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Redakcja

Spis treści
No i jest! Przyszło lato, są wakacje, przynajmniej
dla części z Was, Drodzy Czytelnicy, a reszta pewnie
już niedługo zazna krótszego lub dłuższego urlopu.
Znowu będzie można pospać dłużej, wylegiwać się
w ogrodzie czy na plaży albo ruszyć na pasjonujące
wyprawy. W każdym z przypadków iPhone lub iPad
będzie gdzieś blisko. Dlatego warto mieć na nich
zainstalowaną nie tylko aplikację naszego magazynu, ale także kilka innych, o których piszemy w tym
numerze.
Przegląd tych, bez których właściwie nie powinniśmy się ruszać na wakacje, przygotował Jacek Swoboda. Wakacje to także dobry czas na nadrobienie
zaległości w lekturze, choćby i komiksach. O aplikacjach do czytania komiksów pisze w tym numerze
Marek Gawryłowicz.
Nie możemy oczywiście nie wspomnieć o nowościach zaprezentowanych podczas keynote otwierającego konferencję WWDC. Przegląd wszystkich
systemów zostawiamy sobie jednak na koniec wakacji. W tym numerze skupiamy się na dwóch najbardziej widocznych zmianach: rozbiciu aplikacji
iTunes na mniejsze oraz systemie iPadOS.
To oczywiście nie wszystko. Najnowszy numer pełen jest ciekawych tekstów, do lektury których serdecznie Was zapraszam w imieniu całej redakcji.

Koniec pewnej ery
iMac 27" 5K,

wrażenia po roku użytkowania

Duży sklep z mediami
czyli gdzie jest iTunes Store

Bose SoundSport Free

– kolejny konkurent AirPodsów

HyperDrive SLIM
8-in-1 USB-C Hub

Na wszelki wypadek
Flotato

– aplikacje webowe dla Maca

Aplikacje

do czytania komiksów na iOS

TVN24 GO dla iOS,
czyli telewizja w kieszeni

Czy grozi nam appmagedon?
Nasze telefony pękają w szwach...

Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn

iPadOS to początek drogi,

na końcu której jest komputer dla wielu z nas

Chrisann Brennan,

„Nadgryzione jabłko. Steve Jobs i ja. Wspomnienia”
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Koniec pewnej ery
Krystian Kozerawski



W jednym z poprzednich numerów MyApple Magazynu pisałem o Timie Cooku,
porównując przy tym Apple do popularnego zespołu rockowego, w którym
– w wyniku śmierci – zabrakło charyzmatycznego lidera i frontmana. Nowa
osoba na tym miejscu, choćby i jeden z wieloletnich członków kapeli, będzie już zawsze porównywana i oceniania przez pryzmat tamtego artysty.
Tak jest właśnie z Timem Cookiem, który moim zdaniem niesłusznie zbiera
cięgi od niektórych komentatorów i użytkowników za to, że nie jest Steve'em
Jobsem. Równie ważną i niemal tak ikoniczną postacią w zespole rockowym
zwanym Apple jest Jonathan Ive. Ogłosił on właśnie swoje rychłe odejście.
To zdecydowanie koniec pewnej ery w historii tej firmy, zapoczątkowanej
właśnie powrotem Steve'a Jobsa w 1996 roku.
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Odchodzi osoba, która
przez ostatnie ćwierć wieku
(a nawet dłużej) wywierała
największy wpływ na to,
jak wyglądały poszczególne
produkty, a nawet
jak wyglądało Apple jako
całość.
Jonathan Ive to ikona sama w sobie. Przepracował w Apple ponad 25 lat. Jego projekty były rewolucyjne, a na pewno przełomowe. Projektował takie kultowe urządzenia jak
20th anniversary Mac czy komputerek eMate,
którego elementy wzornictwa przejął później
pierwszy iMac. To dzięki niemu Maki znowu
stały się sexy. Zaprojektował później różne
modele komputerów Mac, iPodów, iPhone'ów,
iPadów czy zegarek Apple Watch.
Choć Ive rozpoczął pracę w Apple przed powrotem Steve'a Jobsa, to został w pewnym
stopniu na nowo przez niego odkryty. Jobs
był nie tylko CEO, ale i sam decydował o projektach poszczególnych produktów. Po jego
śmierci Ive stał się właściwie najważniejszą osobą w firmie. To on od tej pory decydował, jak mają wyglądać produkty, a być może
także podejmował decyzje o tym, kiedy mogą
ujrzeć światło dzienne i trafić na rynek.
Punktem krytycznym, zdaniem Marka Gurmana z Bloomberga, był projekt zegarka Apple
Watch, nad którym prace miały być dla Ive'a
wyczerpujące, a ostatni rok przed jego premierą najtrudniejszym. Po jego prezentacji
w 2015 roku Ive zaczął ograniczać swój czas
spędzany w biurze projektowym do kilku dni
w tygodniu. Później zaczął pracować w San
Francisco, gdzie mieszka, i wreszcie otworzył tam osobne studio projektowe Apple.
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To właśnie ono ma być podwaliną jego nowej
firmy zwanej LoveFrom.
Trzy miesiące po premierze Apple Watcha
Ive oficjalnie objął schedę po Jobsie, zajmując stworzoną dla niego pozycję Szefa Wzornictwa. Wcześniej tym szefem był po prostu
Steve Jobs, CEO Apple, który nie potrzebował do tego żadnego dodatkowego tytułu.
To oznaczało przeniesienie odpowiedzialności za pracę zespołu projektowego na podległe mu osoby.

Koniec pewnej ery
Niezależnie od tego, jak bardzo Apple i sam
Jonathan Ive będą zapewniać, że dalej będą
ściśle ze sobą współpracować, fakt pozostaje
faktem. Odchodzi osoba, która przez ostatnie
ćwierć wieku (a nawet dłużej) wywierała największy wpływ na to, jak wyglądały poszczególne produkty, a nawet jak wyglądało Apple
jako całość. Oczywiście firma podjęła działania, by na tyle, na ile się da, zminimalizować negatywne skutki wizerunkowe tej decyzji. To dlatego w oświadczeniu Apple pojawiają
się zapewnienia, że studio Ive'a - LoveFrom
- będzie nadal projektować wybrane produkty dla Apple. Nikt jednak nie da gwarancji,
że ta współpraca nie zakończy się po kilku latach z jednej lub drugiej strony.
Przyczyny rozstania mogą oczywiście leżeć głównie po stronie Ive'a, który faktycznie
potrzebuje odpoczynku, emerytury, niezależności i możliwości zajęcia się innymi projektami. Nie można jednak wykluczyć, że także
i samo Apple zdecydowało się na ten krok.
Nie mam wątpliwości, że w relacjach pomiędzy zespołem projektowym Ive'a a kierownictwem firmy, która już dawno stała się globalną
korporacją, zaczęło dochodzić do poważnych
różnic zdań. Świadczyć o tym mogą odejścia
z zespołu projektowego w ostatnich kilku latach.



Obserwacje

Ścisłe kierownictwo operacyjne miało podobno wywierać coraz większy wpływ na prace projektowe, co z pewnością mogło rodzić frustracje. Zespół projektowy Jonathana
Ive'a zaczął się w ostatnich latach kurczyć,
żeby nie powiedzieć, że rozsypywać. Przynajmniej sześciu jego członków odeszło w ostatnich trzech latach.

dowolenie. Nieważne, czy za błędy odpowiedzialny był bezpośrednio sam Jonathan Ive,
czy jego zespół projektowy, któremu poświęcał niewystarczającą ilość uwagi, wina mogła
leżeć i tak po jego stronie.

Kolejnym źródłem frustracji mogły być też naciski ze strony kierownictwa na opracowywanie coraz to nowych rewolucyjnych produktów. Tych obecnie nie da się już prezentować
co kilka lat. Smartfony i tablety dojrzały podobnie jak komputery, miejsca na innowacje jest tutaj coraz mniej.

Sam fakt odejścia Jonathana Ive'a z Apple
– bo nawet najcieplejsze słowa i deklaracje
przyszłej współpracy nie zmienią tego, że rozstaje się on z tą firmą – nie musi być zły.
Uważam, że zmęczenie Ive'a przejawiało się
w niedoskonałościach produktów, a nawet
wadach konstrukcyjnych - jak ta piekielna
klawiatura o konstrukcji motylkowej. Uważam, że Ive ma prawo do emerytury, choćby we własnym studio projektowym. Jestem
też zdania, że zmiana ta może wyjść Apple
na dobre. Potrzeba nowej krwi, przewietrzenia.

Jeśli firma nie znajdzie
godnego następcy Ive'a
i w pewnym stopniu
nie pozwoli mu na
równą niezależność,
co Jony'emu właśnie, może
stracić coś ulotnego, swego
rodzaju duszę zaklętą
w swoich produktach. A jest
to rzecz bezcenna. Coś, czego
tak strasznie pragną inni
producenci elektroniki
Wreszcie też, o czym pisałem już krótko
na MyApple.pl, wady konstrukcyjne choćby
klawiatur we wszystkich najnowszych liniach
MacBooków, czy inne mniejsze niedoskonałości wynikające z dążenia Ive'a do maksymalnego odchudzania MacBooków, mogły
wzbudzić w kierownictwie firmy pewne nieza-
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Brak przywództwa

To, co budzi nie tylko moje obawy, to fakt,
że zespół projektowy Apple jest obecnie zależny od osób odpowiedzialnych za operatywność całego przedsiębiorstwa. Ten zespół
szaleńców i buntowników (którym cześć dwadzieścia lat temu oddawało samo Apple) staje pod coraz większą presją ogromnej przecież korporacji, którą jest Apple. Jeśli firma ta
nie znajdzie godnego następcy Ive'a i w pewnym stopniu nie pozwoli mu na równą niezależność, co Jony'emu właśnie, może stracić coś ulotnego, swego rodzaju duszę zaklętą
w swoich produktach. A jest to rzecz bezcenna.
Coś, czego tak strasznie pragną inni producenci elektroniki, którzy pod względem samej
innowacyjności może i wyprzedzili już dawno
Apple, ale ostatecznie brakuje im tej iskry.
Odejście Ive'a to dla Apple ogromne wyzwanie, ale i szansa. Czas pokaże, czy nie została
zmarnowana.
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iMac 27" 5K,
wrażenia po roku użytkowania
Czy było warto kupić stacjonarny komputer Apple?
Bartłomiej Mazurek



