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Spis treści
Rok 2019 zaczął się już na dobre, mamy wszak
marzec. Jakie będą kolejne miesiące? Wielu z nas
stara się odpowiedzieć na to pytanie, analizując
ubiegłoroczne dane i wydarzenia, m.in. wyniki finansowe, spadek sprzedaży iPhone'ów czy inne
problemy firmy. No właśnie, czy Apple faktycznie
ma problemy, a może będzie je mieć w niedalekiej
przyszłości? Na to pytanie starają się odpowiedzieć
m.in. Michał Masłowski i Jacek Swoboda. Rozwiązaniem tych ewentualnych nadchodzących problemów może być mocniejsze wejście na rynek, który jest chyba jednym z najbardziej dochodowych
na świecie. Nic nie kosztuje bowiem tyle, co zdrowie. O tym pisze w bieżącym numerze Krzysztof
Kurdyła.

Fani marki kontra korporacje

Jacek Zięba podsumowuje styczniowe targi CES
i bierze na warsztat akcesoria erotyczne współpracujące z iPhone'em (to pierwszy tego typu temat w historii naszego magazynu). Z kolei Marek
Gawryłowicz podsumowuje obecność produktów
Apple w produkcjach kinowych i telewizyjnych.

Bitwa o zdrowie,

To oczywiście nie są jedyne tematy, które znajdziecie w pierwszym w tym roku numerze naszego magazynu.
Jak zwykle zapraszam Was serdecznie i w imieniu
całej redakcji życzę Wam miłej lektury.
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Krystian Kozerawski



Kilka tygodni temu trafiłem na post w serwisie internetowym CrackBerry poświęconym mojej drugiej ulubionej marce smartfonów, która od około 10 lat
przeżywa trudne chwile, choć dalej produkuje ciekawe urządzenia z charakterystyczną fizyczną klawiaturą. Chodzi oczywiście o BlackBerry, a wspomniany tekst był odezwą do użytkowników korzystających wciąż z urządzeń
ze świetnym, choć już nierozwijanym, a przez to coraz bardziej ułomnym
systemem BlackBerry 10, aby przesiedli się na najnowsze modele działające
już pod kontrolą Androida. Dyskusja pod artykułem była bardzo burzliwa,
a głosy podzielone: na tych, którzy już od dawna przesiedli się na nowe
urządzenia, tych, którzy nadal korzystają z takich urządzeń jak BlackBerry
Z10 czy BlackBerry Passport, oraz tych jeszcze bardziej ortodoksyjnych, którzy wciąż używają jeżynek sprzed ponad sześciu lat.
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Kiedy jakaś firma zyskuje
renomę, wtedy po jej
produkty sięga jeszcze
większa grupa osób. Nie mam
pewności, czy tak było
w przypadku BlackBerry,
ale na pewno jest tak
w przypadku Apple.
Merytoryczna dyskusja w dużym stopniu
została przesłonięta pełnymi emocji wpisami fanów marki BlackBerry. Część z nich
uważała, że prawdziwe jeżynki to te produkowane jeszcze przez kanadyjską firmę
Research In Motion, która później zmieniła
nazwę na BlackBerry, a nie te, które produkuje firma BlackBerry Mobile, będąca córką chińskiego koncernu TCL. Fani smartfonów BlackBerry są pod wieloma względami
bardzo podobni do fanów Apple. Są lojalni
wobec marki - wielu z tych, którzy przesiedli
się np. na iPhone'y, cały czas gdzieś w głębi serca marzy o tym, by BlackBerry wróciło
w wielkim stylu, z własnym systemem operacyjnym - i bardzo zaangażowani emocjonalnie. Czy jednak w obecnych czasach dla nich,
jak i dla nas - fanów Apple - jest jeszcze miejsce? Czy dla tych korporacji jesteśmy cenni
czy raczej zbędnym balastem?
Czytając komentarze pod wspomnianym wpisem, pomyślałem sobie o jednym: owszem,
wszystkie te firmy produkują bądź produkowały ciekawe i często innowacyjne urządzenia,
które przypadły do gustu większej lub mniejszej grupie klientów, którzy za nie zapłacili.
Jednakże tym, o czym fani - także i Apple często zapominają, jest fakt, że producenci
ich świetnych gadżetów muszą przede wszystkim zarabiać pieniądze. Oczywiście chodzi też
o to, by produkty były jak najlepsze i prze-
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mawiały swoją prostotą, wygodą, a jednocześnie innowacyjnością, by zmieniały nasz
świat i życie na lepsze (co często powtarzał
Jobs i co często powtarza także Tim Cook),
ale przede wszystkim chodzi o to, by dzięki
tym właśnie cechom w jak największej ilości
kupowali je klienci. Nie są oni jednak fanami
w tym prawdziwym tego słowa rozumieniu.
Wielu, a podejrzewam, że większość nie wiąże
się aż tak mocno emocjonalnie z marką komputerów, smartfonów czy samochodów. Są to
przedmioty utylitarne, mają być wygodne,
niezawodne i możliwie najlepsze. Kiedy jakaś
firma zyskuje renomę, a zwłaszcza gdy staje się w pewnych społecznościach wyznacznikiem pozycji społecznej czy ekonomicznej,
wtedy po jej produkty sięga jeszcze większa
grupa osób. Nie mam pewności, czy tak było
w przypadku BlackBerry (w czasach świetności marki dostępne były tańsze smartfony
Nokii z systemem Symbian), ale na pewno
jest tak w przypadku Apple.
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Wciąż była rzesza mniej
lub bardziej bogatych
ludzi, którzy byli skłonni
zapłacić nieraz dwa razy
więcej, by mieć nowego
iPhone'a na sobotniej
imprezie nuworyszów.
Spotykam się co prawda z pogardliwymi opiniami, że jak to możliwe, iż ludzie np. w Polsce, na Ukrainie czy w Rosji (ale i w innych krajach) wciąż podniecają się produktami Apple,
skoro w USA są one po prostu powszechne
i w żadnym razie nie są wyznacznikiem statusu społecznego czy ekonomicznego (wbrew
pozorom tam także w jakimś stopniu są, choć
może niekoniecznie w Nowym Jorku czy Kalifornii). 30 lat temu ogromne rzesze Polaków ustawiały się w kolejce do jedynej wtedy w Polsce, otwartej właśnie w Warszawie
„restauracji” McDonald's. Dzisiaj też wielu,
także z tych, którzy pojechali na wycieczkę do Warszawy, by zjeść swojego pierwszego prawdziwego BigMaca (ja pojechałem), patrzy na to z podobną pogardą. Taki
jest świat, można pieścić swoje własne
ego, pogardliwie spoglądając na innych,
ale rzeczywistości to nie zmieni. Urządzenia Apple, tak jak 30 czy 20 lat temu obiad
w McDonald's, są nadal w jakimś stopniu wyznacznikiem statusu, a że jeszcze
przy tym są wciąż bardzo dobre (o tym,
co myślą na ten temat fani, piszę poniżej), to sięga po nie coraz więcej osób.
Nie dziwią więc naklejki na samochodach z logo jabłuszka, tak jak nie dziwiły mnie ogromne, bo liczące kilkaset
osób, kolejki handlarzy z Polski i Rosji
pod salonem Apple w Berlinie, w dniu
światowych premier nowych iPhone'ów,
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które zwykle miały miejsce na kilka tygodni
przed startem sprzedaży tych urządzeń w Europie Wschodniej. Wciąż była rzesza mniej
lub bardziej bogatych ludzi, którzy byli skłonni zapłacić nieraz dwa razy więcej, by mieć
nowego iPhone'a na sobotniej imprezie nuworyszów. Czy tacy ludzie są fanami marki?
Ani wycieczkowicze – klienci restauracji McDonald's, ani przeważająca większość użytkowników iPhone'ów czy nawet komputerów
Mac nie są prawdziwymi fanami tych marek.
To po prostu ich użytkownicy, klienci. Pamiętam jednak, że patrząc na ten kilkusetosobowy tłum handlarzy, zadałem sobie kilka lat
temu pytanie, czy dla Apple bardziej liczę się
ja - lojalny fan, czy może jednak zwykły użytkownik. Odpowiedź znałem, nie robiłem sobie złudzeń. Liczy się sprzedaż. Kolejka prawdziwych fanów liczyłaby może 50 osób.
Apple było jednak w przeszłości zdecydowanie bliżej tych prawdziwych fanów, którzy
byli z firmą na dobre i na złe. Do dzisiaj wielu
z nich nosi niczym medale koszulki z napisem
„Byłem użytkownikiem Apple, kiedy Apple
było skończone”. Faktycznie, w czasie, kiedy
Apple stało na krawędzi bankructwa, i potem, kiedy dzięki Steve'owi Jobsowi podnosiło
się z zapaści, to w dużym stopniu lojalni fani
tej marki pozwolili jej przetrwać. Wciąż kupowali produkowane przez nią komputery.
Firma dość długo o tym pamiętała. Jednak
ostatecznie, kiedy Apple weszło do mainstreamu i produkty z charakterystycznym
logo zapragnęli mieć wszyscy, ci prawdziwi
fani stali się w jakimś stopniu dla firmy balastem. Kiedy iPhone'y sprzedają się jak ciepłe bułeczki, a bardzo dobrze radzą sobie
także iPady, Maki i ostatnio usługi, prawdziwi
fani czy weterani nie są już potrzebni. Firma
nie może sobie pozwolić na dzielenie klientów na lepszych i gorszych. To moim zdaniem
dobrze i jako fan marki muszę to akceptować. Dzisiaj spotkany w kawiarni użytkownik
iPhone'a czy Maca nie jest już moim „bratem
w wierze”. Oczywiście pozostał sentyment
do czasów, kiedy spotkanie kogoś z Makiem
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lub iPhone'em zwykle skutkowało przynajmniej wymianą uśmiechów, ale gdyby Apple
dalej produkowało urządzenia tylko dla tych
myślących inaczej, będących rebeliantami,
buntownikami i mąciwodami, to pewnie byłoby już historią.

Foto: JD Lasica /Cruiseable.com

Co gorsza, ci oddani fani często są środowiskiem bardzo krytycznie nastawionym
do zmian, chyba że jest to swego rodzaju
„powrót króla”. Tą niechęć do zmian widziałem wyraźnie w komentarzach pod tekstem
opublikowanym na CrackBerry, ale widzę ją
też dość często i u nas, na MyApple. Nam, fanom, często wydaje się, że wiemy, co dla wielkiej światowej korporacji byłoby najlepsze
(i czasem faktycznie możemy mieć rację),
dlatego z trudem akceptujemy decyzje, które nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami.
Kiedy firma po tych zmianach zrobi coś źle, zaliczy wpadkę, wtedy prawdziwi fani mają zwykle pole do używania sobie. Sami przyznacie,
że w ostatnich latach takich zmian w Apple
było sporo. Wielu wciąż wiesza psy na Time
Cooku, nazywając go po prostu księgowym,
porównując do Johna Sculleya, winiąc go
za wszystko, od spadku sprzedaży iPhone'ów
przez zaniechanie dalszego rozwoju routerów
AirPort czy monitorów po wadę konstrukcyjną klawiatur w MacBookach Pro z 2016 i 2017
oraz 12-calowych MacBookach. Jak na prawdziwych fanów przystało, wciąż jednak korzystają z jedynych dla nich słusznych produktów.
Osobiście, jako fan, mam żal do Apple właściwie tylko o jedno. O to, że nie chciało pociągnąć dalej razem z koncernem IDG imprezy,
jaką był Macworld. Owszem, jako targi ta impreza nie miała już sensu. Był to jednak międzynarodowy zlot fanów Apple. Tych najprawdziwszych z prawdziwych, którzy przyjeżdżali
tam z całego świata, spotykali się na prelekcjach, wykładach, panelach dyskusyjnych
czy wreszcie oglądali na żywo prezentacje
nowych produktów Apple. Tradycję Macworld,
choć na zdecydowanie mniejszą skalę, konty-
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nuuje niezależna konferencja Macstock. Kiedy
tak myślę o Macworld, o tych setkach handlarzy, słupkach sprzedaży, czasem, gdzieś w tyle
głowy, odzywa się zgorzkniały głos fana, wyrażający nadzieję, że Apple znowu podwinie
się noga, jak wiele lat temu, i znowu ci prawdziwi fani będą potrzebni, znowu będą elitą
obnoszącą się ze swoimi medalami. Rozsądek podpowiada mi jednak, że nie ma powrotu do przeszłości i takie potknięcie mogłoby
się dla Apple skończyć równie źle jak kiedyś dla BlackBerry.
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Jabłka na srebrnym ekranie,
czyli lokowanie produktu według Apple
Marek Gawryłowicz

W szeroko pojętej branży technologicznej niewiele jest firm, które polegają
na swoim wizerunku tak bardzo jak Apple. Czy nam się to podoba, czy nie,
obecnie coraz więcej osób postrzega jej produkty nie jako zwykłe urządzenia elektroniczne, lecz jako swego rodzaju akcesoria modowe, a nadgryzione
jabłko na obudowie często jest dla kupującego ważniejsze niż to, co dany gadżet rzeczywiście jest w stanie zaoferować. Do takiego stanu rzeczy w dużej
mierze przyczynił się sposób, w jaki zarówno sama firma Apple, jak i jej produkty były przez wiele lat przedstawiane w szeroko pojętej kulturze popularnej, a zwłaszcza w filmach, serialach i programach telewizyjnych.
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Dogadał się z działem PR,
że będą mu przekazywać
używane urządzenia
zwrócone przez testerów,
które następnie udostępniał
jako rekwizyty filmowe...
Nie trzeba być wielkim kinomanem, by zauważyć, że iPhone'y, iPady i Maki pojawiają się na ekranach, zarówno tych dużych,
jak i małych, znacznie częściej niż produkty
konkurencji. Dziś nie jest to już wprawdzie
tak odczuwalne jak jeszcze kilka lat temu,
kiedy to oglądając amerykańskie filmy i seriale, można było odnieść złudne wrażenie,
że za wielką wodą używa się tylko produktów
tej firmy, jednak mimo wszystko przewaga nadal pozostaje całkiem wyraźna. Nieco większym zaskoczeniem może już jednak okazać
się fakt, iż Apple przebija pod tym względem także wiele firm uważanych powszechnie za ikony popkultury, takich jak chociażby Nike, McDonald's czy Coca-Cola. Mogłoby
się wydawać, że wszystko to jest po prostu
zasługą ogromnych pieniędzy wydawanych
przez Apple na reklamy tego typu. Prawda
jest jednak nieco bardziej skomplikowana.

