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Spis treści
Apple coraz bardziej wchodzi w usługi oferujące
różnego rodzaju treści na żądanie. Po muzyce przyszła kolej na cyfrowe magazyny dostępne w Apple
News+, na razie w wersji angielskiej i francuskiej
na USA i Kanadę; reszta świata musi jeszcze poczekać (może kiedyś zobaczycie tam MyApple Magazyn). Już tej jesieni firma ruszy z grami (Apple
Arcade), filmami i serialami (Apple TV+). Nowe usługi przyniosą też prawdopodobnie rozbicie aplikacji
iTunes. Nad tym, czy Apple robi to wszystko dobrze,
zastanawiają się w tym numerze Adam Liszewski,
Krzysztof Kurdyła i Marek Gawryłowicz, a wszystkie
nowości podsumowuje Jacek Zięba.

It’s show time,

Za wszystkie obecne kroki firmy odpowiada Tim
Cook, który dla wielu stał się - wydawać by się mogło - łatwym celem ataku. Apple się kończy, Tim
Cook jest jak John Sculley, to księgowy! Tymczasem
nikt jeszcze – i to nie tylko spośród nas redaktorów
czy Was czytelników, a już tym bardziej udziałowców
i dyrektorów – nie zaproponował nikogo lepszego
na jego miejsce. Mit złego Tima Cooka w bieżącym
numerze staram się rozbić razem z Michałem Masłowskim.

Green Cell Prime 10000 mAh

chyba że jesteś z Polski

Czy Apple News+

to początek postdziennikarstwa?

Cook finansista
Jeśli nie Tim Cook, to kto?
Power bank

Rozbicie iTunes…

czy na pewno jest się z czego cieszyć?

JCPAL Wireless Fast Charge Stand
Nowy iPhone?

Liczę na kilka istotnych zmian

Te i wiele innych tematów znajdziecie w tym wydaniu naszego magazynu.

100 gier... i co dalej?

Jak zwykle w imieniu całej redakcji i własnym życzę Wam przyjemnej lektury.

Homebridge krok po kroku

Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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It’s show time,
chyba że jesteś z Polski
Jacek Zięba



Ostatnia konferencja Apple skupiła się przede wszystkim na usługach, którym firma z Cupertino poświęciła tyle czasu, że premiera nowych wersji
iPadów, iMaców oraz AirPodsów ograniczyła się do aktualizacji na stronie
internetowej. Podejście to nie powinno jednak dziwić – w ostatnim kwartale usługi przyniosły Apple 10,8 miliarda dolarów przychodu (18 procent
wzrostu rok do roku), stając się drugą najważniejszą gałęzią biznesu kalifornijskiego producenta. Próba maksymalizacji profitu z tej kategorii wydaje się więc być naturalną drogą rozwoju, szczególnie w obliczu malejącego
zainteresowania iPhone’ami.

5



Obserwacje

Na scenie Auli Steve’a
Jobsa nie zabrakło gwiazd
– Steven Spielberg, Jason
Mamoa, JJ Abrams, Jennifer
Aniston i Reese Witherspoon
to grono twórców,
którzy rozpoczęli
współpracę z Apple w celu
dostarczenia abonentom
nowej usługi wartościowych
treści.
Nie sposób nie zaznaczyć na początku, że większość nowości zaprezentowanych przez Apple
nie pojawi się w najbliższym czasie w Polsce.
Osoby stroniące od subskrypcyjnego modelu płacenia za dobra cyfrowe nie mają czego
żałować, ale użytkownicy, którzy pogodzili się
(albo nawet polubili) wszechobecne abonamenty, szybko znajdą kolejne punkty ujścia
gotówki z ich portfela. A skoro już jesteśmy
przy portfelach, to zacznijmy od Apple Pay.

Wallet, która zaprezentuje rozbudowane statystki dotyczące wydatków (między innymi
z podziałem na kategorie zakupów) oraz połączy transakcje z miejscem płatności. Warto
zaznaczyć, że podobne rozwiązania stosują
już inni gracze branży FinTech, w tym popularny w Polsce Revolut.
Apple zadba o prywatność użytkowników
wykorzystujących Apple Card oraz zaniecha nakładania kar na osoby, które spóźnią się ze spłatą „kredytówki”. Nie wszystko
przemawia jednak za usługą od kalifornijskiego producenta – według podanych informacji, roczna stopa procentowa wyniesie
od 13,24% do 24,24% w zależności od zdolności kredytowej właściciela. To zdecydowanie
więcej, niż oferują polskie banki… ale na razie
nie mamy powodu do zmartwień. Premiera
Apple Card nastąpi póki co wyłącznie w USA.

Subskrypcje
Jak już pisałem na wstępie, Apple kładzie
spory nacisk na subskrypcyjny model oferowania dóbr cyfrowych. Kilka lat temu zaczęło
się od Apple Music i iCloud, ale teraz rodzina
usług abonamentowych się powiększy.

Apple Card

Apple News+

Firma z Cupertino coraz silniej rozpycha się
łokciami na świeżym nadal rynku FinTech.
Dzięki współpracy z Goldman Sachs oraz MasterCard do klientów trafi karta kredytowa
Apple Card, którą będzie można płacić za pośrednictwem smartfona lub wyrobić fizyczną
kopię wykonaną z tytanu (znajdzie się na niej
tylko imię i nazwisko właściciela).

Pierwszą z nich jest Apple News+, które połączy usługi subskrypcyjne z pojedynczo kupowanymi magazynami, dzięki czemu aplikacja dla iOS będzie mogła grupować dostępne
artykuły tematycznie. Opłacając wynoszący
9,99 USD miesięcznie abonament, użytkownicy otrzymają dostęp do ponad 300 magazynów, wśród których znajdą się anglojęzyczne
oraz (w przypadku Kanady) francuskojęzyczne tytuły: Time, National Geographic, Variety,
New Yorker, Vogue, Rolling Stone, Vanity Fair,
Essence, Wired, Esquire, Popular Science,
Men's Health, Women's Health, GQ, The Wall
Street Journal, Los Angeles Times i inne.

Płacąc Apple Card, użytkownicy otrzymają 2% zwrotu za dokonane transakcje oraz 3%
w przypadku zakupów usług lub sprzętu
Apple. Prowadzenie karty będzie darmowe,
połączy się ona z nową odsłoną aplikacji
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Warto zaznaczyć, że Apple nie zaprezentowało tutaj rewolucyjnego rozwiązania. Tego
typu usługi są już dostępne także w Polsce, a co więcej, część z nich zintegruje się
z aplikacją News. Niestety nic nie wskazuje
na to, aby Apple News+ zadebiutowało w Polsce, choć jeszcze w tym roku platforma trafi
w ręce nie tylko Amerykanów i Kanadyjczyków, ale też Brytyjczyków.

...zaprezentowane zostały
usługi, które nie są
jeszcze dostępne na rynku
i w większości przypadków
nieprędko trafią do Polski.
Apple Arcade
Apple Arcade to subskrypcyjny dostęp do ponad 100 wybranych gier, które będą dostępne dla użytkowników systemów iOS, macOS
i tvOS. Otrzymają oni dostęp do ciekawie zapowiadającego się grona „indyków” (czyli gier
niezależnych twórców), które będą pozbawione reklam oraz mikropłatności.
Usługa zadebiutuje jesienią w ponad 150
państwach, więc prawdopodobnie będziemy mogli z niej skorzystać w Polsce. Cena
nie została jeszcze podana, ale jeśli interesują Was tytuły Where Cards Fall, The Pathless,
LEGO Brawls, Oceanhorn 2, Beyond a Steel
Sky czy nowy tytuł twórcy serii Final Fantasy, to jest na co czekać. Osobiście rzadko sięgam po gry mobilne, szczególnie odkąd kupiłem Nintendo Switch, ale zastanawiam się,
czy dostępne w Apple Arcade tytuły będzie
można kupić pojedynczo i jak zmiana sposobu sterowania (ekran dotykowy, pilot Apple
TV i klawiatura) wpłynie na jakość rozgrywki.
7

Apple TV+
Ostatnim punktem konferencji była zapowiedź Apple TV+. Nowa usługa subskrypcyjnego dostępu do materiałów wideo zintegruje
się w aplikacji z innymi usługami VOD, telewizją kablową oraz biblioteką iTunes, co pozwoli na usprawnienie rekomendacji filmów
dla użytkownika. Platforma trafi na tvOS, macOS i iOS, a także telewizory i przystawki telewizyjne wybranych producentów.
Na scenie Auli Steve’a Jobsa nie zabrakło gwiazd – Steven Spielberg, Jason Mamoa, JJ Abrams, Jennifer Aniston i Reese
Witherspoon to grono twórców, którzy rozpoczęli współpracę z Apple w celu dostarczenia
abonentom nowej usługi wartościowych treści. Czy firmie z Cupertino uda się wyszarpać
konkurencji złożonej między innymi z HBO,
Amazonu, Netfliksa, Disneya i Hulu duży kawałek tortu? Wydaje mi się, że wszystko zależy od filmów i seriali, które będą dostępne w Apple TV+. Osobiście trzymam kciuki za
sukces, bo jako widzowie powinniśmy tylko
zyskać. Premiera już na jesieni i to z szansą
na debiut w Polsce.

Podsumowanie
Konferencję Apple ciężko było oglądać
z ogromnym zaciekawieniem, bo zaprezentowane zostały usługi, które nie są jeszcze
dostępne na rynku i w większości przypadków nieprędko trafią do Polski. Widać jednak,
że firma z Cupertino usilnie stara się pogłębiać dywersyfikację swojego biznesu i zwiększać zyski z obecnej bazy klientów – kupno
sprzętu Apple to tylko początek płacenia firmie.





Nowości

Czy Apple News+
to początek postdziennikarstwa?
Adam Liszewski



Po pierwszym tegorocznym wydarzeniu Apple wszystkie oczy zwrócone są
na ambitne plany wejścia na rynek VOD. Tymczasem po cichu prawdopodobnie dokonuje się prawdziwa rewolucja w świecie dziennikarstwa. Czy nadchodzący model subskrypcyjny to gwóźdź do trumny, czy może genialne
rozwiązanie, które pozwoli autorom skupić się na jakości swoich treści,
uwalniając ich od rygoru reklamodawców?

8



Nowości

...dziennikarstwo XIX wieku
w czasach industrializacji
i masowych migracji
ludności do miast obrodziło
w tak zwaną żółtą prasę skandalizujące i tanie gazety,
przynoszące dochody dzięki
masowej sprzedaży pośród
prostych ludzi, szukających
rozrywki w skandalach
i obyczajowych wywodach.
Apple News+ jest subskrypcyjnym agregatorem treści z wielu popularnych w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie publikatorów.
Za $9,99 miesięcznie konsument otrzymuje
dostęp do pełnych wydań wszystkich periodyków zrzeszonych w ramach usługi. Dodatkowo można także zapoznawać się z archiwami, zapisywać treści i korzystać z nich offline,
a także dzielić się subskrypcją z sześcioma
osobami. Do współpracy z Apple przystąpili wydawcy „Los Angeles Times”, „Wall Street
Journal” czy „National Geographic”. Ale pojawił się też wyraźny głos sprzeciwu. Jeszcze
przed startem usługi swoją krytykę wygłosił
Mark Thompson - szef „New York Times”. Jego
zdaniem dziennikarzom i wydawcy grozi uzależnienie i utrata kontroli nad wydawanymi
treściami, w zamian za niewielkie pieniądze.
Zanim jednak pochłonie nas analiza wad
i zalet „Netfliksa z informacjami”, zapraszam
na telegraficzny przegląd przeszłości dziennikarskich zarobków. Pierwotnie dziennikarstwo
było całkowicie zależne od panującej monarchii i taki też system pojawił się w XVII wieku
w Polsce wraz z pierwszym wydaniem „Merkuriusza Polskiego Ordynaryjnego”. Wydawanie periodyku zleciła królowa Ludwika Maria
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Gonzaga, a sama gazeta kosztowała 10 groszy za wydanie, co nie było wcale niewielką
kwotą. W tamtych czasach była to tygodniowa
pensja dla niewykwalifikowanych pracowników. Bliższe współczesnym problemom było
dziennikarstwo XIX wieku, które w czasach
industrializacji i masowych migracji ludności
do miast obrodziło w tak zwaną żółtą prasę
- skandalizujące i tanie gazety, przynoszące
dochody dzięki masowej sprzedaży pośród
prostych ludzi, szukających rozrywki w skandalach i obyczajowych wywodach. Wtedy też
rynek obrodził w reklamę i dziennikarstwo
przestało utrzymywać się jedynie z pieniędzy,
które płacili klienci lub właściciel. Pojawienie
się drobnych ogłoszeń i skromnych reklam
małych manufaktur i zakładów z usługami
jednak nie było przewrotem kopernikańskim.
To globalizacja i masowa komunikacja przyniosły wielomilionowe kampanie promocyjne,
lokowania produktów i teksty sponsorowane.
To wszystko do dziś jest absolutną podstawą
modelu finansowego największych redakcji
tego świata. Wyjątkiem są media publiczne,
które teoretycznie działają jako przeciwwaga
dla skomercjalizowanych rozgłośni i nadawców telewizyjnych, a w praktyce realizują
często rządową propagandę. Nawet brytyjski
parlament skłania się do debaty nad sensem
utrzymywania BBC - dziennikarskiej Nibylandii z „Piotrusia Pana”, w której redaktorzy
pracują dla dobra utrzymującego ich społeczeństwa, w wierze, że uczciwość, niezależność i wnikliwość są cnotami uniwersalnymi
dla tego zawodu. W praktyce na całym świecie model dziennikarstwa publicznego raczej
zbliżony jest do tego z Telewizji Polskiej, który jest ciekawy, ale często alternatywny wobec zastanej rzeczywistości.
Radą na zepsucie dziennikarzy, komercjalizację mediów i kreowanie rzeczywistości mógłby
być system subskrypcyjny, podobny do tego,
który zaoferowało Apple. Nie pojawił się on
jednak w erze początków internetu - przyjmijmy na potrzeby tego tekstu, że ten okres
trwał w Polsce od początku lat 90. do około



Nowości

2010 roku. To drobne nadużycie, bo dekadę
temu były już media społecznościowe, smartfony, a wielkie korporacje medialne w dużej
mierze bazowały już na sprzedaży swoich
treści w sieci. Był to jednak okres, w którym
sieć była miejscem redystrybucji, a unikalne
treści internetowe znacznie odbiegały jakością od tych prasowych, radiowych czy telewizyjnych. Dekadę temu komunikacja w sieci
była masowa, ale jednostka miała niewielkie
szanse na przebicie się do głównego nurtu
bez wiedzy lub znajomości zdobytych w tradycyjnych mediach. Dziś te właściwości też
występują i też generują problemy, z którymi
Apple News+ będzie musiało się zmierzyć.

