i taki
ruch ze strony producenta może trochę dziwić. Na szczęście w sklepach są one dalej dostępne. Czy warto się zdecydować na któregoś z nich? Moim zdaniem jak najbardziej tak.
Apple na pewno będzie je wspierać jeszcze
przez około dwa-trzy lata, dlatego o dostępność aktualizacji nie trzeba się martwić. Przyzwoita wydajność do codziennego użytkowania sprawdza się bardzo dobrze, a aparat,
mimo że nie rewelacyjny, wciąż potrafi zrobić solidne zdjęcie. iPhone’a 6s można kupić
już za około 1700 złotych, iPhone’a 6s Plus
za mniej więcej 2200 złotych, natomiast SE za
1100 złotych. Takie ceny na pewno zachęcają.
Podsumowując, nie każdy musi decydować
się na premierowy model. Jest wiele osób,
dla których ceny nowych iPhone’ów są po prostu zbyt wysokie i nie ma w tym nic dziwnego. Ja sam zaliczam się do tej grupy, dlatego
wciąż trzymam w kieszeni mojego iPhone’a 7,
który spisuje się naprawdę nieźle.
Wybór urządzeń jest ogromny i dopóki wiele modeli jest jeszcze dostępnych, warto pomyśleć o ich zakupie. Zanim dokonasz wyboru, sprecyzuj swoje potrzeby i wymagania.
Być może okaże się, że iPhone XS, iPhone XS
Max czy iPhone XR to nie to, czego oczekujesz. Dzięki temu możesz oszczędzić naprawdę sporą ilość pieniędzy.
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iPhone to nie wszystko
Aby poprawić wyniki finansowe,
Apple musi szukać nowych produktów
Michał Masłowski



Obserwowanie ewolucji firmy Apple przez ostatnie kilkadziesiąt lat jest fascynujące. Pokazuje, że aby osiągnąć sukces, nie można stać w miejscu,
trzeba się ciągle zmieniać, poszukiwać nowych produktów, nowych rynków,
inwestować w innowacje i raz na jakiś czas zaskoczyć świat kolejnym wielkim odkryciem, kolejnym „one more thing”.
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W październiku 2001 roku
Steve Jobs pokazał światu
pierwszego iPoda. Do końca
roku Apple sprzedało
zaledwie 25 tysięcy sztuk tego
produktu.
Od samego powstania Apple było kojarzone jedynie z komputerami. Era od 1976, czyli
od dnia powstania spółki, aż do 1984 roku,
czyli do debiutu Macintosha, to czasy, w których Apple produkowało w zasadzie tylko
komputery. Do dzisiaj zresztą szczyci się mianem tej firmy, która wraz z modelem Apple II
wprowadziła komputery „pod strzechy”. Lata
między 1986 a 1996 rokiem, kiedy to Steve’a
Jobsa nie było w firmie, to klasyczne „dark
ages”, średniowiecze, giełdowa korekta, która zawsze się zdarza nawet podczas największej hossy. Wówczas to Apple trochę rozmieniło się na drobne i próbowało produkować
wszystko łącznie z drukarkami, nieudanymi
tabletami (Newton) czy absurdalnie rozdrobnioną liczbą komputerów osobistych.
Dopiero w 1996 roku powracający do firmy
Steve Jobs jednym ruchem wyrzucił do kosza w zasadzie wszystkie dotychczasowe produkty Apple i zdecydował o produkcji iMaca
(premiera w 1998 roku). Wraz z kolejnymi produktami, takimi jak iBook, Power Mac czy PowerBook, Apple ponownie stanęło na nogi
i znowu zaczęło się liczyć i być rozpoznawalne jako firma, której flagowymi produktami
są komputery osobiste. Aż do 2001 roku, kiedy to wszystko zaczęło się zmieniać.

iPod jako forpoczta
ery mobilnej
W październiku 2001 roku Steve Jobs pokazał światu pierwszego iPoda. Do końca roku
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Apple sprzedało zaledwie 25 tysięcy sztuk
tego produktu. Z dzisiejszego punktu widzenia, gdy podczas weekendu otwarcia sprzedaje się blisko 10 milionów iPhone’ów, takie
liczby nie robią na nikim wrażenia. Trzeba
jednak mieć na uwadze to, w jakim punkcie rozwoju było wówczas Apple. Minęło dosłownie kilka lat od czasów, kiedy to w latach
1996-1998 Apple stało na skraju katastrofy finansowej. Te 25 tysięcy sprzedaży kwartalnie
było naprawdę sporym wydarzeniem. iPod
jednak „rozpędzał się” dosyć długo (o czym
nikt już zdaje się nie pamiętać, szczególnie
w kontekście wypominania Apple, ile aktualnie sprzedaje się Apple Watchy). Milion sztuk
sprzedaży kwartalnie iPod przekroczył dopiero w 4 kwartale 2004 roku!
To jednak były czasy (albo przynajmniej
się zaczynały), kiedy to działała już magia
Apple. Świat wkrótce miał oszaleć na punkcie iPodów. Dość powiedzieć, że w rekordowym, pierwszym rozrachunkowym kwartale
2009 roku (ostatni kwartał 2008 r.), sprzedały
się aż 23 miliony iPodów, a w całym 2008 roku
około 55 milionów sztuk. Nagle się okazało,
że firma Apple, kojarzona do tej pory tylko
z komputerami, zaczęła produkować kolorowe
zabawki, elektroniczne gadżety, służące tylko
do rozrywki, czyli do słuchania muzyki. Efekt
był na tyle silny, że w latach 2005-2008 większość przychodów Apple pochodziło ze sprzedaży iPodów! Brzmi to o tyle niesamowicie,
że dzisiaj, 10 lat po tych wydarzeniach, iPody
praktycznie zniknęły z oferty Apple.

Dekada dominacji
iPhone’a
iPhone też „rozpędzał się” powoli. Oryginalny,
pierwszy iPhone sprzedał się od czerwca 2007
roku do czerwca 2008 roku w zaledwie 3 mln
sztuk. To także, z dzisiejszego punktu widzenia, gdy tyle iPhone’ów potrafi się sprzedać
w jeden dzień, brzmi aż niewiarygodnie.



Finanse
W 2010 roku, a więc zaledwie trzy lata od debiutu tego produktu, przychody ze sprzedaży
iPhone’ów przekroczyły przychody ze sprzedaży iPodów i komputerów Mac. A od 2011 roku
(sytuacja ta trwa aż do dzisiaj) przychody
ze sprzedaży iPhone’ów przekraczają 50%
łącznej sprzedaży Apple. Dominacja to mało
powiedziane.

W 2018 roku rzeczywistość jest taka, że w ostatnim świątecznym kwartale Apple sprzedało
77 mln sztuk iPhone’ów. I uwaga, nie jest to
rekord! Rok wcześniej sprzedaż ta wyniosła
ponad 78 mln sztuk. W zależności od kwartału przychód ze sprzedaży iPhone’ów waha
się między 55% a 65% łącznych przychodów
Apple. We wspomnianym ostatnim kwartale
świątecznym sprzedaż ta wyniosła rekordowe
61,5 mld dolarów!

Co dalej? Apple Watch?
Usługi?

Dla wielu osób
jest synonimem słowa
telefon, a już na pewno
smartfon. Czy Apple
może zatem „jechać”
na sukcesie iPhone’a
już do nieskończoności?
Absolutnie nie!
50%
40%

Nic nie trwa wiecznie, nawet wzrosty sprzedaży iPhone’a. Bez wątpienia jest to najważniejszy produkt elektroniki konsumenckiej w XXI
wieku. Dla wielu osób jest synonimem słowa
telefon, a już na pewno smartfon. Czy Apple
może zatem „jechać” na sukcesie iPhone’a
już do nieskończoności? Absolutnie nie!
Spójrzmy na dwa wykresy poniżej.
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Rys. 1. Roczna dynamika sprzedaży iPhone’ów od 2015 roku
Źródło: Macworld.com
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Rys. 2. Roczna dynamika przychodów ze sprzedaży iPhone’ów od 2015 roku
Źródło: Macworld.com

... w ostatnim roku sprzedaż
iPhone’a praktycznie stoi
w miejscu, z kolei przychody
wzrosły i to znacznie.
Widać, że ostatni duży wzrost sprzedaży
iPhone’ów miał miejsce w 2015 roku, kiedy
to Apple wprowadziło do sprzedaży iPhone’a
6. Od tamtej pory mamy stagnację, czasami
nawet spadki sprzedaży, a ewentualne wzrosty są co najwyżej symboliczne. Co ciekawe,
w ostatnim roku sprzedaż iPhone’a praktycznie stoi w miejscu, z kolei przychody wzrosły
i to znacznie. Wynika to z tego, że konsumenci zaakceptowali bez większych problemów
wzrost cen iPhone’a X. Widząc to, Apple kon-
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tynuuje ten sposób postępowania i wprowadza do sprzedaży jeszcze droższe modele,
czyli iPhone’a Xs Max.
Nie da się jednak ukryć, że trudno liczyć na to,
że w kolejnych latach sprzedaż iPhone’a ponownie wystrzeli w górę o grube kilkadziesiąt procent. Raczej należy się liczyć z tym,
że Apple będzie musiało się sporo natrudzić, aby utrzymać bieżący poziom sprzedaży.
Będzie też z pewnością testować próg bólu
konsumentów, jeżeli chodzi o ceny nowych
modeli. Przykład ostatniego roku pokazał,
że póki co elastyczność naszych portfeli jest
stosunkowo duża. Pytanie, gdzie się kończy.
Jakże inaczej na tym tle wyglądają dynamiki
sprzedaży z dwóch kolejnych kategorii, czyli Usług i Innych Produktów:
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Rys. 3. Roczna dynamika sprzedaży w kategorii Usługi od 2015 roku
Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 4. Roczna dynamika sprzedaży w kategorii Inne produkty od 2015 roku
Źródło: Opracowanie własne