Złe dobrego początki
Romans Apple z kinem i telewizją rozpoczął
się na przełomie lat 80. i 90., czyli w jednym
z najtrudniejszych okresów w historii tej firmy. Szereg złych produktów i jeszcze gorszych
decyzji nadszarpnął wtedy nie tylko jej wizerunek, ale też kondycję finansową. Sytuacja ta
stanowiła spory problem dla Jona Holtzmana, dowodzącego wówczas zespołem odpowiedzialnym za globalne promowanie marki.
Nie dość, że musiał on dbać o dobry wizerunek firmy, która co chwilę sama sobie strzelała w stopę, to na domiar złego jego możliwości
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ograniczał ciasny budżet. Lokowanie produktu nie było wówczas praktyką powszechnie
stosowaną w branży technologicznej, jednak
Holtzman uznał, że jest to najtańszy i najprostszy sposób na zwiększenie popularności marki Apple nie tylko w Stanach, ale też
w Europie. Jego pierwsze eksperymenty z tą
formą marketingu były, delikatnie mówiąc,
dość pokraczne. Z racji ograniczonego budżetu nie mógł on rozdawać nowiutkich komputerów na prawo i lewo, nie mówiąc już o płaceniu bajońskich sum za kilka sekund czasu
ekranowego. Dogadał się więc z działem PR,
że będą mu przekazywać używane urządzenia zwrócone przez testerów, które następnie
udostępniał jako rekwizyty filmowe wszędzie
tam, gdzie nie żądano zapłaty za ich wykorzystanie (a jako iż Apple mimo wszystko nadal
cieszyło się pewną renomą, chętnych na taki
układ nie brakowało). W efekcie na ekranach
kin pojawiały się zwykle starsze urządzenia,
czasami mające w dniu premiery filmu nawet
dwa lata, co trudno uznać za najlepszy sposób na reklamowanie marki. Ponieważ jednak efekty działań Holtzmana po przełożeniu
na suche statystyki prezentowały się zadowalająco (żadna inna forma reklamy nie miałaby
tak dużego zasięgu przy tak niewielkich kosztach), zyskał on przychylność zwierzchników
i możliwość kontynuowania swojego projektu,
tym razem z większym budżetem. Pozwoliło to
działowi marketingu rozwinąć nieco skrzydła
i zająć się promowaniem w ten sposób także
nowszych urządzeń. Co ciekawe, nie zmieniło
to jednak sposobu, w jaki Holtzman i jego zespół podchodzili do kwestii płacenia za lokowanie produktu.
Ograniczenia finansowe nie były bowiem
jedynym powodem, przez który Holtzman
za wszelką cenę starał się unikać wydawania
pieniędzy na tego typu promocję. Wierzył on
bowiem, że aby lokowanie produktu przyniosło pożądany efekt, twórcy filmu muszą sami
chcieć wykorzystać w nim dane urządzenie,
czy to jako zwykły rekwizyt, czy też element
fabuły, a nie kierować się aspektami finanso-



Film

wymi. Jego zdaniem tylko wtedy pojawienie
się produktu na ekranie wypadało naturalnie
i nie zrażało widzów. Gdy w grę wchodziły pieniądze i wynikające z nich określone zobowiązania, wszystko zmieniało się zaś w zwykłą reklamę wyświetlaną w trakcie trwania
filmu, mogącą mieć efekt odwrotny od zamierzonego. Jakby na potwierdzenie jego
teorii pierwsza próba płatnego lokowania
produktu marki Apple w dużej hollywoodzkiej produkcji – „Mission Impossible” z 1996
roku - zakończyła się totalną porażką. Pokazany w filmie PowerBook został tam wciśnięty
na siłę, nie prezentował się zbyt korzystnie,
a na domiar złego problemy techniczne zmusiły Apple do wycofania ze sklepów pierwszej wyprodukowanej partii, przez co osoby
skuszone tą wątpliwej jakości reklamą i tak
nie mogły go kupić. Od tamtej pory dział
marketingu starał się już postępować zgod-
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nie z wcześniejszymi wytycznymi Holtzmana,
nie płacąc za lokowanie produktu, ale też
jednocześnie nie narzucając filmowcom sposobu, w jaki ma on być pokazany (dbając jedynie o to, by nie prezentowano go w złym
świetle). Strategia ta, jak się później okazało,
przyniosła firmie zaskakująco wiele korzyści, chociaż stało się to już wiele lat po tym,
jak jej pomysłodawca opuścił Apple, by założyć własną agencję marketingową.

Mac w wielkim mieście
Działania rozpoczęte przez Holtzmana w latach 90. zaczęły przynosić prawdziwe rezultaty dopiero na początku następnego wieku.
Lata budowania pozytywnych relacji z filmowcami w połączeniu z nowymi rewolucyjnymi
produktami, z iPodem i iPhone'em na czele,



Film

sprawiły, że wytwórnie same zabiegały o możliwość wykorzystania ich w swoich filmach
i serialach. W pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku Apple dosłownie zdominowało Hollywood. Według serwisu Brandchannel, który kilkukrotnie przyznał Apple
nagrodę za najlepszy filmowy product placement, produkty tej firmy pojawiły się w 34%
największych kinowych hitów wypuszczonych
w latach 2001 – 2010, przegrywając jedynie
z samochodami Forda. Jej rekord w tej dziedzinie padł natomiast w 2008, kiedy to jej produkty pojawiły się w niemal 50% najpopularniejszych filmów. Kinowe produkcje stanowiły
jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej,
gdyż produkty Apple opanowały także świat
seriali. Krótko mówiąc, jeśli w tamtych latach
na ekranie kina lub telewizora pojawiał się
komputer, smartfon lub tablet, prawie zawsze
miał on jabłko na obudowie.
Równie ważne jak liczba filmów i seriali,
w których pojawiały się produkty firmy Apple,
było też to, w jaki sposób były one w nich pre-
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zentowane. Postaciami używającymi Maców,
iPhone'ów i iPadów byli przeważnie bohaterowie pozytywni, którym widz miał w założeniu
kibicować lub nawet się z nimi utożsamiać.
Czasem byli to detektywi łapiący przestępców,
specjalni agenci ratujący świat przed zagładą
czy nawet superbohaterowie, którzy przecież
również muszą od czasu do czasu sprawdzić
coś w internecie. Najczęściej jednak byli to
zwykli ludzie (a przynajmniej ich wyidealizowane hollywoodzkie odpowiedniki) stawiający czoła wyzwaniom lub goniący za marzeniami, którzy korzystali z Maców i iUrządzeń
w zupełnie zwyczajny sposób, tak jak widzowie. Nie bez znaczenia było też to, iż produkty Apple zwykle wplatano w scenariusz
w bardzo naturalny sposób, dokładnie tak,
jak chciał tego Holtzman. Nikt nie wciskał
ich widzom na siłę przed nos, nigdy nie były
pokazywane na ekranie dłużej niż potrzeba
i nigdy nie sprawiały wrażenia, jakby pojawiały się tam tylko po to, by nam coś sprzedać.
Wprost przeciwnie - w wielu przypadkach
stawały się one niemalże integralną częścią
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filmów i seriali, w których występowały. Idealnym przykładem jest „Sex w wielkim mieście”, gdzie główna bohaterka, dziennikarka
Carrie Bradshaw, niemal w każdym odcinku
siadała przed swoim MacBookiem, by napisać kolejny artykuł. Bradshaw i jej komputer
na przestrzeni lat stali się tak nierozłącznym
duetem, że nawet gdy w wyniku kontraktu
reklamowego z HP wszystkie inne postacie
musiały zacząć używać komputerów tej firmy,
ona jedna nie zmieniła swoich technologicznych preferencji (swoją drogą, to właśnie z jej
powodu Apple zdecydowało się obrócić logo
na obudowach swoich laptopów, tak by widzowie przed telewizorami nie musieli oglądać go do góry nogami).

Ciąg dalszy nastąpi…
Jak już wcześniej wspomniałem, gdy Apple
zaczynało swoją przygodę z lokowaniem produktu, taka forma reklamy nie była powszechnie stosowana wśród firm z branży technolo-
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gicznej. Nie dziwi jednak, że gdy konkurenci
zobaczyli potencjał, jaki niesie ona ze sobą,
również postanowili go wykorzystać. W odróżnieniu od Apple nie wzbraniali się oni jednak od wydawania pieniędzy, co gwarantowało ich produktom więcej czasu na ekranie,
ale też, tak jak przewidział Holtzman, często
odbijało się niekorzystnie na ich wizerunku.
Jedną z głośniejszych wpadek tego typu był
kontrakt Microsoftu z CNN, w ramach którego
dziennikarze w studiu wyborczym mieli korzystać z tabletów z serii Surface. Ostatecznie
okazało się jednak, że i owszem, używali ich,
ale jako podstawek dla swoich prywatnych
iPadów, do których byli bardziej przyzwyczajeni i z których korzystało im się wygodniej.
Wpadki tego typu ostatecznie nie zrażały
jednak nikogo, a z każdym kolejnym rokiem
w świecie lokowania produktów robiło się coraz bardziej tłoczno.
Rosnąca konkurencja oraz zmieniające się
preferencje widzów sprawiły, że Apple musiało trochę zmienić swoje podejście do kwestii
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lokowania produktu. Z roku na rok malała
liczba filmów, w których pojawiały się Maki
i iUrządzenia, i chociaż w 2015 firma ta ponownie otrzymała nagrodę za najlepszy product
placement roku (w 2016 zajęła drugie miejsce,
przegrywając z Merceds-Benz, a w kolejnych
latach nagrody nie były już przyznawane),
to jej osiągnięcia w tej dziedzinie były już tylko cieniem tego, co działo się w poprzedniej
dekadzie (w 2015 jej produkty pojawiły się
w zaledwie 23% najpopularniejszych filmów).
Znacznie bardziej skupiła się ona natomiast
na serialach, które, jak pokazał już wspomniany wcześniej „Sex w wielkim mieście”, dawały
znacznie większe możliwości w kwestii długofalowego promowania marki. W ostatnich latach wyraźnie wzrosła też widoczność Apple
w różnego rodzaju telewizyjnych programach
rozrywkowych, gdzie jednak produkty tej firmy
często promowane są znacznie mniej subtelnie niż w filmach i serialach (wystarczy wspomnieć o masowym rozdawaniu iPhone'ów XR
publiczności talk-show Ellen DeGeneres).
Coraz częściej też zdarza się, że lokowanie
produktów Apple wykracza poza kino i telewizję. Mimo iż Apple nie zaliczało się do grona
oficjalnych sponsorów ostatnich mistrzostw
świata w piłce nożnej, produkty tej firmy były
tam bardzo widoczne, gdyż korzystali z nich
sami zawodnicy. Tyczy się to zwłaszcza słu-
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chawek AirPods, które dzięki unikatowemu
wzornictwu były rozpoznawalne nawet pomimo braku widocznego logo (które i tak zgodnie z regulaminem imprezy musiałoby zostać
zakryte). Warto też przypomnieć, że należąca
do Apple marka Beats została niedawno oficjalnym partnerem NBA, co z pewnością oznacza, że jej produkty będą regularnie pojawiać
się na ekranach w trakcie ligowych spotkań.
O wiele ciekawsze od obecnych praktyk Apple
związanych z lokowaniem produktu jest jednak to, czego firma ta będzie mogła dokonać w tym zakresie w niedalekiej przyszłości.
Nie od dziś wiadomo bowiem, że przygotowuje się ona do uruchomienia własnej usługi typu VOD, w której będzie można obejrzeć
m.in. filmy, seriale i programy rozrywkowe
wyprodukowane na jej zamówienie, co daje
jej niemal nieograniczone możliwości w kwestii promowania w nich własnych produktów. Jeśli nie będzie tego robić zbyt nachalnie, a dostęp do nowej usługi będzie możliwy
także z urządzeń innych firm (na co wskazuje
rosnąca ostatnio liczba telewizorów współpracujących z iTunes), może ona okazać się
prawdziwym marketingowym koniem trojańskim… i to takim, na którego Apple nie będzie musiało wydawać żadnych dodatkowych
pieniędzy. Coś mi mówi, że Holtzman byłby
dumny z tego pomysłu.
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Cupertino, we have a problem
Jacek Swoboda



Sprzętu i oprogramowania z logo nadgryzionego jabłka używam już od przeszło dekady. Pamiętam premierę pierwszego, rewolucyjnego iPhone’a,
ale również spektakularną klapę serwisu społecznościowego iTunes Ping.
Mimo wszystko różne inne wzloty i upadki, jakie przyszło mi obserwować,
stale bilansowały się na ogólne zadowolenie z produktów Apple. Niestety powoli zaczyna brakować „chemii”. Co więcej, coraz częściej słyszę opinię od innych użytkowników, że mają podobne odczucia. Ewidentnie coś
jest na rzeczy i chyba czas wydać komunikat w stronę głównej siedziby Apple
w Cupertino: my - użytkownicy mamy z tym problem!
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Apple zdaje się mieć teorię,
w której po 64 GB następuje
w kolejności 256 GB. Skąd taki
przeskok w konfiguratorach
iPhone’ów przy ilości
wbudowanej pamięci?
„Jacek, napisałbyś w końcu coś o tym, co nas
irytuje w Apple, a nie tylko same pochwały?!”
– to zdanie w ostatnim czasie słyszałem praktycznie codziennie od moich znajomych oraz
kolegów z pracy. Oczywiście nikt z nich nie mówił tutaj o bezmyślnym hejtowaniu, wszakże
większość z nich posiada cały arsenał sprzętu
Apple i raczej nie planują oni z dnia na dzień
przechodzić do konkurencji. Po prostu, podobnie jak ja, polityka firmy pod wodzą Tima
Cooka zaczyna im się głównie kojarzyć z wykresami giełdowymi, a nie produktami, które zmieniają świat. Czas podnieść rzuconą rękawicę i zmierzyć się z podsumowaniem tego,
z czym mamy problem w codziennym użytkowaniu sprzętu i oprogramowania Apple.