Publikowane teksty, materiały
radiowe czy telewizyjne
są weryfikowane
przez wydawców, korektę,
a jeśli zachodzi taka
potrzeba, również przez dział
prawny, wicenaczelnego
lub samego redaktora
naczelnego. To system wielu
sit, które starają się odsiać
wszelkie błędy
Mimo to era postdziennikarstwa, w której każdy i zawsze może z powodzeniem tworzyć treści dziennikarskie bez zaplecza redakcyjnego,
staje się faktem. Niech jako przykład posłuży
spektakularny sukces Tomasza Sekielskiego,
który na platformie Patronite zebrał łącznie prawie 650 tysięcy złotych. Większość tej
kwoty to datki na materiał o pedofilii w polskim Kościele katolickim, ale takie inicjatywy
pojawiają się także w innych środowiskach
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i dotyczą przeróżnych gatunków, także tych
opartych na słowie pisanym. „Wolny strzelec”
(osoba, która sporadycznie, a czasem jednorazowo publikuje swoje treści) w tym zawodzie to nie nowość, ale dotychczas o ich
materiałach decydowali wydawcy, redaktorzy naczelni, a czasem takie materiały przedyskutowywano w ramach spotkań kolegialnych. Dziś „wolny strzelec” swoją pracę może
zrealizować dzięki wsparciu społeczności,
jaką uda mu się zrzeszyć w sieci, i zrobi to
niezależnie od jakiejkolwiek redakcji. To wielka zaleta, bo dziennikarzem faktycznie może
być każdy, ale pojawia się problem zależności
od platform takich jak Patronite, które mogą
wybiórczo decydować o zbiórkach i w zależności od własnych interesów mogą te zbiórki
promować na swoich stronach, mogą je tłamsić, mogą ukrywać lub po prostu nie zezwalać na ich przeprowadzenie, jeśli na przykład
uderzałyby w interesy platformy. Pojawia się
tu także problem rzetelności dziennikarskiej,
standardów etycznych, a także standardów
redakcyjnych. W modelu, który dziś wciąż
jest wiodącym, redakcje i działy promocji są
od siebie niezależne. Przynajmniej teoretycznie. Publikowane teksty, materiały radiowe
czy telewizyjne są weryfikowane przez wydawców, korektę, a jeśli zachodzi taka potrzeba,
również przez dział prawny, wicenaczelnego
lub samego redaktora naczelnego. To system
wielu sit, które starają się odsiać wszelkie
błędy i ich zadaniem jest wzajemna kontrola. Model subskrypcyjny redukuje ten proces
do samego twórcy, który jest sam sobie wydawcą, naczelnym i jednoosobowym działem
promocji. I choć to oczywiste, że przywołany tu wcześniej redaktor Sekielski dochowa
wszelkich standardów pracy dziennikarskiej,
bo sam wiele lat przepracował w tradycyjnych redakcjach, którym również szefował,
to mam wątpliwości, czy dziennikarze mający
dziś po 20 lat będą oddani podobnym wartościom, skoro zmieniający się rynek mediów
nie jest w stanie zapewnić im takiego doświadczenia zawodowego.
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Ten wywód o zagrożeniach w dziennikarstwie
opartym na subskrypcjach jest ważny właśnie
dlatego, że wraz z Apple News+ taki model
może stać się wiodącym lub nawet obowiązującym. Bo choć dziś usługa bazuje na treściach
z tradycyjnych redakcji, takich jak „Los Angeles
Times”, to Apple zapowiedziało, że jest otwarte na nowych publikatorów i tworzy środowisko, w którym wsparcia mogą szukać także
mniejsze redakcje. To droga, która prowadzi
do redukcji tradycyjnych struktur, a te wciąż
istniejące uzależnią się od monopolisty rynku technologicznego. Co więcej, subskrypcja
to zaledwie $9,99 miesięcznie. Tymi pieniędzmi dziennikarze muszą podzielić się nie tylko
między sobą, ale także z Apple, które pobiera prowizję. W ramach Spotify, Apple Music
czy Tidala muzycy podobnie uzyskują swoje
honoraria w zależności od liczby odtworzeń.
Rynek muzyczny oswoił się z sytuacją, dorabiając się na biletowanych koncertach, komercyjnych współpracach, reklamach, udziałach w talent show itd. Palącym problemem
jest to, że wszystkie wymienione wcześniej poboczne aktywności, na których mogą zarabiać
artyści, są przez etykę dziennikarską co najmniej niewskazane. I choć wielu dziennikarzy
tę etykę łamie, to doprowadzenie do sytuacji,
gdzie Apple News+ będzie wiodącym źródłem
informacji, byłoby całkowitym załamaniem
się rynku. Albo pod względem komercyjnym,
albo pod względem moralnym i etycznym.

Wyobraźmy sobie sytuację,
w której jedna firma - drugi
najpotężniejszy kapitał
na rynku nowych technologii
może represjonować setki
lub tysiące redakcji z całego
świata, zrzeszone w ramach
Apple News+.
12

Zakładając jednak, że do takiego załamania by nie doszło, rozważmy jeszcze jeden
problem. Problem zależności. Niezależność
dziennikarska jest piękną wartością, która jest podobna do sprawiedliwości. Stanowi ona pewien cel, do którego każdy powinien dążyć, mimo świadomości, że nie jest on
w pełni osiągalny. Media są najczęściej zależne od rządu bądź dyktatora, jeśli takowy
występuje w danym społeczeństwie. Są zależne od odbiorców, reklamodawców, nacisków
czy lobbystów. Wprowadza to system cenzury
lub autocenzury, który jest mniej lub bardziej
restrykcyjny. W praktyce oznacza to, że telewizja Polsat News nie informowała o problemach spółek energetycznych należących
do Zygmunta Solorza, bo jest jego własnością. Oznacza to także, że o problemie napisał „Newsweek”, który jest niezależny wobec
Zygmunta Solorza, ale jest własnością Ringier
Axel Springer, co oznacza, że może przemilczeć inne tematy, o których zdecydują się
powiedzieć dziennikarze Polsat News. Gdyby
Apple News+ stało się wiodącym agregatorem treści i uzależniłoby finansowo i technologicznie większość redakcji, oznaczałoby
to, że niewygodne dla Apple problemy, takie
jak łamanie praw pracowników w Chinach,
próby monopolizacji, łamanie patentów, masowe generowanie elektrośmieci czy problem
wywłaszczania dziennikarstwa przez koncerny technologiczne, byłyby w dyskursie publicznym przemilczane lub przekazywane
w sposób nierzetelny i stronniczy, bo nie byłoby redakcji, która odważyłaby się sprzeciwić
Apple, ryzykując tym możliwe represje.
A wachlarz możliwych represji byłby bardzo
bogaty. Zaczynając od tych najbardziej oczywistych, czyli od zakończenia współpracy, przez
uznaniowe przesuwanie treści w miejsca
aplikacji, które są mniej popularne lub gorzej
indeksowane, po próby bezpośredniego nacisku, opóźnianie lub zawieszanie płatności,
napuszczanie innych zrzeszonych publikatorów na tego niepokornego itd. To oczywiście
tylko możliwe metody, których Apple nie musi
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nigdy stosować, ale sam fakt ich obecności
jest już formą presji. Wiele wymienionych wyżej sytuacji już spędza sen z oczu dziennikarzom, bo takie formy nacisku są powszechne. Zagrożeniem jest jednak domniemany
monopol Apple na informacje, jakie do nas
docierają. Współczesny rynek dziennikarski
z trudem radzi sobie z rozproszonymi atakami
wielkich firm i potężnych kapitałów zdolnych
inwestować w farmy trolli, boty, wielomilionowe pozwy i inne formy opresji. Wyobraźmy
sobie zatem sytuację, w której jedna firma
- drugi najpotężniejszy kapitał na rynku nowych technologii może represjonować setki
lub tysiące redakcji z całego świata, zrzeszone
w ramach Apple News+. To ryzyko, choć brzmi
dziś niczym ze świata science fiction, może
pewnego dnia stać się realnym. Ale może
opłaca się ponieść to ryzyko?

Nie bez znaczenia byłaby
możliwość redukcji
lub całkowitej eliminacji
informacji typu clickbait celowo wyolbrzymionych
i często bazujących
jedynie na niepewnych
lub niesprawdzonych
informacjach.
Apple News+ ma też sporo potencjalnych zalet, których realizacja zależy również od firmy
Tima Cooka. Zewnętrzne zarządzanie treścią
mogłoby pozwolić na popularyzację ambitniejszych publikacji i sprawną personalizację
prezentowanych treści, podobną do proponowanych utworów na Apple Music. Nie bez
znaczenia byłaby możliwość redukcji lub cał-
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kowitej eliminacji informacji typu clickbait celowo wyolbrzymionych i często bazujących
jedynie na niepewnych lub niesprawdzonych
informacjach. Podobny los mogłyby podzielić fake newsy, czyli celowo lub nieumyślnie publikowane nieprawdziwe informacje.
Są to jednak wartości, o które Apple mogłoby,
ale nie musiałoby się troszczyć, a z całą pewnością część środowiska dziennikarskiego
już teraz czyni ogromne starania, by te problemy wyeliminować. Udział Apple zatem byłby niepewny i być może jedynie marginalny.
Czy zatem Apple News+ jest czarnym koniem
marcowych prezentacji Apple? Być może, choć
projekt wciąż jest w powijakach, mimo dobrego startu. Jednak w perspektywie następnej dekady i przy założeniu, że projekt może
osiągnąć podobną popularność co Spotify
czy Netflix, te rozważania nabierają znaczenia.
Bowiem to nie Apple byłoby palącym problemem dziennikarstwa. Podobny wywód już dziś
można napisać o wyszukiwarce Google i jej
systemie pozycjonowania czy o zarządzaniu
zasięgami postów na Facebooku. Kluczowym
problemem wydaje się coraz silniejsza zależność między dziennikarstwem a wielkimi korporacjami technologicznymi, które przy użyciu swoich mechanizmów już dziś są w stanie
zniszczyć lub wynieść na piedestał każdą
treść, postać czy problem. Do tej ekskluzywnej ligi wyraźnie aspiruje też Apple.
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Cook finansista
Michał Masłowski



Tim Cook jest wdzięcznym „chłopcem do bicia”. Jest nim też cała spółka
Apple. Wystarczy, że nie powiedzie im się cokolwiek. Czy to wypuszczą na rynek niedopracowany produkt, czy też Apple pokaże w jednym kwartale minimalnie gorsze wyniki finansowe. Wówczas to przez media przetacza się fala
artykułów typu „Apple się kończy”, „Cook do zwolnienia”.
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Jako pewien dowcip, niestety
będący prawdą, jak również
żelaznym argumentem
przeciwników sprzętu Apple,
należy przytoczyć fakt,
że od teraz na wyposażeniu
każdego użytkownika
przenośnego komputera
od Apple jest… sprężone
powietrze, jako niezbędne
akcesorium do regularnego
czyszczenia klawiatur.

gólności pierwszej serii, krążą legendy.
Jako pewien dowcip, niestety będący prawdą,
jak również żelaznym argumentem przeciwników sprzętu Apple, należy przytoczyć fakt,
że od teraz na wyposażeniu każdego użytkownika przenośnego komputera od Apple jest…
sprężone powietrze, jako niezbędne akcesorium do regularnego czyszczenia klawiatur.
I w końcu mamy prawdziwy „gwóźdź do trumny” Tima Cooka, jakim okazały się ostatnie
kwartalne wyniki finansowe. Co prawda nikt
już nie pamięta, że w tzw. kwartale świątecznym Apple zarobiło blisko 20 mld USD i padły
rekordy sprzedaży iPadów, Maców, Akcesoriów i Usług. Wszyscy natomiast zapamiętali to, że sprzedano mniej iPhone’ów niż rok
wcześniej, a Apple po raz pierwszy od wielu
lat rozminęło się z własną prognozą. Oczywiście w dół.

Apple kończy się co chwilę

Czy „za Jobsa było lepiej”?

A to, że Apple (i tym samym Tim Cook) popełniał błędy, aktualnie je popełnia i będzie
popełniać, jest pewne jak to, że jutro wstanie słońce. Spójrzmy na kilka ostatnich najbardziej jaskrawych przykładów. Zacznijmy
od sprzętu.