Nigdy tak długo nie zastanawiałem się nad tym, jaki komputer od Apple wybrać. Oczywistym wyborem wydawała mi się przesiadka na nowego MacBooka Pro, jednak w dobie afery klawiaturowej szybko ten pomysł wyleciał
z mojej głowy. Potrzebowałem komputera niezawodnego, który będzie po
prostu działał i pomagał w realizacji codziennych zadań. Czy 27-calowy iMac
5K spełnił to pozornie proste założenie?
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Okazało się, że przenośne
komputery mają poważny
problem z zacinającymi
się klawiaturami. Obawiałem
się, że mimo dbania o sprzęt
nie dam rady utrzymać
klawiatury w idealnym stanie.
Wizja nawet jednej wizyty
w serwisie i utraty komputera
choćby na tydzień była
nie do przyjęcia.
Mój MacBook Pro po czterech intensywnych latach użytkowania musiał pójść w odstawkę. Potrzebowałem szybszego sprzętu,
dlatego rozpocząłem poszukiwania. Praca
dziennikarza i fotografa nie jest teoretycznie wymagająca dla sprzętu Apple, dlatego
uznałem, że wybór urządzenia nie będzie
zbyt trudny. Na co dzień korzystam z pakietu Adobe Creative Cloud i iWork z Pages
na czele. Na małym, 13-calowym ekranie wykonywanie poszczególnych zadań nie zawsze
było komfortowe, więc mój wzrok kierował
się ku 15-calowemu MacBookowi Pro z 2017
roku. Niestety na rozmyślaniach się skończyło. Liczba niezadowolonych użytkowników
rosła, dlatego nie mogłem przejść obok tych
sygnałów obojętnie. Okazało się, że przenośne komputery mają poważny problem z zacinającymi się klawiaturami. Obawiałem się,
że mimo dbania o sprzęt nie dam rady utrzymać klawiatury w idealnym stanie. Wizja nawet jednej wizyty w serwisie i utraty komputera choćby na tydzień była nie do przyjęcia.
Przyznam, że nad zakupem nowego komputera nigdy tak długo się nie zastanawiałem.
Skoro nie MacBook, to co? Wizja przesiadki
na Windowsa była dla mnie nierealna. MacOS,
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mimo swoich drobnych wad, wciąż jest bardzo intuicyjny i wydajny. Przyzwyczajenie wygrało, dlatego musiałem postawić na sprzęt
z nadgryzionym jabłkiem. W czerwcu ubiegłego roku nie było jeszcze Maca Mini. Starszy
model nie był dla mnie, więc szukałem dalej.
Jedynym sensownym rozwiązaniem w tamtym momencie był zakup iMaca. Dotychczas
pracowałem na zewnętrznym monitorze, dlatego zakup komputera all in one pozwoliłby
na rozwiązanie kilku problemów jednocześnie.
Zanim dokonałem zakupu, to dokładnie zweryfikowałem swoje oczekiwania. Wydawało
mi się, że 21,5-calowy iMac 4K będzie w zupełności wystarczający. Moją największą
obawą był zbierający się pod matrycą kurz,
który dotyka przede wszystkim modele 27-calowe. Przewertowałem setki stron z opisywanym problemem, rozmawiałem z posiadaczami iMaców i po wielu namowach zmieniłem
zdanie. Wybór ostatecznie padł na iMaca 5K
z 27-calowym ekranem. W momencie zakupu
byłem świadomy, że problem z kurzem może
mnie dotknąć, jednak szanse na to, że matryca zakurzy się, były mniejsze niż wizja niedziałającej klawiatury w laptopie.

Zdecydowałem się na iMaca z procesorem
Intel Core i5 3,4 GHz i 16 GB pamięcią RAM.
Początkowo byłem nastawiony na zakup komputera z dyskiem 1 TB Fusion Drive, jednak
po wymianie zdań na forum MyApple postanowiłem kupić wersję z 256 GB dyskiem SSD.
Mogę już teraz zdradzić, że był to wybór, którego ani przez chwilę nie pożałowałem! Fakt,
miejsca na pliki jest zdecydowanie mniej, ale
zakup zewnętrznego dysku całkowicie rozwiązał ten problem. Szybkość uruchamiania się
systemu i poszczególnych aplikacji jest nieporównywalnie lepsza. Dodatkowo dysk SSD
nie ma żadnych mechanicznych elementów,
dlatego ryzyko jego uszkodzenia było chociaż trochę mniejsze. Jak to mówią, przezorny
zawsze ubezpieczony.
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Na wydajność iMaca nie mogę narzekać. Moc
obliczeniowa procesora do moich aplikacji
jest w zupełności wystarczająca. Przyznam,
że 16 GB pamięci RAM iMac szybko pożera, gdy odpalony jest Lightroom, Photoshop
i kilkanaście kart przeglądarki. Raz przy próbie użycia jednego z filtrów komputer przypomniał, że kończy się dostępna pamięć.
W przypadku iMaca 4K problem byłby poważny, ponieważ ten model nie przewiduje samodzielnej rozbudowy pamięci. W 27-calowej wersji jest slot na kości pamięci, dlatego
ich dołożenie nie stanowi najmniejszego problemu. Jeszcze się nie zebrałem do zakupu,
ale w najbliższym czasie planuję wyposażyć
mój sprzęt w dodatkowe 16 GB pamięci.

W rzeczywistości
rozdzielczość iMaca
jest skalowana, a ja
najchętniej korzystam
z domyślnego 2560x1440 px.

Z mojej perspektywy iMac 5K radzi sobie naprawdę dobrze i po roku użytkowania śmiało
mogę stwierdzić, że pomaga mi on zarówno
w pracy dziennikarza, jak i fotografa.

Ekran wciąż nie przestaje
mnie zachwycać.
Rozdzielczość 5K dumnie promowana miała
być znacznym skokiem jakościowym względem odchodzącego już do lamusa Full HD.
W rzeczywistości rozdzielczość iMaca jest
skalowana, a ja najchętniej korzystam z domyślnego 2560x1440 px. To fajny kompromis,
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który pozwala mi odpalić większość aplikacji na jednym ekranie. Przyznam, że szybko
przyzwyczaiłem się do wielkości iMaca. Praca
na tak dużym obszarze roboczym to czysta
przyjemność. Ostrość i odwzorowanie kolorów stoją na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście nie jest to sprzęt idealny dla grafika
czy fotografa, ale dzięki odpowiedniej kalibracji nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Zawsze jest opcja podłączenia drugiego
monitora, i wielu użytkowników z takiego rozwiązania korzysta.
Po godzinach zdarzyło mi się wykorzystywać
komputer do oglądania filmów. Do grania
wykorzystuję moje niezawodne PS4, dlatego
nie podzielę się z Wami moimi wrażeniami
z rozgrywki na iMacu.
To, co trochę razi oczy, to grubość ramek. Fajnie byłoby, gdyby komputer miał je trochę
cieńsze, ale powiem Wam, że już po tygodniu
użytkowania całkowicie o nich zapomniałem.
Wyświetlacz spisuje się (póki co) bez zarzutu, dlatego ramki stawiam na drugim, a nawet trzecim miejscu. W pracy nie przeszkadza
mi to zupełnie. Wciąż uważam, że dla takiej
rozdzielczości i jakości warto kupić ten komputer.
Cała reszta komputera to absolutne mistrzostwo. Bardzo podoba mi się minimalistyczne
i jednocześnie estetyczne wzornictwo tego
modelu. Podstawka wydaje się trochę delikatna, ale nigdy nie sprawiała mi ona problemów i cała konstrukcja pewnie się na niej
opiera. W ciągu roku nie mogłem przyzwyczaić się tylko do jednej rzeczy. Porty umieszczone z tyłu to dobry zabieg estetyczny, ale mało
praktyczny. Podłączenie pamięci zewnętrznej
przyprawiało mnie momentami o zawrót głowy. Zdecydowanie lepiej kupić małego huba,
który pozwoli na podłączanie urządzeń.
Na koniec muszę napisać kilka słów o akcesoriach dołączanych do komputera i przy okazji
przestrzec Was przed zakupem myszki Magic
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Mouse 2. O ile klawiatura Magic Keyboard 2 jest
świetna, to magiczna myszka od Apple jest,
wręcz przeciwnie, okropna! Przede wszystkim chodzi o jej absurdalnie niską czułość.
Niestety, ale myszy za 50 złotych mogą pochwalić się znacznie lepszymi parametrami.
Tak naprawdę pasek czułości w ustawieniach
należy przesunąć na maksymalną wartość,
wtedy da się pracować. Druga ogromna wada
to profil myszy, który jest po prostu zbyt niski. Przez to ręka męczy się bardzo szybko
i po kilku godzinach można odczuć dyskomfort, a nawet ból. Trzecią i ostatnią wadą jest
umiejscowienie portu ładowania. Ciężko mi
policzyć, ile już razy musiałem szukać zapasowej myszki, aby naładować Magic Mouse 2.

Po roku kurz na matrycy
nie jest zauważalny i mam
nadzieję, że zostanie tak
jak najdłużej. Na wszelki
wypadek wykupiłem
rozszerzoną gwarancję
Apple Care i w razie czego
zamierzam z niej skorzystać.
Jeśli zastanawiasz się
nad zakupem stacjonarnego
komputera, to ze swojej
strony mogę go szczerze
polecić.
Jedynym plusem bezprzewodowej myszki
jest dotykowy panel. Przełączanie pomiędzy aplikacjami jest szybkie i wygodne. Mam
wrażenie, że Apple chciało zaprojektować
ładną myszkę, ale po drodze kompletnie
zapomniało o funkcjonalności. Jeśli stoicie
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przed zakupem komputera, to zdecydowanie polecam dopłacić do Magic Trackpad 2
lub kupić normalną myszkę od konkurencji.
Oszczędzicie sobie tym samym nerwów i sporo pieniędzy.