Zaginione GB
w iPhone’ach
Pół żartem, pół serio, ale jak poprosisz programistę o wymienienie kolejnych okrągłych
liczb, usłyszysz np. 16, 32, 64, 128, 256 itd. Taki
ciąg jest efektem wyników dla kolejnych potęg
dwójki, które w informatyce są powszechnie
stosowane np. do określania pojemności dysków. Niestety Apple zdaje się mieć odmienną
teorię, w której po 64 GB następuje w kolejności 256 GB. Skąd taki przeskok w konfiguratorach iPhone’ów przy ilości wbudowanej pamięci? Jest to bardzo sprytny zabieg ze strony
Apple, bo sprawia, że osoby, które nie zmieszczą się w minimalnej dostępnej pojemności,
muszą kupić drugi w kolejności model, który
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to będzie już droższy np. o 750 zł (iPhone XS).
Nie przyjmuję tutaj argumentów obrońców
tej polityki, którzy twierdzą, że równie dobrze
to hipotetyczny model 128 GB mógłby kosztować tyle, co aktualnie 256 GB, i to Apple
w swej dobroci daje nam „więcej za mniej”.
Dla mnie to zwyczajnie zagrywka, która sprawia, że dopłacamy 750 zł, zamiast np. tylko
400 zł do wersji 128 GB, która i tak mogłaby
być dla niektórych wystarczająca, bo byłaby
dwukrotnie pojemniejsza od bazowego modelu.

Dyski ze złota
Czy nie wydaje Wam się, że firma, która tak
ochoczo brnie w nowe technologie, usuwając
np. gniazda jack czy zmieniając wszystkie porty w swoich notebookach na USB-C, powinna
również zadbać, aby pojemność ich podstawowych MacBoków Pro (P R O, nie light, easy,
starter, basic itp.) nie powodowała zażenowania? 128 GB to pojemność, która w dzisiejszych czasach brzmi dobrze w wypadku
karty microSD do aparatu, a nie komputera
dla profesjonalistów. Tak, wiem, dyski Apple
są o wiele szybsze niż wspomniana pamięć przenośna, ale ich cena jest całkowicie oderwana od realiów rynkowych. Dopłata
do 256 GB w wypadku podstawowego 13” modelu wynosi 1000 zł! Warto tutaj podkreślić
słowo „dopłata”, bo przecież już w bazowej
cenie zawartych jest tych wyjściowych 128 GB.
Wystarczy zajrzeć do oferty dysków konkurencji, żeby przekonać się, że w tej cenie możemy
dostać nawet 1 TB przestrzeni namagistrali
PCI Express z prędkościami nie odbiegającymi
od tych fabrycznych. Za taki sam 1 TB w Apple
musimy dopłacić 4000 złotych… Sprawdziłem
dla przykładu, model Samsung 2 TB 970 EVO
M.2 2280 NVMe możemy kupić już za niecałe 2200 złotych. Dwa razy większa pojemność,
a za pozostałą kwotę można dokupić jeszcze
dodatkowe zewnętrzne dyski lub kieszeniowy
serwer NAS.
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Przejściówki
Znacie to uczucie, kiedy jesteście w serwerowni wypełnionej po brzegi przemysłowym sprzętem sieciowym, chcecie wpiąć się
patchcordem do routera, a tu psikus, przejściówka z „super popularnego standardu
USB-C” została w biurze, torbie lub samochodzie? Może będziecie mieli szczęście i kolega obok pożyczy Wam ThinkPad X1 Carbon
lub innego Dell Latitude, które pomimo zachowania zbliżonej grubości nie zostały pozbawione portu Ethernet. Wytłumaczycie mu
wtedy, że przecież teraz to wszystko łączy się
bezprzewodowo lub ewentualnie przez jedynie słuszne USB-C i nie macie pojęcia, dlaczego ten konkretny router, będący zapewne
reliktem przeszłości, a nie topowym modelem CISCO, obsługuje całą firmę… Tak, wiem,
może historyjka jest lekko przekoloryzowana, ale niestety tak obecnie wyglądają realia
administratorów IT pracujących na Macach.
Przed każdą delegacją musisz sprawdzić,
czy nie zapomniałeś przejściówek. Oczywiście
jeden sprytny HUB na USB-C i załatwiacie
problem wszystkich „starych” złączy, kłopot
w tym, że to dodatkowe gramy do noszenia.
I co z tego, że nowe Maki są coraz lżejsze
i cieńsze, skoro torba z niezbędnymi akcesoriami i tak zwiększy gabaryty całości? Czy tego
chcemy, czy nie, HDMI, USB-A, czy wspomniany Ethernet długo jeszcze będą występować
w przestrzeniach korporacyjnych i koszmar
przejściówek nie ustąpi tak szybko.

HomeKit
Sposób Apple na inteligentny dom? Platforma HomeKit, która jest idealnym przykładem
na niewykorzystanie potencjału, jaki w niej
drzemie. Co do zasady wszystko jest tutaj
proste: dodajemy kolejne urządzenia, które wspierają to rozwiązanie, i przekształcamy
„zwykły” dom w zautomatyzowany. Nie musimy do tego zmieniać instalacji elektrycznej
czy przeprowadzać gruntownych remontów.
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W większości przypadków wystarczy kupić
zgodne urządzenie, wpiąć i zautoryzować
w naszej domowej sieci, to tyle. Bardzo szybko możemy w ten sposób doposażyć nasze
lokum w kompleksowe monitorowanie temperatury, sterowanie oświetleniem czy dodatkowe czujniki zabezpieczające domowników.
Jest niestety pewien problem, który sprawia,
że HomeKit przestaje być tak kolorowy. Mowa
o natywnej aplikacji do sterowania, która jest
tragiczna. Już mając kilkanaście podpiętych
urządzeń, musimy się nie lada skupić, aby znaleźć to konkretne. Temperatura prezentowana jest malutkim fontem na tle kółek, wilgotność dla odmiany poniżej etykiety opisującej
czujnik, a to tylko ułamek niekonsekwencji,
jaki tam znajdziemy. Osoby o słabszym wzroku muszą się mocno skupić, aby odczytać interesujące wartości. Co więcej, nie wiedzieć
czemu Apple nie wykorzystało swojej chmury
do prezentacji interfejsu domu w wersji webowej dostępnej z dowolnego systemu operacyjnego oraz nie dodało opcji zapisywania
historii pomiarów. Tak, nie możecie bezpośrednio sprawdzić, jaka była temperatura
np. 3 dni temu. Zero wykresów, statystyk itp.
Dlaczego takie wyniki nie mogą być przechowywane w iCloud? Przecież użytkownicy pewnie dopłacaliby za dodatkowe miejsce, aby
zmieścić większą historię pomiarów.

W Siri drzemie olbrzymi
potencjał, niestety lata lecą,
a cyfrowy asystent ciągle
wydaje się być bardziej
konwerterem ludzkiej mowy
do zapytań komputerowych
niż prawdziwym codziennym
kompanem załatwiającym
nasze sprawy
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Kolejna sprawa to brak rozwiązania pozwalającego tymczasowo nadać dostęp do konkretnych czujników dla naszych gości, którzy o zgrozo niekoniecznie muszą korzystać
z urządzeń Apple. W takiej sytuacji bez fizycznych przełączników nie będą w stanie nawet
zgasić sobie światła w sypialni. To naprawdę
nie jest rocket science i pewnie bez większych problemów programiści Apple mogliby dodać odpowiednią funkcję udostępniania pomieszczeń z naszego domu w HomeKit
oraz aplikację do kontroli na Androida. Niestety na to pewnie przyjdzie nam jeszcze
poczekać. Obecnie najlepiej wyposażyć się
w zestaw aplikacji producentów sprzętu
wspierającego HomeKit, z którego korzystamy, gdyż w większości przypadków mają one
dostęp do wszystkich czujników oraz wprowadzają dodatkowe funkcje, których próżno
szukać w natywnej aplikacji.

Siri
Cytując z Wikipedii: „Siri zadebiutowała wraz
z systemem operacyjnym iOS 5 oraz smartfonem iPhone 4s 4 października 2011 roku
podczas konferencji Let's Talk iPhone”. Mamy
już 2019 rok oraz całą gamę różnych asystentów głosowych dostępnych na rynku, jednak
niestety dalej nie mamy polskiej Siri, chociaż
patrząc na możliwości, zdecydowanie bardziej cieszy asystent głosowy Google mówiący naszym ojczystym językiem. Siri nadal nie
potrafi rozmawiać kontekstowo i prowadzić
bardziej naturalnych dialogów. Nie mam pojęcia, dlaczego ten produkt jest przez Apple
traktowany po macoszemu. W Siri drzemie
olbrzymi potencjał, niestety lata lecą, a cyfrowy asystent ciągle wydaje się być bardziej konwerterem ludzkiej mowy do zapytań
komputerowych niż prawdziwym codziennym
kompanem załatwiającym nasze sprawy i pomagającym w ich lepszej organizacji.
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Taśma łącząca ekran z płytą
główną jest wyjątkowo
kiepskiej jakości, w wyniku
czego potrafi się przetrzeć
i pęknąć. Niestety w takiej
sytuacji nie wystarczy
wymiana jedynie tego
wadliwego elementu,
kosztującego, jak wylicza
serwis iFixit, 6 dolarów
Frustrujące szczegóły
Jaką główną funkcję powinien pełnić smartfon? Czy tylko odbierania połączeń? Szczególnie, gdy płacimy za niego przeszło 5 tysięcy
złotych, ta wydawałoby się podstawowa czynność nie powinna stanowić problemu. Każdego dnia obserwuję, jak koledzy (użytkownicy
iPhone’ów X i XS) nie są w stanie odebrać połączenia, ponieważ ich ekran wydaje się być
zamrożony i nie ma jak przesunąć wskaźnika
rozmowy. Czasami pomagają różne kombinacje w stylu skorzystanie z przycisków głośniej/
ciszej, a dopiero później kliknięcie w ekran,
czasami nie pomaga nic i pozostaje oddzwonienie. Gdyby to były sporadyczne przypadki,
powiedziałbym, że może się zdarzyć, ale ta sytuacja powtarza się pomimo aktualizacji systemu iOS, wykonywania profilaktycznych resetów itp. Zmienia się jedynie częstotliwość,
ale uwierzcie, że nie jest to komfortowa sytuacja i doprowadza ich do szewskiej pasji.

Foto: Apple.com

Nowe MacBooki Pro i ich nowe motylkowe klawiatury. Pewnie już wiecie do czego
zmierzam? Tak, do rywalizacji: „który klawisz
dzisiaj przestanie działać” i „kiedy oddajesz notebooka do serwisu”? Wiem, że różne
konstrukcyjne wpadki się zdarzają, ale wi-
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zerunkowo jest to strzał w stopę. Naprawdę
oddawanie MacBooka za kilkanaście tysięcy
złotych do serwisu np. z powodu niedziałającej spacji to jest ponury żart. Z całą pewnością nie jest to krążący mit, bo przytrafia się
praktycznie wszystkim właścicielom nowych
MacBooków, których znam - u jednych pomoże sprężone powietrze, a u innych jedynie
wizyta w serwisie.
Flexgate, czyli kolejna afera czyhająca na użytkowników nowych MacBooków Pro. Taśma
łącząca ekran z płytą główną jest wyjątkowo
kiepskiej jakości, w wyniku czego potrafi się
przetrzeć i pęknąć. Niestety w takiej sytuacji
nie wystarczy wymiana jedynie tego wadliwego elementu, kosztującego, jak wylicza serwis
iFixit, 6 dolarów, trzeba wymienić całe skrzydło z matrycą, co jest 100 razy droższe...
Nie wypada pominąć jeszcze wyginających się
iPadów lub, o zgrozo, tych wygiętych już fabrycznie, w takim stanie wyjmowanych z pudełka! Przecież to jakiś obłęd, który nie powinien mieć miejsca! Bo jeżeli ceny są segmentu
premium, jakość wykonania również powinna
trzymać ten poziom.