Po takich „numerach” spora część obserwatorów zgodnie krzyczy, że „Jobs by do tego
nie dopuścił” i Apple pozbawione wizjonera
popełnia błędy, że firmą zarządzają księgowi,
a nowe produkty absolutnie nie są rewolucyjne.

Apple wycofało się z produkcji AirPower. Mata
ładująca kilka urządzeń naraz nigdy nie zobaczyła światła dziennego. Marketingowcy
Apple pospieszyli się, prezentując półtora
roku temu ten produkt, gdy jeszcze wydawało
się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku
i będzie można rozwiązać wszystkie piętrzące się problemy techniczne. Tymczasem jednak nie udało się oszukać praw fizyki i Apple
oficjalnie wycofało się z produkcji AirPower,
mimo tego, że w instrukcji drugiej generacji
AirPodsów ten produkt był już wymieniony.

O produktach Apple wiele można powiedzieć, zarówno dobrego, jak i złego. Można
być fanem starych komputerów Apple, starych systemów operacyjnych, czy też dla odmiany wskazywać na produkty konkurencji
jako na te, które aktualnie wyznaczają trendy.
Jest jednak pewien aspekt działalności Apple,
który jest najbardziej wymierny ze wszystkich
i w przypadku którego trudno kłócić się z rzeczywistością. Są to bieżące finanse tej firmy.
Te natomiast są na takim poziomie, o którym
Steve Jobs, nawet w ostatnich latach swojego
życia, mógł tylko pomarzyć.

Inny, niezwykle jaskrawy przykład to klawiatury nowych MacBooków wszystkich obecnych
linii. Co prawda mamy już trzecią generację
tych klawiatur, ale o awaryjności, w szcze-
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Nie da się ukryć, że patrząc przez pryzmat
pieniędzy, to grupą interesariuszy Apple,
która postrzega bieżącą sytuację spółki jako
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o niebo lepszą niż za czasów Steve’a Jobsa,
są inwestorzy giełdowi, akcjonariusze spółki
Apple.
Spróbujmy zatem porównać to, jak dzisiaj
wyglądają finanse Apple i podejście samej
spółki do inwestorów giełdowych, a jak wtedy, gdy za sterami stał Jobs. Choć oczywiście należy zastrzec, że w ostatnich latach
przed śmiercią Jobsa i tak operacyjnie zarządzał spółką Tim Cook. Kluczowe decyzje
co do polityki finansowej podejmował jednak
Steve Jobs.

Steve Jobs umarł
w październiku 2011 roku.
W tym czasie cena jednej
akcji Apple, w przeliczeniu
na dzisiejszy kurs, wynosiła
około 52 USD. (...) Aktualnie,
gdy piszę te słowa w połowie
kwietnia 2019 roku, kurs jednej
akcji wynosi 200 USD.
W kierunku Wall Street
Steve Jobs umarł w październiku 2011 roku.
W tym czasie cena jednej akcji Apple, w przeliczeniu na dzisiejszy kurs, wynosiła około
52 USD. Należy wyjaśnić, o co chodzi w sformułowaniu „w przeliczeniu”. Otóż 2 stycznia 2014 roku miał miejsce split akcji Apple
w proporcji 7:1 (siedem nowych akcji za jedną
starą). Toteż wszystkie historyczne kursy akcji
zostały podzielone przez siedem. Aby mieć
porównywalność do dzisiejszych cen, należy
posługiwać się właśnie takimi skorygowanymi cenami. Aktualnie, gdy piszę te słowa
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w połowie kwietnia 2019 roku, kurs jednej
akcji wynosi 200 USD. Oznacza to, że wartość całej spółki wzrosła od tamtej pory około czterokrotnie. Jest tu jednak bardzo dużo
przybliżeń w tym wnioskowaniu. Nie można
tak po prostu podzielić dzisiejszej ceny akcji przez cenę historyczną, aby określić skalę wzrostu całej spółki. Ważnymi czynnikami
utrudniającymi porównywalność kapitalizacji
Apple, a także wyliczenie stóp zwrotu uzyskanych przez inwestorów w poszczególnych latach, są prowadzony przez Apple skup akcji
własnych celem umorzenia oraz regularnie
płacona dywidenda.

Dywidenda i buyback
W tym momencie dochodzimy do jednej z ważniejszych różnic między Steve'em
Jobsem i Timem Cookiem – podejścia do finansów i akcjonariuszy spółki. Jobs był znanym przeciwnikiem dzielenia się zyskiem
z akcjonariuszami lub też po prostu uważał,
że Apple nie jest jeszcze na tym etapie rozwoju, żeby mogło zacząć dywidendę wypłacać.
Sytuacja zmieniła się o 180 stopni niespełna rok po śmierci Jobsa, kiedy to w sierpniu
2012 roku Tim Cook ogłosił, że od tej pory
Apple będzie wypłacać kwartalną dywidendę. Tym samym Apple dołączyło do ogromnej większości spółek z amerykańskiej giełdy,
które od dziesięcioleci wypłacają regularnie kwartalną dywidendę. Należy podkreślić, że w USA jest to wręcz tradycja. Spora
część z nich czyni to od kilkudziesięciu lat,
a jak dobrze poszukamy, to znajdziemy i takie, które robią to od ponad 100 lat. Przykładem takiej spółki jest Coca-Cola. Jest w USA
cały segment spółek zwanych „dywidendowymi arystokratami”. Są to spółki, które płacą
nieprzerwanie od ponad 25 lat dywidendę
i ani razu jej nie obniżyły. Zapewne jest to,
z naszego polskiego punktu widzenia, trudne
do uwierzenia, ale spółek w tym segmencie
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jest całkiem sporo. Przykładem takiej spółki
jest wspomniana wcześniej Coca-Cola, a także AT&T, Walmart, Procter & Gamble, Exxon
Mobil czy też McDonald’s.
Te spółki, które nie płacą dywidendy, można z kolei podzielić na dwie grupy. Pierwsza
to spółki z problemami finansowymi, które walczą o to, aby w ogóle przetrwać, tak
jak choćby robiło to Apple w końcówce lat 90.
ubiegłego wieku. Druga grupa to młode spółki technologiczne, które dopiero co powstały
i potrzebują ogromnych kapitałów na dalszy
rozwój. W sierpniu 2012 roku najwyraźniej Tim
Cook stwierdził, że Apple nie należy do żadnej z tych grup i że czas dołączyć do „starych” spółek z Wall Street, z których niemalże
wszystkie bez wyjątku płacą dywidendę.
Od tamtej pory Apple wypłaca kwartalną
dywidendę bez żadnej przerwy. Ani razu jej
nie obniżyło, kilkukrotnie natomiast kwota
dywidendy została podwyższona. Aktualnie
co kwartał Apple wypłaca 73 centy na jedną
akcję i przeznacza na to około 3,5 mld USD
kwartalnie. Od 2012 roku Apple wypłaciło
w formie dywidendy aż 78 mld USD. W przeliczeniu na jedną akcję wychodzi 14,55 USD.
Oznacza to, że każdy inwestor, który kupił jedną akcję w dniu śmierci Steve’a Jobsa i zapłacił za nią 52 USD, otrzymał przez cały ten
okres w gotówce 14,55 USD. A dodatkowo jedna jego akcja jest dzisiaj warta 200 USD.

78 mld USD gotówki wypłaconej
przez Apple od 2012 roku
w formie dywidendy robi
wrażenie, ale kwota ta blednie
w porównaniu z wielkością
prowadzonego na szeroką
skalę skupu akcji własnych.
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78 mld USD gotówki wypłaconej przez Apple
od 2012 roku w formie dywidendy robi wrażenie, ale kwota ta blednie w porównaniu
z wielkością prowadzonego na szeroką skalę
skupu akcji własnych. W tym samym okresie
Apple skupiło z rynku i umorzyło akcje za około 247 mld USD. Dla porównania kapitalizacja
Apple dzisiaj to około 939 mld USD.
Spółki prowadzą skup akcji własnych głównie wtedy, gdy zarząd i akcjonariusze danego podmiotu uznają, że akcje są niedowartościowane. Wówczas to, według ich oceny,
za 1 dolara gotówki można kupić majątek,
który jest wart więcej niż 1 dolara. To oczywiście uproszczenie, ale skup akcji własnych
prowadzi do sytuacji, gdy dotychczasowi
właściciele po umorzeniu skupionych akcji są właścicielami większej części majątku
spółki. Efekt jest taki, że nie wydając ani grosza z osobistych portfeli, w przyszłości będą
mieli zagwarantowany większy zysk przypadający na jedną akcję.
Taka sytuacja ma miejsce w Apple w sposób
ciągły od 2012 roku. Bardzo często w związku
z tym dochodziło do tego, że Apple pokazywało
mniejsze zyski niż w poprzednich kwartałach,
ale dzięki temu, że akcji na rynku było mniej
(bo część została skupiona i umorzona), zysk
przypadający na jedną akcję był większy. Taki
mały ekonomiczny paradoks, ale jakże przyjemny dla akcjonariuszy Apple.
Można nie lubić Tima Cooka, można z rozrzewnieniem tęsknić za romantycznymi czasami Steve’a Jobsa, ale z gotówką w kieszeni
z pewnością inaczej patrzy się na pewne rzeczy i inaczej ocenia CEO największej amerykańskiej spółki, jaką dzisiaj jest Apple.
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Jeśli nie Tim Cook,
to kto?
Krystian Kozerawski



Firma Apple już od wielu lat jest nie tylko korporacją, która ma produkować
świetne produkty i przede wszystkim zarabiać pieniądze (do czego jeszcze
wrócę), ale swego rodzaju popkulturowym fenomenem. Pod wieloma względami przypomina mi ona cieszący się ogromną popularnością na świecie
zespół muzyczny. Kiedy wskutek śmierci lub z bardziej prozaicznych przyczyn, jak różnice charakterologiczne i muzyczne, zespół taki traci swojego
frontmana, zwykle wokalistę, często traci też na popularności.
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Odwracają się od niego fani, którzy narzekają,
że „teraz to już nie to”. Często nie zdają sobie oni sprawy, że charyzmatyczny frontman,
którego zabrakło, nie byłby w stanie stworzyć
wszystkich dzieł samodzielnie, że od początku
była to praca zespołowa. Najgorzej ma zwykle
osoba, która musi zastąpić popularnego idola. To ona zawsze będzie mierzyć się z porównaniami, będzie oceniana przez jego pryzmat.
Przykładów takich zespołów jest wiele.

...wielu z krytykujących
chciałoby, by Tim odszedł
już tylko przez sam
fakt, że jest on osobą
zupełnie inną niż Jobs.
Nie interesuje ich jednak,
kto miałby go zastąpić. Sam
się nad tym zastanawiałem
i przyznam, że nie znajduję
odpowiedniego kandydata.

Apple jako wspomniany już popkulturowy
fenomen, ale przede wszystkim Tim Cook,
borykają się od śmierci Steve'a Jobsa z podobnymi ocenami. W przypadku czytelników
czy nawet redaktorów MyApple są one często bardzo negatywne. Pojawiają się opinie,
że Apple pod kierownictwem Tima Cooka
to już nie to, a sam Cook nazywany jest pogardliwie „księgowym”. Wyraźnie pejoratywny wydźwięk ma porównywanie go do byłego
wieloletniego prezesa Apple - Johna Sculleya,
który cieszy się moim zdaniem niezasłużenie
równie złą opinią co Tim Cook, przede wszystkim z tego powodu, że miał czelność wyrzucić
Steve'a Jobsa z Apple (choć w rzeczywistości
nic takiego nie zrobił).
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W tym trwającym od kilku lat masowym krytykanctwie Tima Cooka brakuje moim zdaniem
racjonalizmu i przede wszystkim jednego:
pomysłu na to, kto mógłby go zastąpić. Mam
wrażenie, że wielu z krytykujących chciałoby, by Tim odszedł już tylko przez sam fakt,
że jest on osobą zupełnie inną niż Jobs.
Nie interesuje ich jednak, kto miałby go zastąpić. Sam się nad tym zastanawiałem
i przyznam, że nie znajduję odpowiedniego kandydata. Patrząc na inne firmy technologiczne, na ich prezesów i dyrektorów,
nie widzę osoby, która mogłaby to uczynić.
Nie twierdzę, że są gorsi od Cooka, ale profil ich działalności jest zupełnie inny. Niektórzy, ci najbardziej popularni, jak choćby Elon
Musk, skupiają się na kilku różnych projektach jednocześnie, co moim zdaniem odbija się na kondycji, a przynajmniej na wydajności ich przedsiębiorstw. Krytykanci często
nie biorą pod uwagę faktów. A te są takie,
że Apple pod przewodnictwem Cooka ma się
wyśmienicie. Zapominają oni również, że zarzuty stawiane Cookowi można by śmiało
postawić także Jobsowi – choć w przypadku
ich obu dałoby się je bardzo łatwo zbić.