Wydaje się, że to w tych dwóch kategoriach
należy doszukiwać się przyszłości firmy Apple.
Co będzie dominowało przez kolejną dekadę?
Co będzie głównym czynnikiem wzrostów?
Możemy co najwyżej próbować zgadywać,
ale na chwilę obecną wydaje się, że nie będzie to już iPhone. Przeglądając wyniki Apple,
trudno się spodziewać, aby do łask powróciły
komputery, nie będzie to także iPad, którego
sprzedaż ewidentnie, po początkowym okre-
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sie zachwytu, rozczarowuje. Wzrosty w dzisiejszych czasach są tylko w dwóch kategoriach:
Inne produkty, gdzie z pewnością dominuje Apple Watch, oraz Usługi, które zawierają
w sobie Apple Music, przychody ze sprzedaży
aplikacji w App Store i w Mac App Store, subskrypcje w iCloud itp. Co będzie zatem dominowało? Apple Watch? Być może. A może
będzie to kolejny „big thing”, którego dzisiaj
jeszcze nie znamy?
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Granica Apple
Adam Liszewski



Ewolucja - proces, który dotyka każdy żywy organizm. W pewnym sensie
jest nim też Apple. Dekady istnienia na rynku zdążyły nie tylko przynieść sławę i dochody, o których marzą dziesiątki innych korporacji technologicznych.
To był także czas bardzo naturalnej ewolucji myśli o tym, czym jest Apple,
dokąd zmierza i gdzie jest jego granica.
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... za tym oprogramowaniem
idzie coś więcej. Jego
intuicyjność i optymalizacja
to sygnał: każdy może!
Bez względu na to, czy masz
najnowszego MacBooka Pro,
czy kilkuletniego Aira możesz
próbować zacząć.
Po pierwsze, komputer. Nawet nie Macintosh,
bo przenosimy się teraz naprawdę do samego początku firmy. Apple I - komputer
dla każdego. Idea, która zrewolucjonizowała
XX wiek, wytyczyła też pierwszy obszar, w jakim znalazł się producent. Apple I był komputerem, który stawiał duży krok w kierunku
zwykłego użytkownika. Nie trzeba było już
samemu łączyć skomplikowanych, elektronicznych układów, które przecież bardzo łatwo uszkodzić. Wystarczyło dokupić monitor,
klawiaturę i umieścić komputer w obudowie,
by mieć gotowy sprzęt. To jedno z pierwszych
takich urządzeń w historii. Ten garażowy pomysł Wozniaka oraz błyskotliwy dar skutecznego dystrybuowania wniesiony do Apple
przez Jobsa dopełniły się w 1984, kiedy poznaliśmy pierwszego Macintosha - urządzenie, które choć dziś w niemal żadnym stopniu nie przypomina współczesnych Maców,
to jednak jest wciąż ich wzorem, ich punktem
wyjścia.
Jeszcze przed powstaniem Macintosha Apple
zdefiniowało kolejną, ważną dla firmy drogę. Zaryzykuję nawet, że kluczową. Oprogramowanie. Lisa OS jest jednym z pierwszych
systemów operacyjnych obsługujących środowisko graficzne. Myślę, że nie przesadzę,
nazywając ją prekursorem współczesnego
systemu operacyjnego dla komputerów. Choć
od jej debiutu minęło aż 35 lat, to innowacje,
jakie popularyzowała - system oparty na mi-
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nimalizowanych oknach i interfejs myszki
z pojedynczym i podwójnym kliknięciem –
są wciąż trzonami współczesnych systemów
komputerowych. To ważny punkt w historii Apple, bo on przyniósł pewność Jobsowi, że własne oprogramowanie jest kluczem
do tworzenia dobrego hardware'u. Zresztą
Steve Jobs cytował kiedyś na jednym z keynote'ów Alana Kaya, który powiedział: „ludzie,
którzy traktują poważnie oprogramowanie,
powinni tworzyć własny sprzęt". To zdanie padło na rok przed debiutem Lisa OS i na dwa
lata przed premierą Macintosha. Wydaje się,
że ukształtowało ono nie tylko komputery
Apple, ale także iPody, iPhone'y, iPady i inny
sprzęt tej firmy. Wprowadziło także Apple
do bardzo szerokiej i trudnej przestrzeni
na rynku. Rywalizacja z Microsoftem na tym
polu nie zawsze była łatwa.
Tworzenie własnego systemu operacyjnego
dla komputera skutkowało też pomysłem,
by dostarczać całą paletę programów, które będą wszystkim tym, czego potrzebujemy.
Tak ostatecznie pojawiło się Safari, pakiet
iWork, własny klient maila, kalendarz, notatnik, QuickTime Player i wszystko inne, czego potrzebuje każdy użytkownik. Programy
dobre, funkcjonalne, estetyczne i intuicyjne.
Ponadto wszystko świetnie zoptymalizowane
i współdziałające ze sobą.
Oprogramowanie Apple to także produkty dla
profesjonalistów - Xcode, Final Cut Pro, Motion
czy Logic Pro X. Ich fenomen to nie tylko funkcjonalność i intuicyjność, o które Apple zawsze dba. To także fantastyczna optymalizacja, która pozwala wykorzystać moce naszego
urządzenia. Ale za tym oprogramowaniem
idzie coś więcej. Jego intuicyjność i optymalizacja to sygnał: każdy może! Bez względu
na to, czy masz najnowszego MacBooka Pro,
czy kilkuletniego Aira możesz próbować zacząć. Jeśli sobie poradzisz, jeśli poczujesz,
że dajesz radę, wtedy możesz poszukać sprzętu, który sprosta Twoim nowym wymaganiom.
Zwłaszcza montaż wideo wydaje się tutaj
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wyróżniony dzięki iMovie - darmowemu narzędziu, które dziś byłoby w stanie zaspokoić
potrzeby większości twórców internetowych.
Dokąd oprogramowanie Apple ewoluuje?
To nie jest droga absolutnej jednolitości.
macOS i iOS pozostaną odrębnymi bytami,
mimo że obecność iPada mocno zbliżyła je
do siebie. To też pewien wyznacznik granicy
Apple, jednak jest to już granica wewnętrzna. Ograniczanie kanibalizacji własnych produktów poprzez celowe różnicowanie ich
funkcjonalności. Kierunkiem ewolucji zdaje
się być natomiast absolutna synchronizacja,
która sama w sobie tworzy ekosystem. Coraz
jaśniejsza jest też droga popularyzacji oprogramowania dla profesjonalistów. To niejako przywracanie komputerom ich pierwotnej
funkcji - służyć człowiekowi do przekraczania
jego własnych granic, a nie do poszukiwania
rozrywki. Chociażby nauka programowania
jest popularyzowana jako idea wykorzystania
narzędzia, które zamiast kusić bezproduktywną rozrywką, zachęca do nabywania nowych
umiejętności i rozwijania swoich kompetencji. Podobną funkcję pełni także iMovie, które pozwala rozpocząć przygodę z tworzeniem
własnego wideo.

... z pozoru urządzenie
przeznaczone do konsumpcji
i rozrywki, dziś coraz
śmielej używany jest przez
profesjonalistów, dzięki dość
powolnej, ale jednak ewolucji
urządzenia w kierunku
udostępniania narzędzi
bardziej zaawansowanych
niż przeglądarka, klient
maila i ograniczona wersja
Photoshopa.
29

Ewolucja Apple wydaje się jednak jeszcze
bardziej spektakularna, gdy spojrzymy na to,
co powstało dzięki iPodowi. „Tysiąc piosenek
w Twojej kieszeni" - dumnie powtarzał Steve
Jobs w trakcie prezentacji pierwszego iPoda.
Odtwarzacz Apple pewnie nie przez przypadek trafił na rynek w czasie najbardziej
dla niego dogodnym. W momencie absolutnej miniaturyzacji i digitalizacji. Pozwoliło
to szybko adaptować się iPodowi, by mieścił
się w coraz mniejszych kieszeniach i by nosił
w swojej pamięci nie tylko tysiące utworów,
ale także zdjęcia, filmy, podcasty, programy
telewizyjne czy podstawowe gry. Choć oficjalnie nigdy nie padła taka deklaracja, Apple
musiało świadomie poświęcić swoje urocze
dziecko - iPoda, by jego następca - iPhone
stworzył ze swoim użytkownikiem jeszcze silniejszą relację.
Do tysiąca zdjęć, filmów, piosenek dołączył
ostatni, najważniejszy element - internet.
Świat na żywo w Twojej kieszeni. Stworzył
on przestrzeń dla iPada - z pozoru urządzenie przeznaczone do konsumpcji i rozrywki,
dziś coraz śmielej używany jest przez profesjonalistów, dzięki dość powolnej, ale jednak
ewolucji urządzenia w kierunku udostępniania narzędzi bardziej zaawansowanych
niż przeglądarka, klient maila i ograniczona
wersja Photoshopa. Do kolekcji mobilnych
urządzeń Apple doszedł jeszcze Apple Watch
- produkt zupełnie wyjątkowy, bo bezużyteczny bez iPhone'a. Nie tak dosłownie, od kiedy
Apple Watch obsługuje karty e-SIM, jednak
taki zegarek nie miałby sensu, gdyby nie powstanie iPhone'a. To właśnie smartfon Apple
determinuje nowy sposób myślenia, którego
opisanie jest właściwie celem tego artykułu.
Ewolucja ekosystemu Apple osiągnęła kolejne stadium, w którym rozwój nie pcha urządzeń do kanibalizmu, przeciwnie, pozwala
on dostępnym na rynku produktom obrastać
w zupełnie nowe urządzenia, które rozszerzają działalność bazy. To właśnie iPhone, mimo
że pochłonął iPoda, obrósł w dopełniającego
go iPada, Apple Watcha, AirPodsy czy Beatsy
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- urządzenia, które pozwalają cieszyć się pełnią funkcjonalności samego smartfona.
Oczywiście świadome tworzenie produktów
to także tworzenie nowych trendów, którymi można łatwo zarządzać. Gdyby nie Apple,
nie powstałby rynek stylowych i drogich case'ów na telefony. Sprytne zabawy ze złączami w iPhone'ach i MacBookach sprawiły też,
że rozkwita dziś rynek hubów, przejściówek,
kabli, ładowarek, pasków do zegarków i innych
prostych gadżetów, które dzięki absurdalnym
marżom tworzą zyski. To jednak efekt uboczny, bo chwilowe mody i potrzeby nie definiują
tej cichej rewolucji. Co zatem będzie następne?
Wieść gminna niesie, że samochód. O projekcie „Titan" jest głośno od dłuższego czasu,
a po drogach Kalifornii porusza się już kilkadziesiąt autonomicznych pojazdów sterowanych przez oprogramowanie Apple. Zupełnie
szczerze, wciąż ze sporym niedowierzaniem
obserwuję doniesienia o tym pomyśle. Wydawałoby się, że to absolutnie nowa dziedzina, która jest oczywiście w zasięgu takiego
giganta, jednak pozornie nie jest powiązana ani z tradycjami Apple, ani z żadnym innym produktem czy usługą, które są obecnie
na rynku. To przecież nie Xiaomi czy Samsung, których smartfony i tablety podbijają
świat, ale są jedynie częścią gigantycznej palety różnorodnych produktów, często związanych ze sprzętem gospodarstwa domowego.
Samochód dla Apple może być jednak kamieniem milowym w rozwoju jego technologii
Augmented Reality.