Innowacje
Ten punkt chciałbym rozpocząć od słów
Steve’a Jobsa wypowiedzianych podczas prezentacji pierwszego iPhone’a:

„(…) today, we’re introducing three revolutionary products of this class. The
first one is a widescreen iPod with touch
controls. The second is a revolutionary
mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device.
So… three things. A widescreen iPod
with touch controls. A revolutionary
mobile phone. And a breakthrough internet communications device.
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An iPod. A phone. And an internet communicator.
An iPod! A phone… Are you getting it?
These are not three separate devices.
This is one device.
And we are calling it iPhone. Today
Apple is going to reinvent the phone”.
Kto nie widział tej pamiętnej prezentacji,
powinien czym prędzej nadrobić zaległości
na YouTube. Będę stale upierał się przy teorii,
że od tamtego wydarzenia Apple nie zaprezentowało niczego równie spektakularnego.
Czegoś, co całkowicie zmieniło technologiczny świat. Moim zdaniem wciąż obserwujemy
jedynie ewolucje, a nie prawdziwą rewolucję. Co roku z mniejszym zaangażowaniem
wyczekuję nowszych modeli iPhone’ów, które tak naprawdę są cały czas połączeniem
trzech urządzeń w jednym, jak reklamował je
Steve Jobs. Zdaję sobie sprawę, że przy obecnych technologiach ciężko jest o kolejny
tak spektakularny produkt. Z drugiej strony
to konkurencja zaczyna szokować ciekawymi
rozwiązaniami, które odmieniają codzienne
życie. Jako przykład posłużyłbym się marką
tak chętnie kupowaną przez Polaków - Xiaomi
i ich hulajnogą MiJia 365. Do czasu, kiedy
pierwszy raz się na niej przejechałem, nawet
nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo
taki produkt może ułatwić miejską komunikację. Nagle w wielu sytuacjach przestałem
korzystać z samochodu, a zwiedzanie miast
zyskało nowy wymiar z poziomu elektrycznego kompana wycieczek. To tylko obrazuje,
że tak naprawdę w praktyce największymi innowacjami są produkty, o których wcześniej
nawet nie pomyślelibyśmy, że nie będziemy
mogli bez nich żyć. Jako analogię do obecnego stanu Apple podałbym Microsoft z czasów przed obecnym CEO - Satya Nadella.
Wielka korporacja z olbrzymim kapitałem,
ale bez większego pomysłu na nowatorskie
produkty bazująca głównie na wcześniejszych
opracowanych technologiach. Kolokwialnie
mówiąc, nudna firma kierująca się excelo-
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wymi zestawieniami, a nie kreatywnością.
Teraz linia Surface, która zdobywa coraz więcej użytkowników migrujących z komputerów
Apple, wydaje się potwierdzać, że to ciekawe
produkty windują firmę na szczyty, a nie giełdowa optymalizacja, o którą tak bardzo wydaje się zabiegać Tim Cook.
Czy Apple potrzebuje nowego CEO, aby nabrać wiatru w żagle kreatywności i innowacji?
Czy żenujące afery dotyczące nowych produktów przestaną mieć miejsce? Czy wspomniane tutaj problemy i niedogodności zostaną
zredukowane bądź, co lepsze, całkowicie wyeliminowane? Na odpowiedzi przyjdzie nam
jeszcze trochę poczekać. Jedno jest pewne,
Apple ma wyjątkowo lojalnych klientów, którzy są w stanie wybaczyć wiele swojej ulubionej firmie, niestety wszystko ma swoje granice. Naprawdę chciałbym powrócić do czasów,
kiedy mogłem powiedzieć, że faktycznie wydałem na komputer/telefon więcej pieniędzy,
ale posłuży mi on długie lata, dając multum
satysfakcji z jego użytkowania. Teraz to częściej kupowanie wyłącznie sercem niż rozumem, bo konkurencja nie śpi i jedyne czego
jej tak naprawdę brakuje, to ekosystem, który będzie tak kompleksowy jak ten z Apple.
Miejmy nadzieję, że Apple nie zawiedzie
i tytułowe „Cupertino, we have a problem”
nie będą ostatnimi słowami wypowiedzianymi ze sprzętem Apple na biurku i w kieszeni…
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To musi być rok iOS
Adam Liszewski



A będąc bardziej precyzyjnym, dodam, że to musi być rok zmian w iOS. Twórcy systemu ewidentnie spoczęli na laurach. Słodkich i bezkrytycznych opinii
o mobilnym systemie Apple wprawdzie nie ubywa, ale w mobilnym maratonie Android ewidentnie nabiera sił, pozbywając się łatki brzydkiego, niebezpiecznego i niestabilnego systemu. Czas na wielki ruch, czas na iOS!
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Oczywiście nie uważam, że zmieniło się mało,
ale popatrzmy na iOS 7 i ówczesne najnowsze wydanie Androida, 4.4 KitKat - systemy
dzieliła przepaść. Przede wszystkim wizualna,
co zresztą producenci tacy jak Sony, Samsung
czy HTC starali się łatać własnymi nakładkami
i launcherami. Technologia także zdawała się
sprzyjać iOS. Apple miało już wtedy własnego
asystenta - Siri, wygodniejszy i praktyczniejszy
system multitaskingu oparty na przesuwanych horyzontalnie pełnych oknach aplikacji.
Było też iOS in the Car z Siri, wiadomościami, muzyką itd. Niektórych funkcji konkurencja nigdy nie dogoniła, na przykład Find
my iPhone z możliwością zdalnego zablokowania urządzenia, a co ważniejsze, bez możliwości wyzerowania telefonu i odsprzedaży
na rynku wtórnym. Co najwyżej na części.

Z możliwości wyboru Android
uczynił swój atut. Chcesz
sterować systemem gestami?
Możesz, ale nie musisz. Jeśli
Ci się to nie podoba, wyłącz
funkcję w ustawieniach.
Brzydkie jest to wcięcie
w ekranie? Nie ma problemu,
wygaszę piksele w obszarze
górnej belki.

Rynek androidów zrobił od tego czasu
ogromne postępy, a Apple, choć jest na prowadzeniu, to z wyraźnym spadkiem formy.
Android wprawdzie wciąż boryka się z fragmentacją rynku, żenująco nieefektywnym
programem aktualizacji i odstającym od iOS
poziomem bezpieczeństwa. Mimo tych wszyst-
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kich problemów, telefony z Androidem są dziś
wielokrotnie bardziej innowacyjne, posiadają lepsze multimedia, budują coraz bardziej
zaawansowane ekosystemy, na modłę tego,
który stosuje Apple. Poprawiły się nawet wygląd i funkcjonalność samego czystego systemu, czego skutkiem jest rosnące zainteresowanie Pixelami, OnePlusami czy Motorolami,
które bazują na czystym lub prawie czystym
Androidzie. Coraz więcej sympatii budzi program Android One, który gwarantuje szybkie
aktualizacje i bezpieczeństwo - największy
problem, jaki dziś doskwiera telefonom z zielonym robotem na pokładzie.
A na złość iPhone’om i iPadom trochę też
Androidy mają całkiem sporo zalet. Chociażby otwarty system z pełnym menedżerem plików. Jest także cała paleta możliwości
personalizacji telefonu: od zmian motywów,
kolorystyki systemu, aż po zmianę launchera, ekranu blokady i de facto przebudowy całego interfejsu. Z możliwości wyboru
Android uczynił swój atut, a producenci tacy
jak Xiaomi czy OnePlus jeszcze go uwydatnili. Chcesz sterować systemem gestami? Możesz, ale nie musisz. Jeśli Ci się to nie podoba,
wyłącz funkcję w ustawieniach. Brzydkie jest
to wcięcie w ekranie? Nie ma problemu, wygaszę piksele w obszarze górnej belki. Podobnie
jest z wymianą stockowych aplikacji na inne,
z domyślnymi ikonami, czcionkami, kolorystyką menu, opcjami na ekranie blokady itd.
Czy iOS powinien z tego wszystkiego czerpać
garściami? Oczywiście, że nie. Otwarty system
motywów i wymiany fontów pozwoli małym
twórcom wrzucać swoje darmowe lub płatne
„koszmarki”, które mogłyby jedynie zmasakrować estetykę interfejsu. To oczywiście tylko
przykład, ale myślę, że znaczący. Dochodzimy
tu do wniosku, że jeśli o czymś ma decydować
konsument albo twórca, to lepiej żeby decydował twórca. iOS zawsze tak działał, Apple
zazwyczaj tak działało, a konsumenci zazwyczaj godzili się z tymi ograniczeniami, skupiając swoją uwagę na rzekomym emejzingu.
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...po aktualizacji iOS do wersji
13 na moich urządzeniach
powinna się pojawić ikonka
z podpisem Finder. To przede
wszystkim byłby miły gest
skierowany doposiadaczy
Maców, ale także
okazja do racjonalnego
przeprojektowania
menedżera dla iOS.
Od zawsze też bolączką iPhone’ów i iPadów,
a nawet wcześniej, bo też iPodów, był system synchronizacji plików. Magiczna, automatyczna synchronizacja zaraz po podpięciu do komputera była niczym stażysta zaraz
po studiach - w teorii zawsze świetna. Podpinamy urządzenie, włączamy iTunes i wszystkie
nasze pliki z programu znajdują się w naszym
mobilnym urządzeniu. Problem pojawiał się,
kiedy nie chcieliśmy synchronizować wszystkiego albo kiedy chcieliśmy zachować część
elementów i tylko dorzucić nowości pobrane w iTunes. Doskonale pamiętam swojego
pierwszego iPoda Nano, który czasem posiadał całą moją bibliotekę, czasem nie miał nic,
bo go niechcący zsynchronizowałem z komputerem, którego na co dzień nie używałem,
a czasem posiadał rzeczywiście dokładnie
to, czego chciałem. Zaborczość Apple w tej
kwestii wręcz podziwiam, ponieważ plików
już dawno nie synchronizujemy przez fizyczne podpinanie urządzenia, a różnego rodzaju chmury. Także tę oferowaną przez Apple.
Mimo to czasem warto coś zgrać z pendrive’a
czy kartę pamięci. Nowy iPad Pro jest urządzeniem, które zrobiło krok w tym kierunku.
Przy pomocy hubów i przejściówek możemy
zgrać zdjęcia na pamięć urządzenia. Jak zatem zachować bezpieczeństwo urządzenia,
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a jednocześnie umożliwić pracę pełnemu
systemowi plików?
Dla mnie nie ma wątpliwości, że po aktualizacji iOS do wersji 13 na moich urządzeniach
powinna się pojawić ikonka z podpisem
Finder. To przede wszystkim byłby miły gest
skierowany do posiadaczy Maców, ale także
okazja do racjonalnego przeprojektowania
menedżera dla iOS. Ten wciąż powinien być
zamknięty. Mam na myśli działanie eksploratora jako oddzielnej aplikacji, bez dostępu do plików systemowych, bez możliwości
instalowania oprogramowania. Powinien on
bez problemu rozpoznawać podstawowe rozszerzenia i uruchamiać pliki w wybranych
przez nas aplikacjach. Dla wygodnego korzystania z takiego systemu czas przebudować
eksplorator, nieco na modłę przeglądarki internetowej, która opiera się na nieskończonej liczbie otwartych kart, zapamiętując ich
dokładne adresy. Podobnie Finder dla iOS
powinien bazować na otwieranych kartach,
umożliwiających zachowanie szybkiego dostępu do różnych folderów jednocześnie.
System kart w mobilnym Finderze pozwoliłby także na otwieranie w nich podpiętych
dysków zewnętrznych i pendrive’ów. Działałoby tagowanie, funkcja drag and drop, kosz
z 30-dniowym dostępem do usuniętych plików, a Handoff pozwalałby wyświetlić folder
na naszym komputerze, podobnie jak dzieje
się to teraz z kartami w Safari czy mailami
w domyślnym kliencie Apple. Marzy mi się też
możliwość rozpakowywanie plików o rozszerzeniu .zip.
Aby takie usprawnienie miało sens, potrzebny jest nieco bardziej zaawansowany interfejs, który wspiera już nie tylko split view
w przypadku iPada, ale także pozwala pracować w systemie okienek, tak samo jak macOS.
No może prawie tak samo. Rozwiązanie przyszło moim zdaniem samo i pod nos podsunęła je Apple konkurencja. Dex od Samsunga,
choć przy użyciu myszki, klawiatury i monito-
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ra działa nieco topornie, to już w tabletowej
wersji pokazanej wraz z ostatnią aktualizacją
hardware’u Samsunga moim zdaniem spisuje się świetnie. Podobnie jak w przypadku iOS
na iPadzie, tak Android i Samsungowy Dex
bazują na mobilnym systemie operacyjnym,
którego usprawnienia pozwalają na dostosowanie rozmiaru okien, ich kolejności i liczby,
jaka jest jednocześnie wyświetlana. Do kompletu przydałyby się przestrzenie robocze,
znamy już je z macOS i mamy właściwie gotowy pomysł na iPada podpiętego do klawiatury. Ileż bliżej byłoby iPadowi do rywalizowania z MacBookami, gdyby taki scenariusz stał
się realny. Dla sceptyków zaznaczę, że system
powinen tak jak w przypadku Dexa w Samsungach mieć możliwość wyłączenia i działania w takiej samej formie, jak działa dziś.
Ta jest wygodna, gdy obsługujemy tablet
bez dodatkowych akcesoriów.