Apple za Tima Cooka
przestało być innowacyjne
Zarzut, że Apple pod kierownictwem Tima
Cooka przestało być innowacyjne, jest chyba
jednym z najczęstszych, choć według mnie
jest on zupełnie chybiony. Wynika on jednak
z pewnego przyzwyczajenia do tego, co Apple
pokazywało w poprzedniej dekadzie. Firma
dokonała w tym czasie kilku poważnych rewolucji, choć zaprezentowane przez Steve'a
Jobsa produkty nie były zupełnymi nowościami. Apple jedynie je przekształciło, tworząc
nową jakość. Tak było w przypadku iPoda,
iTunes, iPhone'a czy iPada. Pamiętać jednak
trzeba, że rynek odtwarzaczy mp3 w chwili pojawienia się iPoda był jeszcze w powijakach, cyfrowe sklepy w czasie debiutu
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iTunes także dopiero powstawały, smartfony
przed iPhone'em wyglądały zupełnie inaczej, czy wreszcie, że tablety były marginalną niszą dla konkretnych grup zawodowych
przed pojawieniem się iPada. Sytuacja była
więc zupełnie inna, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę obecny rynek smartfonów.
Dzisiaj trudno na nim o jakąkolwiek innowację. Dodanie kolejnego, lepszego aparatu
fotograficznego czy czytnika linii papilarnych
pod ekranem nie jest niczym rewolucyjnym. To, że innowacyjność w przypadku tych
urządzeń jest już ograniczona do minimum,
najlepiej pokazują pomysły na składane
smartfony czy nieudana, choć wciąż podtrzymywana przez Motorolę koncepcja urządzeń
modułowych. Rynek jest moim zdaniem dość
mocno wyrównany. Oczywiście pojawiają
się głosy, że iPhone'y nie są teraz tak rozbudowane i nie oferują takich parametrów,
jak smartfony konkurencji, ale przypomnijcie
sobie podobne głosy dotyczące komputerów
Mac w ubiegłej dekadzie. Wielokrotnie spotykałem się z opiniami, że pecety są tańsze,
lepsze, mają szybsze procesory (bo faktycznie
miały). Takie zarzuty, że Apple robi komputery
gorsze od pecetów, pojawiały się dość często
za czasów Steve'a Jobsa.

Apple rozwija także rynek
usług multimedialnych,
które rozkwitły szeroko
dopiero kilka lat temu.
Apple Music radzi sobie
bardzo dobrze, zwłaszcza
w porównaniu z liderem rynku
- Spotify. O tym, że Apple Tima
Cooka rozwija z sukcesem
rynek usług świadczy ostatnia
konferencja.
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Trudno też mówić o innowacyjności, jeśli chodzi o tablety czy komputery. Dotykowy ekran
w laptopie nie jest dla mnie rewolucyjną
zmianą, zdecydowanie ciekawszym pomysłem
- choć nie ukrywam, że w pewnym stopniu
ograniczonym - jest pasek TouchBar, którego
używam na co dzień. Apple radzi sobie jednak moim zdaniem całkiem nieźle na jednym
i drugim rynku. Przy spadającej sprzedaży tabletów, których forma też jest przecież już zamknięta, iPady wciąż cieszą się popularnością.
Warto też zwrócić uwagę na to, że w temacie komputerów Mac, iPhone'ów i iPadów
dzieje się całkiem sporo. Najnowszy system
ma przynieść oczekiwaną przez wielu unifikację, możliwość tworzenia uniwersalnych aplikacji działających zarówno w systemie macOS,
jak i iOS. To według mnie coś więcej niż możliwość uruchamiania programów dla systemu
Android na Chromebookach. Całkiem możliwe, że stoimy przed kolejną jakościową rewolucją – powstania jednej wspólnej platformy.
Apple poszukuje innowacji na nowych obszarach, w których inne firmy właściwie także jeszcze raczkują. Są to choćby wearables.
Zegarek Apple Watch - dzieło Apple ery Tima
Cooka - to jedno z najlepszych tego typu urządzeń na rynku. Sprzedaje się bardzo dobrze,
lepiej niż wszystkie inne podobne urządzenia (wliczając opaski fitness i smart zegarki). Co więcej, noszenie Apple Watcha staje
się już nie tylko domeną fanów marki, którzy
dodatkowo dbają o swoją kondycję, ale niekiedy może stać się sprawą życia i śmierci.
Może tutaj trochę przesadzam, ale informacje o tym, że Apple Watch wykrył poważne
anomalie w pracy serca, które mogą być groźne dla życia, pojawiają się niemal co tydzień.
Coraz więcej osób, które znam, rozważa jego
zakup właśnie z tego powodu (gros moich
znajomych jest już po 40. roku życia). Zwiększanie obecności na rynku osobistych urządzeń ochrony zdrowia może przynieść Apple
w przyszłości ogromne wpływy. Już teraz fir-
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my ubezpieczeniowe rozważają wyposażanie swoich klientów właśnie w zegarki Apple
Watch, które będą monitorować ich stan
zdrowia.
Apple rozwija także rynek usług multimedialnych, które rozkwitły szeroko dopiero kilka lat
temu. Apple Music radzi sobie bardzo dobrze,
zwłaszcza w porównaniu z liderem rynku
- Spotify - który obecny jest na nim od ponad 10 lat. O tym, że Apple Tima Cooka rozwija z sukcesem rynek usług świadczy ostatnia konferencja. Ktoś mógłby powiedzieć,
że otwarcie na inne platformy miało miejsce
już za czasów Steve'a Jobsa. Owszem, Apple
udostępniło swój sklep iTunes dla Windows
po to, by zwiększyć sprzedaż iPodów. Warto jednak pamiętać, że nie był to pomysł
Jobsa. Teraz z Apple Music można korzystać
już na smartfonach z Androidem, Chromebookach, a biblioteka i sklep iTunes dostępne
są na smart telewizorach.

Problemem są także
poluzowane gniazda
USB-C, w których wtyczki
nie trzymają się stabilnie.
Tutaj dmuchanie sprężonym
powietrzem nic nie pomoże.
Pamiętać jednak trzeba,
że to nie Tim Cook
zaprojektował ten komputer.
Zrobił to zespół Jony'ego
Ive'a, który namaszczony
przez Jobsa ma się cieszyć
w firmie dużą niezależnością.
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Od kilku lat słyszymy też o tajemniczym projekcie Titan. Apple wciąż zatrudnia kolejnych
ekspertów zajmujących się elektrycznymi
i autonomicznymi samochodami. Pojawiają
się co prawda głosy zniecierpliwienia, zarzucające firmie, że jeszcze nie pokazała swojego samochodu. Na to jest jednak jeszcze
czas. Rynek samochodów elektrycznych wciąż
jest mały i dopiero zaczyna rosnąć. Z kolei
samochody autonomiczne to wciąż bardziej
ciekawostka niż gotowy i bezpieczny produkt,
który można wypuścić na drogi do ruchu.

Apple robi
coraz gorsze produkty
To równie często powtarzany argument,
zwłaszcza obecnie. Istotnie Apple ma poważny problem z klawiaturą w MacBookach
Pro i 12-calowych MacBookach. Nie zdziwiłbym się, gdyby równie wadliwą okazała się klawiatura w nowym MacBooku Air.
Sam mam z tym ogromny problem w moim
MacBooku Pro. Co gorsza, zacinające się klawisze to nie jest jedyna wada tego komputera. Problemem są także poluzowane gniazda USB-C, w których wtyczki nie trzymają się
stabilnie. Tutaj dmuchanie sprężonym powietrzem nic nie pomoże. Pamiętać jednak
trzeba, że to nie Tim Cook zaprojektował ten
komputer. Zrobił to zespół Jony'ego Ive'a, który namaszczony przez Jobsa ma się cieszyć
w firmie dużą niezależnością. Trudno mi ocenić, czy to właśnie nie Ive jest problemem.
Stawianie wzornictwa nad wydajnością i użytecznością było cechą Apple już w czasach
Jobsa. Pod tym względem nic się tak naprawdę nie zmieniło.
Apple pod kierownictwem Tima Cooka
nie robi wcale bardziej wadliwych produktów
niż pod rządami Steve'a Jobsa. W przeszłości
już zdarzało się, że wady te wynikały właśnie
z tego, jak urządzenia zostały zaprojektowane przez zespół Jony'ego Ive'a i że nie zo-
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stały dostatecznie przetestowane. Flagowym przykładem takiej konstrukcyjnej wady
są białe plastikowe MacBooki, które Apple
produkowało w połowie poprzedniej dekady. Powszechnym problemem były pękające
i odpadające fragmenty górnej części obudowy jednostki centralnej (top case). Odłamywały się one pod wpływem ciężaru klapy
wyświetlacza i znajdujących się na nich wypustek, które działały niczym młotek, uderzając wciąż w to samo miejsce przy zamykaniu
urządzenia. Już wtedy firma musiała uruchomić program wymiany, ale nowe, wymienione elementy dalej po pewnym czasie ulegały
tego typu uszkodzeniom. To zresztą nie były
jedyne problemy, które trapiły użytkowników
tych komputerów. Psujące się baterie, przegrzewające się dyski twarde (Apple wymieniało je w modelach produkowanych w latach
2006 - 2007).

...w przypadku mojego
MacBooka Pro z 2009 roku
wymieniałem zasilacz dwa
razy (musiałem go kupić),
gdyż ulegał spaleniu średnio
co dwa lata. Łamały się też
kable w tychże zasilaczach.

Problemy z obudową trapiły też użytkowników białych MacBooków unibody z lat 2009
i 2011. Tam pękała obudowa przy zawiasach,
na rogach, a także odwarstwiała się gumowana okleina spodniej części tych komputerów.
Również wtedy Apple uruchomiło program
ich wymiany. Owszem, to były już ostatnie
lata życia Jobsa i w tym czasie często zastępował go już Tim Cook. Projekt tego komputera o konstrukcji unibody powstał jednak
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przecież przed 2009 rokiem. Nie bez przyczyny, maszyna ta szybko zniknęła z oferty Apple.
Kolejnym komputerem ery Jobsa, który borykał się z wadami konstrukcyjnymi, był pierwszy MacBook Air, zaprezentowany przez Steve'a
Jobsa podczas Macworld w 2008 roku. W tym
komputerze dość powszechnie psuły się zawiasy klapy monitora oraz wysuwany element obudowy z gniazdem USB. W przypadku zawiasów problem był masowy i Apple
było zmuszone uruchomić program darmowej naprawy.
Osobnym problemem dotyczącym właściwie
wszystkich przenośnych komputerów Apple
ery Jobsa były zasilacze. Często ulegały one
uszkodzeniom. Ja sam w przypadku mojego
MacBooka Pro z 2009 roku wymieniałem zasilacz dwa razy (musiałem go kupić), gdyż ulegał spaleniu średnio co dwa lata. Łamały się
też kable w tychże zasilaczach. Do dzisiaj
dwa zasilacze, których używam do moich starych komputerów (wspomnianego MacBooka
Pro z 2009 , białego MacBooka z 2007 roku
i MacBooka Air) są owinięte taśmą izolacyjną,
zabezpieczającą uszkodzone kable ładowania. Apple właściwie rozwiązało ten problem,
wprowadzając gniazda USB-C do 12-calowych
MacBooków i nowej linii MacBooków Pro.
Obecnie kabel można po prostu wypiąć z zasilacza, co robię zawsze przed włożeniem go
do plecaka lub torby.
Dość powszechne w ubiegłej dekadzie były
problemy z napędami SuperDrive, które często się psuły na różne możliwe sposoby. Napęd w moim iMacu z połowy 2007 roku wysiadł już po sześciu miesiącach od kupna
tego komputera.
Pozostając przy komputerach Mac, trudno nie
wspomnieć tutaj największego chyba „przerostu formy nad treścią”, kultowego dla wąskiego grona fanów PowerMaca G4 Cube.
To moim zdaniem przykład tego, że Jony Ive
ma zdecydowanie za dużo do powiedzenia
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w Apple niż mieć powinien. Cube wyglądał
faktycznie pięknie, jednak jego forma - niewielka kostka umieszczona w pleksiglasowym
pudełku - bardzo ograniczała możliwość rozbudowy tego komputera. Był do tego bardzo
drogi. W cenie niższej o 200 dolarów można
było dostać pełnowymiarowego PowerMaca
G4, o podobnej konfiguracji, którego można
było rozbudować. Co więcej, wspomniana
pleksiglasowa zewnętrzna obudowa ulegała
pęknięciom. Nie wpływało to może na pracę
komputera, ale zdecydowanie psuło jego unikalny wygląd.
Wreszcie wspomnieć wypada o iPhonie 4,
który zaprezentowany został w czerwcu 2010
roku (podczas WWDC). Pamiętacie problemy
z gubieniem zasięgu związane z anteną, którą stanowiła rama konstrukcyjna tego urządzenia? Trzymając iPhone'a w dłoni, zwierało
się jej dwa różne elementy, co powodowało
problemy z pracą anteny, a w rezultacie z zasięgiem. Apple zalecało użytkownikom trzymanie go w inny sposób („you are holding it
wrong”). Ostatecznie zwołało nawet specjalną
konferencję prasową, podczas której zaproponowało użytkownikom specjalną silikonową nakładkę na antenę (bumper), która rozwiązywała ten problem.
To oczywiście nie wszystkie problemy sprzętowe, które spędzały sen z powiek użytkownikom, a także i inżynierom Apple za czasów
Jobsa. Były też problemy związane z oprogramowaniem i usługami. Wspomnieć wypada
choćby o MobileMe. Niedziałające serwery
i bardzo wolne ładowanie danych powodowały, że z usługi tej właściwie nie dało się
korzystać. Firma przepraszała użytkowników
i oferowała w ramach rekompensaty miesiące darmowego do niej dostępu.
Czy zatem faktycznie obecne produkty Apple
ery Tima Cooka są bardziej wadliwe od tych
z czasów Steve'a Jobsa? Moim zdaniem nie.