Czy żałuję zakupu
iMaca 5K?
W czerwcu 2017 roku Apple nie rozpieszczało
swoją ofertą komputerów i gdybym to dzisiaj
miał postawić na któryś z modeli, to w dalszym ciągu byłby to iMac. Doskonały ekran,
możliwość rozbudowy pamięci RAM i znakomita wydajność to główne argumenty, które skłoniły mnie do zakupu tego modelu.
Po roku kurz na matrycy nie jest zauważalny
i mam nadzieję, że zostanie tak jak najdłużej.
Na wszelki wypadek wykupiłem rozszerzoną gwarancję Apple Care i w razie czego zamierzam z niej skorzystać. Jeśli zastanawiasz
się nad zakupem stacjonarnego komputera,
to ze swojej strony mogę go szczerze polecić. Dla nieco bardziej wymagających Apple
przygotowało odświeżoną ofertę iMaców
z nowymi procesorami. Nie mam wątpliwości,
że każdy znajdzie coś dla siebie. Do profesjonalnych zastosowań to bardzo dobry sprzęt,
który nie jest tani, ale pozwala komfortowo
pracować – i to jest bardzo ważne.
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Duży sklep z mediami
z wejściem przez zaplecze,
czyli gdzie jest iTunes Store
Krystian Kozerawski



W ostatnich tygodniach, zwłaszcza po poniedziałkowym Keynote, wiele
mówi się o końcu iTunes i rozbiciu tej aplikacji na mniejsze: Muzyka, Apple
TV, Podcasty i dostępne już wcześniej Książki. Pojawiły się głosy, że to koniec pewnej epoki i że to koniec historii sklepu iTunes. Epoka skończyła
się już kilka lat temu, a aplikacja iTunes to nie iTunes Store, czyli właściwy
sklep z multimediami. Ten zostaje, choć oczywiście coś się zmienia.
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Sklep iTunes Store z multimediami (początkowo tylko z muzyką) był na przełomie wieków
faktycznie pewnym symbolem zmiany trendów w sposobach zdobywania i konsumpcji
muzyki. Sprzedaż płyt CD leciała w dół, głównie za sprawą serwisów typu Napster i sieci
DC, AudioGalaxy czy BitTorrent, które umożliwiały dzielenie się z innymi użytkownikami
internetu swoimi, zwykle nielegalnie zdobytymi zbiorami plików muzycznych.
Komputery przestawały być już tylko maszynami do pracy czy konsolami gier, a stawały
się także centrum domowego stereo. W tym
czasie na rynku pojawiły się też pierwsze odtwarzacze MP3, a niedługo potem Apple zaprezentowało swojego iPoda. Wydawało się,
że sprzedaż muzyki ma się ku końcowi, że ten
biznes załamie się właśnie za sprawą nielegalnej wymiany plików MP3, i w tym momencie 28 kwietnia 2003 roku na rynek wchodzi
- całe na biało - Apple ze swoim sklepem
iTunes Store, za pośrednictwem którego
można było kupować muzykę do słuchania
na komputerze czy iPodzie. To właśnie Apple
za sprawą iTunes udało się uratować rynek
muzyczny, sklep okazał się bowiem strzałem
w dziesiątkę.
Okazało się, że całkiem spora grupa użytkowników, gdy dostała wybór, zdecydowała się
na legane źródło muzyki. Wpływy ze sprzedaży muzyki zaczęły rosnąć. W 2008 roku iTunes
Store było największym sprzedawcą muzyki w USA i rosło dalej. W 2010 roku było już
największym sprzedawcą muzyki na świecie. Złoty wiek iTunes Store to mniej więcej
dekada liczona właśnie od 2003 do mniej
więcej 2013 roku. Potem nastała era Spotify,
czyli serwisów oferujących muzykę na żądanie. Ludzie odkryli, że tak naprawdę nie potrzebują kupować, być właścicielami swoich
zbiorów, że wystarczy im dostęp do niemal
całej muzyki, a więc o wiele większego zbioru, niż byliby w stanie przesłuchać, w ramach
miesięcznego abonamentu. Nic dziwnego,
że Apple weszło na ten rynek z Apple Music
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jako jedno z ostatnich, wszak wiadomo było,
że otwarcie własnej usługi tego typu odbije
się jeszcze bardziej na spadającej już sprzedaży cyfrowej muzyki.

iTunes Store
z wejściem przez zaplecze
Z pierwotnego sklepu z cyfrową muzyką iTunes
rozrosło się do dużego marketu mediowego i zaczęło oferować filmy, utworzyło także osobne działy z aplikacjami dla iPhone'a,
iPada, a później także dla Maca oraz osobny
dział z książkami. Dodatkowo służyło za swoistą mediatekę z podcastami.
Gdybym miał porównać iTunes do wielkopowierzchniowego sklepu z tradycyjnymi mediami, widziałbym ogromny budynek z rozświetlonym frontem i głównym wejściem,
po którego bokach – z tym samym zapleczem
magazynowym, w formie jednak osobnych
sklepów – usadowiły się salon z oprogramowaniem i księgarnia. Z czasem z części głównego marketu wydzielono osobny salon – wypożyczalnię muzyki na abonament. Główne
oświetlone wejście wciąż należało jeszcze
do tego otwartego 16 lat temu marketu z muzyką i filmami, jednak coraz mniej ludzi go odwiedzało, a zdecydowana większość kierowała się do tych innych, wydzielonych sklepów
mieszczących się w tym samym budynku.
Ostatecznie więc to właśnie ten nowy salon,
wypożyczalnia, przejął jego główne wejście.
Co więcej, na froncie za chwilę otworzy się
zupełnie nowa wypożyczalnia filmów, podobny klub z abonamentem członkowskim. Swoje
osobne wejście zyskała też mediateka z podcastami. Teraz od strony reprezentacyjnej
alei znajduje się sieć sklepów mieszczących
się w tym samym budynku i korzystających
z tego samego magazynu. Ten stary market
dalej tam jest, nadal można w nim kupić płytę z muzyką czy filmem, a asortyment księ-
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garni i sklepu ciągle jest uzupełniany z tego
samego magazynu. Żeby jednak wejść i kupić
tę płytę z muzyką, trzeba do starego marketu
wejść przez zaplecze tej nowej wypożyczalni
muzycznej. Tak by to wyglądało, gdyby iTunes
Store było fizycznie istniejącym sklepem,
wielkopowierzchniowym marketem z multimediami, jakie znamy (no może z wyłączeniem z oferty sprzętu RTV i AGD).

To co dokładnie się zmieni, Apple wyjaśnia
na specjalnej stronie wsparcia technicznego:

iTunes Store jest wciąż tam gdzie było, nadal
można kupować muzykę i filmy na własność,
a te kupione wcześniej, nawet wiele lat temu,
ciągle są dostępne do pobrania. Tyle że teraz
wszystko to odbywa się przez osobne aplikacje i serwisy. Dalej jednak przez aplikację
Muzyka w macOS Catalina będzie można dostać się do sklepu iTunes Store. Jego aplikacja
wciąż jest też dostępna w iOS 13. Sklep iTunes
Store raczej nigdy – a napewno jeszcze długo
– nie zostanie zamknięty. W końcu w 2013 roku
był to największy sklep z muzyką na świecie,
jego zbiory muszą być jeszcze przez długi
czas dostępne, co więcej, wciąż są ludzie, którzy kupują w nim muzykę (nie każdy decyduje
się na abonament w Apple Music czy w innym
podobnym serwisie).

Koniec iTunes,
a nie iTunes Store
Oficjalne wydanie macOS Cataliny oznacza
koniec aplikacji iTunes, a nie sklepu. Sklep
oczywiście wziął swoją nazwę od aplikacji.
To jej rozbicie na osobne programy jest pewnym symbolem. To bowiem właśnie od iPoda
i dedykowanej mu aplikacji iTunes, która swoją premierę miała w styczniu 2001 roku
(a jej początki sięgają 1998 roku i programu SoundJam), rozpoczął się obecny sukces Apple i zmiany, jakie przeszła ta firma
w ostatnich kilkunastu latach z przedsiębiorstwa produkującego właściwie jedynie tylko
komputery.
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•

Kupiona muzyka, stworzone w iTunes listy
odtwarzania będą dostępne w aplikacji
Muzyka.

•

Sklep iTunes Store wciąż będzie dostępny i dalej będzie można kupować muzykę na Maca, iOS, PC czy Apple TV.

•

W nowych aplikacjach cały czas działać
będą karty upominkowe i kody promocyjne.

•

Funkcje backupu, przywracania i synchronizowania iPhone'ów, iPadów czy iPodów
dostępne są w Mac OS Catalina bezpośrednio w Finderze.

•

Filmy kupione lub wypożyczone w iTunes
Store dostępne są w aplikacji Apple TV.
To w tej aplikacji będzie można kupować lub wypożyczać kolejne filmy.

•

Podcasty subskrybowane w iTunes
będą dostępne w dedykowanej aplikacji
dla iOS (dostępnej już wcześniej) i dla macOS Catalina.

•

Audiobooki kupione w iTunes znajdą
się w aplikacji Książki, i w tej aplikacji
dla iOS i macOS Catalina będzie można
kupować kolejne.
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Bose SoundSport Free
– kolejny konkurent AirPodsów
Jacek Zięba



Od lat śledzę rozwój produktów firmy Bose z dużym zaciekawieniem. Zarówno testy słuchawek i głośników, które realizowałem zawodowo, jak i prywatne
korzystanie z kilku urządzeń tego amerykańskiego producenta, zbudowały
moje zaufanie jako konsumenta i recenzenta. Już od premiery AirPodsów
czekałem, jak Bose odnajdzie się w nowym segmencie na rynku. Nie trwało
to na szczęście długo – na początku ubiegłego roku do sklepów trafił model
SoundSport Free, ale dopiero teraz miałem okazję zapoznać się z nim bliżej.

16



Test

...w moim przypadku
„motylek” sporadycznie
wysuwa się z małżowiny,
co nie skutkuje na szczęście
wypadaniem słuchawki
z uszu, ale sprawia,
że produkt delikatnie
porusza się, a tym samym
irytuje.
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Budowa
Słuchawki stanowią element większego zestawu, który znajdziemy w pudełku. Poza standardowymi akcesoriami pokroju kabla czy instrukcji, użytkownik otrzymuje trzy wymienne
końcówki o różnych wymiarach oraz etui,
które pełni rolę ładowarki. Na jego froncie
umieszczono diody LED informujące o poziomie naładowania wewnętrznego akumulatora – podobny indykator znajdziemy w środku,
co pozwoli sprawdzić, czy słuchawki są już
naładowane. W tylnej części znajduje się port
microUSB.