Widzi mi się skandynawska
biel i jednolitość, jednak
szlachetnie otulona cieniami.
Wszystkich wzrokowców
odsyłam do grafiki
zapowiadającej WWDC 2018.
Biel jednak nie wszystkim
leży, zwłaszcza posiadaczom
OLEDowych ekranów,
które wyraźnie oszczędzają
swoją baterię, gdy cały
interfejs opiera się na czerni.
Podążając dalej za zmianami w interfejsie, te oczywiście powinny zawitać także na iPhonie. Możliwość dzielenia ekranu
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jest dziś jedną z najbardziej wytęsknionych
funkcji Androida, której bardzo brakuje mi
w moim obecnym urządzeniu. Pociesza trochę wygodniejszy multitasking, wprowadzony wraz z iPhone’em X i jego gestami,
ale wciąż możliwość dzielenia ekranu między
YouTubem a mailem, Facebookiem czy czymkolwiek innym jest niezastąpiona.
Zmian potrzebuje także sama warstwa graficzna, która wyraźnie się już zużyła. Co powinno być wzorem? Paradoksalnie powinny to być właśnie starsze wersje systemu,
te sprzed rewolucji, jaką wniosła siódemka.
Nie mam na myśli jednak wykończenia teksturami drewna, papieru i szkła. Widzi mi
się skandynawska biel i jednolitość, jednak
szlachetnie otulona cieniami. Wszystkich
wzrokowców odsyłam do grafiki zapowiadającej WWDC 2018. Biel jednak nie wszystkim leży, zwłaszcza posiadaczom OLEDowych
ekranów, które wyraźnie oszczędzają swoją
baterię, gdy cały interfejs opiera się na czerni. Ciemny tryb oczywiście powinien zagościć
w iOS, starszy brat - macOS już sobie z nim
radzi. Czas na uzupełnienie braków.
Brakuje też ergonomii. Kiedy projektowano iOS, a właściwie iPhone OS, pracował on
na ekranach 3,5-calowych. Dziś największy
iPhone ma 6,5 cala, a ekrany największych
iPadów mają prawie 13. To diametralna różnica, którą czuć. Problem znów znalazł i jednocześnie rozwiązał Samsung, prezentując
OneUI - nakładkę na Androida przenoszącą
najważniejsze przyciski i elementy, które najczęściej klikamy, na niższą połowę ekranu,
czyli tam, gdzie wygodnie sięgamy palcem,
trzymając jedną ręką telefon. Podobnej zmiany potrzebuje iOS na iPhone’y, który na samej
górze często prezentuje nam wyszukiwarkę
Spotlight, daje dostęp do ekranu powiadomień, centrum sterowania i przycisków funkcyjnych w aplikacjach systemowych. To musi
się zmienić, bo balansowanie szklanym, prawie 7-calowym urządzeniem za ponad tysiąc
dolarów może skończyć się niemiło. I często
z tego powodu tak się właśnie kończy.
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...pierwszym krokiem
powinna być prezentacja
profesjonalnych programów
Apple na iPada Pro. Mam
na myśli Logic Pro X,
Final Cuta i chociażby
Motion. Pełne edycje
na iPada z możliwością
synchronizacji projektów
w iCloud i kontynuowania
ich na komputerach Mac
pozwoliłyby pracować
profesjonalistom wszędzie
tam, gdzie komputer
się nie zmieści.
Solidna aktualizacja hardware’u powinna iść
ręka w rękę z aktualizacją oprogramowania.
iOS dla iPadów potrzebuje profesjonalizacji.
Ta myśl już w Apple zakiełkowała. Wraz z debiutem nowego iPada Pro zaprezentowano
pełną wersję programu Adobe Photoshop,
która może być kluczem do ciepłego przyjęcia
nowych iPadów przez profesjonalistów. Apple
Pencil i mobilność iPada dają dużo. USB-C
daje praktycznie nieograniczone możliwości
rozbudowy o stare porty - USB-A, Ethernet,
HDMI, VGA, czytniki kart, dyski zewnętrzne,
dodatkowe monitory itd. Przykład idzie z góry,
i o ile cieszę się ze współpracy Apple z Adobe
na tej płaszczyźnie, uważam, że pierwszym
krokiem powinna być prezentacja profesjonalnych programów Apple na iPada Pro. Mam
na myśli Logic Pro X, Final Cuta i chociażby
Motion. Pełne edycje na iPada z możliwością
synchronizacji projektów w iCloud i kontynuowania ich na komputerach Mac pozwoliłyby pracować profesjonalistom wszędzie
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tam, gdzie komputer się nie zmieści. Oczywiście renderowanie wideo w 4K wymagałoby
większych pojemności, ale te z chęcią zapewnią zewnętrzne dyski. Skoro nowy iPad Pro
jest wydajniejszy od 92% przenośnych komputerów PC, udowodnij mi to Apple!
Pamiętajmy, że rewolucję w iOS Apple wywołało samo. Choć rynek wymusił na Apple
przygotowanie hybrydy komputera i tabletu
podobnej do Surface’a od Microsoftu, to jednak samo Apple postanowiło wykorzystać
do tego zużytego już lekko iPada. To Apple
zrzuciło na jego barki łatkę „następcy komputera” i to Apple wywołało potrzebę profesjonalizacji akcesoriów i programów dostępnych w AppStore. Czas tę rewolucję domknąć,
uwalniając potencjał świetnego urządzenia,
jakim jest nowy iPad Pro, i uwalniając potencjał świetnego systemu, jakim jest iOS. Rynek brutalnie goni Apple, gryząc w najczulsze
miejsca. Stagnacja i zachowawcze myślenie
pozwoliły utrzymać klientów, którzy bronili
spuścizny Jobsa do co zdania. Timie Cooku!
Czas na Twój ruch!



Mophie Juice Pack
Obudowa z baterią

SPRAWDŹ W NASZYM SKLEPIE
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Apple notuje jeden słabszy kwartał
Czy to początek problemów spółki?


Michał Masłowski

To stało się po raz pierwszy od wielu lat. Prawdę powiedziawszy, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz Apple musiało ostrzec inwestorów przed słabszymi niż zapowiadane wynikami finansowymi. Z pewnością nie było takiej
sytuacji przez ostatnie 10 lat.
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Apple zapowiadało na zakończenie poprzedniego kwartału, że w pierwszym kwartale obrotowym 2019 roku (ostatni kwartał kalendarzowy 2018 roku) będzie miało przychody
między 89 a 93 mld USD. Była to oficjalna
prognoza Apple. Rok wcześniej w analogicznym okresie Apple miało 88 mld USD przychodu. Tymczasem zaraportowano „zaledwie”
84,3 mld USD.

Cały czas żyjemy w erze
mocnego dolara. Powoduje
to, że jeżeli Apple
gdziekolwiek poza Stanami
Zjednoczonymi chce osiągać
określone przychody
liczone w dolarach za jedno
sprzedane urządzenie,
to musi podwyższać ceny
w lokalnych walutach.
Doświadczamy tego choćby
w Polsce...

Różnica niby nie jest duża, ale dla inwestorów
przyzwyczajonych do tego, że Apple, jak już,
to przekraczało oficjalne prognozy, oczekiwania analityków oraz zeszłoroczne wyniki,
z pewnością był to szok. Była już co prawda
w całkiem niedawnej historii taka sytuacja,
że Apple miało niższe przychody i niższy
zysk niż rok wcześniej. Było to w 2016 roku,
gdy po premierze iPhone’a 6s, model ten
sprzedał się zauważalnie gorzej niż iPhone 6.
Jednakże wówczas Apple zapowiadało tę sytuację, uprzedzało zdecydowanie wcześniej
inwestorów i w żadnym wypadku nie „roz-
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jeżdżało” się z własnymi prognozami. Z taką
sytuacją, gdy Zarząd Apple ewidentnie „przestrzelił” i zapowiedział większe przychody
niż faktycznie osiągnięte, mamy do czynienia
po raz pierwszy.

Światowa gospodarka
hamuje
Przyjrzyjmy się argumentacji Tima Cooka, którą ten podał w liście opublikowanym na stronie Apple. Tim Cook uzasadnia słabsze wyniki
Apple na kilka sposobów:
- Spowolnienie gospodarcze w Chinach.
- Wolniejszy niż przewidywano cykl wymiany
iPhone’ów
Ten pierwszy argument jest oczywisty. Rynek
chiński jest ogromnym rynkiem zbytu i jakiekolwiek spowolnienie gospodarcze tam powoduje zmniejszony popyt na produkty premium. A takim właśnie jest iPhone, bardzo
wysoko wycenionym produktem najwyższej
klasy. Problem ten zresztą nie dotyczy tylko
Chin. Cały czas żyjemy w erze mocnego dolara. Powoduje to, że jeżeli Apple gdziekolwiek poza Stanami Zjednoczonymi chce osiągać określone przychody liczone w dolarach
za jedno sprzedane urządzenie, to musi podwyższać ceny w lokalnych walutach. Doświadczamy tego choćby w Polsce, obserwując
ceny iPhone’a XS czy też iPada Pro wraz z akcesoriami. A prawa ekonomii są wówczas nieubłagane, wyższa cena oznacza niższy popyt
i ostatecznie niższą sprzedaż.
To wiąże się z drugim argumentem, który Tim
Cook przytoczył, czyli z tym, że użytkownicy
decydują się na zmianę iPhone’ów na nowsze
dużo rzadziej, niż Apple zakładało. Z jednej
strony można wówczas rzec, że Apple robi tak
znakomite urządzenia, że użytkownicy po prostu nie znajdują argumentów za wymianą telefonu na nowy. Tak to prawda, pomaga temu
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choćby znakomity iOS 12, który odmłodził
trochę nasze iPhone’y. Swoje zrobił też program wymiany baterii, którą Apple pozwoliło zrobić użytkownikom w 2018 roku na niezwykle preferencyjnych warunkach (podobno
skorzystało z tego programu około 11 mln
użytkowników). Z drugiej jednak strony, gdyby najnowsze modele były po prostu tańsze,
to wielu z nas z pewnością chętniej by się
przesiadało na nie niż wówczas, gdy te kosztują tyle, co niektóre używane samochody.
Odnośnie jeszcze pierwszego argumentu,
czyli zderzenia z dekoniunkturą w Chinach,
to należy wziąć pod uwagę, że w globalnym
biznesie, jaki z pewnością prowadzi Apple,
nie wszystko już zależy od tej firmy. Menedżerowie Apple mogą być arcymistrzami logistyki (tak zwykło się określać Tima Cooka),
mogą produkować najlepszy sprzęt na świecie itd., a jednak wobec pewnych światowych
trendów będą bezsilni. Im większa firma,
im więcej prowadzi biznesów na całym świecie, tym bardziej jest narażona na fluktuację
światowej koniunktury.

Aktualnie jest na świecie
używanych 900 mln
iPhone’ów. To niezwykle
ważne z punktu widzenia
wysokości przychodów
w innej nodze biznesowej
Apple, czyli w Usługach.
To iPhone jest dla większości
użytkowników „bramą”
do App Store, do iTunes,
do Apple Music i do iCloud.
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Maki, iPady,
Akcesoria i Usługi
ratują wyniki Apple
Złożenie tych wszystkich czynników doprowadziło do następujących wyników kwartalnych.
Apple w ostatnim kwartale osiągnęło następujące przychody:
- iPhone 51,9 mld USD
(rok temu 61,1 mld USD, -15% r/r)
- Mac 7,4 mld USD
(rok temu 6,8 mld USD, +9% r/r)
- iPad 6,7 mld USD
(rok temu 5,7 mld USD, +17% r/r)
- Akcesoria (które teraz przyjęły nazwę: Wearables, Home and Accessories)
7,3 mld USD
(rok temu 5,4 mld USD, +35% r/r)
- Usługi 10,8 mld USD
(rok temu 9,1 mld USD, +18% r/r)

Łączne przychody wyniosły 84,3 mld USD
(rok temu 88,3 mld USD, -5% r/r).
Zysk netto wyniósł 19,9 mld USD
(rok temu 20,1 mld USD, -0,5% r/r).

Co ciekawe, Apple właśnie odnotowało najlepsze w historii przychody ze sprzedaży
Maców, iPadów, Akcesoriów i Usług. Potknęło się wyłącznie na sprzedaży iPhone’a! Jednakże, co powszechnie wiadomo, sukces tej
firmy w ostatnich 10 latach opiera się głównie na sprzedaży iPhone’a. Znakomite wyniki
finansowe na wszystkich pozostałych polach
nie są w stanie przykryć spadku sprzedaży
iPhone’a o zaledwie 15%!
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Rośnie baza użytkowników
Czytając ostatnie wyniki kwartalne, otrzymaliśmy jeszcze jedną ciekawą informację (podaną nam w zamian za brak publikacji dokładnej
liczby sprzedanych urządzeń), a mianowicie
wielkość bazy użytkowników. Aktualnie jest na
świecie używanych 900 mln iPhone’ów. To niezwykle ważne z punktu widzenia wysokości
przychodów w innej nodze biznesowej Apple,
czyli w Usługach. To iPhone jest dla większości
użytkowników „bramą” do App Store, do iTunes, do Apple Music i do iCloud. I tu trochę
należy przyznać rację menedżerom Apple.
O wiele ważniejsze od liczby sprzedanych
urządzeń wpojedynczym kwartale jest właśnie dbanie o liczbę aktywnych użytkowników. Wzrosła ona w ostatnim roku o zaledwie
75 mln (+9% r/r). Oznacza to, że większość kupujących nowe modele to osoby, które „przesiadają” się ze starszych urządzeń. Przyrost
nowych użytkowników nie jest zatem zbyt
wielki. Należy ocenić, że około 1/3 osób, które
kupują iPhone’a, to nowi użytkownicy, reszta
to „przesiadkowicze”.
Dla porównania liczba aktywnych wszystkich urządzeń Apple wynosi 1,4 mld. Wlicza
się w to działające Maki, iPady, Apple TV
(i prawdopodobnie Apple Watche). To porównanie liczb: 900 mln iPhone’ów vs 1,4 mld
wszystkich urządzeń także dobitnie pokazuje,
jak silna jest dominacja tego właśnie produktu – iPhone’a.