24

Tim Cook
nie jest Steve'em Jobsem
Mam wrażenie, że największym problemem
dla wielu jest fakt, że Tim Cook jest po prostu diametralnie inny niż Steve Jobs. Traktuje
pracowników inaczej, angażuje się w działalność prospołeczną (choć słusznie można mu
tutaj zarzucać hipokryzję), ale przede wszystkim nie jest tak przebojowy jak Jobs. Jest liderem zespołu, jego kierownikiem, ale trudno nazwać go charyzmatycznym frontmanem.
Tim Cook ma jednak zadanie: ogarniać całą
firmę, tak by produkowała świetne produkty,
co moim zdaniem wciąż się udaje, i by przynosiła zyski - na tym polu trudno Timowi
Cookowi cokolwiek zarzucić. Warto pamiętać,
że chyba jedyną radą, jakiej udzielił Cookowi
przed śmiercią Steve Jobs (a przynajmniej tą,
o której się mówi) było to, by był on sobą,
niezależnie od tego, jak bardzo różnił się właśnie od Jobsa. Cóż, Cook faktycznie znacznie się od niego różni. Nic zatem dziwnego,
że zmienia się też Apple, co może się nam
podobać lub nie, ale to już zupełnie inny temat.
Pytanie postawione
bez odpowiedzi.
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Power bank
Green Cell Prime 10000 mAh
Krystian Kozerawski



Power bank to wciąż jedno z podstawowych akcesoriów, jakie staram się
mieć zawsze ze sobą, kiedy wychodzę z domu na cały dzień. I choć nowe
smartfony stają się coraz bardziej energooszczędne, to wciąż czas pracy
na baterii tych urządzeń jest swego rodzaju wąskim gardłem. iPhone nie jest
zresztą jedynym urządzeniem mobilnym, które zabieram ze sobą w krótsze
czy dłuższe podróże. Zwykle w torbie i plecaku znajduje się także czytnik
ebooków, ładowarka do zegarka Apple Watch, router WiFi albo nawet drugi
smartfon.
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Power bank jest więc koniecznością. Warto
zatem zabierać takie urządzenie, które zapewnia najlepsze parametry przy stosunkowo
niewielkich rozmiarach oraz świetny wygląd,
tak by można było wyciągnąć je bez wstydu.
Tych cech nie można odmówić power bankowi Green Cell GC Prime 10000 mAh wyposażonemu w technologię szybkiego ładowania
Ultra Charge.
Power bank Green Cell GC Prime 10000
mAh ma formę sztaby o wymiarach 135 x 65
x 13 mm i przekroju równoległoboku. Czarna
obudowa z logo Green Cell, z matowo wykończonego, mocnego i twardego tworzywa,
nasuwa mi skojarzenia z monolitem z Odysei Kosmicznej 2001 i 2010. Power bank waży
197 g, a więc tyle, by poczuć go w dłoni. Całość
sprawia świetne wrażenie. Kilkukrotnie, wyjmując go w towarzystwie moich znajomych,
spotkałem się z pytaniem o to, co to jest. Niby
każdy wie, jak wygląda power bank, a jednak
wzornictwo Green Cell robi tutaj znakomite
wrażenie. Urządzenie wygodnie leży w dłoni.
Matowa faktura obudowy zapewnia przyjemny i pewny uchwyt, pomaga też wspomniany
już przekrój o kształcie równoległoboku.
Równie dobrze jak na zewnątrz jest w środku urządzenia. Litowo-polimerowa bateria
o pojemności 10 tysięcy mAh zapewnia kilkukrotne ładowanie iPhone'a X, XS, XS Max
czy obecnie flagowych modeli smartfonów
z Androidem. Prime wyposażony jest w autorską, opracowaną przez Green Cell technologię szybkiego ładowania Ultra Charge.
Jest ona kompatybilna z takimi rozwiązaniami jak Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung
AFC czy Huawei FCP. To zresztą nie wszystko,
co oferuje ten power bank.
Rzadko spotykaną funkcją w tego typu urządzeniach, a w którą wyposażony jest opisywany power bank, jest Pass - Through. Pozwala ona na jednoczesne ładowanie samej
baterii, jak i podłączonego do niej urządzenia, np. smartfona. Przydaje się to np. na wy-
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jazdach, kiedy w pokoju hotelowym mamy
do dyspozycji tylko jedno gniazdko, a trzeba
naładować i telefon, i power bank, a nierzadko także kilka innych urządzeń.
Power bank Green Cell Prime 10000 mAh
wyposażony jest do tego w szereg przydatnych zabezpieczeń, jak choćby ochrona
przed zwarciem czy przed głębokim rozładowaniem. Baterie bardzo źle znoszą całkowite
rozładowanie, które może nawet doprowadzić
do ich uszkodzenia. W przypadku opisywanego urządzenia coś takiego, dzięki wspomnianemu zabezpieczeniu, nigdy nie powinno
się wydarzyć.
Prime to bez wątpienia jeden z najlepszych
power banków na rynku pod względem stosunku ceny do pojemności, niezawodności,
rozmiaru i wyglądu. Dodam jeszcze, że jeśli
chodzi o wzornictwo, to wszystkie produkty
marki Green Cell, które miałem okazję testować i z których korzystam na co dzień, wyglądają stylowo. Pod tym względem wielu innych
producentów mogłoby z powodzeniem brać
u tej polskiej firmy korepetycje. Zresztą nie tylko ze wzornictwa, ale też z tego, jak produkować urządzenia najwyższej jakości w oparciu
o swoje autorskie rozwiązania. Warto bowiem
dodać, że power bank, zarówno jeśli chodzi
o wygląd, jak i o elektronikę, w całości został
zaprojektowany w Polsce.
Power Bank Green Cell GC Prime 10000 mAh
dostępny jest w sklepie MyApple w cenie
129,95 zł.
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Rozbicie iTunes…

czy na pewno jest się z czego cieszyć?
Krzysztof Kurdyła



Powiedzmy sobie zupełnie szczerze, dzisiejszy iTunes to w pewnym sensie
alegoria tego, czym Apple stało się w ostatnich latach. Ciężka i nieintuicyjna
aplikacja, bezsensownie wchłaniająca kolejne niezwiązane ze sobą funkcjonalności, stała się zaprzeczeniem ideału prostoty, z jakiej słynął koncern
z jabłkiem w logo. Nawet wśród użytkowników Maców, którzy nie podzielają
pesymistycznej wizji dotyczącej jakości nowych produktów, ten konkretny
program nie ma zbyt dobrej prasy. Wydaje się więc, że tytułowe pytanie powinno być czysto retoryczne. A co, jeśli ta zmiana niesie ze sobą pułapkę,
która może zachwiać pozycją komputerów Apple?

27



Muzyka

...nie wierzę, żeby Apple
nie było w stanie
przygotować marcepanowych
aplikacji zgodnie z duchem
macOS, należy uznać, że mu
się po prostu nie chce (czyt.
nie opłaca) tego robić.
To zaś powoduje, że można
przypuszczać, że 10.15 uraczy
nas kolejnymi kopiami
aplikacji z iPada, pasującymi
do UI/UX macOS jak świnia
do karety.
Piszę o tym oczywiście nieprzypadkowo.
W ostatnim czasie portale i blogi obiegły
doniesienia o możliwym podziale iTunes
na mniejsze aplikacje i spotkały się w większości z pozytywnym, a czasem wręcz euforycznym odbiorem. Jeśli jednak dobrze
przyjrzymy się kierunkowi, jaki w dziedzinie
oprogramowania na Maca przyjęło Apple,
trzeba się zastanowić, czy po tych rewolucyjnych zmianach za iTunes nie zatęsknimy. Jest
ku temu kilka powodów i wszystkie mają zapach marcepanu…

Projekt Marzipan
Wprowadzony wraz z Mojave projekt, umożliwiający łatwe przenoszenie aplikacji z iOS
na Maca, w teorii powinien ucieszyć wszystkich użytkowników tych komputerów. I tak
nawet było, do momentu, kiedy ci nie dostali do swoich rąk applowskich aplikacji
News, Dom, Dyktafon i Giełda. Okazało się
wtedy, że Apple nie dostosowało tabletowych programów do UI i większych możliwo-
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ści (np. obsługa wielu okien) macOS, zrobiło tylko coś w stylu prostackiego wrappera,
który odpala iOS-ową aplikację na Macu.
Niespecjalnie różni się to od prostych implementacji Progressive Web Apps na Windows
10 Mobile, które co prawda pozwalają resztkom użytkowników korzystać z social mediów,
ale działają średnio i kompletnie nie pasują
do UI systemu. Na martwym produkcie takie
rzeczy można przeboleć, ale na macOS i to
w przypadku aplikacji systemowych? Komuś
w Cupertino powinno być cholernie wstyd.
Powinno, ale raczej nie jest. Ponieważ
nie wierzę, żeby Apple nie było w stanie przygotować marcepanowych aplikacji zgodnie
z duchem macOS, należy uznać, że mu się
po prostu nie chce (czyt. nie opłaca) tego robić. To zaś powoduje, że można przypuszczać,
że 10.15 uraczy nas kolejnymi kopiami aplikacji z iPada, pasującymi do UI/UX macOS
jak świnia do karety. To oznacza, że cała „rewolucja” może nie poprawić wygody użytkowania, zamiast przez natłok opcji aktualnego iTunes będziemy musieli się przekopywać
przez jednookienkowy, tabletowy interfejs.
Już raz padliśmy ofiarą podobnego podejścia, gdy zdewastowano iWork, żeby dało się
szybko stworzyć jego chmurową wersję.
W przypadku Marzipana dojdą do tego jeszcze unifikacje „pod maską”, które — jak sądzę
— nie pozostaną bez wpływu na wydajność.
Choć o tym pewnie się przekonamy, gdy pojawią się większe marcepanowe aplikacje, takie
jak Pages czy Numbers. Bo przecież one też
mogą pojawić się w tej formie, będzie taniej…

Logika zmian
Nawet zostawiając nieszczęsne marcepanowe aplikacje w spokoju, da się zauważyć,
że od dłuższego czasu rozwój iOS zaczyna ciążyć nad wyglądem i funkcjonalnością macOS.
Niekorzystne zmiany widać choćby po kształcie AppStore, wspomnianego iWorks i wielu
innych aplikacji systemowych, których rozwój
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w pewnym momencie się zatrzymał, a w wielu przypadkach wręcz uwstecznił. Wygląda to tak, jakby chciano udowodnić, że iPad
może zastąpić komputer nie poprzez rozbudowanie jego możliwości do poziomu tych
z Maca, ale sztucznie ograniczając możliwości macOS. Dodajmy do tego wprowadzoną
przez Marzipan możliwość ograniczenia kosztów developmentu przez proste przenoszenie
aplikacji z tabletu na komputer i mamy gotowy przepis na katastrofę jakościową oprogramowania na macOS.
Już teraz pojawiają się przecieki, że iTunes
zostanie rozbity na aplikacje Music, Podcast
oraz TV, pojawi się też zmodyfikowany Books.
Przypuszczam, że będą to kolejne, żywcem
przeniesione porty z iPada, a sam iTunes pozostanie w niezmienionej formie jako opcja
do synchronizacji z iPhone'em czy iPadem.
W całej układance, która wyłania się z przecieków, brakuje przecież czegoś w stylu nowoczesnego iSync. A to przecież równie ważny
element iTunes, jak funkcje multimedialne.

Mac App Store w pierwszej
chwili zyska na ilości aplikacji,
aby po pewnym czasie utopić
część dobrych, natywnych
programów w powodzi
tabletowego śmiecia.
Niestety, patrząc na obecny kierunek Apple,
nie spodziewam się, aby taki nowy iSync miał
się pojawić. Myślę, że wraz ze zwiększaniem
się ilości marcepanowych aplikacji systemowych coraz więcej elementów macOS będzie
traciło bazujący na plikach charakter i będzie
przechodzić na model znany z iOS - „wszystko
wewnątrz aplikacji + iCloud”. Model dla Apple
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bardzo korzystny, ponieważ jeszcze bardziej
przywiązujący użytkownika do ekosystemu.
W dłuższej perspektywie musi to doprowadzić
do jeszcze większej prymitywizacji (przy czym
nie mylmy prymitywizmu z ergonomiczną prostotą) oprogramowania systemowego Apple.
Co gorsza, ten trend może dotyczyć także firm
trzecich. Mac App Store w pierwszej chwili zyska na ilości aplikacji, aby po pewnym czasie
utopić część dobrych, natywnych programów
w powodzi tabletowego śmiecia przenoszonego na zasadzie „da się szybko i tanio, to co mi
tam, spróbujemy coś zarobić”. Taki casus sklepu Google Play, tylko namniejszą skalę. Skoro
nawet Apple nie chce się przerobić UI swoich programów, to dlaczego mieliby to zrobić
niezależni deweloperzy? W efekcie, za jakiś
czas będziemy mogli sparafrazować Kopernika i napisać, że „gorsza (ale tańsza) aplikacja
wypiera lepszą (ale droższą)”.

Może nie będzie tak źle?
Myślę, że sposób, w jaki zostanie wygaszony
iTunes, da nam w jakiejś mierze odpowiedź,
jak dalece dla decydentów Apple macOS
jest jeszcze ważny. Porządne, zgodne z UI/
UX systemu aplikacje multimedialne oraz coś
w stylu microsoftowego „Twojego telefonu” dadzą nadzieję, że może nie będzie źle.
Czy jest to prawdopodobny scenariusz?
Działania Apple nie wskazują, żeby potrzeby
użytkowników komputerów wiele dla firmy
znaczyły. Motorem finansowym jest iPhone,
potężne nakłady środków marketingowych
idą na promocję iPada, a świetlaną przyszłość widzi się w usługach. Maki i macOS
są coraz bardziej na bocznym torze, a projekt
Marzipan jest idealnym narzędziem, aby rozwój tego systemu nie angażował zbyt wielu
zasobów firmy.