SoundSport Free grają lepiej
niż jakikolwiek produkt
z tej kategorii, jaki testowałem.
Wypadają korzystniej
od AirPodsów, nie wspominając
nawet o konkurencji w postaci
Samsunga czy innych
producentów.

Etui zostało porządnie wykonane, choć magnetyczne zamknięcie byłoby z pewnością
ciekawszym rozwiązaniem niż zatrzask, w który zostało wyposażone. Nie sposób również
nie wspomnieć o wymiarach tej przenośnej
ładowarki. Jest ona około dwóch razy większa
niż ta, którą znamy z konkurencyjnego produktu Apple. Oczywiście ma na to wpływ rozmiar samych słuchawek, ale efektem decyzji
konstruktorów jest trudność noszenia etui
w kieszeni spodni.
SoundSport Free mają konstrukcję bardzo zbliżoną do tej, którą znamy z mode-
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lu SoundSport Pulse. Oczywiście największą różnicę stanowi tutaj brak kabla. Prawa
słuchawka została wyposażona w przyciski
do sterowania odtwarzaczem i głośnością,
a lewa posiada przycisk funkcjonalny, za pomocą którego możemy odbierać połączenia
(na które pozwala wbudowany mikrofon)
czy też wywoływać Siri. Niestety opóźnienie
w reakcji przycisków (do których naciśnięcia
trzeba użyć relatywnie dużej siły) na nasze
działania jest bardzo widoczne i wynosi około
dwóch sekund.
Słuchawki są dostępne w czterech kolorach (pomarańczowym, fioletowym, niebieskim i szaro-brązowym. Jeśli nie chcecie się
wyróżniać, to polecam sięgnąć po ostatni
z nich. Zewnętrzna część urządzenia, która
ma kształt spłaszczonej łezki, mocno wystaje
poza obręb małżowiny usznej i po prostu rzuca się w oczy. Jaskrawy kolor tylko to potęguje,
co oczywiście może być pożądanym efektem.
Słuchawki są odporne na deszcz oraz wodę,
ale nie nadają się do pływania. Produkt sprawia wrażenie bardzo solidnego, świetnie
spasowanego i wytrzymałego na ewentualne upadki. Jak już pisałem wyżej, w zestawie
otrzymujemy trzy końcówki douszne, które różnią się średnicą oraz długością „motylka” utrzymującego słuchawki w uchu. Ocena
tego elementu jest bardzo trudna, gdyż każdy użytkownik ma inną anatomię, intensywność pocenia się czy też odczucia dotyczące
korzystania z tego typu produktów – podzielić mogę się więc jedynie subiektywnymi odczuciami. Niestety w moim przypadku „motylek” sporadycznie wysuwa się z małżowiny,
co nie skutkuje na szczęście wypadaniem
słuchawki z uszu (to zdaje się być niemalże niemożliwe w czasie ćwiczeń na siłowni
czy biegania), ale sprawia, że produkt delikatnie porusza się, a tym samym irytuje. Gumowa końcówka bardzo ciasno siedzi w kanale
ucha, co w połączeniu z potem daje efekt
delikatnego zatkania, wywołując dyskomfort.
Czytając artykuły innych recenzentów, nie za-
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uważyłem jednak, aby ktokolwiek narzekał
na ten aspekt korzystania z SoundSport Free
– warto mieć to na uwadze. Z całą pewnością
eksperymentowałbym jednak z kompatybilnymi piankami Comply, gdybym stał się właścicielem testowanego przeze mnie modelu.

Dźwięk
Bose nie zawodzi, jeśli chodzi o jakość dźwięku, jaką oferują słuchawki. Jest on bardzo
czysty, dynamiczny, chłodny, a żadne pasma
nie wybijają się ponad pozostałe. Nieco zbyt
spłaszczony został midbass, co jest dla mnie
drobną wadą – mając oczywiście na uwadze,
że to mały sprzęt pozbawiony basowej charakterystyki, do której przyzwyczaiła niektórych przejęta przez Apple firma Beats.
SoundSport Free grają lepiej niż jakikolwiek
produkt z tej kategorii, jaki testowałem. Wypadają korzystniej od AirPodsów, nie wspominając nawet o konkurencji w postaci Samsunga czy innych producentów. Co więcej,
Bose udało się utrzymać tę samą jakość
co w przypadku sportowych modeli z kablem
– to naprawdę spore osiągnięcie inżynierów
tego producenta.
Warto dodać, że początkowo użytkownicy
skarżyli się na problemy przy oglądaniu filmów – opóźnienie było zbyt duże, przez co
ruch ust mijał się z dźwiękiem. Obecnie problem nie występuje, prawdopodobnie aktualizacja oprogramowania pozwoliła się z nim
uporać.
Po wyjęciu z etui słuchawki same się włączają i od razu parują z naszym urządzeniem,
jeśli jest ono w pobliżu. Zwykle połączenie
następuje jeszcze przed umiejscowieniem
SoundSport Free w uszach.
Przyznam, że jako użytkownik przyzwyczajony do technologii ANC nieco narzekałem na
poziom izolacji słuchawek. Ponownie – może
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być to wina końcówek, które nie pasują idealnie do mojego ucha. Niemniej jednak bliźniaczy model SoundSport Pulse wypadał
tutaj dużo lepiej. Należy się więc nastawić
na obecność dźwięku otoczenia, gdy słuchamy ciszej muzyki lub podcastów czy audiobooków. SoundSport Free nie nadają się
do pracy biurowej i rekomenduję je przede
wszystkim osobom, które ćwiczą na siłowni
lub biegają czy jeżdżą na rowerze.

Użytkowanie
SoundSport Free to świetne słuchawki, które pod względem jakości dźwięku są prawdopodobnie liderem w swojej klasie. Produkt jest bardzo dobrze wykonany, pozwala
na około 4-5 godzin użytkowania na jednym
ładowaniu (co można trzykrotnie wydłużyć,
korzystając z etui) i nie daje możliwości zarejestrowania jakichkolwiek problemów z łącznością.
Niestety słuchawkom daleko do ideału. Mocno wystają poza ucho, słabo izolują dźwięki
otoczenia i nie są tak wygodne jak na przykład AirPodsy. Ich zastosowanie odbiega
od uniwersalnego i jak już pisałem wyżej, lepiej nastawić się na ich wykorzystanie w trakcie uprawiania sportu w relatywnie cichym
otoczeniu. Myślę, że przy cenie wynoszącej
849 zł można oczekiwać nieco więcej.
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HyperDrive SLIM 8-in-1 USB-C Hub


Krystian Kozerawski

O tym, że bez przejściówki ani rusz, wiedzą dobrze użytkownicy 12-calowych
MacBooków, najnowszej linii MacBooków Pro oraz MacBooków Air. Komputery te w zależności od wersji wyposażone są od jednego do czterech portów USB-C. To uniwersalne rozwiązanie, wszak za jego pomocą można ładować komputer i podłączyć właściwie każde akcesorium czy urządzenie
peryferyjne, ma wciąż jednak jedną wadę.
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Standard ten w dalszym ciągu nie jest
upowszechniony na tyle, by można było
obejść się właśnie bez wspomnianej już przejściówki czy huba. Te ostatnie pozwalają także
podłączyć do komputera o wiele więcej urządzeń niż jest dostępnych w nim portów. Tego
typu hubów na rynku jest sporo. Sam przetestowałem już kilka. Bez wątpienia jednak jednym z najlepszych jest HyperDrive SLIM 8-in-1
USB-C Hub.
Jest to chyba jedno z najbardziej uniwersalnych pod względem stosunku liczby portów
do wielkości tego typu akcesoriów dostępnych na rynku. Potrafi bowiem zamienić jedno gniazdo USB-C w naszym komputerze
na osiem różnych portów. Do dyspozycji użytkownika są:
•

jeden port USB-C z funkcją Power Delivery,

•

dwa porty USB-A 3.1 oferujące transfer danych na poziomie 5 Gbps,

•

jeden port Ethernet,

•

jeden port miniDisplayPort wysyłający obraz o rozdzielczości 4K przy 30 Hz,

•

jeden port HDMI wysyłający obraz o rozdzielczości do 4K przy 30 Hz,

•

jeden port kart SD,

•

jeden port kart microSD.

Co ważne, ze wszystkich tych portów można
korzystać podczas ładowania urządzenia przez
port USB-C. Szkoda jedynie, że wspomniany port nie wspiera urządzeń Thunderbolt,
a same komputery Apple pozwalają do jednego portu USB-C podłączyć tylko jeden monitor (w przypadku dwóch monitorów podłączonych do tego samego gniazda w MacBooku
czy MacBooku Pro ekran będzie klonowany).
To jest niestety ograniczenie narzucone przez
samo Apple i dotyczy wszystkich akcesoriów.
Obudowa wykonana jest bardzo solidnie
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z aluminium i dostępna w wersji szarej i ciemno szarej (gwiezdna szarość). Nic nie trzeszczy, nic się nie ugina, można śmiało zabrać
tego huba w daleką podróż. Wyposażono go też w niewielką, świecącą na niebiesko diodę, która pokazuje, że urządzenie
jest poprawnie podłączone do komputera.
Hub ma niezwykle małe rozmiary (11,2 x 4,7
x 1,2 cm), zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, że oferuje port do podłączenia sieci
Ethernet (czy po prostu podłączenia internetu po kablu). Rozwiązano to w bardzo pomysłowy sposób. W górnej części obudowy
znalazło się wycięcie na wykonane z czarnego plastiku skrzydło wspomnianego portu.
Po jego podniesieniu bez problemu można
umieścić wtyczkę kabla sieciowego w tym
właśnie gnieździe.
Kabel łączący hub z komputerem ma długość około 15 centymetrów (łącznie z obudową wtyczki), co w zupełności wystarcza na wygodne umieszczenie go na biurku czy innej
powierzchni.
HyperDrive SLIM 8-in-1 USB-C Hub to jedno
z najlepszych obecnie dostępnych na rynku
rozwiązań tego typu. Mnogość portów, w tym
port Ethernet, który nie jest powszechnie dostępny w akcesoriach tej wielkości, oraz jakość wykonania i trwałość czynią z niego najlepszego kompana MacBooka, MacBooka Pro
lub MacBooka Air zarówno w domu czy biurze, jak i podczas podróży.
HyperDrive SLIM 8-in-1 USB-C Hub w cenie
599 zł
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Na wszelki wypadek
Jacek Swoboda