Jeden słabszy kwartał
Czy to początek problemów Apple? Żeby
móc ogłosić, że Apple ma naprawdę problemy, to musiałoby zanotować kilka kwartałów
z rzędu, w których spółka poniosłaby… stratę.
Tymczasem zaobserwowaliśmy jeden słabszy
kwartał, w którym Apple ma zaledwie nieco
niższy przychód. Aktualna sytuacja wygląda
tak, że nieco spadły przychody, a zysk netto firmy spadł wręcz mikroskopijnie. Mimo trochę
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dramatycznych niektórych nagłówków prasowych, należy pamiętać, że Apple wciąż zarobiło w ostatnim kwartale blisko 20 mld USD,
o czym większość zdaje się już zapominać.
Oczywiście nie należy lekceważyć żadnych
objawów, nawet lekkiej słabości. Apple zatem
już przykręciło kurek z pieniędzmi i w ostatnim kwartale prowadziło skup akcji własnych
na zdecydowanie mniejszą skalę niż choćby
kwartał temu. Apple w ostatnim kwartale skupiło akcji własnych za 8,2 mld USD. Dla porównania w poprzednim kwartale wartość
buy-backu wyniosła aż 19,4 mld USD.

Kolejny kwartał
też będzie gorszy
Co dalej? Apple ogłosiło prognozę na kolejny kwartał, w której podało, że będzie miało
przychody między 55 a 59 mld USD. Dla porównania rok temu, w analogicznym okresie,
miało 61,1 mld USD. Będzie więc, nawet gdyby
zahaczyło o górne widełki prognozowanych
wartości, słabiej niż w zeszłym roku. Czy to
jest powód do niepokoju? W mojej ocenie,
dopóki zyski netto tej spółki będą liczone
w grubych miliardach dolarów, to takich powodów nie ma. Nic nie może trwać wiecznie,
nawet wzrosty sprzedaży najważniejszego
produktu elektroniki konsumenckiej XXI wieku, jakim niewątpliwie jest iPhone. Każdemu
wzrostowi musi zawsze towarzyszyć lekka korekta. Śpijmy więc, póki co, spokojnie.
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Bitwa o zdrowie,
czyli John Sculley chwali Tima Cooka
i o dziwo może mieć trochę racji
Krzysztof Kurdyła



Jak część czytelników zapewne wie, Tim Cook jest w mojej ocenie duchowym
następcą Johna Sculleya. Z tego też powodu z rozbawieniem zauważyłem
wywiad, w którym emerytowany już szef Apple chwali aktualnego CEO. Zabrałem się więc do oglądania, licząc, że trafi się materiał na jakiś żartobliwy felieton, ale trzeba przyznać, że Sculley postawił tezy, z którymi w dużej
mierze się zgadzam. „Pan od słodzonej wody” pochwalił Tima Cooka za to,
że kładzie bardzo duży nacisk na rozwój funkcji zdrowotnych w produktach
firmy, oraz sugeruje, że niedługo nastąpi na tym polu rewolucja. Pojawianie
się coraz lepszych sensorów oraz dynamiczny rozwój algorytmów analizujących ich odczyty wstrząśnie branżą, a Apple ma w tym odegrać kluczową
rolę.
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Były CEO roztoczył
przed dziennikarzem
CNBC wizję, w której Apple
całkowicie przemodeluje
rynek, wycinając część
dotychczasowych graczy
i dominując całkowicie tę
branżę. Nawiązuje tu wprost
do rewolucji, jaką firma
przeprowadziła na rynku
mobilnym.
W moim tekście o najnowszym Apple Watchu,
zamieszczonym w 3 numerze zeszłorocznego MyApple Magazynu, postawiłem podobną
tezę. Funkcje zdrowotne powodują, że zegarek Apple odskoczył konkurencji na spory
dystans, a zapowiedziany rozwój funkcji diagnostycznych może go jeszcze powiększyć.
Małe urządzenia, potrafiące zasygnalizować
nam problem zdrowotny i wysłać do lekarza,
mogą być kolejnym dużym hitem rynkowym,
a Apple Watch już jest na uprzywilejowanej
sprzedażowo i marketingowo pozycji.
Z drugiej strony, w przeciwieństwie do Sculleya,
wydaje mi się, że rola Apple nie będzie w całej branży medycznej aż tak „rewolucyjna”,
jak sobie on to wyobraża. Były CEO roztoczył
przed dziennikarzem CNBC wizję, w której
Apple całkowicie przemodeluje rynek, wycinając część dotychczasowych graczy i dominując całkowicie tę branżę. Nawiązuje tu
wprost do rewolucji, jaką firma przeprowadziła na rynku mobilnym. I właśnie do „skali” tego proroctwa mam najwięcej zastrzeżeń.
Wzorem Sculleya wcielę się więc w przyjemną
rolę futurologa i poniżej przedstawię własną
wizję, jak ta elektroniczna „bitwa o zdrowie”
może wyglądać.
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O ile wierzę w Apple Watcha jako jednego
z liderów małych urządzeń „alarmujących”,
to nie sądzę, aby Apple weszło na rynek specjalistycznych urządzeń dla szpitali czy domowych do zdalnej diagnostyki. Te pierwsze
wymagają dużych nakładów finansowych
i badawczych, a jednocześnie sprzedają się
w niewielkich ilościach, te drugie to w dużej
mierze drobnica, którą produkują już teraz
dziesiątki firm. Nie wykluczałbym, że Apple
kupi parę startupów typu Beddit, potrzebnych mu dla przejęcia patentów, i utrzyma ich
produkcję, ale nie spodziewałbym się wag, ciśnieniomierzy czy termometru ze znaczkiem
jabłka.
Myślę, że główne uderzenie Apple będzie starało się pójść, zgodnie z nową idée fixe Cooka,
w kierunku zbudowania dużej usługi:
• łączącej po sieci pacjenta z lekarzem,
• integrującej dodatkowe akcesoria medyczne, tak jak robi to HealthKit, ale na znacznie
szerszą skalę,
• automatycznie budującej dokumentację
medyczną w chmurze.
Apple może monetyzować taką usługę
na wiele sposobów: płatne konta klienckie
powiązane z iCloud, konta zawodowe dla lekarzy, korporacyjne dla szpitali, opłaty za znaczek „Zgodne z HealthKit”. Wszystkie te opcje
są znacznie prostsze do ogarnięcia i mają
znacznie atrakcyjniejsze marże niż zabawa
w produkcję dziesiątek różnych urządzeń.
Kolejnym elementem, który Apple może
wprowadzić, są API bazujące na przejętych
patentach, które pozwolą wykorzystać iPhone’a jako sterownik urządzeń medycznych
firm trzecich. Umożliwiłoby to wprowadzenie
tańszych, pozbawionych własnej rozbudowanej elektroniki urządzeń mogących rozruszać
ten rynek, a jednocześnie skierowało do prac
nad aplikacjami sterującymi kolejne rzesze
deweloperów.
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Nie sądzę jednak, że Apple będzie osamotnione w walce o ten nowy segment rynku.
Co więcej, myślę, że konkurentami będą najtrudniejsi zawodnicy, jakich możemy sobie
wyobrazić, czyli Amazon, Google i Microsoft.
Wszystkie te firmy mają potężne zaplecze
chmurowe oraz są znacznie bardziej otwarte ekosystemowo (niestety także pod kątem
sprzedaży naszych danych). Dużą przewagę
dają im dalej niż u Apple posunięte prace
nad sztuczną inteligencją oraz znacznie większa popularność i „kumatość” ich asystentów
głosowych. Oba te czynniki mogą być ważnymi elementami ułatwiającymi wprowadzanie
zdalnych usług medycznych. Apple jest zamknięte, w luksusowym, ale jednak rezerwacie. Choć ostatnie ruchy z oferowaniem
iTunes na smart telewizory wskazują, że Cook
zdał sobie sprawę, iż w usługach musi z niego
wyjść.

Wszędzie spóźniony
Samsung może nadrobić
zaległości dzięki temu,
że jest producentem
specjalistycznego sprzętu
dla szpitali i ma w tej
dziedzinie potężne zaplecze
naukowe...
W dziale wearables dzięki Apple Watchowi
Cook ma dużą przewagę, która może jeszcze się powiększyć, jeśli potwierdzą się plotki o sensorach medycznych w AirPods 2.
Ale już pojawiają się sygnały, że konkurencja
łatwo nie odpuści. Tym razem nie będzie walki
z prymitywnymi urządzeniami, jakie zastał na
rynku iPhone, ale z młodymi wilkami w stylu
Withings czy Fitbit, błyskawicznie kopiującymi
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wszelkie rozwiązania Chińczykami, Samsungiem oraz oczywiście ze wspomnianymi potęgami jak Microsoft, Amazon i Google. Gigant
z Redmont co prawda ubił swoje opaski Band,
ale doświadczenia zdobyte przy ich produkcji (m. in. bardzo dobre, dorównujące Apple
sensory) mogą pozwolić mu na szybki powrót
na ten rynek. Dla przykładu, wstrzymany tuż
przed startem produkcji Band 3 miał mieć
EKG już dwa lata temu. Wszędzie spóźniony
Samsung może nadrobić zaległości dzięki
temu, że jest producentem specjalistycznego
sprzętu dla szpitali i ma w tej dziedzinie potężne zaplecze naukowe, własne szpitale itp.
Amazon i Google co chwile prezentują kolejne urządzenia z różnych dziedzin, nie dbając
o ewentualne straty, w związku z czym ciężko przypuszczać, że nie spróbują także w tej
branży czegoś nam sprzedać. Ostatnie informacje o przeniesieniu 200 pracowników z samochodowego Projektu Tytan do innych działów wskazują, że Apple zdaje sobie sprawę,
iż sukces Apple Watch Series 4 trzeba zdyskontować i maksymalnie dużo zasobów przerzucić na „zdrowotną linię frontu”.
Podsumowując, zgadzam się ze Sculleyem, że Tim Cook wybrał właściwy kierunek
dla rozwoju Apple Watcha i usług medycznych. Zgadzam się, że Apple może być jednym z głównych graczy na rynku „cyfrowej”
medycyny. Nie sądzę, że firma da radę zdominować konkurencję tak jak w czasie smartfonowej rewolucji. Myślę, że aktualnego CEO
albo jego następcę czeka ciężka i fascynująca
walka na tym polu. Mam nadzieję, że jej największym wygranym będą nie Apple czy inne
korporacje, nie producenci sprzętu, ale lekarze i pacjenci. „Cyfrowa rewolucja medyczna”
to chyba jedyna szansa, aby pozbyć się garba
przeróżnych NFZ-tów, MediCare’ów i innych
państwowo-urzędniczych potworków, które
dzięki zbliżeniu pacjenta i lekarza wspieranego techniką i sztuczną inteligencją będą
mogły zostać mocno ograniczone czy wręcz
zlikwidowane.
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O tym, jak wybrałem iPhone'a XR
Grzegorz Świątek