Mophie Juice Pack
Obudowa z baterią

SPRAWDŹ W NASZYM SKLEPIE



Advertorial

JCPAL Wireless Fast Charge Stand
Krystian Kozerawski



Ładowanie indukcyjne ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Ja zaliczam
się zdecydowanie do tych pierwszych. O wiele wygodniej i łatwiej mi odłożyć telefon na biurku lub nocnym stoliku na odpowiednią matę lub stand,
bez poszukiwania kabla Lightning. Pisałem już kilkukrotnie, że dzięki wygodnym ładowarkom indukcyjnym moje iPhone'y są niemal zawsze naładowane do pełna.
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XS, XS Max i XR, bo dzięki takiemu ułożeniu
smartfona nie trzeba się nad nim nachylać
czy brać go do ręki, by odblokować go za pomocą Face ID. Na wspomnianym panelu znalazło się logo JCPAL i napis „Fast Charge”. Ładowarka wspiera bowiem szybkie ładowanie
indukcyjne o mocy 10 W.
Całość wykonana jest z czarnego plastiku
z gumową wyściółką w miejscu, w którym
smartfon opiera się swoją podstawą. Gumowa obręcz na spodzie zapewnia też stabilność całego urządzenia.

Ładowarek indukcyjnych jest oczywiście
na rynku cała masa, dlatego liczy się nie tylko
ich wydajność, ale i forma zapewniająca wygodę. W przypadku ładowarek indukcyjnych
na biurko wybieram zwykle te w formie standów (statywów), dzięki którym telefon podczas ładowania znajduje się w pozycji bliskiej
pionu. Najnowszym tego typu akcesorium
w mojej kolekcji, które od jakiegoś czasu
świetnie sprawdza się na moim biurku, jest
JCPAL Wireless Fast Charge Stand.
Urządzenie ma ciekawą formę. Z okrągłej
podstawy wysunięty jest pod kątem około 100 - 110 stopni zaokrąglony u góry blok,
przypominający czarny monolit. To w nim
umieszczony jest moduł ładowania indukcyjnego i to o niego opiera się smartfon właśnie podczas ładowania. Kąt zapewnia takie
ułożenie smartfona, by można było z niego
wygodnie korzystać podczas ładowania. Docenią tę ładowarkę użytkownicy iPhone'ów X,
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Do niewątpliwych zalet tej konstrukcji,
czy szerzej pionowych ładowarek indukcyjnych, należy to, iż zajmują zdecydowanie
mniej miejsca na biurku, co w moim przypadku ma znaczenie, oraz że nie można źle ułożyć
iPhone'a czy innego smartfona, tak by proces
ładowania nie został zainicjowany. Na ładowarce indukcyjnej JCPAL nie da się po prostu ułożyć inaczej iPhone'a niż w taki sposób,
który aktywuje proces ładowania. To ważne,
bo często odkładam smartfona machinalnie.
W przypadku ładowarek płaskich zdarzało
mi się niemiło zdziwić, gdy po kilku godzinach okazywało się, że został on źle na nich
umieszczony.
Jeśli szukacie wygodnej i ładnej ładowarki
indukcyjnej na biurko, to JCPAL Wireless Fast
Charge Stand jest rozwiązaniem godnym polecenia.
Ładowarkę można kupić w sklepie Zadbane
Gadżety w cenie 199 zł.
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Nowy iPhone?

Liczę na kilka istotnych zmian
Bartłomiej Mazurek



W 2019 roku zobaczymy nowe iPhone'y, które powinny przejść metamorfozę. Zwykle rok po prezentacji modeli oznaczonych literką „S” pojawiały
się urządzenia, które wprowadzały nowości. Czy zobaczymy kolejne, niemal
identyczne wcielenie iPhone'a XS? Mam nadzieję, że Apple zaskoczy i faktycznie pokaże zupełnie nowy telefon.
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Dowodem na to, że iPhone XR
nie sprzedaje się
tak jak powinien,
jest fakt, że Cupertino
robi, co tylko może,
aby reklamować i dosłownie
wciskać klientom „taniego”
iPhone'a.
Nie ukrywam, że po ubiegłorocznych
iPhone'ach spodziewałem się czegoś więcej.
Wciąż czekam na telefon, który mógłby nawiązać realną walkę z bardzo mocną konkurencją. Kosmetyczne, wręcz znikome zmiany
w modelach XS i bardzo wysoka cena sprawiły,
że słupki sprzedażowe poleciały nieco w dół,
a inwestorzy zaczęli się niepokoić. iPhone XR
na pierwszy rzut oka prezentował się znacznie ciekawiej, przynajmniej w moim odczuciu.
Hybryda iPhone'a X i iPhone'a 8 ostatecznie
rozczarowała przede wszystkim ceną. Mocno dyskusyjne wyposażenie można by było
przełknąć, gdyby wyjściowa cena oscylowała w granicach 2999 złotych. Niestety niemal
700 złotych więcej za telefon z pojedynczym
aparatem, średniej jakości ekranem (przynajmniej na papierze) i stosunkowo wielkimi
ramkami nie przekonało wielu użytkowników
do przesiadki ze starszych modeli. Przełożyło się to na wyniki finansowe Apple. Dowodem na to, że iPhone XR nie sprzedaje się
tak jak powinien, jest fakt, że Cupertino robi,
co tylko może, aby reklamować i dosłownie
wciskać klientom „taniego” iPhone'a. W efekcie wyniki uległy polepszeniu, ale o sukcesie
w tym wypadku nie ma mowy.
Patrząc na ewolucję iPhone'ów w ostatnich latach, ciężko przewidzieć, co aktualnie
planuje amerykański producent. Przecieki
nie zdradzają zbyt wiele, ale da się wyczy-
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tać, że i w tym roku zmiany będą niewielkie.
To bardzo zła wiadomość, bo chciałbym zobaczyć iPhone’a, który rzeczywiście będzie
miał argumenty, aby zawojować rynek. Obecnie to dobry i bardzo drogi telefon.
Trendy aktualnie wyznaczają chińscy producenci, którzy każdego roku pokazują coś naprawdę ciekawego. Rok fascynacji notchem
zapoczątkowany przez Essential Phone'a
i iPhone'a X dobiegł już końca. Zamiast tego
mamy subtelne wycięcie na aparat w Samsungu Galaxy S10 czy łezkę widoczną chociażby w Xiaomi Mi9. Po targach MWC podobnych
konstrukcji pojawiło się jeszcze więcej.
W tym momencie pojawia się pytanie,
czy Apple wyciągnie wnioski z ruchów konkurencji, czy zdecyduje się brnąć w stylistykę wprowadzoną we wrześniu 2017 roku. Sam
wygląd iPhone'a X i XS Max nie jest najgorszy.
W mojej ocenie zmniejszenie notcha i schowanie lekko wystającego aparatu wyszłoby mu na dobre. Oczywiście, dla inżynierów
to dość duże wyzwanie, ponieważ schowanie
kamer TrueDepth pod ekranem wymagałoby
trochę innego podejścia podczas projektowania. Firma z Cupertino nie raz już udowadniała, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych,
dlatego to zadanie jest do zrealizowania.
Bez wątpienia 2019 rok upłynie pod znakiem czytnika linii papilarnych schowanego
pod ekranem. Samsung Galaxy S10, Huawei
Mate 20 Pro czy OnePlus 6T mają takie rozwiązania. Podobno Apple nad wprowadzeniem czytnika myślało już przy jubileuszowym
modelu X, jednak ostatecznie zastąpiono go
Face ID. Temat ten może wrócić, bo pod koniec 2018 roku Cupertino złożyło wniosek
o patent dla Touch ID schowanego pod ekranem. Nowy iPhone z odpowiednio szybkim
czytnikiem miałby szansę wrócić na szczyty
rankingów.
Pole do popisu producent ma także w kwestii
aparatu. Ten zastosowany w iPhone'ach XS na-
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leży do ścisłej czołówki, jednak Huawei Mate
20 Pro, Google Pixel 3 czy Samsung Galaxy S10
wciąż zachwycają jakością. Lada moment pojawi się Huawei P30 Pro, który zapewne znowu podniesie poprzeczkę. Czy Apple pójdzie
za głosem konkurencji i zdecyduje się na trzy
obiektywy? W tym momencie jest zbyt wcześnie, aby o tym mówić, ale nie obraziłbym
się, gdyby na pokładzie iPhone'ów pojawił się
obiektyw szerokokątny, standardowy i teleobiektyw. Zmian potrzebuje również przedni
aparat. Wyższa rozdzielczość i lepsze światło
obiektywu w połączeniu z bardzo dobrymi algorytmami wyniosą selfie na jeszcze wyższy
poziom.
Wydajność najnowszych, jak i ubiegłorocznych iPhone'ów w dalszym ciągu stoi na bardzo wysokim poziomie. Nawet takie modele
jak iPhone 7 czy iPhone 6S radzą sobie z aplikacjami na tyle dobrze, że użytkownicy nie widzą potrzeby zmiany. Ten trend dostrzegł
nawet sam Tim Cook, który przyznał, że cykl
wymiany telefonów Apple na nowe wydłużył
się. Cupertino ma już solidną bazę w postaci procesora A12 Bionic. Skupianie się na kolejnym skoku wydajnościowym w 2019 roku
nie ma większego sensu. Wciąż wiele zmian
musi pojawić się w systemie iOS 13. Wystarczy spojrzeć na brak możliwości korzystania
z iPhone'a XS Max w trybie poziomym. Smartfony z większymi ekranami nie są na tyle
dobrze zoptymalizowane, aby korzystało się
z nich komfortowo. Wzorem do naśladowania
może być Samsung Galaxy Note 9, który doskonale wykorzystuje zalety dużego ekranu
i rysika dołączanego do zestawu.
Nowe iPhone’y raczej nie będą tańsze, dlatego pewną nadzieją i alternatywą dla mniej
wymagających użytkowników mogłoby być
nowe wcielenie iPhone’a XR. Chyba na ten
model czekam najbardziej. Pogłoski mówią,
że XR z ekranem OLED pojawi się dopiero
w 2020 roku, ale nie miałbym nic przeciwko, gdyby Cupertino pozytywnie zaskoczyło,
wprowadzając to rozwiązanie już teraz. Po-
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wrót 3D Touch, które mimo wszystko jest fajnym dodatkiem, również byłby mile widziany.
Wypadałoby także dołożyć podwójny aparat,
który w 2019 roku jest po prostu standardem.
Byłoby miło, gdyby Apple w końcu zaczęło
traktować poważnie swoich klientów. Kolejnym krokiem w kierunku ocieplenia wizerunku powinno być wprowadzenie szybkiej
ładowarki do każdego zestawu. Dalej ciężko
mi uwierzyć, że telefony warte 5 tys. złotych
i więcej nie mają na wyposażeniu mocniejszego niż 5 W zasilacza.
Na koniec zostawiłem kwestię, która jest chyba jedną z najbardziej dyskusyjnych. Mowa
o cenie iPhone'ów. Słabe wyniki sprzedaży (choć Tim Cook nie chce tego przyznać)
są spowodowane w dużej mierze źle wycenionymi produktami. iPhone XR, mimo że nie jest
telefonem złym, to na pewno nie jest wart
kwoty 3700 złotych, podobnie jak iPhone XS,
który w porównaniu ze swoim poprzednikiem
przynosi nieznaczne zmiany. Słupki sprzedaży
powędrowały w dół i Apple musi zrobić coś,
aby klienci znowu przekonali się do marki.
Ciężko jest mi uwierzyć, że księgowy zdecyduje się na obniżki. Udziałowcy firmy z pewnością nie są zadowoleni z obecnej sytuacji
i nacisk z ich strony może wymusić na Cupertino pewne zmiany.
Niezadowolenie dalej rośnie, co widać po reakcjach użytkowników iPhone'ów. Niemal
codziennie spotykam się z głosami niezadowolenia zarówno na polskich, jak i zagranicznych forach dyskusyjnych. W tym roku Apple
nie może pozwolić sobie na wpadki. Musi pokazać produkt kompletny nie tylko pod względem wzornictwa, ale również aparatu i innych
podzespołów. Wciąż czekam na innowacje,
które pozwolą wrócić firmie z logo nadgryzionego jabłka na szczyt. Konkurencja rośnie
w siłę, a ospałość Apple i ślepa wiara w klientów może doprowadzić do jeszcze gorszych
wyników sprzedażowych.
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100 gier... i co dalej?
Marek Gawryłowicz

Podczas marcowej konferencji Apple zapowiedziało nową usługę – Apple
Arcade – oferującą dostęp do bogatego katalogu gier w zamian za comiesięczny abonament. Osobiście podchodzę do tego pomysłu nieco sceptycznie, bo chociaż sama idea projektu bardzo do mnie przemawia, a lista zaangażowanych w niego deweloperów robi spore wrażenie (choć warto mieć
na uwadze, że są to raczej gwiazdy sceny niezależnej, a nie „mainstreamu”),
to moim zdaniem oferuje on zbyt mało, by przyciągnąć do siebie tłumy graczy. Co gorsza, im dłużej o tym myślę, tym więcej dostrzegam potencjalnych
problemów związanych z tym projektem.
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Apple Arcade to bez wątpienia krok w dobrym
kierunku. Widać wyraźnie, że Apple ma ambicje, by zmienić trochę sposób, w jaki większość osób myśli o graniu na ich platformach.
Przypomnieć wszystkim, że na ich sprzęcie
można zagrać nie tylko w przepełnione mikropłatnościami casualowe produkcje typu
freemium, ale też w bardziej ambitne projekty, może niekoniecznie klasy AAA, ale mimo
to warte uwagi (zwłaszcza jeśli ktoś gustuje
w produkcjach niezależnych). Boję się jednak,
że, jak to niestety często w takich sytuacjach
bywa, piękne wizje i górnolotne plany mogą
zostać przyćmione przez znacznie bardziej
przyziemne problemy.