myślą przewodnią jest jednak
tworzenie nie tylko
innowacyjnych, ale też
wygodnych i po prostu
przemyślanych produktów.
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Apple mimo letargu to firma jednak innowacyjna, nowatorska. Jej maszyny z początku lat
80. popularyzowały nieuchronną wizję komputera w każdym gospodarstwie domowym.
iPod zmienił rynek muzyki, ostatecznie odciągając nas od kaset i płyt z całymi albumami. iPhone sprawił, że zwykły telefon stał się
naszym mobilnym asystentem, który sprawia,
że zawsze jesteśmy online. Ilekroć Apple tworzyło nowy produkt, wywracało zasady rynku,
którym się zajęło. Tylko takie wejście na rynek
motoryzacyjny zagwarantuje firmie sukces.
Czym będzie samochód Apple? Trudno poprzestać na wizji autonomicznego pojazdu.
To już znamy, tego się spodziewamy, podobny
produkt oferuje już dziś Tesla. Czy będzie to
pierwszy samochód bez kierownicy? Pierwszy całkowicie autonomiczny pojazd, którym
będą się mogli poruszać wszyscy, bez względu na posiadane bądź nie uprawnienia? Jeśli
tak, byłby to ogromny przełom. Jeśli samochód Apple pojawiłby się między 2020 a 2025
rokiem, miałby ogromne szanse wpisać się
na karty historii jako pierwszy w pełni autonomiczny samochód osobowy.
Gdzie jest zatem tytułowa granica Apple, skoro mimo dość ostrożnej dotychczas ekspansji
na nieznanych gruntach, Tim Cook nagle stawia na zupełnie nowe pole? Czy jest nią jedynie wyobraźnia projektantów? Nie, z wszelkich
wywiadów i wspomnień związanych z procesem tworzenia nowych produktów wynika,
że liczba i różnorodność prototypów zawsze
jest spora, a sam proces tworzenia nowego
produktu trwa wiele lat. To oznacza, że myślą
przewodnią jest jednak tworzenie nie tylko
innowacyjnych, ale też wygodnych i po prostu przemyślanych produktów. Tworzenie ich,
by odmienić rynek. Jeśli samochód Apple pojawi się w sprzedaży, to te granice zostaną
znacznie poszerzone i to dobrze wróży firmie,
bo jej konsekwencja i nienaruszalne zasady estetyki, funkcjonalności i innowacyjności zmieniły świat nowych technologii o 180
stopni. Czas na motoryzację.
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Nieudane pomysły Apple
Marek Gawryłowicz

Za każdym razem, gdy Apple próbuje swoich sił w jakiejś nowej dziedzinie,
w sieci rozpoczyna się istny festiwal narzekań. "Po co?", "przecież oni się zupełnie na tym nie znają!", "ich komputery są daleko w tyle za konkurencją,
a oni poświęcają czas na coś takiego!". Wśród kolejnych fal krytyki zwykle
da się jednak co jakiś czas usłyszeć również nieśmiały głos przypominający,
że iPod i iPhone również wzbudzały kiedyś podobne reakcje, a jednak stały się jednymi z najważniejszych produktów w historii tej firmy. Oczywiście
jest to prawda. Nie wolno jednak zapominać o tym, że na każdy eksperyment Apple, który odniósł spektakularny sukces, przypada kilka takich, które poniosły klęskę na wszystkich frontach.
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... historia tej firmy pełna
jest nieudanych wynalazków,
których nie były w stanie
uratować nawet siła marki
i magicy z działu marketingu.
Wbrew popularnej opinii, według której fani
Apple kupią nawet najgorszy produkt, jeśli tylko będzie on miał logo nadgryzionego
jabłka na obudowie, historia tej firmy pełna
jest nieudanych wynalazków, których nie były
w stanie uratować nawet siła marki i magicy
z działu marketingu. Pewnie nikogo nie zdziwi, że wiele z nich to właśnie produkty będące próbą wejścia na nowe rynki, z którymi
firma ta miała wcześniej niewiele wspólnego.
W poniższym artykule postaram się przybliżyć
wam kilka z nich.

Macintosh Portable
Gdy dziś ktoś mówi, że pracuje na „Macu",
zwykle ma na myśli jeden z laptopów firmy
Apple. Popularność tych urządzeń dawno
już bowiem przyćmiła stacjonarne komputery
tego samego producenta. Łatwo przez to zapomnieć, jak bardzo nieudolne i nieporadne
było pierwsze podejście tej firmy do tematu
komputerów przenośnych, czyli wypuszczony
na rynek w 1989 roku Macintosh Portable. Projektując ten model, Apple skupiło się na tym,
by ich pierwszy „laptop" oferował jak największą wydajność przy jednoczesnym zachowaniu możliwie długiego czasu pracy na baterii.
Urządzenie to zostało też wyposażone w wysokiej jakości wyświetlacz oraz odczepiany
trackball, który można było umieścić po lewej lub prawej stronie klawiatury. Problem
w tym, że projektanci całkowicie zapomnieli
o tym, że komputer ten miał być urządzeniem
przenośnym. Sam Macintosh Portable ważył
nieco ponad 7 kilogramów, a po dodaniu akcesoriów i walizki do transportu łączna waga

32

zestawu przekraczała 10 kilogramów. Dodatkowo był on stosunkowo duży i toporny,
przez co zdecydowanie bardziej nadawał się
do używania na biurku niż trzymania na kolanach. Dla porównania wypuszczony na rynek w tym samym roku Compaq LTE ważył
zaledwie 3 kilogramy, a kształtem i wymiarami znacznie bardziej przypominał współczesne laptopy (chociaż trzeba przyznać, że jego
parametry prezentowały się znacznie gorzej,
a system DOS nie dorównywał pod względem
wygody użytkowania Mac OS 6).
Spore problemy wielu użytkownikom sprawiała też bateria. Apple zdecydowało się
na pokaźnych rozmiarów akumulator kwasowo-ołowiowy (taki, jak używa się w samochodach), który w dużej mierze przyczynił
się do wysokiej wagi i rozmiarów urządzenia.
Wprawdzie gwarantował on nawet 12 godzin
pracy na jednym ładowaniu, jednak miał
też sporo wad, które utrudniały korzystanie
z komputera. Użytkownik musiał pilnować,
by nie rozładować baterii do końca, gdyż reakcje chemiczne zachodzące wtedy w akumulatorze mogły go trwale uszkodzić. Jako iż model ten nie pozwalał na całkowite wyłączenie,
a jedynie uśpienie, zostawienie go na dłuższy czas wymagało więc wyjęcia akumulatora lub podłączenia go na stałe do prądu.
Co gorsza komputer ten został zaprojektowany tak, że praca na samym zasilaczu nie była
możliwa (przynajmniej oficjalnie, bo z czasem
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użytkownicy zaczęli wymyślać różne domowe sposoby na obejście tej niedogodności).
Ostatecznym gwoździem do trumny modelu
Macintosh Portable była jednak, podobnie
jak w przypadku wielu innych urządzeń z tej
listy, cena. W dniu swojej premiery komputer ten kosztował w najtańszej konfiguracji
sześć i pół tysiąca dolarów. Ostatecznie Macintosh Portable został wycofany ze sprzedaży w 1991 roku. Kilka miesięcy wcześniej zdążył jednak doczekać się jeszcze nowej, nieco
tańszej wersji, wyposażonej w słabsze podzespoły i oferującej krótszy czas pracy na baterii, ale za to posiadającej podświetlany ekran.
Niedługo po tym Apple wprowadziło do sprzedaży PowerBooka 100 - swój pierwszy laptop
z prawdziwego zdarzenia.

Użytkownik nie mógł
jednocześnie oglądać
telewizji i pracować
na komputerze, co w praktyce
oznaczało, że jedyną
korzyścią z połączenia obu
tych urządzeń w jedną całość
była oszczędność miejsca.
Niewiele, biorąc pod uwagę
wysoką cenę, wynoszącą
w dniu premiery dwa tysiące
siedemdziesiąt dziewięć
dolarów.
Macintosh TV
Na początku lat 90. Apple uznało, że nadszedł
najwyższy czas, by zainteresować się rynkiem
telewizorów, które stanowiły wówczas, jakby
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nie patrzeć, główne centra rozrywki w większości domów. Oczywiście wypuszczenie
na rynek zwykłego odbiornika byłoby dla tej
firmy niewystarczające, dlatego też postanowiła ona opracować nowy produkt, który w założeniu miał zrewolucjonizować całą
branżę. Tak właśnie powstał Macintosh TV hybryda telewizora i komputera osobistego,
wypuszczona na rynek w roku 1993. W gruncie rzeczy była to po prostu zmodyfikowana
wersja komputera Performa 520, wyposażona
w 14-calowy kineskop marki Sony Trinitron,
tuner telewizyjny i pilota.