Foto: Apple.com

O zakupie iPhone'a XR zdecydowałem, zanim stał się jednym z bardziej kontrowersyjnych wśród wszystkich modeli smartfonów Apple. Od czasu rozpoczęcia jego sprzedaży wielu analityków opublikowało swoje analizy dotyczące sprzedaży tego urządzenia. Wyniki są różne. Jedni twierdzą, że XR
sprzedaje się dobrze, a inni uznają go za porażkę Apple. Jak jest naprawdę,
nigdy się nie dowiemy, bo firma z Cupertino nie będzie już raportować liczb
dotyczących sprzedanych urządzeń w poszczególnych kwartałach. Ja nie żałuję swojej decyzji, choć przed zakupem byłem świadomy tego, że muszę
zgodzić się na kilka kompromisów.
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Tym, co ostatecznie
skłoniło mnie do jego
zakupu, jest procesor A12,
taki sam, jaki zastosowano
w pozostałych nowych
modelach. Dzięki temu
XR będzie wspierany
tak długo jak XS i XS Max tak sądzę. Później okazało
się, że XR ma trzy, a nie
cztery gigabajty pamięci
RAM, ale mi to wystarcza
i raczej nie wpłynie na okres
wsparcia.
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
W moim przypadku tym drugim był iPhone 6s
- smartfon z 2015 roku, który nadal całkiem
dobrze sobie radzi, ale już trochę brakuje mu
do nowoczesnych modeli. Co więcej, ucieszyłem się, gdy niedługo przed keynote'em pojawiły się pogłoski o tym, że następca X ma być
o 100 dolarów tańszy od swojego pierwowzoru, bo w porównaniu z konkurencją Apple
winduje ceny swoich smartfonów. Byłem prawie pewny, że kupię XS-a (wtedy nie była jeszcze znana oficjalna nazwa). Niestety, podczas
keynote'u okazało się, że doniesienia nie były
trafne i ceny nie obniżono. Nieco się zawiodłem, ale zacząłem zastanawiać się nad XR-em. Szybko przeanalizowałem za i przeciw
i pomyślałem, że XR jest całkiem dobrym
wyborem. Tym, co ostatecznie skłoniło mnie
do jego zakupu, jest procesor A12, taki sam,
jaki zastosowano w pozostałych nowych modelach. Dzięki temu XR będzie wspierany
tak długo jak XS i XS Max - tak sądzę. Później
okazało się, że XR ma trzy, a nie cztery giga-
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bajty pamięci RAM, ale mi to wystarcza i raczej nie wpłynie na okres wsparcia.
Następnie skupiłem się na głównych różnicach między XR-em, a XS-ami. Zwróciłem
uwagę na czas pracy na baterii, ekran i aparat. Różnic jest oczywiście więcej, ale te wybrałem jako najbardziej istotne. Pierwsza
cecha przemawiała za XR-em, ale w pozostałych aspektach odstaje on od reszty. Wtedy
wiedziałem to tylko w teorii, ale teraz mogę
napisać kilka zdań na temat każdego z nich.
Nie uniknę porównań z 6s-em, ponieważ
to głównie z tym smartfonem miałem do czynienia przez ostatnie trzy lata i bardzo się
do niego przyzwyczaiłem.
Bateria XR-a pozytywnie mnie zaskoczyła.
Telefon podłączam do ładowarki co drugi
dzień, a dziennie „spędzam” przed ekranem
telefonu około 4 godzin. Wiele osób zwraca uwagę na długi czas ładowania baterii,
ale w dobie baterii litowo-jonowych, którym
nie przeszkadza doładowywanie, nie jest to
dla mnie problemem. Ładuję telefon, kiedy
mam taką możliwość. Rzeczywiście potrzeba
trochę czasu, żeby naładować baterię do pełna, ale nie wiem, ile to trwa, bo zazwyczaj
przerywam ten proces dwa lub trzy razy. Moja
bateria ma nadal 100% pojemności.
Równie ważny co czas pracy na baterii
jest dla mnie ekran. Najtrudniej mi było pogodzić się z faktem, że decydując się na XRa, rezygnuję z wyświetlacza OLED. W celu
porównania obu typów ekranu odwiedziłem
jednego z resellerów. Warunki oświetleniowe, które tam panują, nie pozwalają na wnikliwą obserwację, ale według mnie różnica
jest do zaakceptowania. Pewnie znowu wynika to z moich przyzwyczajeń związanych
z 6s-em. Większą różnicę widziałem między
XR-em, a 6s-em niż między XR-em, a XS-em.
To pewnie dzięki technologii True Tone, której brakuje w iPhonie 6s. Sprawia, że odcień i intensywność obrazu dostosowują się
do światła w otoczeniu, dzięki czemu jest
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on przyjaźniejszy dla oka. Wrażenie zrobiła
na mnie także wielkość ekranu. Pamiętam,
kiedy to przed 2012 rokiem fani Apple przekonywali posiadaczy innych smartfonów,
że jedynym słusznym rozmiarem przekątnej
ekranu jest 3,5 cala, gdy na rynku oferowane
były już 5-calowe ekrany. Był to chyba krzyk
rozpaczy, bo 6,1 cala jest OK, ale według mnie
XS Max wcale nie jest za duży.

...nawet zupełny laik zrobi
niezłe zdjęcia. Uświadomiłem
to sobie, gdy zobaczyłem
zdjęcie zrobione XR-em
przez mojego dziadka.
Obiektyw wycelowany
był wprost w postacie
siedzące na tle okna,
przez które wpadało dość
dużo światła słonecznego,
a mimo to ich twarze były
wyraźnie widoczne i dobrze
doświetlone.
Kupując smartfona, warto zwrócić uwagę
na jakość zdjęć. 6s-a od XR-a dzieli przepaść.
Daleko mi do wytrawnego fotografa, więc bardzo cieszy mnie fakt, że obecnie w przypadku robienia zdjęć bardzo ważny jest zarówno
obiektyw, jak i oprogramowanie oraz procesor dysponujący dużą mocą obliczeniową.
Dwa ostatnie sprawiają, że nawet zupełny
laik zrobi niezłe zdjęcia. Uświadomiłem to sobie, gdy zobaczyłem zdjęcie zrobione XR-em
przez mojego dziadka. Obiektyw wycelowany
był wprost w postacie siedzące na tle okna,
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przez które wpadało dość dużo światła słonecznego, a mimo to ich twarze były wyraźnie
widoczne i dobrze doświetlone. Dla porównania podobne zdjęcie zrobiłem iPhone’em
7. Wynik był co najwyżej dostateczny. To jeden
przykład, ale zdjęcia iPhone’em robię głównie
podczas towarzyskich spotkań albo na wakacjach, więc dla mnie argument jest wystarczający.
Stopień wodoodporności to coś, na czym
do tej pory mi nie zależało. iPhone'y długo
odstawały pod tym względem od konkurencji,
ale zmieniło się to po premierze iPhone'ów 7.
XR-a można (teoretycznie) bez konsekwencji
zanurzyć na głębokość jednego metra przez 30
minut. „Bardziej” wodoodporny jest XS i XS
Max, ale nie o tym. Na ten moment nie planuję pływać ze swoim iPhone’em, ale cecha
ta może przydać się w najmniej oczekiwanym
momencie. Byłem świadkiem zalania dwóch
urządzeń gorzką herbatą. Wodoodporny wyszedł z tego bez szwanku, ten drugi dochodził
do siebie trzy dni.
Podsumowując, cechy, którymi charakteryzuje się XR, są dla mnie akceptowalne i jestem
z nich zadowolony. Ważne jest, by przy wyborze smartfona brać pod uwagę swoje potrzeby i konieczność ich zaspokojenia. Nieprzypadkowo w tekście znajdziecie odwołania
do tego, co jest DLA MNIE niezbędne i wystarczające. Oczywiście można wyjść z założenia,
że zakup najlepszego w danym momencie
urządzenia rozwiąże sprawę, i tak będzie,
ale warto czasem zastanowić się, czy wszystko, na co wydajemy pieniądze, jest nam niezbędne. Warto pamiętać, że aby skosić trawnik w ogródku, niepotrzebny jest kombajn.
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CES

- trendy na 2019 rok


Jacek Zięba

Foto: Apple.com

Targi Consumer Electronic Show od końca lat 60. dają obraz trendów, jakie
będą dominować w świecie technologii w danym roku. Ostatnie półwiecze przyniosło do Las Vegas premiery takich produktów jak magnetowid,
Nintendo Entertainment System, pierwszy Xbox czy standard Blue-ray. Obserwując od kilku lat nowości prezentowane na CES, rzadko kiedy zdarzyło
mi się otworzyć szeroko oczy i powiedzieć „wow, to jest coś!”. Nie inaczej
było w tym roku – z tą różnicą, że pierwszy raz miałem okazję osobiście udać
się do Nevady.
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Podczas CES mogliśmy
zobaczyć specjalistyczne
komponenty, które miały
zaciekawić producentów
urządzeń, sprzęt
dla profesjonalistów
z różnych dziedzin,
kolejne iteracje znanych
już produktów, a także
wymyślne rozwiązania
skierowane do konsumentów,
którzy w rzeczywistości
prawdopodobnie nie istnieją.
Jak co roku miałem swoje oczekiwania dotyczące targów CES. Nie były one ściśle sprecyzowane, ale skupiały się na innowacji,
a nie rozwoju jako takim. Rozwój produktów oraz poszczególnych komponentów,
które już znamy, jest dużo bardziej istotny
z punktu widzenia użytkownika. Niemniej jednak to właśnie powiewy świeżości w zmagającym się ze skostnieniem i stagnacją świecie technologii rozbudzają naszą wyobraźnię
i pozwalają w pełni poczuć, w jak ciekawych
czasach żyjemy.
Od kilku lat niezmiernie ciekawią mnie wszelkie informacje dotyczące prac nad rozwojem
ekranów. Nie mam na myśli ich szeroko rozumianej jakości, ale formy. Składane bądź
rozsuwane ekrany do niedawna były wytworem filmów science fiction, ale jak pokazał
już kilka miesięcy temu Samsung, w najbliższych latach staną się produktem dla „Kowalskiego”. Nie będę ukrywał, że fascynuje mnie
możliwość stworzenia hybrydowego urządzenia, będącego standardowej wielkości smartfonem, którego w każdej chwili będę mógł
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„rozciągnąć”, aby otrzymać tablet, na którym
komfortowo obejrzę film lub porysuję. Niestety w Las Vegas próżno było szukać takich
rozwiązań – jako konsumenci musimy jeszcze
na nie poczekać.

Liczba produktów
przytłacza
Skala Consumer Electronic Show jest ogromna. Kilka kompleksów mieszczących się
przede wszystkim na terenie gargantuicznych
hoteli przytłacza liczbą wystawców, których
tam znajdziemy. W Las Vegas swoje malutkie
stanowiska w postaci szerokich na półtora
metra budek mieli chińscy producenci niskojakościowych produktów, które ciężko rozpatrywać w innej kategorii niż chłam. Z drugiej
strony nie zabrakło również sporych korporacji, które z rozmachem prezentowały swoje osiągnięcia przed zgromadzonymi dziennikarzami, przedstawicielami biznesowymi,
ale też zwykłymi konsumentami, którzy ostatniego dnia targów mogli po zakupie biletów
poznać bliżej relatywnie hermetyczny świat
targów technologicznych.
Z ogromną liczbą wystawców wiąże się też
ogromna liczba produktów z rozmaitych kategorii. Podczas CES mogliśmy zobaczyć specjalistyczne komponenty, które miały zaciekawić
producentów urządzeń, sprzęt dla profesjonalistów z różnych dziedzin, kolejne iteracje
znanych już produktów, a także wymyślne rozwiązania skierowane do konsumentów, którzy
w rzeczywistości prawdopodobnie nie istnieją. Podczas kilku dni targów zobaczyłem maszynę do wytwarzania kluczy do zamków, cylinder z zakrzywionym ekranem, „inteligentny”
worek bokserski, robota dla osób starszych,
który ma zniwelować ich poczucie samotności, maszynę analizującą palaczy papierosów,
która powie im, w którym momencie powinni zerwać z nałogiem, matę mierzącą puls
leżącego na niej dziecka, kask dla rowerzy-
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stów z kierunkowskazem, a także chroniące
przed urazem podczas upadku poduszki powietrzne zakładane na biodra osób starszych.
Do tego nie sposób było nie zauważyć niezliczonych podróbek, wśród których bez wątpienia dominowały kopie AirPodsów. Oczywiście
Apple nie ma wyłączności na produkcję słuchawek typu airbuds, jednak przepaść w sferze jakości, jaka dzieli ich produkt od rozwiązań aspirującej konkurencji, jest w niektórych
przypadkach porażająca.
W mojej opinii podczas targów CES wyróżniało się kilka kategorii produktów: telewizory
z ekranami microLED, automatyka domowa,
asystenci głosowi i drony. Jeżeli śledziliście
naszą relację z targów lub artykuły, które publikowaliśmy, to pewnie sami zwróciliście największą uwagę właśnie na wymienione wyżej
rozwiązania.
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microLED
Nowa technologia matryc – microLED – sięga swoimi korzeniami blisko dwadzieścia lat
wstecz, ale dopiero w ciągu ostatnich miesięcy możemy zauważyć zwiększone zainteresowanie producentów telewizorów tym tematem. Na targach CES było to szczególnie
widoczne w przypadku Samsunga. Koreański
producent najpierw zaskoczył dziennikarzy
146-calowym telewizorem The Wall, a następnie jego 75- i 82-celową wersją skierowaną dobardziej typowego odbiorcy. Czym
wyróżniają się matryce microLED na tle wyświetlaczy LCD czy OLED? Ich pikseli nie trzeba
podświetlać, a co więcej, ich podświetleniem
można niezależnie sterować. Charakteryzują
się one również wyższym nasyceniem kolorów, wyższym kontrastem, niższym zużyciem
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energii, lepszym czasem reakcji i możliwością
łączenia modułowego. Perspektywa kupienia
telewizora, którego rozmiar będziemy mogli
z czasem zwiększyć w dowolnym kierunku,
wydaje się być bardzo kusząca.

Producenci dbają również o rozwój swoich
autorskich aplikacji do zarządzania całym
szeregiem urządzeń i akcesoriów – z perspektywy użytkownika produktów Apple doceniam, że współpracują one z HomeKitem.

Asystenci głosowi
Na odwiedzających targi
czekał również spory
kompleks, w którym Google
prezentowało możliwości
swojego asystenta. Widać,
że producent kładzie
olbrzymi nacisk na rozwój
tego rozwiązania, a efekty
tych działań są coraz
ciekawsze.
Automatyka domowa
Automatyka domowa to z mojej perspektywy
ciekawy temat, i to z kilku powodów. Mimo
że próżno szukać tu rewolucyjnych rozwiązań,
to z dużym zaciekawieniem patrzę, jak producenci rozwijają portfolio swoich produktów
i czynią je z roku na rok bardziej użytecznymi.
Z uśmiechem na ustach patrzy się również
na polską firmę Fibaro (kapitał producenta
jest już włoski, ale za produkcję, marketing
i rozwój odpowiadają Polacy), która wyrasta
na jednego z większych graczy w swojej kategorii i przyciąga wzrok dziennikarzy i klientów
z całego świata. To właśnie produkty tej firmy
oraz francuskiego Netatmo zrobiły na mnie
największe wrażenie. Smart gniazdka, kamerki, domofony, termostaty i czujniki wyglądają bardzo gustownie oraz charakteryzują się
wysoką jakością wykonania i użytecznością.
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Nie sposób było nie zauważyć w Las Vegas
promocji asystentów głosowych w postaci Google Assistant i Alexy. Szczególnie producentowi z Mountain View nie brakowało
rozmachu. Jeżdżąca nad miastem kolejka
promowała wspomniane wyżej rozwiązania,
a każdy producent urządzenia z zaimplementowaną obsługą Google Assistant otrzymał
do pomocy pracownika Google, który dzielił
się z zainteresowanymi swoją wiedzą. Na odwiedzających targi czekał również spory kompleks, w którym Google prezentowało możliwości swojego asystenta. Widać, że producent
kładzie olbrzymi nacisk na rozwój tego rozwiązania, a efekty tych działań są coraz ciekawsze. Kilka tygodni temu zyskało to również
większe znaczenie dla polskich konsumentów – wszystko za sprawą wsparcia Google
Assistant dla języka polskiego. Pierwsi użytkownicy podkreślają jednak, że jak na razie
mamy do czynienia z wersją beta w kwestii
rozumienia naszej mowy.
Zdecydowanie skromniej swojego asystenta
promował Amazon. Niewielkich rozmiarów
pomieszczenie skrywało kilka urządzeń, akcesoriów oraz samochodów, które obsługują
Alexę. Na podstawie moich obserwacji widać,
że Google przegoniło rozwiązanie firmy Jeffa
Bezosa – dystansu, na jaki oddaliło się od Siri
nawet nie ma co komentować. Apple ma sporo pracy do wykonania.