...by utrzymać przy sobie
klientów i skłonić ich
do płacenia co miesiąc
abonamentu, w katalogu
Apple Arcade będą musiały
regularnie pojawiać się nowe,
godne uwagi produkcje.
Jednym z największych zagrożeń dla przyszłości Apple Arcade jest, moim skromnym zdaniem, to, że serwis ten może okazać się zbyt
mało atrakcyjny dla deweloperów, co z kolei odbije się negatywnie na oferowanym
przez niego katalogu gier. Na chwilę obecną
wszystko wygląda wprawdzie bardzo obiecująco, gdyż usługa startuje z setką nowych,
w większości ekskluzywnych tytułów od bardzo kompetentnych twórców. Pytanie tylko,
co dalej? W końcu, by utrzymać przy sobie
klientów i skłonić ich do płacenia co miesiąc
abonamentu, w katalogu Apple Arcade będą
musiały regularnie pojawiać się nowe, godne uwagi produkcje. W przeciwnym wypadku
usługa ta może niestety podzielić los dwóch
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nieudanych „gamingowych” przedsięwzięć
firmy Apple: konsoli Pippin i Apple TV czwartej generacji.
W obu tych przypadkach jedną z głównych
przyczyn niepowodzenia było właśnie słabe zainteresowanie ze strony deweloperów,
które przełożyło się na mały wybór godnych
uwagi gier. Do takiego stanu rzeczy przyczyniły się zaś w dużym stopniu niezbyt korzystne warunki współpracy stawiane przez Apple,
a zwłaszcza różnego rodzaju utrudnienia
i ograniczenia, przez które tworzenie gier
na wspomniane platformy stawało się trudniejsze i mniej opłacalne. Przykładowo: Apple
TV początkowo ograniczało maksymalny rozmiar gry do 200 MB i wymagało, by dało się ją
obsłużyć za pomocą dołączonego pilota (który, jak nietrudno się domyślić, nie przypominał w niczym typowego kontrolera do gier).
W teorii miało to zagwarantować możliwie jak
największy komfort dla użytkowników, w praktyce sprawiało, że wielu deweloperów po prostu odpuszczało sobie tę platformę, nie chcąc
nawet próbować dostosowywać swoich gier
do wymogów stawianych przez Apple.
Mogłoby się wydawać, że podobny scenariusz
nie ma prawa powtórzyć się w przypadku
Apple Arcade, bo przecież u samych podstaw
istnienia tego serwisu leży bliska współpraca
z twórcami gier. Co więcej, podczas marcowej
prezentacji przedstawiciele Apple zaznaczali wielokrotnie, że nowa usługa ma promować nowatorskie idee i rewolucyjne pomysły,
co sugerowałoby raczej brak ograniczeń i zachęcanie projektantów do eksperymentowania. Niestety, wystarczy przyjrzeć się dokładniej ujawnionym do tej pory informacjom
na jej temat, by przekonać się, że rzeczywistość prezentuje się znacznie mniej ekscytująco. Okazuje się bowiem, że Apple mimo
wszystko nadal stawia deweloperom sporo
bezsensownych ograniczeń i wymagań. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku
Apple TV, większość z nich w teorii ma na celu
zagwarantowanie większego komfortu użyt-
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kownikom, jednak w praktyce może przełożyć się na spore utrudnienia dla deweloperów, mogące zniechęcić ich do tworzenia gier
dla Apple Arcade.

iOS, tvOS i macOS mają
zupełnie inne domyślne
sposoby obsługi, więc
projektując grę współpracującą
z nimi wszystkimi, trzeba
wybrać rozwiązania,
które będą sprawdzać się
dobrze we wszystkich trzech
sytuacjach. Deweloper,
który wymyśli unikatową grę
wykorzystującą w nietypowy
sposób ekran dotykowy,
akcelerometr czy rzeczywistość
rozszerzoną, nie będzie mógł
więc opublikować jej w Apple
Arcade

Świetnym przykładem jest wymóg, by gry publikowane w Apple Arcade współpracowały
z trzema odmiennymi systemami – iOS, tvOS
i macOS. Z punktu widzenia potencjalnego
klienta na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo obiecująco, bo może on zapłacić raz i grać
we wszystkie dostępne gry na wielu różnych
urządzeniach. Z punktu widzenia twórców
gier jest to jednak spore utrudnienie, nie tylko dlatego, że wymaga od nich większych
nakładów pracy, ale przede wszystkim dlatego, że narzuca wiele ograniczeń w związku
z designem gry. Najbardziej oczywistą i pro-
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blematyczną kwestią jest tu system sterowania. iOS, tvOS i macOS mają zupełnie inne
domyślne sposoby obsługi (ekran dotykowy,
pilot oraz mysz i klawiatura), więc projektując
grę współpracującą z nimi wszystkimi, trzeba wybrać rozwiązania, które będą sprawdzać
się dobrze we wszystkich trzech sytuacjach.
Deweloper, który wymyśli unikatową grę wykorzystującą w nietypowy sposób ekran dotykowy, akcelerometr czy rzeczywistość rozszerzoną, nie będzie mógł więc opublikować jej
w Apple Arcade, bo nie przełoży się ona dobrze na macOS. Podobny problem może sprawiać kwestia wydajności urządzeń. macOS
nie jest może najlepszym systemem do gier,
jednak niektóre komputery firmy Apple mimo
wszystko są w stanie „udźwignąć" nawet te
nieco bardziej wymagające hity znane z konsol i PC-tów, takie jak Tomb Raider, Hitman,
Counter-Strike czy Rocket League. Teoretycznie więc w Apple Arcade mogłyby pojawiać
się produkcje tego typu, gdyby nie konieczność dostosowywania ich również do możliwości urządzeń z iOS i tvOS.
Kolejnym sporym ograniczeniem, które
z miejsca wyklucza z Apple Arcade całe gatunki gier, jest wymóg, by wszystkie tytuły
publikowane w tym serwisie mogły działać
także bez połączenia z internetem. Z jednej strony rozumiem, co Apple chce w ten
sposób osiągnąć. Apple Arcade ma być postrzegane jako alternatywa dla „mainstreamowych” platform, zdominowanych obecnie przez gry sieciowe, a takie symboliczne
sprzeciwianie się tej modzie świetnie współgra z tym wizerunkiem i z pewnością znajdzie
poklask wśród osób tęskniących za czasami,
w których na komputerach i konsolach dominowały gry dla jednego gracza. Nie jestem
jednak pewien, czy dla czegoś takiego warto
całkowicie odcinać się od wielu popularnych
i mogących potencjalnie świetnie sprawdzić
się na Apple Arcade gatunków gier. Ja osobiście bardzo chętnie zobaczyłbym w katalogu tej usługi jakieś MMORPG (które dzięki
abonamentowej formie monetyzacji mogłoby
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zrezygnować z powszechnego obecnie w tym
gatunku modelu dystrybucji freemium, wracając tym samym do jego korzeni) czy porządną sieciową strzelankę (wiem, że gatunek ten
słabo wpasowuje się w familijny wizerunek
Apple Arcade, jednak Nintendo i ich Splatoon
dowodzą, że gry tego typu wcale nie potrzebują ostrej amunicji i rozlewu krwi, by podobać się graczom). Niestety, w chwili obecnej
raczej nie ma szans na to, by takie produkcje
pojawiły się w katalogu Apple Arcade (chyba
że deweloperzy dodadzą do nich na siłę jakiś prosty tryb dla jednego gracza, ale chyba
nie o to w tym wszystkim chodzi).

Oglądając film,
nie zastanawiamy się, czy był
on wystarczająco długi, tylko
czy nam się podobał. Takie
samo podejście w przypadku
gier komputerowych pozwala...
Kwestią, która obecnie pozostaje dość niejasna, a która również może potencjalnie stwarzać sporo problemów, jest sposób, w jaki
deweloperzy mają zarabiać na grach publikowanych w Apple Arcade. Oficjalnie wiadomo
jedynie, że Apple zamierza wspomagać finansowo wybrane przez siebie studia już na etapie produkcji gry (co jest świetną inicjatywą,
choć jeszcze lepiej byłoby kupić bądź założyć własne studio, wzorem czołowych producentów konsol), a następnie wypłacać im
jakąś część zysków z abonamentu. Nieoficjalnie mówi się o tym, że zarobki poszczególnych deweloperów mają być uzależnione
od tego, ile czasu spędzą użytkownicy usługi przy ich produkcjach. To całkiem uczciwy
układ, który jednak zdecydowanie faworyzuje niektóre gatunki, jednocześnie skłaniając
deweloperów do projektowania gier z my-
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ślą o długości, a nie jakości rozgrywki (a być
może nawet, o zgrozo, sztucznego wydłużania
gier mechanizmami zapożyczonymi z modelu
freemium, których brak miał przecież w teorii
być zachętą do korzystania z Apple Arcade).
Niezależne gry typu premium sprzedawane
w App Store oraz innych sklepach z aplikacjami często oferują na pozór bardzo niekorzystny stosunek ceny do długości rozgrywki, po części dlatego, że ze względu na swój
niszowy charakter muszą liczyć się z niższą
sprzedażą, rekompensując ją wyższymi cenami, ale też dlatego, że docelowi nabywcy takich
produkcji traktują je (całkiem słusznie) w sposób podobny do książek czy biletów do kina.
Oglądając film, nie zastanawiamy się przecież, czy był on wystarczająco długi, by usprawiedliwić cenę biletu, tylko czy nam się podobał. Takie samo podejście w przypadku gier
komputerowych pozwala wielu deweloperom
utrzymywać się z tworzenia ciekawych, ambitnych i pomysłowych, ale stosunkowo krótkich
gier. Niestety, jeśli potwierdzą się doniesienia
o uzależnianiu wysokości zarobków od czasu gry, w przypadku Apple Arcade nie będzie
miało ono racji bytu. Twórcy tego typu produkcji będą musieli więc albo odpuścić sobie
wspomnianą usługę, albo zmienić swoje podejście do kwestii projektowania gier.
Sytuację dodatkowo pogarsza równie niejasne podejście Apple do kwestii ekskluzywności. Podczas pierwszej oficjalnej prezentacji usługi wszystko wskazywało na to, że gry
z Apple Arcade mają nie być dostępne nigdzie
indziej, co byłoby świetne dla Apple (bo mało
rzeczy przyciąga graczy do nowych platform
tak mocno jak ekskluzywne tytuły), ale już
nie tak dobre dla deweloperów, którzy musieliby zrezygnować z dodatkowych źródeł
dochodów, zastępując je jednym, na dodatek
niezbyt pewnym. Wprawdzie ci, którzy załapią
się na finansowanie produkcji przez Apple,
będą mogli sobie pozwolić na takie ryzyko,
jednak dla wszystkich pozostałych może się
ono okazać zbyt duże, by zdecydowali się
na udostępnienie swoich gier w Apple Arcade.
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Na szczęście jednak w tym przypadku już teraz widać odrobinę nadziei, gdyż niedługo
po marcowej konferencji kilka firm potwierdziło oficjalnie, że gry stworzone przez nich
z myślą o nowej usłudze Apple w przyszłości trafią również na konsole. Jest więc spora szansa na to, że nie wszystkie gry będą
na stałe „przykute” do Apple Arcade, chociaż
niewykluczone, że te kwestie będą zależeć
już od indywidualnych umów między Apple
a deweloperami.
Pozostając jeszcze przez chwilę w temacie
ekskluzywności, warto też dodać, że obecnie
deweloperzy zainteresowani publikacją swoich produkcji w Apple Arcade mogą zgłaszać
tam wyłącznie gry, które nie były wcześniej
publikowane nigdzie indziej. Nie ma więc
szans na to, że w katalogu tym pojawią się
już istniejące hity, a sama usługa stanie się
dla małych deweloperów szansą na znalezienie nowych odbiorców dla swoich starszych,
ale wciąż godnych uwagi produkcji, nawet jeśli spełniają one wszystkie inne wymagania
i świetnie nadawałyby się do Apple Arcade.
W praktyce oznacza to więc, że większość deweloperów zainteresowanych wspomnianą
usługą będzie musiała przygotować z myślą o niej zupełnie nowe gry, projektowane
od podstaw z uwzględnieniem wszystkich
wymagań i specyfiki platformy, jednocześnie ryzykując przy tym, że cała praca pójdzie na marne, jeśli firma odrzuci ich projekt
lub zostanie on przyjęty, lecz brak „błogosławieństwa” Apple zepchnie go na dalszy plan
(bo nie oszukujmy się, w usługach tego typu
promocja bezpośrednio w serwisie odgrywa
kolosalną rolę, a Apple z pewnością będzie
poświęcać najwięcej uwagi produkcjom, które samo ufundowało).
Wszystkie wymienione powyżej problemy
sprawiają, że chociaż serwis Apple Arcade
według założeń Apple ma promować małych,
niezależnych twórców, pomagając im rozwijać się i eksperymentować, to jednak w rzeczywistości to właśnie głównie mali, niezależ-
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ni i lubiący eksperymentować deweloperzy
mogą mieć największe problemy z dostosowaniem się do jego wymogów i pozwoleniem
sobie na ryzyko wiążące się z tworzeniem gier
specjalnie z myślą o nim. W praktyce może
się więc okazać, że niemal cały katalog Apple
Arcade będzie się składał z gier tworzonych
przez niewielkie grono „wybrańców” – deweloperów wyselekcjonowanych, finansowanych i promowanych przez Apple, którzy będą
projektować swoje gry według wytycznych tej
firmy. By usługa w takiej formie miała szansę odnieść sukces, Apple musiałoby nie tylko
wyłożyć na nią ogromne pieniądze, być może
nawet przez dłuższy czas dokładając do interesu, ale też wykazać się niezwykłym wyczuciem i znajomością rynku gier. Nie twierdzę,
że nie jest to możliwe. Wprost przeciwnie Apple ma to pierwsze i może pozwolić sobie
na zatrudnienie ludzi i firm mających to drugie. Sęk w tym, że obniżenie wymagań i zachęcenie do współpracy większej liczby deweloperów byłoby nie tylko łatwiejsze, ale też
lepsze, zarówno dla samej usługi, jak i jej
klientów. Pojawienie się w jej katalogu gier,
które nie byłyby wprawdzie nowe, ekskluzywne i dostępne na wszystkich trzech platformach, ale za to najzwyczajniej w świecie
dobre, popularne i przyciągające uwagę użytkowników, z pewnością przyniosłoby więcej
korzyści niż szkód. Nie zdziwiłbym się jednak,
gdyby Apple zdecydowało się na coś takiego dopiero w ostateczności, być może nawet dopiero wtedy, gdy będzie już za późno
na zmiany. Obym się mylił, bo, jak już wcześniej wspomniałem, sama idea Apple Arcade
bardzo przypadła mi do gustu, i bardzo bym
chciał, by serwis ten mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.
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Homebridge krok po kroku