Głównym problemem Macintosh TV było
to, że chociaż łączył on w sobie dwa różne
urządzenia, to jednak traktował je jak zupełnie oddzielne byty przypadkowo zamknięte w jednym pudełku. Jedyną funkcją, która w jakikolwiek sposób łączyła oba te światy,
była możliwość robienia zrzutów ekranu
w trakcie oglądania telewizji, które później
można było oglądać i edytować po przełączeni się w tryb komputera. Na tym jednak
kończyła się współpraca między obiema połówkami. Użytkownik nie mógł jednocześnie
oglądać telewizji i pracować na komputerze,
co w praktyce oznaczało, że jedyną korzyścią z połączenia obu tych urządzeń w jedną
całość była oszczędność miejsca. Niewiele,
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biorąc pod uwagę wysoką cenę, wynoszącą
w dniu premiery dwa tysiące siedemdziesiąt
dziewięć dolarów. Co gorsza, Macintosh TV
nie był ani specjalnie dobrym komputerem,
ani tym bardziej dobrym telewizorem. „Zwykły" Performa 520, który nie posiadał wprawdzie tunera, ale za to oferował nieco lepsze
parametry techniczne i większą możliwość
rozbudowy, kosztował pięćset dolarów mniej.
Dla większości potencjalnych nabywców bardziej opłacalne było więc kupienie normalnego komputera i wydanie zaoszczędzonych
pieniędzy na oddzielny telewizor (z którego
pozostali domownicy mogliby korzystać również wtedy, gdy ktoś chce pracować na komputerze). Macintosh TV przetrwał na rynku
niespełna cztery miesiące, zanim został ostatecznie wycofany ze sprzedaży. W tym czasie
udało się sprzedać zaledwie dziesięć tysięcy
egzemplarzy.

Aparaty QuickTake
Z perspektywy czasu wyraźnie widać, że wypuszczony na rynek w 1994 roku aparat QuickTake 100, będący efektem współpracy firm
Apple i Kodak, był pod wieloma względami
urządzeniem rewolucyjnym. Był to pierwszy
cyfrowy aparat fotograficzny przeznaczony
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dla mas, dający przedsmak tego, jak łatwe
i wygodne będzie w przyszłości robienie zdjęć
za pomocą tego typu urządzeń. W jego pamięci dało się pomieścić 32 zdjęcia w rozdzielczości 320 x 240 lub 8 zdjęć w rozdzielczości
640 x 480 (co ciekawe, użytkownik nie mógł
usuwać pojedynczych zdjęć, a jedynie całkowicie opróżnić pamięć). By zgrać zdjęcia
na komputer (pierwszy QuickTake współpracował zarówno z systemem Mac OS, jak i Windows), wystarczyło podłączyć do niego aparat
za pomocą dołączonego kabla. Wypuszczony rok później model QuickTake 150 został
wzbogacony o nakładkę „makro" oraz obsługę większej liczby formatów plików. Największą funkcjonalność oferował jednak dopiero
trzeci i zarazem ostatni model, zaprojektowany w ramach współpracy z firmą Fujifilm QuickTake 200, który posiadał m.in. kolorowy wyświetlacz umożliwiający podgląd robionych
zdjęć, wejście na karty pamięci oraz funkcję
manualnego ustawiania parametrów podczas
fotografowania. Apple wypuściło go na rynek
w lutym 1997 roku, by ledwie kilka miesięcy
później wycofać go ze sprzedaży wraz z pozostałymi aparatami fotograficznymi (a także
wszystkimi innymi produktami, które zdaniem Jobsa nie przynosiły firmie wystarczających dochodów).
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Niestety, pomimo wszystkich tych rewolucyjnych cyfrowych udogodnień, serii QuickTake
nie udało się zawojować rynku z jednego prostego powodu - robione za ich pomocą zdjęcia były po prostu marnej jakości. Na początku lat dziewięćdziesiątych Apple kierowało się
bowiem zdecydowanie inną filozofią niż obecnie i uważało za dobry pomysł wypuszczanie
niedopracowanych produktów o bardzo ograniczonych możliwościach, byleby tylko zdążyć
przed konkurencją. Nawet po wybraniu najwyższej dostępnej rozdzielczości, zdjęcia robione za pomocą aparatów z serii QuickTake
nie były w stanie rywalizować z tymi robionymi za pomocą zwykłych aparatów, które były
przecież znacznie tańsze (pierwsza „cyfrówka" Apple kosztowała w dniu premiery 749
dolarów, następne odpowiednio 700 i 600).
Najgorsze było to, że na przestrzeni trzech lat
ich obecności na rynku Apple nie zrobiło nic,
by rozwiązać ten problem. Kolejne modele
dodawały wprawdzie nowe funkcje i usprawnienia, jednak elementy odpowiedzialne
za samo robienie zdjęć były we wszystkich
takie same. Jeśli dodamy do tego fakt, iż firmy z branży fotograficznej w tym czasie nie
próżnowały, wypuszczając na rynek własne,
znacznie lepsze aparaty cyfrowe, nietrudno
zrozumieć, dlaczego ten projekt Apple nie
odniósł sukcesu.
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Palmtopy Newton
Na długo przed tym, jak pierwszy iPad praktycznie zdefiniował na nowo termin „tablet",
fani elektronicznych gadżetów na całym
świecie zachwycali się palmtopami - kompaktowymi komputerami osobistymi obsługiwanymi najczęściej za pomocą rysików. Apple
również próbowało swoich sił w tej dziedzinie, powołując do życia serię Newton. Długo
zastanawiałem się nad tym, czy urządzenia
te rzeczywiście zasługują na umieszczenie
ich na tej liście. Z jednej strony bez wątpienia zaliczają się one do jednych z największych komercyjnych i wizerunkowych porażek
w historii firmy. Z drugiej zaś, w odróżnieniu
od pozostałych produktów opisanych w tym
artykule, Newtony nadal mogą pochwalić
się zaskakująco dużym gronem oddanych
zwolenników, którzy nie tylko wspominają je
z sentymentem, ale też wciąż korzystają z nich
na co dzień. W gruncie rzeczy nie były to bowiem aż tak złe urządzenia, chociaż oczywiście miały swoje wady. Na ich klęskę wpłynęły
jednak nie tylko techniczne niedoskonałości,
ale też kilka złych decyzji Apple oraz zwykły
pech.
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Problemy serii Newton zaczęły się już na długo przed tym, jak pierwszy model tego urządzenia trafił do sprzedaży. Ówczesny prezes Apple, John Sculley, postrzegał bowiem
ten projekt jako swoją szansę na wyjście z
cienia Jobsa, dlatego też mocno naciskał na
to, by zrealizować go jak najszybciej. Zależało mu na tym tak bardzo, że zdecydował się
podzielić ze światem informacjami o nowym
rewolucyjnym produkcie, zanim jeszcze nabrał on konkretnych kształtów. Podczas swojego wystąpienia na targach CES w 1992 roku
ogłosił, że Apple pracuje nad kieszonkowym
komputerem, który będzie nie tylko znacznie tańszy od standardowych PC-tów, ale też
o wiele łatwiejszy w obsłudze, pozostawiając
na barkach projektantów trud przekształcenia tych obietnic w realne urządzenie. Efekt
był taki, że na premierę pierwszego Newtona
trzeba było czekać niemal dwa lata, a mimo
to finalnej wersji urządzenia daleko było do
tego, co wcześniej obiecywał Sculley. Pierwszy MessagePad, podobnie zresztą jak jego
następcy, był urządzeniem drogim (w dniu
premiery kosztował on 699 dolarów), niezbyt
przyjaznym w obsłudze i pod wieloma względami niedopracowanym.
Jedną z najważniejszych cech pierwszego
Newtona miała być możliwość rozpoznawania pisma odręcznego, dzięki której praca
z urządzeniem miała stać się łatwiejsza i bardziej naturalna. Niestety, działaniu tej funkcji było, delikatnie mówiąc, daleko do ideału.
Po pierwsze, ze względu na dość ograniczony wbudowany słownik nie była ona w stanie
rozpoznać wielu spośród wpisywanych słów.
Po drugie, Newton uczył się rozpoznawać pismo użytkownika stopniowo, przez co pierwsze próby wpisywania różnych haseł zwykle
kończyły się niepowodzeniem. Dopiero po jakimś czasie stałego użytkowania palmtop ten
zyskiwał biegłość w odczytywaniu charakteru
pisma swojego właściciela. Ze względu na te
ograniczenia Newton szybko stał się obiektem drwin, i to nie tylko w środowisku gadżeciarzy. Żart dotyczący tej funkcji pojawił się
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m.in. w kultowym serialu animowanym The
Simpsons. Jeden z najpopularniejszych amerykańskich rysowników satyrycznych, Garry
Trudeau, poświęcił Newtonowi kilka odcinków swojego komiksu Doonesbury, w których
naśmiewał się nie tylko z problemów z rozpoznawaniem pisma, ale też z osób ślepo rzucających się na wszystkie nowinki technologiczne, a potem próbujących usprawiedliwiać ich
wady. Mimo iż w kolejnych wersjach systemu
Newton OS firmie Apple udało się znacznie
poprawić rozpoznawanie pisma odręcznego,
a także wprowadzić wiele innych usprawnień,
łatka technologicznego bubla przylgnęła
do tych urządzeń na dobre i nawet dziś wiele
osób kojarzy je tylko ze wspomnianymi problemami. Mimo wszystkich niepowodzeń serii Newton udało się jednak utrzymać na rynku dość długo, bo aż pięć lat. W tym czasie
do sprzedaży trafiło osiem różnych modeli,
w tym eMate 300, któremu bliżej było do laptopa niż palmtopa. Podobnie jak w przypadku aparatów QuickTake, historia serii Newton
zakończyła się w 1997 roku wraz z powrotem
Steve'a Jobsa na stanowisko prezesa Apple.
Niektórzy twierdzą, że „uśmiercenie" Newtonów było nie tylko elementem nowej strategii
biznesowej Jobsa, ale też jego prywatną zemstą na Sculleyu, który w 1985 przyczynił się
do jego odejścia z Apple.