Wakacje, urlopy, czas relaksu i wypoczynku, ale niestety nie zawsze wszystko przebiega zgodnie z planem… Co robić w sytuacji kryzysowej? Jak szukać
pomocy? O czym warto pamiętać? Jak zabezpieczyć się przed problemami
na wyjeździe? Przygotowałem dla Was zestawienie usług oraz aplikacji, które mogą okazać się niezwykle przydatne podczas wszelakich niebezpiecznych oraz stresujących zdarzeń. Warto i w tym aspekcie wykorzystać potencjał iPhone’a. Bo nawet kilka minut poświęconych na przygotowania może
uratować Wasze zdrowie, a nawet życie! Zadbajcie o siebie i swoich bliskich,
korzystając ze zgromadzonych tutaj porad, chociaż z całego serca życzę Wam,
aby pozostały one jedynie w sferze rozważań teoretycznych, a nie praktyki.
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Czy zdarzyło się Wam
tracić nerwy w drodze
do upragnionego miejsca
wypoczynku, rozmyślając:
„czy żelazko nie zostało
włączone ”
Karta medyczna
Wbudowana w system operacyjny iPhone’a
aplikacja „Karta medyczna” pozwala na uzyskanie dostępu do krytycznych informacji
medycznych z poziomu ekranu blokady bez
konieczności wprowadzania kodu, a tym samym może niezwykle pomóc osobom lub
służbom medycznym, które udzielają nam
pierwszej pomocy. Po jej odpowiednim przygotowaniu, może ona zawierać informacje takie jak reakcje alergiczne i zachorowania oraz
informację o osobie, z którą należy się skontaktować w nagłym wypadku.
Konfigurowanie karty medycznej jest niezwykle proste. Należy otworzyć aplikację „Zdrowie” i wybrać opcję „Karta medyczna”, która
widnieje jako ostatnia zakładka w prawym
dolnym rogu. Następnie, korzystając z przycisku edycji, wypełniamy przygotowane pola,
nie zapominając o alarmowych kontaktach.
Aby sprawdzić, jak wyświetlają się podane
dane, możemy na zablokowanym ekranie
iPhone’a wybrać opcję „Alarmowe”, a następnie wskazać „Karta medyczna”. Dokładnie
w taki sam sposób można przejść do tych informacji w innym iPhonie, gdy to nam przyjdzie komuś nieść niezbędną pomoc.

iPolak 3.0
Aplikacja „iPolak za granicą” przygotowana
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przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
jest poradnikiem dostarczającym przydatne informacje dla osób wyjeżdzających poza
granice Polski. Znajdziemy w niej praktyczne wskazówki odnośnie kraju, do jakiego się
wybieramy. Dodatkowo uzyskamy informacje
kontaktowe do polskich placówek dyplomatycznych na terenie całego świata oraz będziemy mieli możliwość zapoznania się z oficjalnymi ostrzeżeniami dla podróżujących
wydawanymi przez MSZ.

Waze
Korzystanie z nawigacji podczas wyjazdów
stało się już standardem, ale i w tym aspekcie możemy zadbać o dodatkowy komfort
i bezpieczeństwo, korzystając ze „społecznościowej nawigacji” Waze. Poza oczywistym
wytyczaniem sposobu przejazdu, dzięki informacjom zgłaszanym przez innych kierowców
możemy bardzo szybko skorygować trasę,
gdy np. wydarzy się jakiś wypadek lub zostanie zamknięta droga, którą mieliśmy przejeżdżać. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce możemy też bardzo szybko uruchomić nawigację
do najbliższego punktu opieki medycznej,
stacji paliw czy hotelu. Dodatkowo aplikacja
posiada funkcję „Waze SOS”, która pozwoli
nam również w kryzysowej sytuacji poprosić innych użytkowników o pomoc.

Na wypadek
Podróżując po Polsce samochodem, warto
wyposażyć się w aplikację „Na wypadek” przygotowaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny. Jeżeli nieszczęśliwie przyjdzie
nam uczestniczyć w kolizji drogowej, znajdziemy w niej informacje, co robić oraz jak odpowiednio udokumentować zaistniałe zdarzenie. Dzięki temu nie zapomnimy o niczym,
czego może wymagać później ubezpieczyciel.
Dodatkowo z pomocą opisywanej aplikacji
możemy sprawdzić, na podstawie numeru re-
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jestracyjnego, czy pojazd innego uczestnika
ruchu ma ważną polisę OC, aby uniknąć rozczarowania podczas starania się o odszkodowanie.

Pomoc w górach
Wszystkim, którzy wybierają się w góry, zdecydowanie polecam aplikację „Pomoc w górach”, która zawiera niezwykle przydatne funkcje pomagające przy zgłaszaniu konieczności
udzielenia pomocy przez GOPR. Począwszy
od podania lokalizacji GPS miejsca, w jakim
się znajdujemy, po planowane trasy przejść,
które mogą pomóc służbom ratowniczym
w sytuacji, gdy nie dotrzemy do zakładanego
punktu docelowego. Dodatkowo mamy możliwość skorzystania z opcji wybrania połączenia alarmowego lub wysłania SMS-a z prośbą
o pomoc.

Revolut
Bardzo popularna usługa do płatności z dedykowanymi, wielowalutowymi kartami, której nie może zabraknąć w moim zestawieniu.
Jeżeli jakimś cudem jeszcze nie znacie Revoluta, to w dużym skrócie: pozwala ona płacić
otrzymaną kartą w obcych walutach przeliczanych wedle potrzeby po bardzo korzystnym
kursie. W praktyce, przed wyjazdem doładowujemy konto złotówkami, a za granicą płacimy bez obaw o wysokie przeliczniki czy prowizje. Teraz, gdy np. przejeżdżając samochodem
przez jakieś państwo, w którym nie planowaliśmy dłuższych postojów, przyjdzie nam awaryjnie nocować czy dokonać naprawy pojazdu, nie musimy szukać kantoru lub obawiać
się wypłaty gotówki z obcego bankomatu. Dodatkowo wszelkie wykonane operacje finansowe możemy przeglądać z aplikacji Revolut
na iPhonie, gdzie błyskawicznie zablokujemy
też fizyczną kartę, gdy ta zostanie zgubiona
lub skradziona.
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Apple Pay
Skoro wspomniany został już Revolut,
to nie wypada pominąć prężnie działającej
w Polsce usługi Apple Pay. Dzięki niej możemy
szybko i bezpiecznie płacić zbliżeniowo naszym iPhone'em. Warto uruchomić tę opcję
przed wszelakimi wyjazdami, bo stanowi
dodatkowe zabezpieczenie, gdy np. zgubimy portfel lub zostanie on nam skradziony.
W takiej sytuacji wystarczy telefon, aby opłacić powrotny bilet, zatankować czy zapłacić za nocleg.

HomeKit
Czy zdarzyło się Wam tracić nerwy w drodze
do upragnionego miejsca wypoczynku, rozmyślając: „czy żelazko nie zostało włączone”,
„czy wszystkie okna na pewno są zamknięte”, „czy pogasiliśmy wszystkie światła”? Tutaj z pomocą może przyjść odpowiednio
skonfigurowany system inteligentnego domu
działający w oparciu o usługę HomeKit. Dzięki niemu mamy praktycznie nieograniczone możliwości, jakie możemy wprowadzić
do naszego lokum celem zabezpieczenia się
przed wspomnianymi sytuacjami. Jeżeli tylko
będziemy mieć połączenie z internetem, możemy wyłączyć zasilanie w gniazdkach, sprawdzić, czy któreś z okien nie pozostało otwarte,
pogasić światła, a także o wiele więcej. Limitem jest tak naprawdę nasza wyobraźnia i zasobność portfela, chociaż czego się nie robi
dla świętego spokoju…
Warto również, w zależności od celu naszej
podróży, przejrzeć aplikacje pomocne w danym rejonie. Kilka minut spędzonych na rozpoznaniu może zaoszczędzić nam sporo nerwów, gdy będziemy starali się zaparkować,
kupić bilet czy skorzystać z transportu publicznego w obcym kraju. Dajcie szansę Waszym iPhone’om i aplikacjom developerów,
które niejednokrotnie mogą okazać się znakomitym kompanem wojaży.
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Flotato