Jacek Swoboda

Platforma HomeKit to rozwiązanie Apple dające możliwość integracji urządzeń tworzących „inteligentny” dom. Z założenia pozwala ona w prosty i szybki sposób łączyć poszczególne moduły z centralnym systemem, z którego
możemy wszystkim sterować. Tyle teorii, w praktyce szybko przekonamy się,
że urządzeń natywnie wspierających HomeKit nie jest wcale tak dużo i z całą
pewnością nie należą one do tych tanich.
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Na szczęście z pomocą przychodzi programowalny mostek Homebridge, który możemy samodzielnie zainstalować na mikrokomputerach (np. Raspberry Pi), serwerach
NAS czy jako usługę w systemie operacyjnym, tworząc tym samym bramę dla sprzętu, który z założenia nie jest wspierany przez
HomeKit. Niestety nie ma róży bez kolców,
wdrożenie usługi Homebridge potrafi być
wyjątkowo uciążliwe. Nie bez przyczyny w internecie znajdziemy opisy w stylu „Homebridge, czyli HomeKit dla ambitnych”, gdzie
napotkamy całą listę linuxowych komend,
których należy użyć. Ja postanowiłem pójść
na przekór i znaleźć sposób, aby poradzić sobie z instalacją opisywanej usługi w możliwie łatwy i efektywny sposób. Jeżeli chcesz
rozszerzyć swój system inteligentnego domu
o dodatkowe urządzenia, to zdecydowanie
polecam skorzystać z opisanej metody. Krok
po kroku przebrniemy przez całą procedurę
i konfigurację, tak aby finalnie móc w prosty
i wygodny sposób zarządzać nią z przeglądarki oraz iPhone’a.

Potrzebne elementy
- Raspberry Pi 3, opcjonalnie można użyć
również starszych modeli, ale dla największej
wydajności i stabilności usługi Homebridge
zdecydowanie polecam najnowszy model wyposażony w złącze Ethernet,
- kabel zasilający (micro USB) oraz zasilacz
(dla pewności pracy Raspberry najlepiej 2,5
A),
- kabel sieciowy do połączenia z internetem,
- karta micro SD,
- aplikacja Homebridge for RaspberryPi autorstwa Niklasa von Weihe (w czasie pisania
tego artykułu wyceniona na 32,99 zł),
- opcjonalnie obudowa na Raspberry Pi, aby
płytka nie zbierała kurzu i lepiej prezentowała się np. przy domowym routerze.
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Przygotowanie
karty micro SD

1.
Pobieramy obraz systemu „Raspbian Stretch
Lite” z oficjalnej strony Raspberry Pi.

2.
Pobieramy i instalujemy aplikację balenaEtcher, za pomocą której wypalimy obraz systemu Raspberry na karcie micro SD.

3.
Podłączamy kartę micro SD do naszego Maca
(najwygodniej skorzystać z uniwersalnego
czytnika).

4.

Uruchamiamy zainstalowaną w kroku drugim
aplikację balenaEtcher.

5.

Korzystając z przycisku „Select image”, wskazujemy pobrany obraz Raspbian
Stretch Lite (plik będzie miał nazwę w stylu
2018-11-13-raspbian-stretch-lite.zip).

6.

Jeżeli aplikacja balenaEtcher automatycznie
nie rozpozna naszej karty micro SD, wskazujemy ją ręcznie w kroku drugim procedury
wypalania systemu Raspbian.

7.

Klikamy przycisk „Flash!”. W wypadku pojawienia się monitu o podanie hasła, wpisujemy
dane logowania naszego użytkownika macOS
z uprawnieniami administracyjnymi.
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8.

11.

Czekamy na zakończenie procesu wypalania
systemu, co może potrwać od kilku do kilkunastu minut w zależności od szybkości karty
i naszego czytnika.

Wykonujemy polecenie
cd /Volumes/boot/, aby zmienić lokalizację na kartę micro SD.

9.
Po zakończonym procesie wyjmujemy i ponownie wkładamy kartę do czytnika.

10.
Uruchamiamy systemową aplikację terminal
(najszybciej jest skorzystać z wyszukiwarki
Spotlight, naciskając klawisze cmd + spacja,
a następnie wpisać „terminal”).
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12.
Wykonujemy polecenie
touch ssh,
aby utworzyć na karcie pusty plik „ssh” aktywujący protokół SSH, za pomocą którego
aplikacja Homebridge for RaspberryPi zainstaluje dla nas usługę „Homebridge”.

13.
Wyjmujemy kartę z czytnika i umieszczamy
ją w Raspberry.
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Całą procedurę
opisałem możliwie
szczegółowo. Mam nadzieję,
że bez problemów,
uda się Wam
przygotować działający,
nieoficjalny mostek HomeKit.
Instalacja usługi
HomeBridge

1.
Podłączamy kabel sieciowy do gniazda Ethernet w Raspberry Pi.

2.
Podłączamy Raspberry Pi do zasilania za pomocą kabla micro USB.

3.
Uruchamiamy aplikację Homebridge for
RaspberryPi na iPhonie podpiętym do tej samej sieci lokalnej co Raspberry i rozpoczynamy konfigurację przyciskiem „Let’s go”.

4.
Zatwierdzamy spis posiadanych elementów
i przechodzimy dalej.

5.
Zatwierdzamy informację o niezbędnym przygotowaniu Raspberry do instalacji (zainstalowany system na karcie oraz aktywny protokół
SSH).
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6.

Potwierdzamy, że Raspberry jest wpięte
do sieci.

7.

Uruchamiamy rekomendowaną opcję „Setup
new Homebridge”.

8.

Wskazujemy na liście urządzeń sieciowych
naszą malinkę („raspberrypi”). Jeżeli nie jesteśmy pewni, jaki ma adres IP, możemy
to sprawdzić w ustawieniach DHCP domowego routera.

9.

Po pomyślnym połączeniu z Raspberry Pi kreator zapyta nas o nową nazwę, użytkownika
i hasło. O ile dwie pierwsze opcje mogą pozostać bez zmian, tak zalecam zmianę domyślnego hasła raspberry na inne.

10.

Po zapisaniu danych do zalogowania klikamy w „Feed Pi”, po czym odkładamy telefon
(nie wygaszając go), najlepiej podłączając go
do zasilania.

11.

Homebridge for RaspberryPi wykonuje za nas
całą instalację, a po jej ukończeniu powiadomi nas sygnałem dźwiękowym. Dla niecierpliwych prezentowana jest orientacyjna godzina
zakończenia całej operacji.

12.

Jeżeli wszystko poszło OK, naszym oczom
ukaże się panel do zarządzania usługą HomeBridge.
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4.

W zakładce „plugins” powinna pojawić się pozycja „config-ui-x” potwierdzająca
obecność zainstalowanego dodatku. Jeżeli tak się nie stanie, możemy zamknąć i ponownie uruchomić aplikację Homebridge for
RaspberryPi, aby ta ponownie załadowała listę zainstalowanych wtyczek.

5.

Przechodzimy do zakładki „Devices” i klikamy
w plus w prawym górnym rogu celem dodania
konfiguracji nowej platformy „config-ui-x”.

6.

Konfiguracja

1.

W aplikacji Homebridge for RaspberryPi
przechodzimy do zakładki Tools i wybieramy
„Terminal”.

2.

Wykonujemy następujące polecenie: sudo
npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x celem zainstalowania webowego
panelu administracyjnego do usługi HomeBridge.

3.

Po instalacji ww. pakietu z zakładki Tools
warto wykonać profilaktyczny restart usługi
HomeBridge.
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Wybieramy z listy „config-ui-x”, a następnie wpisujemy nazwę „Config”, wskazujemy
typ „Platform” oraz podajemy identyfikator
„config”.
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7.

Dodajemy dwie tekstowe zmienne: „port”
z wartością „8080” oraz „sudo” z wartością
„false”.

10.

Logujemy się domyślnym kontem użytkownika: admin z hasłem admin (najlepiej od razu
zmienić je po pierwszym logowaniu).

11.

Przechodzimy do zakładki konfiguracja, gdzie
dla dodatkowego bezpieczeństwa zmieniamy
domyślny pin w sekcji „bridge”. Nowy musi
być zgodny ze standardem ###-##-### (gdzie
# to cyfry 0-9).

12.

Warto wprowadzić jeszcze poniższe zmiany w samej konfiguracji wtyczki config-ui-x.
Dzięki temu z poziomu przeglądarki będziemy mieli dostęp do dziennika zdarzeń, temperatury mikroprocesora oraz opcji wykonania restartu usługi.

{

8.

Zapisujemy zmiany, po czym ponownie restartujemy usługę HomeBridge z zakładki
Tools.

9.

Teraz z dowolnej przeglądarki internetowej
urządzenia będącego częścią naszej sieci lokalnej wchodzimy na stronę http://ipNaszegoRaspberryPi:8080 np.

http://192.168.0.10:8080.
Adres IP malinki możemy znaleźć w pierwszej
zakładce „Status” tuż pod informacją o działaniu usługi.
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"port": "8080",
"name": "Config",
"sudo": "false",
"platform": "config",
"temp": "/sys/class/thermal/
thermal_zone0/temp",
"restart": "sudo /etc/init.d/
homebridge restart",
"log": {
"method": "file",
"path": "/var/log/homebridge.log"
}
}

13.

Zapisujemy wprowadzone zmiany w konfiguracji.
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...opisana procedura
nie zalicza się do tych
najkrótszych, ale
zapewniam Was, że jest
jedną z najwygodniejszych
i wymagających najmniejszej
wiedzy praktycznej z tematyki
obsługi konsoli komend.

Integracja z HomeKit

1.

Uruchamiamy
przeglądarkę
internetową na komputerze i przechodzimy na stronę internetową usługi config-ui-x, którą skonfigurowaliśmy w poprzedniej sekcji
(np. http://192.168.0.10:8080, gdy IP naszego
Raspberry to 192.168.0.10).

2.

Uruchamiamy aplikację „Dom” (Apple Home).
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3.

Klikamy w ikonę plusa w prawym górnym
rogu, a następnie „Dodaj akcesorium”.

4.

Korzystając z aparatu, skanujemy kod QR,
który wyświetla się w panelu głównym zainstalowanego dodatku config-ui-x.

HomeKit. Jego pojawienie się będzie idealnym
potwierdzeniem, że wszystko działa zgodnie
z oczekiwaniami.
Całą procedurę opisałem możliwie szczegółowo. Mam nadzieję, że bez problemów,
korzystając ze wspomnianego duetu w postaci aplikacji Homebridge for RaspberryPi
oraz wtyczki config-ui-x, uda się Wam przygotować działający, nieoficjalny mostek HomeKit. Dzięki wygodzie w postaci webowego
interfejsu możecie instalować oraz konfigurować kolejne wtyczki bez konieczności korzystania z terminala i dodatkowych komend.
Całą masę przydatnych rozszerzeń znajdziecie bezpośrednio w zakładce „Wtyczki”. Dodatkowo spore możliwości daje również sama
aplikacja, jaką instalowaliśmy na iOS. Warto
przyjrzeć się opcjom, jakie oferuje, bo potrafi
pozytywnie zaskoczyć.
Zdaję sobie sprawę, że opisana procedura
nie zalicza się do tych najkrótszych, ale zapewniam Was, że jest jedną z najwygodniejszych i wymagających najmniejszej wiedzy
praktycznej z tematyki obsługi konsoli komend. Życzę powodzenia w instalacji i satysfakcji z wprowadzonych rozwiązań. Wasze
inteligentne domy z pomocą Homebridge
i dodatkowych akcesoriów, które oryginalnie
nie wspierają HomeKit, mogą bardzo szybko
się rozrosnąć i jeszcze bardziej ułatwiać życie
domowników.

5.

Dodajemy mostek Homebridge, potwierdzając jego niezgodność z certyfikatem.

6.

Dodatkowo w standardowej konfiguracji
usługi HomeBridge zainstalowanej za pomocą używanej przez nas aplikacji otrzymamy m.in. sensor temperatury mikroprocesora Raspberry Pi jako dodatkowe akcesorium
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