Pippin
Każdy współczesny użytkownik Maców wie
dobrze o tym, że nie są to urządzenia nadające się do gier. Były jednak czasy, gdy komputery osobiste firmy Apple cieszyły się
wystarczająco dużą popularnością wśród
graczy, by zwrócić na nie uwagę japońskiej
firmy Bandai, która w 1994 roku zaproponowała Apple współpracę, mającą na celu wypuszczenie na rynek nowej konsoli, będącej
uproszczonym Macintoshem przystosowanym wyłącznie do gier. Pierwszym efektem
tego partnerstwa była wypuszczona na rynek dwa lata później konsola Apple Bandai
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Pippin. Na papierze produkt ten prezentował
się całkiem nieźle, pod niektórymi względami wręcz rewolucyjnie. Urządzenie to działało na zmodyfikowanej wersji systemu Mac
OS 7.5 (co ciekawe, system nie znajdował się
na stałe w pamięci urządzenia, lecz był ładowany z płyty przy każdym uruchomieniu),
a w jego wnętrzu znalazły się między innymi
procesor PowerPC 603 (66 MHz), 6 MB pamięci RAM (z opcją rozbudowy do 32 MB) oraz napęd CD-ROM. Parametry te nie były może imponujące, jednak w zupełności wystarczyły,
by pod względem oferowanej „mocy" uplasować Pippina w czołówce ówczesnych konsol.
Ważniejsze były jednak cechy, których próżno
było szukać wśród konkurentów: wbudowany
modem pozwalający na łączność z internetem,
złącza umożliwiające korzystanie z typowo
komputerowych akcesoriów (takich jak mysz,
klawiatura, monitor, stacja dyskietek, tablet
graficzny czy drukarka), opcjonalny bezprzewodowy pad, brak blokad regionalnych oraz
kompatybilność zarówno ze standardem PAL,
jak i NTSC. Co więcej, Apple miało dość ambitne plany dotyczące przyszłości Pippina. Firma
ta zamierzała bowiem licencjonować stworzoną przez siebie platformę innym producentom, umożliwiając im tworzenie własnych
wersji tej konsoli. Model stworzony wspólnie
z Bandai miał być więc zaledwie pierwszym
przedstawicielem wielkiej wielopokoleniowej
rodziny urządzeń, obejmującej wiele różnych
modeli oferujących różne dodatkowe funkcje
i konfiguracje sprzętowe, jednak działających
w oparciu o ten sam system i mogących obsługiwać te same gry.
Niestety, kilka tragicznie złych decyzji podjętych przez Apple sprawiło, że ten potencjalnie
dobry projekt przekształcił się w jedną z największych porażek w historii firmy. Pierwsza
wersja konsoli Pippin była przede wszystkim
stanowczo zbyt droga. W dniu swojej premiery
kosztowała ona niemal 600 dolarów, prawie
dwukrotnie więcej niż bijąca wówczas rekordy popularności Sony PlayStation. Co gorsza
tak wysokiej ceny nie dało się w tym przy-
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padku usprawiedliwić popularnością marki. Mimo iż Apple odpowiadało za wszystkie
najważniejsze elementy konsoli, od systemu
aż po hardware, to jednak z bliżej nieokreślonych powodów firma ta nie chciała być kojarzona z tym produktem. Na obudowie konsoli próżno było szukać charakterystycznej
grafiki przedstawiającej nadgryzione jabłko,
a wzmianki o powiązaniu z Apple i Macintoshami ograniczono do niezbędnego minimum. Jakby tego było mało, Apple nie tylko
nie podjęło żadnych działań w kwestii promowania Pippina, ale też narzuciło Bandai liczne
ograniczenia w tym zakresie. Japońska firma
miała zakaz używania w reklamach jakichkolwiek nawiązań do komputerów osobistych,
gdyż Apple bało się, że ludzie będą brać konsolę za nowy model Macintosha. Sęk w tym,
że to właśnie podobieństwa do komputerów
i obecność charakterystycznych dla tego typu
urządzeń funkcji była w zasadzie jedyną cechą wyróżniającą Pippina na tle konkurencji.

Ostatecznym gwoździem do trumny Pippina
nie była jednak ani cena, ani też dziwne podejście Apple do kwestii marketingu, lecz zatrważająco mały wybór gier. Mimo iż Apple
starało się zachęcać deweloperów do tworzenia gier na tę platformę, kusząc ich obietnicami o jej świetlanej przyszłości, to udało jej
się przyciągnąć do siebie głównie małe firmy
zajmujące się tworzeniem gier i programów
na Mac OS. Większość czołowych producentów gier odpuściła sobie jednak tę platformę, przez co w katalogu Pippina zabrakło
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głośnych hitów i znanych marek. Sytuację
próbowało uratować Bandai, samodzielnie
produkując i wydając gry na swoją konsolę,
jednak jej starania nie wystarczyły, by Pippin
miał chociażby cień szansy na rywalizację
z konkurencją. W ostatecznym rozrachunku
na wszystkie wersje Pippina wydano łącznie
około 100 tytułów, z czego większość była dostępna do kupienia tylko w Japonii (dla porównania, pełen katalog tytułów wydanych
na PlayStation obejmował niemal 8 tysięcy
gier). Wiele z nich było słabo wykonanymi
portami z Macintoshy, które nie tylko nie zawsze działały poprawnie ze względu na brak
optymalizacji, ale też często posiadały wiele
elementów obsługiwanych za pomocą myszki. Kontroler dołączony do konsoli posiadał
bowiem wbudowany trackball, pozwalający
sterować wyświetlanym na ekranie kursorem,
więc autorzy konwersji czuli się usprawiedliwieni i kiedy tylko mogli, zostawiali wszystko
tak jak było w wersji na komputery.

Pochodząca z Norwegii
Katz Media zamierzała
wprowadzić kilka różnych
wariantów Pippina na rynek
europejski i kanadyjski,
jednak zbankrutowała, zanim
na dobre zdążyła wprowadzić
swój plan w życie.
Pippin przetrwał na rynku nieco ponad rok.
W tym czasie udało się sprzedać łącznie zaledwie 40 tysięcy egzemplarzy wszystkich
wariantów tej konsoli. Oprócz Bandai, która
zdążyła wydać dwa różne modele (jeden przeznaczony na rynek japoński, drugi na amerykański), tylko jedna firma zdecydowała się wykupić od Apple licencję na produkcję własnej
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wersji tego urządzenia. Pochodząca z Norwegii Katz Media zamierzała wprowadzić kilka
różnych wariantów Pippina na rynek europejski i kanadyjski, jednak zbankrutowała, zanim na dobre zdążyła wprowadzić swój plan
w życie. Do dziś konsola Pippin powszechnie
uznawana jest za jedną z największych porażek w historii Apple.

Ping
Program iTunes rozpoczął swój żywot w 2001
roku jako prosty odtwarzacz muzyczny. Wraz
z biegiem czasu nieustannie jednak rozrastał
się on o nowe funkcje, stopniowo zmieniając
się w przerośnięty multimedialny kombajn,
jakim jest dziś. Jeden z najdziwniejszych i najmniej udanych eksperymentów związanych
z tą aplikacją miał miejsce w 2010 roku, kiedy
to Apple wpadło na pomysł stworzenia własnego muzycznego serwisu społecznościowego zintegrowanego z iTunes. Ping, bo taką nazwę nosiła wspomniana usługa, reklamowany
był przez Apple jako połączenie Facebooka
i Twittera, skupiające się jednak wyłącznie
na tematach związanych z muzyką. Użytkownicy mogli za jego pomocą m.in. obserwować artystów i innych użytkowników serwisu,
komentować publikowane przez nich posty,
polecać swoje ulubione utwory znajomym
i otrzymywać od nich rekomendacje, a także
odkrywać nową muzykę wybieraną na podstawie śledzonych przez nich profili. Na samym początku projekt ten wydawał się być
sporym sukcesem. Czołowe serwisy technologiczne bardzo pozytywnie przyjęły pomysł
Apple, niemal co do jednego wróżąc nowemu
serwisowi świetlaną przyszłość. W promocję
zaangażowało się też wielu znanych artystów,
w tym Lady Gaga i Chris Martin, którzy od samego początku aktywnie wspierali ten projekt. W ciągu 48 godzin od startu Ping mógł
już pochwalić się pierwszym milionem użytkowników.



Archiwum

Szybko jednak okazało się, że Apple zupełnie
nie potrafi poradzić sobie z utrzymywaniem
porządku w swoim nowym serwisie społecznościowym. Niemal od razu po starcie zalały
go bowiem fale spamu koncentrującego się
głównie wokół postów najpopularniejszych
artystów, często próbującego skierować użytkowników na niebezpieczne strony starające
się wyłudzić od nich pieniądze. Same profile
muzyków również okazały się sprawiać problem, gdyż brak odpowiednich zabezpieczeń
i systemu autoryzacji kont ułatwiał oszustom podszywanie się nie tylko pod muzyków, ale też przedstawicieli Apple, w tym
Steve'a Jobsa i Jonathana Ive'a. Na domiar
złego w serwisie brakowało niektórych funkcji pokazanych podczas wspomnianej wcześniej prezentacji, w tym integracji z serwisem
Facebook.

Z perspektywy lat widać
jednak, że Apple wyciągnęło
wnioski ze swoich pomyłek
i po latach przekuło
wiele z nich w mniejsze
bądź większe sukcesy.
Echa Macintosh TV
i konsoli Pippin można
dziś bez problemu wyczuć
w przystawkach Apple TV.
Z czasem coraz więcej użytkowników zaczęło też narzekać na to, że nawet podstawowe funkcje Ping, takie jak odkrywanie nowej
muzyki czy dzielenie się nią ze znajomymi,
nie działają tak, jak obiecano i nie spełniają
ich oczekiwań. Mimo iż firma Apple niemal
natychmiast zabrała się za naprawianie błędów i usprawnianie swojego serwisu społecz-
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nościowego, nigdy już nie udało jej się go odratować. Ping został ostatecznie zamknięty
dwa lata po premierze i chyba trudno dziś
znaleźć kogoś, kto naprawdę za nim tęskni.