– aplikacje webowe dla Maca



Krystian Kozerawski

Część czytelników z pewnością pamięta czasy – a było to jeszcze w ubiegłej
dekadzie – kiedy po wymienieniu wielu zalet komputerów Mac osoba zainteresowana taką maszyną kwitowała to stwierdzeniem, że i tak na Maca
nie ma GaduGadu. I choć ten serwis niemal odszedł już do historii (choć
wciąż działa), to temat nieobecności pewnych aplikacji klienckich różnych
serwisów webowych wciąż jest aktualny. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy
wspomnieć o Facebooku czy Instagramie, a nawet o Twitterze, choć dla tego
ostatniego dostępne są świetne programy takie jak choćby Tweetbot,
Twitterrific czy Tweetdeck.
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Czasem chciałoby się mieć
dostęp do danego serwisu
poprzez aplikację natywną,
a przynamniej w podobny
sposób, tak by jednocześnie
można było korzystać
wygodnie z przeglądarki
webowej z otwartą zupełnie
inną stroną. I tutaj z pomocą
przychodzi aplikacja Flotato.
Chcąc skorzystać na komputerze Mac
z Facebooka i Instagrama, a także masy innych
podobnych serwisów webowych, musimy –
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czy się nam to podoba, czy nie – uruchomić
przeglądarkę internetową, a przynajmniej
otworzyć w niej kolejną kartę lub okno.
Nie zawsze jest to metoda najwygodniejsza.
Karta zwykle ginie w gąszczu innych. Czasem
chciałoby się mieć dostęp do danego serwisu poprzez aplikację natywną, a przynamniej
w podobny sposób, tak by jednocześnie można było korzystać wygodnie z przeglądarki
webowej z otwartą zupełnie inną stroną. I tutaj z pomocą przychodzi aplikacja Flotato.
Flotato to swego rodzaju przeglądarka, wykorzystująca natywny silnik WebKit 2, której zadaniem jest tworzenie osobnych kopii siebie
samej, oddzielnie dla każdego serwisu. Działają one jak niezależne aplikacje, w podobny
sposób jak inne programy, które korzystają
z widoku web. W ten sposób właściwie każda usługa, do której dotąd mieliśmy dostęp
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za pośrednictwem tej dużej przeglądarki webowej, może teraz działać niezależnie w swoim oknie i być odpalana z folderu Aplikacje,
poprzez wyszukiwarkę Spotlight czy skrót dodany do systemowego doku. Brakuje mi tylko
ich obecności w Launchpadzie.
Wspomniałem, że Flotato tworzy kopie,
i w istocie tak jest. Aplikacja, którą użytkownik pobiera ze strony domowej, to także aplikacja webowa. W niej można utworzyć kolejne, można jednak po prostu skopiować
plik programu, zmienić jego nazwę, a Flotato
samo powinno otworzyć w nim odpowiednią
usługę i zmienić swoją ikonę, a nawet wyświetli na niej plakietkę z liczbą nieprzeczytanych wiadomości (np. w przypadku Twittera).
Zawsze też możemy wpisać dokładny adres w widoku preferencji utworzonej kopii
Flotato. Program można wykorzystać również
w bardzo ciekawy sposób do monitorowania
zmian na wybranej stronie internetowej. Wystarczy zaznaczyć pewien jej fragment i utworzyć z niego ikonę. Jeśli jego zawartość zmieni
się, ikona podskoczy i oczywiście się zaktualizuje.
Flotato korzysta właściwie tylko z silnika WebKit 2, nie dorzucając przy tym innych typowych
dla przeglądarek narzędzi czy wręcz śmieci,
dzięki czemu aplikacje webowe są lżejsze
niż gdyby były uruchomione np. w przeglądarce Chrome czy w aplikacjach stworzonych
za pomocą narzędzia Electron (wiele programów dla Maca z nich korzysta, m.in. Slack).
Flotato nie jest oczywiście rozwiązaniem idealnym, ale obecnie to chyba najlepsze narzędzie tego typu, przynajmniej do moich
własnych potrzeb, i co ważne, dostępne jest
za darmo, jeśli zamierzamy stworzyć kilka
tego typu aplikacji. Wersja Pro, pozwalająca
na tworzenie ich dowolnej ilości, kosztuje jedynie 14,99 USD.
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Aplikacje
do czytania komiksów na iOS
Marek Gawryłowicz

Gdy byłem dzieckiem, uwielbiałem czytać komiksy. Początkowo pochłaniałem wszystkie, które mi wpadły w ręce (co sprowadzało się głównie do dzieł
Papcia Chmiela, Baranowskiego i Christy, które były znacznie łatwiej dostępne niż komiksy zagraniczne), jednak gdy trochę podrosłem i wyrobiłem
sobie własny gust, zacząłem skupiać się na konkretnych bohaterach, rysownikach i wydawnictwach. Niestety, z racji bardzo ograniczonego dostępu
do tego typu publikacji o przeczytaniu wielu spośród najbardziej interesujących mnie tytułów mogłem jedynie pomarzyć. Dopiero niedawno postanowiłem wreszcie nadrobić te zaległości, tworząc sobie dość obszerną listę
komiksów, które zawsze chciałem przeczytać, i stopniowo odhaczając z niej
kolejne pozycje.
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...niezbyt podobała mi się
perspektywa powolnego
wypełniania swojego
domu kolejnymi stertami
zbierających kurz kolorowych
zeszytów. Z lekkim bólem
serca, ale za to o wiele
czystszym mieszkaniem
i pełniejszym portfelem,
postanowiłem więc rozejrzeć
się za cyfrową alternatywą.

Pierwotna wersja mojego planu zakładała,
że kupię wszystkie interesujące mnie tytuły,
korzystając z dobrodziejstw polskich i zagranicznych serwisów aukcyjnych. Bardzo szybko
zniechęciłem się jednak do tego rozwiązania,
po części przez dość wysokie ceny komiksów
(zwłaszcza tych starszych, które na przestrzeni lat zdołały wyrobić sobie status dzieł kolekcjonerskich), ale też z uwagi na fakt, iż niezbyt podobała mi się perspektywa powolnego
wypełniania swojego domu kolejnymi stertami zbierających kurz kolorowych zeszytów.
Z lekkim bólem serca, ale za to o wiele czystszym mieszkaniem i pełniejszym portfelem,
postanowiłem więc rozejrzeć się za cyfrową
alternatywą.
Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że osoby zainteresowane taką nowoczesną formą
czytania komiksów mogą obecnie wybierać spośród wielu różnych przeznaczonych
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do tego aplikacji, serwisów i usług, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć rozwiązanie pasujące
do naszych indywidualnych potrzeb i preferencji. Osobiście uznałem, iż najwygodniej
będzie mi się czytało na iPadzie, dlatego też
skupiłem się głównie na aplikacjach dla systemu iOS. W poniższym artykule postaram się
przybliżyć Wam kilka najciekawszych z nich.

ComiXology
ComiXology to prawdopodobnie największy
i najbardziej popularny internetowy sklep
z cyfrowymi komiksami, dlatego też swoją
przygodę z tą dziedziną rozrywki rozpocząłem
właśnie od jego oficjalnej aplikacji. Niestety,
skłamałbym, gdybym napisał, że już od samego początku wywarła ona na mnie dobre
wrażenie. Wprost przeciwnie - już na samym
wstępie bardzo zniechęciło mnie to, że mimo
iż jest to oficjalna aplikacja wielkiego sklepu,
nie możemy za jej pośrednictwem robić zakupów, a jedynie pobierać i czytać komiksy zakupione wcześniej przez ich stronę internetową
(która, swoją drogą, sprawia wrażenie nieco
przestarzałej i niezbyt przyjaznej dla użytkownika). Takie rozwiązanie jest bardzo niewygodne i zamiast, wzorem innych aplikacji z tej
listy, upraszczać proces kupowania i czytania
cyfrowych komiksów, tylko go komplikuje. Kolejnym sporym problemem, który początkowo
zniechęcał mnie do korzystania z ComiXology,
jest to, iż jeden z najciekawszych elementów
tej aplikacji - usługa Unlimited, dająca nieograniczony dostęp do kilku tysięcy komiksów
wybranych z katalogów różnych wydawców
w zamian za comiesięczny abonament w wysokości 5,99 USD, nie jest dostępna w Polsce.
Dla mnie osobiście ciężko było pogodzić się
z faktem, iż ComiXology wymaga ode mnie
płacenia za pojedynczy numer komiksu ceny
niewiele mniejszej od tej, którą mieszkańcy
Stanów Zjednoczonych płacą za możliwość
przeczytania ich dowolnej liczby, zwłaszcza
iż niektórzy konkurenci dawno już wprowadzili podobne usługi na nasz rynek.
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Jeśli jednak jesteśmy w stanie przymknąć
oko na wspomniane powyżej niedogodności,
okazuje się, że ComiXology ma też wiele zalet.
Najważniejszą z nich jest oczywiście ogromny wybór komiksów i to nie tylko z katalogów
największych wydawców, takich jak Marvel
czy DC, ale też ponad dwustu mniej znanych firm, w tym wielu nieoferujących swoich komiksów nigdzie indziej. Jest to w zasadzie jedyna aplikacja dająca legalny dostęp
do tak szerokiego wyboru tytułów, co dla wielu
osób jest zupełnie wystarczającym powodem,
by nie próbować nawet korzystać z czegokolwiek innego. Warto też zauważyć, że wspomniana wcześniej denerwująca konieczność
kupowania poza aplikacją ma też swoją pozytywną stronę - w ten sposób ComiXology
omija prowizję Apple, dzięki czemu większość
komiksów jest tam nieco tańsza niż w aplikacjach realizujących płatności za pośrednictwem App Store. Nie bez znaczenia jest też
fakt, że gdy już kupimy jakieś komiksy w ich
sklepie, czytanie ich za pomocą aplikacji ComiXology jest naprawdę całkiem wygodne.
Dzięki funkcji Guided View, pozwalającej wyświetlać na całym ekranie pojedyncze panele
komiksu, zakupione przez nas tytuły da się
przeglądać bez większych problemów nawet
na małych ekranach iPhone'ów. W przypadku
iPadów korzystanie z niej nie jest już konieczne, bo duży ekran pozwala bez problemu czytać całe strony.