Drony
Duże wrażenie zrobiła na mnie hala skupiająca producentów dronów. Można było zoba-
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czyć w niej urządzenia latające, jeżdżące i pływające. Z jednej strony na odwiedzających
czekał mały dron z kamerką, którego można
przyczepić do smartfona, a z drugiej ogromny
quadcopter i skuter latający, który ma stanowić środek transportu przyszłości – już teraz
jest testowany przez policję w Dubaju.
Drony to już nie tylko gadżety. Od kilku lat
urządzenia te nie służą jedynie do zabawy,
ale są także wykorzystywane między innymi
przez fotografów. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Z zaciekawieniem obserwowałem produkty stworzone dla rolników.
Sporej wielkości autonomiczne drony latające mogą rozpylać substancje nawożące
lub owadobójcze nad uprawami, a następnie
samoczynnie wracać do bazy, by zatankować
i naładować akumulatory. Łaziki wyposażone
w gąsienice pozwalają zaś na samodzielne
przewożenie owoców i warzyw z sadu lub pola
do magazynu, celem rozładowania ładunku.
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Nowe trendy
Targi CES od lat wyznaczają trendy na dany rok
i zapewne nie inaczej będzie tym razem. Jeżeli
czekacie na rewolucję w świecie technologii,
to radziłbym zmienić podejście na bardziej
pesymistyczne. Spójrzmy jednak na otaczającą nas rzeczywistość w bardziej pragmatyczny sposób. Brak efektu „wow” nie tylko
zmniejsza liczbę pokus w kwestii kupowania
nowych gadżetów, ale też wymusza na producentach rozwój swoich produktów i komponentów, które się na nie składają. Nie brzmi
to jak czarna wizja przyszłości, prawda?



SPRAWDŹ W NASZYM SKLEPIE
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Freedy 80 W USB-PD
Multi Quick Charging Adaptor


Krystian Kozerawski

Na moim biurku poza MacBookiem Pro znajduje się wiele różnych urządzeń,
z których korzystam na co dzień, a które co jakiś czas wymagają naładowania. Wspomnę tutaj choćby o dodatkowej klawiaturze, trackballu czy myszce
Apple Magic Mouse, jest też kilka baterii do ładowania smartfonów, z których
korzystam nie tylko na wyjazdach. Wszystko to wymaga odpowiedniego źródła ładowania, a rozwiązanie w postaci wielu ładowarek wpiętych do gniazdek elektrycznych nie jest ani wygodne, ani tym bardziej optymalne.
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Całość zamknięta jest
w stylowej niewielkiej
skrzynce z zaokrąglonymi
bokami, którą można
ustawić zarówno poziomo,
jak i pionowo (w komplecie
znajduje się składana
podstawka).
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Na rynku jest na szczęście wiele przejściówek
czy też hubów pozwalających na jednoczesne
ładowanie kilku urządzeń. Większość z nich
oferuje jednak tylko ładowanie wspomnianych już smartfonów czy też tabletów. Ja szukałem rozwiązania, które pozwoli mi na ładowanie nie tylko takich urządzeń, ale także
mojego MacBooka Pro. Znalazłem je już kilka
tygodni temu – to hub Freedy 80 W USB-PD
Multi Quick Charging Adaptor.

Apple. Szybkie ładowanie wspiera także wiele
smartfonów i tabletów z systemem Android,
zwłaszcza te urządzenia wiodących marek.

Pod względem możliwości wyróżnia go spory
zestaw portów. Są to bowiem aż cztery porty USB 3.0 pozwalające na szybkie ładowanie
w standardzie Quick Charge oraz jeden port
USB-C Power Delivery. Dzięki temu niewielkiemu urządzeniu mogę ładować mojego 15-calowego MacBooka Pro oraz inne urządzenia
mobilne, które akurat wymagają podładowania baterii. Funkcja szybkiego ładowania
przyda się zwłaszcza w przypadku smartfonów i tabletów, które wspierają ten standard.
W przypadku Apple będą to iPhone'y 8, 8 Plus,
X, XS, XS Max, XR, a także iPady Pro. Oczywiście nie muszą być to koniecznie urządzenia

Całość zamknięta jest w stylowej niewielkiej
skrzynce z zaokrąglonymi bokami, którą można ustawić zarówno poziomo, jak i pionowo
(w komplecie znajduje się składana podstawka). Wystarczy podłączyć ją do gniazdka sieci
elektrycznej i cieszyć się szybkim ładowaniem
wielu urządzeń. Tradycyjne ładowarki czy zasilacz do MacBooka lub innego komputera
ładowanego przez złącze USB-C PD można
schować do szuflady.
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Freedy 80 W USB-PD Multi Quick Charging
Adaptor posiada oczywiście wszystkie możliwe zabezpieczenia, by ładowanie odbywało się bezpiecznie zarówno dla użytkownika,
jak i samych urządzeń podpiętych do tego
huba.

Freedy 80 W USB-PD Multi Quick Charging
Adapter dostępny jest w wersji białej lub czarnej w sklepie Zadbane Gadżety w cenie 379 zł.
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Technologia w łóżku


Jacek Zięba

Foto: Apple.com

Łóżko zdaje się być jednym z ostatnich bastionów, które ochroniły się
przed obecnością nowoczesnych technologii. Według statystyk 48% Brytyjek oraz 12% Brytyjczyków korzysta z różnego rodzaju gadżetów erotycznych
– pobieżna analiza rynku pozwala jednak zakładać, że jedynie mała część
z nich może zostać uznana za produkty „smart”. Rozwój otaczającego nas
świata jest jednak nieubłagany i do sprzedaży trafiają już akcesoria, które analizują nasze życie seksualne, łączą się ze smartfonem albo przekazują
dane do aplikacji, która ma mniejszą lub większą użyteczność z punktu widzenia użytkownika.
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Ładowanie następuje
za pomocą niewielkich
rozmiarów stacji indukcyjnej.
W środku gadżet skrywa
przede wszystkim silniczek
wibrujący, którego siłą
oraz trybem działania
można sterować zdalnie
lub za pośrednictwem
przycisku w środkowej
części...
W ciągu ostatnich kilku lat rynek smart gadżetów erotycznych zdaje się powoli rosnąć.
Jednym z pierwszych produktów tego typu,
o którym usłyszałem, był Lush, czyli wibrator,
którym można sterować przy użyciu smartfona. Użytkownicy otrzymali w ten sposób
nie tylko dostęp do ustawień, które pozwalają na zmianę trybu lub siły działania. Aplikacja producenta umożliwia kontrolę produktu
z dowolnego miejsca na świecie, co zdaje się
być ciekawym rozwiązaniem dla par żyjących
na odległość. Dodatkowym benefitem ma być
zdaniem producenta dostęp do statystyk
– te zdają się jednak być bardziej ciekawostką niż drogą do poprawy swojego życia seksualnego.
Drugim produktem, o którym informacje pojawiły się w bardziej mainstreamowych mediach, jest polskie Lovely. Miałem okazję zapoznać się z drugą generacją tego produktu,
Lovely 2.0, oraz nową aplikacją, której możliwości wykraczają daleko poza funkcję pilota.
Dzięki rozmowie z Jakubem Konikiem – prezesem oraz założycielem firmy – zaczerpnąłem
zaś informacji o polityce firmy, trudnościach,
jakie stały na drodze do sukcesu, oraz planach na dalszy rozwój i ekspansję.
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Lovely 2.0 to nakładka na penisa, która za pomocą wibracji ma pozwolić na stymulację
łechtaczki partnerki, a dzięki uciskowi wydłużyć czas stosunku ze strony partnera. Produkt
ma kształt łezki z otworem i został wykonany
z wysokiej jakości silikonu gwarantującego
bezpieczeństwo i wodoodporność. Ładowanie następuje za pomocą niewielkich rozmiarów stacji indukcyjnej. W środku gadżet
skrywa przede wszystkim silniczek wibrujący, którego siłą oraz trybem działania można
sterować zdalnie lub za pośrednictwem przycisku w środkowej części, moduł bluetooth
do łączenia się ze smartfonem, akumulator,
a także akcelerometr i żyroskop analizujący
ruch podczas stosunku. O ile samo akcesorium jest stosunkowo proste w swoich założeniach, tak aplikacja do jego obsługi zdaje
się być nie tylko ciekawa, ale też użyteczna.
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W dowolnym momencie po zakończeniu aktywności seksualnej partnerzy mogą
zsynchronizować aplikację z Lovely 2.0.
Na podstawie analizy sesji para otrzymuje spersonalizowane porady, które zostały podzielone na cztery kategorie: bliskość
(uczucia i myśli), zmysłowość (pobudzanie
wyobraźni), namiętność (urozmaicenie stosunku) oraz kinky (dodatkowe doznania).
Znajdują się wśród nich między innymi informacje o pozycjach seksualnych, strefach
erogennych, grach mających pogłębić poczucie bliskości poza łóżkiem itp. Co ważne,
dodatkowe „Daily Tips” można generować
raz dziennie – są one napisane w bardzo kulturalny oraz zrozumiały sposób, nie przekraczają granic dobrego smaku i mają na celu
zachęcać do eksploracji w sferach intymnych.
Użytkownicy, którzy chcą szybciej pogłębić
swoją wiedzę na ten temat, mogą wykupić
dostęp do konta premium (29,99 zł miesięcznie), który pozwoli na kontakt z „Seks Edukatorem” oraz zagwarantuje dostęp do filmów
na temat satysfakcji seksualnej.
Nie da się ukryć, że Jakub Konik – twórca Lovely
– stworzył ambitny plan. Polacy są nadal
konserwatywnym społeczeństwem, w którym
temat gadżetów erotycznych wciąż stanowi
tabu. Widać, że sytuacja ulega zmianie, czego
przykładem może być chociażby obecność wibratorów lub nakładek wibrujących w drogeriach albo spora liczba sex shopów (w samej
Gdyni naliczyłem ich pięć). Cele biznesowe
wymusiły więc na Lovely szersze spojrzenie
i skierowanie swojego produktu do klienteli
z całego świata – obecnie głównym odbiorcą
akcesorium są Amerykanie.
Druga przeszkoda dotyczyła aplikacji mobilnej. Przed rozmową z Jakubem zakładałem,
że o ile współpraca z Google była bezproblemowa, tak Apple miało opory przed dopuszczeniem programu do Apple Store. Okazało
się, że sytuacja była dokładnie odwrotna.
To właśnie firma z Cupertino nie rzucała twórcom kłód pod nogi, a Google usunęło apli-
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kację z Google Play i spowodowało panikę
w szeregach krakowskiego startupu, nie dając im szans na kontakt w celu wyjaśnienia
sprawy. Na szczęście (dla twórców i użytkowników) program jest obecnie dostępny w obu
sklepach.
W przypadku gadżetów erotycznych problematyczna pozostaje również kwestia marketingu. W wielu przypadkach standardowe sposoby reklamy nie mają racji bytu ze względu
na zapisy w regulaminach. Twórcy Lovely 2.0
nie chcą również współpracować z aktorami
i aktorkami porno, dlatego pozostaje im marketing szeptany, wychodzenie bezpośrednio
w stronę użytkowników oraz blogi erotyczne
utrzymane w dobrym smaku.
Według Jakuba, ideą stojącą za powstaniem
Lovely było przybliżenie tematu satysfakcji
seksualnej i zwiększenie świadomości użytkowników na ten temat. Duet w postaci aplikacji i nakładki zdaje się osiągać ten cel, w czym
swój udział miała z pewnością praca seksuologów, którzy uczestniczyli w opracowywaniu algorytmów i porad dla użytkowników.
W trakcie rozmowy z twórcami nie mogłem
jednak nie zapytać o zabezpieczenie zbieranych przez Lovely danych. Zostałem jednak
zapewniony, że twórcy odpowiedzialnie podchodzą do tematu, a same logi są skonstruowane w ten sposób, że nawet gdyby trafiły
w niepowołane ręce, ich odczytanie byłoby
niemożliwe bez odpowiedniej wiedzy.
Obecnie polska firma skupia się na promocji
drugiej generacji swojego produktu oraz aplikacji Lovely. Wśród dalej idących planów
znajduje się jednak projekt kolejnego akcesorium. Niestety na szczegółowe informacje
na ten temat będziemy musieli jeszcze poczekać.