Podsumowanie
Każdy z wymienionych powyżej produktów
był porażką, która przyniosła Apple straty nie
tylko finansowe, ale też wizerunkowe. Z perspektywy lat widać jednak, że Apple wyciągnęło wnioski ze swoich pomyłek i po latach
przekuło wiele z nich w mniejsze bądź większe
sukcesy. Echa Macintosh TV i konsoli Pippin
można dziś bez problemu wyczuć w przystawkach Apple TV. QuickTake nigdy nie odniósł
sukcesu, ale zainteresowanie firmy cyfrową fotografią doprowadziło do tego, że jej
smartfony są dziś jednymi z najpopularniejszych na świecie aparatów fotograficznych.
Macintosh Portable i Newton MessagePad
dały podwaliny pod wszystkie przyszłe mobilne urządzenia, które dziś są przecież najważniejszymi produktami Apple. Ping okazał się
niewypałem, ale kilka lat później został zastąpiony przez znacznie bardziej udany (choć
nadal daleki od ideału) Connect. Zanim więc
zaczniemy ślepo krytykować wszystkie dziwne
pomysły i decyzje firmy Apple, takie jak próby wejścia na rynek seriali telewizyjnych
czy trwający od kilku lat tajemniczy romans
z branżą motoryzacyjną (i nie chodzi mi tu
o CarPlay, lecz o powracający jak bumerang
temat projektu Titan), warto pamiętać o tym,
że nawet jeśli działania te zakończą się totalną klęską, istnieje spora szansa na to, iż w jakimś stopniu przyczynią się do jednego z jej
przyszłych sukcesów.
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Aplikacje

Shortcuts

– Automator dla iOS
Jacek Zięba



Kiedy 1,5 roku temu Apple przejęło aplikację Workflow, miałem więcej obaw
niż nadziei dotyczących rozwoju tego produktu. Pierwotni twórcy szybko
ogłosili, że program nie będzie rozwijany i otrzyma wyłącznie kluczowe aktualizacje, a w dodatku kilka miesięcy wcześniej z Cupertino odszedł Sal Soghoian odpowiedzialny za rozwój Automatora dla macOS i wcześniej OS X.
Wszystko wskazywało na to, że nadchodzą trudne czasy dla miłośników automatyzacji zadań. Tym większa była jednak niespodzianka, gdy podczas
czerwcowej konferencji WWDC zaprezentowana została aplikacja Shortcuts.
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Od dnia premiery byłem aktywnym użytkownikiem aplikacji Workflow, choć przyznam
się, że korzystanie z niej miało dla mnie bardziej hobbystyczne niż użytkowe podejście.
Owszem, przygotowywałem sobie skrypty,
które ułatwiały mi różne zadania (odsyłam
do mojej recenzji opublikowanej na łamach
MyApple), ale ogromną frajdę sprawiało mi
kombinowanie, jak „wycisnąć” z Workflow
jak najwięcej. Podobnie sprawa zresztą wyglądała i wygląda z Automatorem, który –
wierzcie lub nie – jest niezwykle niedoceniany, prawdopodobnie ze względu na brak
wiedzy na jego temat.

... jestem pod wrażeniem,
jak bardzo Apple
potrafiło zachęcić do tego
deweloperów – programów
ze wsparciem dla Shortcuts
przybywa w niesamowitym
wręcz tempie, choć
nie sposób nie nadmienić,
że użyteczność niektórych
rozwiązań jest mocno
wątpliwa.
Shortcuts to jednak dwa kroki do przodu i jeden krok do tyłu w stosunku do Workflow.
Z jednej strony aplikacja została mocniej zintegrowana z systemem iOS, co w połączeniu
z rozwojem przez deweloperów API tworzonym w kierunku integracji oraz specyfikacją x-callback-url daje w ręce użytkowników
mnóstwo nowych możliwości. Z drugiej jednak strony interfejs Shortcuts jest pełen błędów, a jego integracja z Siri w przypadku polskiego użytkownika bardzo ogranicza ogólną
użyteczność nowego narzędzia.
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Shortcuts to aplikacja, która pozwala na przygotowywanie skryptów automatyzujących
– najczęściej bez konieczności użycia jakiegokolwiek języka programowania. Skrypty
można otrzymać na trzy różne sposoby: tworząc je samemu, importując z galerii gotowych rozwiązań albo dodając z aplikacji, której twórcy przygotowali odpowiednią opcję.
W tym miejscu dodam, że jestem pod wrażeniem, jak bardzo Apple potrafiło zachęcić
do tego deweloperów – programów ze wsparciem dla Shortcuts przybywa w niesamowitym wręcz tempie, choć nie sposób nie nadmienić, że użyteczność niektórych rozwiązań
jest mocno wątpliwa.
Skrypty automatyzujące to dość „niestrawnie”
brzmiąca nazwa, która odstrasza potencjalnych użytkowników. Wyjaśnienie użyteczności Shortcuts jest jednak dużo łatwiejsze przy
pokazaniu przykładów. Możemy więc stworzyć
makro, które będziemy wywoływać przez Siri
i które zapyta nas o naszą aktualną wagę,
a następnie zapisze dane w aplikacji Zdrowie.
Możemy stworzyć przypomnienie, o którym
zostaniemy powiadomieni, gdy dojedziemy
do pracy albo marketu spożywczego. Możemy
z gotowych zdjęć stworzyć GIF-a albo szybko
zapoznać się na jednym ekranie z planem naszego dnia, najważniejszymi newsami z kanałów RSS oraz listą odcinków podcastów, które czekają na nasz odsłuch. Przykłady można
mnożyć. Kluczowe jest jednak przybranie
postawy eksperymentatora i potraktowanie
Shortcuts jako piaskownicy, poligonu doświadczalnego, wielkiego sklepu z klockami
LEGO, z których każdy ma inną funkcję, zadanie i możliwości. Uważam, że przykłady skryptów mogą pomóc odkryć możliwości nowego programu Apple, ale to dostosowanie go
do swoich potrzeb ujawni prawdziwy potencjał i użyteczność.
Sam stworzyłem makro, które ułatwia mi wieczorne ćwiczenia rozpisane przez fizjoterapeutę. Po aktywacji iPhone czyta mi po polsku, jakie czynności powinienem wykonać
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i ile razy. W przypadku aktywności, które muszę wykonywać przez określony czas, odlicza
skrupulatnie zadane mu sekundy, aby w odpowiednim momencie wysłać do mnie sygnał dźwiękowy. Do tej pory musiałem patrzeć na listę ćwiczeń, które mam wykonać,
oraz mieć przy sobie stoper. Teraz z Shortcuts
ułatwiłem sobie ten proces. Warto jednak
zauważyć, że skrypt ma sens tylko w moim
przypadku – nazwy ćwiczeń, ich kolejność, zadany czas, to wszystko sprawdzi się wyłącznie
dla mnie. Dlatego powtórzę, że o ile gotowe
rozwiązania z rozmaitych recenzji czy galerii
Apple nie są złe, to należy mieć na uwadze,
że dopiero personalizacja uczyni z nas w pełni zadowolonych użytkowników. Dodam też,
że warto pamiętać, iż niektóre efekty szybciej
uzyskamy bezpośrednio z poziomu różnych
aplikacji – korzystanie z Shortcuts na siłę
to strata czasu, nawet jeśli dbamy o swój status geeka w mediach społecznościowych.
Po otwarciu biblioteki Shortcuts zobaczymy
przycisk pozwalający na utworzenie nowego skrótu (który w tekście figurował również
pod nazwą skrypt albo makro). W nowym
oknie zobaczymy w prawym górnym rogu
przycisk ustawień. Po jego otwarciu będziemy
mogli wybrać nazwę, ikonę, przypisać skrypt
do Siri (aby go aktywować głosowo – także
przez Homepod) oraz widoczność w różnych
miejscach. Dodanie skrótu do ekranu początkowego sprawi zaś, że zobaczymy wśród ikon
aplikacji grafikę, której naciśnięcie aktywuje
makro.
„Klocki”, z których możemy tworzyć makra,
podzieliłbym na funkcjonalne i systemowe.
Funkcjonalne odpowiadają za określone czynności – pobierz dane, dodaj zadanie, przeczytaj na głos tekst, pokaż trasę. Systemowe
odpowiadają zaś za bardziej programistyczne zadania, takie jak pętle, notatki z liczbami, pobieranie innych makr (można bowiem
aktywować makra w makrze) i tym podobne.
„Klocki” ustawiamy pod sobą kaskadowo z zachowaniem kolejności, w jakiej mają być one
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włączane lub w jakiej mają przekazywać dane
dalej. Każdy „klocek” ma swoją specyfikę, która pozwala na przykład na przypisanie mu
zmiennych lub stałych. Całkiem niezła lekcja
podstaw programowania, prawda?
Skoro o podstawach mowa, to możemy spróbować wspólnie przygotować makro, które będzie zachowywało ostatnio zrobione zdjęcie
(lub zdjęcia) w określonym katalogu naszego Dropboksa. Pierwszym „klockiem” będzie
„Pobierz ostatnie zdjęcia” – możemy tutaj wybrać, ile ich będzie oraz czy zawarte powinny zostać również zrzuty ekranu. Następnie
wybierzmy klocek „Zachowaj plik” wskazując
Dropboksa oraz ścieżkę docelową – na przykład „/zdjęcia”. Jeśli czujemy taką potrzebę, to aktywacja odpowiedniej opcji sprawi,
że Shortcuts zapyta nas, gdzie zachować grafiki. Ostatnie dwa „klocki” ułatwią nam udostępnianie plików – stąd najpierw „Pobierz
łącze pliku”, a następnie „Kopiuj do schowka”. Po zachowaniu skrótu będzie on dostępny w aplikacji lub na widżecie. Jak widzicie,
nie jest to takie trudne.
Artykuł poświęcony Shortcuts mógłby
nie mieć końca. Przykładów użycia aplikacji jest całe mnóstwo, jednak tak jak pisałem wyżej, to personalizacja tego narzędzia
jest kluczowa. Przyznam, że lepiej korzystało
mi się z interfejsu Workflow, który bardziej intuicyjnie grupował „klocki”. Z drugiej jednak
strony integracja z systemem oraz większą
liczbą aplikacji (Apple wie, jak zachęcić deweloperów do współpracy) pozwala skutecznie zapomnieć o „ojcu” Shortcuts. Pozostaje
mieć nadzieję, że potencjał programu nie zostanie zmarnowany. Mam bowiem nieodparte
wrażenie, że w przypadku Automatora firma
z Cupertino zasypała gruszki w popiele.
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ABC