Aplikacje wydawców
Alternatywą dla korzystania z Comixology
jest kupowanie komiksów za pomocą oficjalnych aplikacji wydawców. Niemal każde
większe wydawnictwo, takie jak Marvel, DC,
Image, Dark Horse czy Vertigo, posiada swoją własną aplikację, pozwalającą kupować
i czytać komiksy z ich katalogu. W odróżnieniu od ComiXology, aplikacje wszystkich
wspomnianych firm pozwalają dokonywać
zakupów bezpośrednio z ich poziomu, a dodatkowo oferują wbudowane narzędzia uła-
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twiające przeszukiwanie katalogu dostępnych
tytułów (umożliwiając np. sortowanie komiksów według wątków fabularnych, gatunków,
pojawiających się w nich postaci czy autorów scenariusza). Każda z nich posiada też
sekcję z regularnie aktualizowanymi listami
polecanych komiksów, chociaż trzeba przyznać, że tylko Marvel wydaje się poświęcać
jej nieco więcej uwagi (zakładka „Featured"
w ich aplikacji zawiera ciekawe i przemyślane listy koncentrujące się wokół konkretnych
tematów, takich jak np. zwycięstwa Thanosa,
dzień ojca czy śluby superbohaterów, natomiast podobne działy w aplikacjach pozostałych wydawców zawierają głównie informacje
o promocjach i nowych tytułach).

dwaj najwięksi wydawcy
komiksów - DC i Marvel
- oferują też opcję
nieograniczonego dostępu
do komiksów ze swoich
katalogów w zamian za
comiesięczny abonament.
O ile w przypadku DC
nie jest ona jeszcze dostępna
w Polsce, o tyle Marvel
wprowadził już swoją usługę
do naszego kraju.
Wszystko to sprawia, że przeglądanie, wybieranie i kupowanie komiksów za pośrednictwem oficjalnych aplikacji wydawców
jest znacznie wygodniejsze i przyjemniejsze, niż robienie tego za pomocą ComiXology. Co więcej, aplikacje Marvel, DC, Image i
Vertigo oferują integrację ze wspomnianym
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sklepem, dzięki której wszystkie zakupione
w nich komiksy automatycznie przypisywane są również do naszego konta ComiXology. Nie musimy więc martwić się o to, że robiąc w nich zakupy, dzielimy naszą cyfrową
kolekcję na mniejsze kawałki, gdyż w razie
czego możemy obsługiwać ją całą za pomocą jednej zbiorczej aplikacji. Jeśli zaś chodzi
o sam proces czytania, to cztery wspomniaNe
aplikacje oferują z grubsza ten sam zestaw
opcji co ComiXology, łącznie ze wspomnianą
wcześniej funkcją Guided View. Jedynie Dark
Horse wyłamuje się z tego schematu, oferując uproszczoną wersję tej funkcji i mniejszy
zestaw dodatkowych opcji.
Niestety, kupowanie cyfrowych komiksów za
pośrednictwem aplikacji wydawców ma też
swoje wady. Najważniejsza z nich to nieco wyższe ceny w porównaniu z katalogiem ComiXology, wynikające z prowizji pobieranych przez
Apple za obsługiwanie zakupów wewnątrz
aplikacji. Kupując raz na jakiś czas pojedyncze komiksy, nie odczujemy tego może zbyt
mocno, jednak przy dużych zakupach różnica
może być już na tyle znaczna, że warto jednak
skorzystać z mniej wygodnego, ale za to tańszego rozwiązania, jakim jest ComiXology.
Warto też dodać, że dwaj najwięksi wydawcy komiksów - DC i Marvel - oferują też
opcję nieograniczonego dostępu do komiksów ze swoich katalogów w zamian za comiesięczny abonament. O ile w przypadku
DC nie jest ona jeszcze dostępna w Polsce
(a szkoda, bo oprócz dostępu do wybranych
komiksów pozwala ona także oglądać filmy
i seriale o superbohaterach), o tyle Marvel
wprowadził już swoją usługę do naszego kraju. Nazywa się ona Marvel Unlimited i kosztuje
45 zł miesięcznie (niewiele więcej, niż musielibyśmy zapłacić w sklepie za jeden z nowych numerów komiksów tego wydawnictwa).
Za tę cenę dostajemy nieograniczony dostęp
do ponad 25 tysięcy komiksów, czyli niemal
pełnego katalogu wydawniczego Marvela.
Haczyk tkwi w tym, że nowe komiksy tego wy-
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dawnictwa udostępniane są w usłudze Unlimited z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego też nie sprawdzi się ona, jeśli chcemy
pozostawać na bieżąco z wydawniczymi nowościami. Dla osób chcących nadrobić zaległości w starszych komiksach jest to jednak
obecnie najbardziej atrakcyjna ze wszystkich
dostępnych ofert.

Madefire
Madefire to sklep specjalizujący się w tzw.
motion comics - komiksach tworzonych specjalnie z myślą o dystrybucji cyfrowej, w których oprócz zwykłych, statycznych obrazów
znajdziemy też animowane kadry, muzykę
i efekty dźwiękowe, a czasami nawet elementy interaktywne. W katalogu sklepu znajdziemy tego typu komiksy z oferty takich wydawnictw jak Marvel, DC, Image, Dark Horse, IDW
i Valiant, a także autorskie produkcje Madefire. Dodatkowo można też nabyć tam opowiadania z animowanymi ilustracjami oraz zwykłe komiksy cyfrowe.
Co ciekawe, mimo iż animowane, udźwiękowione komiksy wymagają znacznie większych
nakładów pracy niż ich zwykłe odpowiedniki,
przeglądając ofertę Madefire nie zauważyłem, by miało to wpływ na ceny tego typu wydawnictw, które nie odbiegają zbytnio od cen
zwykłych komiksów w aplikacjach wydawców.
Większy problem stanowi jednak to, iż katalog Madefire jest jak na razie stosunkowo niewielki, zwłaszcza w porównaniu z Comixology,
co w połączeniu z brakiem integracji z innymi
aplikacjami sprawia, że trudno traktować ją
jako centrum naszego komiksowego świata.
Mimo to polecam wszystkim sprawdzić przynajmniej jeden animowany komiks z jej oferty. Być może to właśnie taka nowoczesna, nietypowa forma czytania komiksów najbardziej
przypadnie wam do gustu.
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Podsumowanie
Przedstawione powyżej aplikacje to, moim
skromnym zdaniem, najprostsze, najwygodniejsze i najbardziej atrakcyjne propozycje
dla osób chcących czytać cyfrowe komiksy za pośrednictwem iPada (lub iPhone'a,
jeśli komuś nie przeszkadza rozmiar ekranu). Osobom dopiero zaczynającym swoją przygodę z cyfrowymi komiksami najbardziej polecałbym aplikację Marvel Unlimited,
gdyż jako jedyna pozwala nam ona czytać komiksy bez ograniczeń za comiesięczny abonament, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko
wydania pieniędzy na coś, co nie trafi w nasz
gust. Dla osób zainteresowanych komiksami
spoza oferty Marvela najlepszym rozwiązaniem będzie zaś prawdopodobnie ComiXology, gdyż pomimo kilku wad i niewygodnych
rozwiązań to właśnie tam znajdziemy obecnie
największy wybór tytułów, zarówno od gigantów komiksowego rynku, jak i małych niezależnych graczy. Warto też dodać, że w każdej
z opisanych w tym artykule aplikacji znajdziemy też pewną pulę darmowych tytułów, dzięki którym możemy sprawdzić bez wydawania
pieniędzy, czy podoba nam się taka forma
czytania komiksów.
Pobierz:
ComiXology			Marvel Unlimited
Marvel Comics		

DC Comics

Image Comics		

Dark Horse Comics

Vertigo Comics		

Madefire
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TVN24 GO dla iOS,
czyli telewizja w kieszeni
Krystian Kozerawski



Wyjeżdżając na wakacje, zwykle rozstajemy się też z telewizorem w salonie
i ulubionymi kanałami. W dobie serwisów VOD nie jest to może taki problem,
ale nie wszystkie treści otrzymamy na żądanie. Do niedawna, wyjeżdżając
z domu, nie mogłem liczyć na łatwy dostęp do moich ulubionych kanałów informacyjnych np. TVN24 i TVN24 BiS oraz całego zapisu oferowanych
przez nie programów. Kilka tygodni temu to się zmieniło. Grupa TVN Discovery wreszcie otworzyła swoją usługę TVN24 GO. Dostęp do niej możliwy jest
m.in. przez dedykowaną aplikację dla iOS.
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Aplikacja mobilna wciąż jest w pewnym
stopniu we wczesnym stadium rozwoju,
i to jest chyba jej największa wada. Obecnie transmisje na żywo kanałów czy programy dostępne warchiwum można oglądać tylko na ekranie iPhone'a czy iPada,
na którym jest zainstalowana. Brakuje mi
wsparcia AirPlay 2 i możliwości wysyłania sygnału do Apple TV (brakuje też samej aplikacji dla tvOS) czy do Chromecasta. Przydałoby się także wsparcie dla CarPlay, wszak
program oferuje również transmisję i zapis
programów w wersji audio - „Kropkę nad i”,
„Kawę na ławę”, „Horyzont” czy „Drugie śniadanie mistrzów” można by z powodzeniem
słuchać w formie podcastów podczas jazdy
samochodem.

W ramach usługi TVN24 GO użytkownik otrzymuje przekaz na żywo przez sieć kanałów
TVN24 i TVN24 BiS, zarówno w wersji audio-wideo, jak i tylko audio, dwa dodatkowe kanały TVN24 GO i TVN24 GO 2, na których zwykle
transmitowane są pewne wydarzenia na żywo
(np. obrady Sejmu) lub przekazywany jest
obraz z jednej z wielu kamer tej stacji (plaże
we Władysławowie, Kołobrzegu itp.). Użytkownik ma też dostęp do zapisów archiwalnych
kilku odcinków wszystkich programów nadawanych w tych stacjach, np. „Kropka nad i”,
„Szkło kontaktowe”, „Tak jest”, „Czarno na białym”, „Babilon” itp. Wszystkie je można oglądać przez stronę web w przeglądarce internetowej oraz przez aplikację dla iOS i systemu
Android.
TVN24 GO to oczywiście usługa dostępna
w ramach płatnej subskrypcji. Obecnie, w ramach promocji, ceny kształtują się następująco: 5 zł/dzień, 10 zł/miesiąc lub 100 zł/rok.
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Największą jednak jej wadą jest zdecydowanie
sposób logowania w widoku web z wyskakującym okienkiem weryfikacji obrazkowej Google. Wskazanie właściwych fotografii w tym
okienku (np. wszystkich z wystawą sklepową lub sygnalizacją świetlną) może być wyczynem na wciąż stosunkowo małym ekranie
iPhone'a (ja miałem problemy na ekranie
iPhone'a XS Max). Myślę, że to należałoby
szybko zmienić, bo rodzić to może tylko frustrację użytkowników.
Najważniejsze jest jednak to, że na plaży,
na basenie, w hotelu czy w autobusie, samochodzie lub pociągu można wyjąć z kieszeni telefon lub iPada z torby i obejrzeć swój
ulubiony program na żywo albo z dostępnego archiwum. Odpowiedź na pytanie, czy dobrze jest zabierać telewizję informacyjną
ze sobą na wakacje pozostawiam już Wam,
Drodzy Czytelnicy.
Aplikacja TVN24 GO jest dostępna w App
Store.
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Czy grozi nam appmagedon?
Nasze telefony pękają w szwach
od zbędnych aplikacji.
Adam Liszewski