Kinga Zielińska

Zapewne w życiu każdego rodzica przychodzi taki etap, kiedy chciałby,
aby jego pociecha jak najsprawniej opanowała umiejętność czytania, pisania i liczenia. Szybko się jednak przekonujemy, że pośpiech w tej materii
nie jest wskazany, ponieważ każde dziecko rozwija się inaczej w różnych sferach życia. Kiedy jednak nasza pociecha dotarła już do etapu nauki kształtów
liter i sylabizowania, zaczyna rozpoznawać cyfry i podejmuje próby ich dodawania oraz chętnie sama zaczyna podejmować wysiłek opanowania tych
wszystkich umiejętności, a przy tym lubi gry na tablecie, może warto zastanowić się nad zestawem edukacyjnym „Smart Kit: 26 Letters & 10 Numbers”,
który wraz z iPadem zapewnią tak pożądane w dydaktyce połączenie nauki
i zabawy.
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Producent zestawu, francuski Marbotic,
przy tworzeniu tej „zabawki” kierował się zasadą, że dziecko uczy się szybciej przy wykorzystaniu obiektów fizycznych i podczas
manualnego manipulowania nimi. Znaki (litery i cyfry) wchodzące w skład zestawu zostały wykonane z dobrego gatunkowo drewna i pomalowane na różne kolory. Elementy
są lekkie, solidne, przyjemne w dotyku i miłe
dla oka zarówno dla dorosłych, jak i dzieci,
a dzięki połączeniu tradycyjności drewnianych klocków z nowoczesnością ekranu dotykowego tabletu są dość intrygujące w użyciu.
W zestawie liter brak jest niestety polskich
znaków, co oznacza, że nie ma możliwości nauki rodzimych słówek. Z kolei pojedyncze cyfry oznaczają, że nasza pociecha będzie uczyć
się na liczbach co najwyżej dwucyfrowych.

Wszystko zależy od samego
dziecka, tego, na jakim jest
poziomie, tempa, w jakim
przyswaja wiedzę. Zestaw
ten może służyć równie
dobrze do poznawania, jak
i utrwalania posiadanych już
informacji o znakach.
Zasada działania komunikacji znaków z aplikacjami jest dość prosta, ale ciekawa. Wszystkie elementy opierają się na trzech „nóżkach”
wykonanych z gumy pojemnościowej, dzięki
którym sprytnie komunikują się z aplikacjami, z którymi współpracuje zestaw. Topologia
na spodniej ściance jest jednak inna dla każdego elementu, co powoduje, że aplikacja
potrafi rozpoznać, jaki znak został położony na ekranie, i podjąć po tym odpowiednie
akcje. Zdarzają się przy tym niestety błędy,
o których dalej.
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Całość zapakowana jest w ładny, sztywny karton z magnetycznym zapięciem, który mieści
zestaw 26 liter oraz 10 cyfr, co umożliwia łatwe i praktyczne przechowywanie oraz zabranie zabawki na wyjazd lub do znajomych.
Zakres wiekowy aplikacji towarzyszących zestawowi został określony jako 5 do 8 lat, choć
według mnie może skorzystać z nich zarówno 4-latek, który dopiero uczy się kształtów,
jak i uczeń pierwszej klasy zgłębiający tajniki
dodawania i odejmowania. Wszystko zależy
od samego dziecka, tego, na jakim jest poziomie, tempa, w jakim przyswaja wiedzę. Zestaw ten może służyć równie dobrze do poznawania, jak i utrwalania posiadanych już
informacji o znakach.
Aby rozpocząć swoją przygodę z literkami
i cyferkami, należy pobrać darmowe aplikacje dostępne w App Store. Jest ich w sumie
siedem: trzy współpracujące z liczbami i cztery z literami. Na opakowaniu podane zostały
QR kody, które ułatwiają ten etap.
W języku polskim dostępne są trzy aplikacje
do zabawy z cyferkami. W każdej z nich można wybrać zakres liczb, czyli na jakim zakresie
wyniku lub składników operujemy: dodajemy,
odejmujemy czy też pokazujemy właściwą.
W każdej aplikacji zostały wydzielone trzy poziomy trudności symbolizowane przez pisklę,
kurę i koguta. W zależności od wybranego poziomu trudność zadań staje się coraz większa, a ich natura angażuje inne mechanizmy
niezbędne do rozwiązania (obliczenia, skojarzenia, rozpoznawanie, operowanie).
10 fingers+ to aplikacja, która uczy dziecko
rozpoznawania liczb w zakresie od 0 do 10.
Można powiedzieć, że jest ona na najniższym
poziomie ze względu na zakres liczb, jak i stopień trudności nauki, jednak opanowanie
tych informacji jest niezbędne do zmierzenia
się z działaniami na liczbach. Dziecko liczy tu
przedmioty i kładzie w pole na ekranie właściwą cyfrę lub przykłada do niego odpowied-
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nią liczbę palców jednej lub obu rąk. Wyniki
są czytane po polsku.
Materiał podzielony został na różne typy zadań: rozpoznawanie cyfr, liczenie prezentowanych ilości, operacje na palcach jednej
i dwóch rąk.
More or Less: add and subtract, ta aplikacja składa się z dwóch działów: dodawanie
i odejmowanie. Na poziomie pisklęcia dziecko układa dowolne cyferki, które pokazywane
są w formie koralików, a następnie odczytywane przez lektora (swobodna eksploracja
i obserwacja zmieniających się ilości). Poziom kury to uzupełnianie wyniku działania
w celu rozwiązania równania z dodawaniem
lub odejmowaniem. Natomiast na poziomie
z kogutem pojawia się pełne równanie, które dziecko musi odczytać i położyć poszukiwaną liczbę, stanowiącą jego rozwiązanie,
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która jest następnie odczytywana przez lektora. Poniżej cyfr pojawiają się koraliki, których
liczenie może stanowić pomoc dla najmłodszych adeptów matematyki. W celu zmiany
trudności zadań można je ukryć, pozostawiając wyłącznie liczby, włączyć operacje na dublach (1+1, 2+2 itd.), ustalić zakres wyników
lub składników działań.
Aplikacja według dewelopera jest przeznaczona dla grupy wiekowej 4-6 lat, jednak mój
siedmiolatek też się w niej odnajduje, zwłaszcza w nauce liczb z dziesiątkami.
Up to 100, czyli jak sama nazwa wskazuje,
zasięg liczb, na których operujemy, sięga tu
100. Część z cyferkami na poziomie pisklęcia
polega na zestawieniu dowolnej dwucyfrowej liczby, która następnie będzie odczytana
przez lektora. Poziom z kurą to odgadnięcie
liczby z ciągu 1-100 ukrytej pod znakiem zapy-



Nauka i zabawa

tania, z kogutem – odczytanie liczby dwucyfrowej zapisanej słownie. Druga sekcja to zabawy z koralikami, w której poziom pisklęcia
to ułożenie dowolnej ich liczby na planszy.
Poziom z kurą wymaga odtworzenia na planszy liczności koralików podanej liczbowo,
z kogutem – policzenia koralików i zapisania
odpowiedzi w formie liczbowej.
Zabawy literowe nie są niestety dostępne
w języku polskim, co powoduje, że w naszych
realiach są one znacznie mniej przydatne
do nauki liter i czytania. Niemniej przydadzą
się z pewnością wtedy, gdy chcemy pobawić
się z dzieckiem po angielsku, zaznajomić je
z brzmieniem i fonetyką lub przećwiczyć materiał, który dziecko poznało na zajęciach
w przedszkolu lub szkole.

... mogę polecić część
liczbową dzieciom
przedszkolnym oraz
wczesnoszkolnym. Nawet
jeśli dziecko w wieku trzech
lat nie rozumie do końca,
o co chodzi z liczbami,
to poznaje już ich kształty,
zaczyna przykładać je
do ekranu iPada, oczekując
aplauzu i uznania opiekuna
po każdej udanej operacji,
co bardzo je motywuje
do działania.
Vocabubble, w aplikacji wybieramy, czy chcemy grać na jednej, czy dwóch literach. Gdy podejmiemy decyzję, wybieramy z listy dowolną
literę, a gdy pojawia się ona na ekranie, mu-
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simy jej dotknąć. Pod nią kryje się obrazek
zaczynający się na wybraną literę. Gdy wybierzemy dwie litery, pojawiają się obrazki,
a po dotknięciu obrazków rozpoczynających
się odpowiednio na te wybrane litery, ich nazwy wypowiadane są w języku angielskim.
Alphamonster to zabawa z potworkiem, który
w zależności od wybranego trybu pracy aplikacji:
„zjada” podsuniętą literkę i pokazuje obrazek rozpoczynający się od niej, wypowiadana jest nazwa na tę literę, a sama litera jest
powtarzana,
rozpoznaje litery, kojarzy je ze słowami,
kojarzy ze sobą duże i małe litery drukowane,
kojarzy wielkie i małe litery pisane.

Oczywiście kupujemy
to urządzenie głównie
z myślą o zabawie i w dobie
wszechobecnych ekranów
dotykowych wszelkiego
kalibru warto rozważyć
takie rozwiązanie chociażby
po to, by dziecko oswoiło się
z tego rodzaju interfejsem,
jednak – jak się okazuje –
można użyć tego urządzenia
również do wyższych celów
niż rozrywka.
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Oprócz tego dostępny jest alfabetyczny
bank liter (album z obrazkami przedmiotów)
i obiektów, który można swobodnie przeglądać, zapoznając się z tym, od jakiej litery rozpoczyna się nazwa konkretnego przedmiotu.
Bla Bla Box to zdecydowanie program
dla starszych dzieci, które już układają wyrazy.
Układamy na ekranie wyrazy z liter, a aplikacja je odczytuje. Podstawową zaletą jest możliwość swobodnego eksperymentowania
z różnymi zestawieniami liter, sylab, a także
możliwość nauki literowania dłuższych słów.
Litery można wyświetlać w kolorach zgodnych
z kolorystyką zestawu Smart Kit, Montessori
(niebieskie spółgłoski, czerwone samogłoski)
lub jednolitym.
Lil Reader jest aplikacją służącą już do nauki
czytania wyrazów. Podzielona jest na strefę
różową i niebieską (planowaną). W dostępnej
aktualnie różowej ćwiczymy czytanie tzw. słów
CVC (zgodnie z nazewnictwem Montessori),
czyli złożonych ze spółgłoski, samogłoski
i spółgłoski, np. b-a-t, b-o-x, c-a-t, m-u-m.
Ten typ słów jest najwcześniej opanowywany przez dzieci z uwagi na nieskomplikowaną
składnię dźwiękową i fonetyczną łatwość wymawiania. Struktura materiału jest przedstawiona w formie rzeki, na której poszczególne
wyspy zawierają różne zestawy liter, z których
złożone są odczytywane słowa.
Zestaw Smart Kit to zdecydowanie pomoc naukowa dla tych dzieci, którym iPad nie jest
obcy, które lubią różne formy nauki, a jak wiadomo znakomita większość dzieci jest w tym
okresie bardzo chętnie nastawiona do takich
nowości. To dobry sposób, aby pokazać dziecku, że tablet to nie tylko narzędzie do gier
i filmów.
Osobiście po pewnym okresie obserwacji,
jak z zestawem radził sobie siedmiolatek,
mogę polecić część liczbową dzieciom przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Nawet jeśli dziecko w wieku trzech lat nie rozumie
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do końca, o co chodzi z liczbami, to poznaje
już ich kształty, zaczyna przykładać je do ekranu iPada, oczekując aplauzu i uznania opiekuna po każdej udanej operacji, co bardzo je
motywuje do działania. Siedmiolatek zaczyna
z kolei pomału rozumieć liczby z zakresu 10100. Dzięki dostępnym aplikacjom o zróżnicowanym stopniu trudności zawartych w nich
zadań zabawka ta rośnie z dzieckiem, podnosząc automatycznie poprzeczkę wraz z nabywaniem nowych umiejętności.
Jedyną wadą, jaką dostrzegłam w trakcie testowania zestawu Marbotica na moim dziecku, jest to, że zadania nie zawsze są całkowicie intuicyjne (choć z wersji na wersję jest
z tym coraz lepiej). Zalecam zatem indywidualną „rozgrzewkę” bez dziecka, zajrzenie do
sekcji dla rodzica (jest w każdej aplikacji),
a potem sesję już z nim. Czasem pojawiają
się też błędy polegające na tym, że aplikacja
nie rozróżnia, co zostało przyłożone do ekranu i niewłaściwie sygnalizuje błędne rozwiązanie. Zdarza się to dość rzadko, ale jednak
się zdarza.
Czy tablet jest potrzebny do nauki? Wiadomo, że równie dobrze można uczyć się bez
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tego gadżetu, ponieważ i tak wszystko zależy
od naszej wyobraźni i umiejętności zachęcenia dziecka do nauki wszelkimi dostępnymi
metodami. Oczywiście kupujemy to urządzenie głównie z myślą o zabawie i w dobie
wszechobecnych ekranów dotykowych wszelkiego kalibru warto rozważyć takie rozwiązanie chociażby po to, by dziecko oswoiło się
z tego rodzaju interfejsem, jednak – jak się
okazuje – można użyć tego urządzenia również do wyższych celów niż rozrywka. Z drugiej
strony zgadywanie literek czy układanie liczb
na przysłowiowym dywanie też jest możliwe,
ale być może nie tak samo efektywne w nauce.
Jeśli szukacie zabawki dla dziecka, to absolutnie nie kupujcie tego zestawu. Jeśli jednak
rozglądacie się za atrakcyjną pomocą naukową, to Smart Kit zrealizuje strategię „przez
zabawę do nauki” z nawiązką, zapewniając
dziecku długie miesiące doskonalenia podstawowych, ale jakże niezbędnych w dzisiejszym świecie umiejętności czytania, słuchania, rozpoznawania i liczenia. A w to zawsze
warto zainwestować.
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Bateria Green Cell PRO A1322,
czyli jak ożywiłem mojego starego MacBooka Pro


Krystian Kozerawski

O moim 13-calowym MacBooku Pro z połowy 2009 roku pisałem już kilkukrotnie na MyApple. Komputer ten służył mi dobrze przez wiele lat, przejechał ze mną kawał świata i przeżył kilka upadków, o czym świadczą wgniecenia na jego obudowie.

50



Advertorial

... dzięki odpowiedniej
elektronice bateria
współpracuje z komputerem
i systemem operacyjnym
w dokładnie taki sam
sposób jak ta montowana
fabrycznie. Po osiągnięciu
pełnego naładowania
proces jest przerywany,
jest ona zabezpieczona
przed przeładowaniem...
Jak wiele starych komputerów – choć nie jest
w stanie podołać bardziej zaawansowanym
współczesnym zadaniom, m.in. ze względu na zbyt słaby procesor i brak możliwości
zainstalowania najnowszej wersji systemu
macOS - z powodzeniem nada się do mniej
wymagających wyzwań, jak choćby pisanie
tekstów, prosta obróbka grafiki w Pikselmatorze czy przeglądanie sieci. Jednakże podstawowym problemem, z jakim musi się zmierzyć
użytkownik, który chce dalej z niego korzystać,
jest stara, zwykle zużyta już bateria, która albo
w ogóle nie dostarcza mu potrzebnej energii,
albo robi to na tyle krótko, że wszelka praca z dala od gniazdka elektrycznego jest niemożliwa. Dlatego jednym z pierwszych kroków przy swego rodzaju rewitalizacji mojego
starego MacBooka Pro była wymiana baterii
(dysk SSD otrzymał już pięć lat temu).
Oczywiście kupno nowej baterii Apple do tego
komputera nie jest zbyt łatwe, dlatego warto pomyśleć o dobrej jakości zamienniku
marki Green Cell. W szerokiej ofercie baterii
do laptopów tejże marki dostępne są także te do starych MacBooków Pro unibody, w
tym do 13-calowego modelu. W baterii Green
Cell zastosowano ogniwa litowo-polimero-
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we ATL, takie same jak w oryginalnych bateriach Apple. Deklarowana pojemność baterii
jest także taka sama jak tej fabrycznie montowanej w tych komputerach.
W komplecie z baterią użytkownik znajdzie
także śrubokręty pozwalające na otworzenie
obudowy MacBooka Pro oraz odkręcenie starej i przykręcenie nowej baterii. Ta oferowana
przez Green Cell ma pojemność 4400 mAh,
co w praktyce przekłada się na 4 - 5 godzin
pracy mojego komputera.

Dzięki baterii Green Cell
udało mi się przywrócić
do dawnej sprawności mój
stary komputer, który posłuży
mi jeszcze długo, jak pisałem
wcześniej, do mniej
wymagających zadań.
Sam proces wymiany jest bardzo prosty. Wystarczy wyłączyć komputer, odkręcić dolną
pokrywę obudowy, następnie odczepić kabel
zasilający od płyty głównej i odkręcić dwie
śrubki trzymające ten element w miejscu.
Bateria Green Cell ma oczywiście identyczne
rozmiary jak ta od Apple. Wystarczy teraz wyjąć starą zużytą baterię i w jej miejsce włożyć
tę nową marki Green Cell. Pozostaje już tylko
przykręcić śrubki trzymające baterię, zamknąć
obudowę (tutaj wkręcania śrubek jest znacznie więcej) i włączyć komputer.
Producent zaleca na początku przygotowanie baterii do pracy zgodnie z załączoną instrukcją, a więc rozładowanie jej do około
5% pojemności (nie należy rozładowywać jej
do końca) i ładowanie do pełna. Proces ten
należy powtórzyć aż do osiągnięcia pełnych
pięciu cykli ładowania. Po jego zakończeniu
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czas pracy na jednym ładowaniu - w zależności od tego, co robię na moim starym MacBooku Pro - waha się pomiędzy 4 a 5 godzinami.
Wspomnieć też wypada, że dzięki odpowiedniej elektronice bateria współpracuje z komputerem i systemem operacyjnym w dokładnie taki sam sposób jak ta montowana
fabrycznie. Po osiągnięciu pełnego naładowania proces jest przerywany, jest ona zabezpieczona przed przeładowaniem, a dioda
na wtyczce MagSafe zmienia kolor na zielony.
Bateria jest też zabezpieczona przed głębokim rozładowaniem oraz zwarciami.
Dzięki baterii Green Cell udało mi się przywrócić do dawnej sprawności mój stary komputer, który posłuży mi jeszcze długo, jak pisałem wcześniej, do mniej wymagających
zadań.
Bateria Green Cell Pro A1322 przeznaczona
dla komputerów MacBook Pro 13" produkowanych w okresie od połowy 2009 do połowy
2012 roku dostępna jest w sklepie MyApple
w cenie 214,95 zł. Objęta jest też 12-miesięczną gwarancją (w tym 1 miesiąc gwarancji
Door2Door).
W ofercie sklepu MyApple dostępna jest też
bateria Green Cell Pro A1278 56Wh w cenie
134,95 zł. W ofercie Green Cell znaleźć można
baterie również do innych modeli MacBooków
oraz laptopów innych firm, a także zasilacze
i ładowarki USB-C. Wkrótce pełną ofertę produktów Green Cell znajdziecie także w sklepie
MyApple.
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