Prosta diagnoza, ale trudne poszukiwanie rozwiązania. Czy Apple mogłoby
uporać się z przeciążeniem informacyjnym? Jak rozwiązać problem zalewających nas usług, aplikacji i powiadomień?
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Po kilkukrotnym przeliczeniu
musiałem się zmierzyć
z brutalną prawdą,
na wszystkich ekranach
głównych mojego iPhone’a
doliczyłem się 168 ikonek.
Niech każdy odejmie
sobie z tej liczby tyle
funkcjonalności współczesnej
komórki, ile chce.
Pozornie błahy problem, o którym właśnie czytasz, jest emanacją większego zjawiska, z którym społeczeństwa informacyjne zmagają się
od dłuższego czasu. Chodzi tu o przeciążenie
informacyjne; pojęcie skonstruowane na początku lat 70. ubiegłego wieku, dziś wydaje
się wręcz niewłaściwe dla czasów raczkującej
kolorowej telewizji, epoki radia i druku, przynajmniej w porównaniu z obecnym stanem.
Problem, który chcę opisać, pojawił się
u mnie, kiedy liczyłem, ile aplikacji mam zainstalowanych na telefonie. Polecam to zrobić
każdemu, kto uważa, że problem przeciążania
nas informacjami przez smartfony jest wymyślony. Po kilkukrotnym przeliczeniu musiałem
się zmierzyć z brutalną prawdą, na wszystkich
ekranach głównych mojego iPhone’a doliczyłem się 168 ikonek. Podaję wszystkie, bo roztrząsanie, czy aplikacja Telefon to aplikacja,
nie ma sensu. Niech każdy odejmie sobie
z tej liczby tyle funkcjonalności współczesnej
komórki, ile chce.
Większy zawód przeżyłem, gdy po odinstalowaniu aplikacji, których już naprawdę nie używam, zostało mi ich wciąż 126. No ale cóż, jestem geekiem, korzystam z wielu usług, wielu
platform, moja praca też wymaga dodatkowe-
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go oprogramowania, trzeba się z tym pogodzić. Postanowiłem zatem przeliczyć aplikacje w telefonach moich najbliższych, głównie
tych, którzy z dobrodziejstwami nowych technologii mają wciąż problemy. Tym większe
było moje zdziwienie, gdy u senioralnej części rodziny znajdowałem po 80 - 100 ikonek
na pulpitach. Czemu tak się dzieje?
Przyjrzyjmy się zawartości. Trzy aplikacje banków, w których mam konta, Wallet, 14 sklepów internetowych, z których regularnie coś
zamawiam. Regularnie, czyli minimum raz
w roku. Skasowałbym przecież kilka z nich,
ale wiem, że w przeciągu kilku miesięcy znów
będę ich szukać w App Store. Mógłbym tu
wymieniać dalej, dziewięć aplikacji biurowych, bo raz dostanę plik z Pages, raz arkusz
w Excelu, a raz prezentację w formacie aplikacji od Google; kilkanaście aplikacji z informacjami z kraju i ze świata; cztery różne edytory zdjęć i grafik, bo każdy z nich ma coś,
czego innemu brakuje. O komunikatorach,
social mediach, punktach lojalnościowych
nie wspomnę. W telefonie szukam ich zawsze
przez Spotlight, bo zapamiętanie, gdzie się je
ukryło, graniczy z cudem.
Problem zatem jest, i to spory, bo pisze o tym
człowiek, dla którego nowe technologie to pasja, a nie udręka związana z postępem cywilizacyjnym. Postawmy się więc na miejscu
naszych mam, babć, wujków i innych osób,
które też chciałyby, aby elektronika ułatwiała im życie, ale jednocześnie nie prowadziła
do szumu informacyjnego.
Tak dotarliśmy do głównego problemu,
jaki przynosi przeładowanie informacyjne.
Proporcja użytecznych informacji do zbędnych komunikatów jest, mówiąc delikatnie,
zaburzona. Oznacza to, że aby otrzymać jeden
wartościowy dla mnie komunikat, muszę zapoznać się z kilkunastoma zbędnymi ofertami,
powiadomieniami, komunikatami o zmianie
regulaminów itd. Im większa jest dysproporcja między wskaźnikiem szumów a informa-
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cji, tym większe zagrożenie, że wartościowych
komunikatów nigdy nie odnajdziemy.
Tylko co to ma wspólnego z Apple? Przecież
ciężko obwiniać jedną firmę technologiczną
za postęp całej branży, nawet jeśli ten postęp przynosi pewne niedogodności. To oczywiste. Można by nawet bronić Apple, że App
Store jest inaczej zarządzany niż Google Play
i nie trafiają tam zupełnie bezwartościowe
aplikacje, a Apple swoimi restrykcjami wymusza na programistach nie tylko użyteczność,
ale także wysoką jakość interfejsu czy intuicyjność i względną prostotę. Winę Apple
za przeciążenie informacyjne można zatem
rozpatrywać dwojako.

Niczym nieskrępowana
„płodność” deweloperów
prowadzi do coraz
bardziej wyraźnego
zagubienia wszystkich,
którzy ze smartfonów
korzystają.

Przede wszystkim jako bezpośredniego sprawcę tego stanu rzeczy. Wprawdzie premiery
App Store i Google Play (wtedy Android Market) różni zaledwie kilka miesięcy, co oznacza, że bliźniacze rozwiązania pojawiłyby się
na rynku niezależnie od siebie w podobnym
czasie, ale oficjalnie to Apple zrewolucjonizowało urządzenia mobilne, wprowadzając
jako pierwsze na rynek sklep z aplikacjami
mobilnymi. Oczywiście potencjał takiego rozwiązania był stopniowo odkrywany. Początkowo była to ciekawostka, która pozwalała nam
zainstalować proste gry i kilka aplikacji stwo-
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rzone przez duże koncerny, współpracujące
często z Apple (np. aplikacja CNN). Rozwój
obu platform z aplikacjami przyniósł ich komercjalizację, a zachęcani wysokimi zyskami
deweloperzy tworzyli kolejne funkcje bazujące na opłacie za program, mikropłatnościach
wewnątrz aplikacji lub na zyskach z wyświetlanych w nich reklam. Rozwój przyniósł także
rozpowszechnienie wiedzy o programowaniu,
na tym Apple szczególnie się skupia, widać
to po każdym WWDC i po programie Everyone Can Code. Względnie powszechna wiedza o programowaniu doprowadziła z kolei
do wyraźnie widocznego dziś zjawiska, które najprościej można określić jako „każdy,
kto chce, może mieć aplikację”.
Właśnie to zjawisko jest drugim końcem kija,
którym zwykły użytkownik smartfona codziennie dostaje razy, próbując przebić się
przez szumy informacyjne. Niczym nieskrępowana „płodność” deweloperów prowadzi do coraz bardziej wyraźnego zagubienia
wszystkich, którzy ze smartfonów korzystają.
Tu z punktu widzenia wolnorynkowego podejścia można by powiedzieć, że to sytuacja
naturalna i skoro jest popyt, to jest też podaż. Jednak gdyby rozważyć model regulacji
tego rynku, który co ciekawe i tak jest w pełni
zależny od gigantycznego koncernu, można
by dojść do wniosku, że stopniowa i możliwie delikatna forma regulacji problemu nadmiaru aplikacji mogłaby przynieść pozytywne
skutki. Czemu? Długotrwałe funkcjonowanie
w nadmiernym przeciążeniu informacyjnym
prowadzi do wypalenia jednostki. Jej motywacja do codziennego mierzenia się z tym
problemem spada i dochodzi do punktu krytycznego, gdzie w wyniku frustracji zaprzestaje ona prób. Przekładając to na opisywany przykład, istnieje zagrożenie, że dalszy
niepohamowany rozwój tej branży i dalsze
wymuszanie na konsumentach życia w szumie setek aplikacji doprowadzi do ich całkowitej rezygnacji z korzystania z części z nich.
Na przykład zawiedzeni nadmiarem reklam
i ofert przestaniemy korzystać z aplikacji dys-
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kontów, stacji benzynowych, galerii handlowych itd. Rezygnując z często atrakcyjnych
promocji, zdecydujemy się zrobić zakupy
analogowo lub bez logowania się na stronie,
bez podawania swojego prawdziwego adresu
e-mail itd.
Jaką interwencję mogłoby Apple podjąć?
Korzystne dla użytkowników byłoby grupowanie funkcjonalności w ramach własnych
usług. Dobrym przykładem jest tutaj Wallet,
który pozwala nam zbierać nasze karty płatnicze w jednym miejscu. Chętnie widziałbym
podobnie szerokie wsparcie dla kart lojalnościowych, jakie wprowadziło Google. Karty programów z polskich dyskontów, stacji
benzynowych, handlowych czy kawiarnii pojawiają się w Wallet naprawdę okazjonalnie,
a i to wiąże się z zainstalowaniem aplikacji.
Rozbudowa Apple Wallet o informacje o programach promocyjnych pozwalałaby uniknąć
instalowania wielu zbędnych aplikacji.
Równie pomocne może się okazać Apple TV,
które ma być agregatorem treści produkowanych także przez zewnętrznych dostawców
takich jak HBO. Na pomysł oczywiście obraził
się Netflix, ale istnieje cień szansy, że polskie
platformy już takie zawzięte nie będą.
Tu pomoc Apple się kończy. Apple Arcade
nie będzie aplikacją, wewnątrz której będzie
można instalować gry. Pakiet aplikacji biurowych, choć obsługuje formaty innych usług,
nie wspiera ich systemu współpracy. Zresztą
Pages, Numbers i Keynote mogłyby spokojnie
być skumulowane w jednej aplikacji, na przykład wbudowanej w aplikację Pliki.
Nie tylko ilość aplikacji stanowi problem.
Ważne jest też, w jaki sposób i jak często próbują się z nami komunikować. Apple pozwala
na zarządzanie powiadomieniami w sposób
dość szczegółowy. Można wybrać, gdzie alerty
będą się pojawiać, w jakiej formie i czy mogą
wydawać dźwięki i wibracje. Wciąż jednak brakuje automatyzacji tego procesu. Jako świa-
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domy użytkownik wiem, że pół godziny konfiguracji wszystkich aplikacji opłaci się. I tak
dostaję dużo powiadomień, które mnie nie interesują. Przydałaby się jednak możliwość zarządzania powiadomieniami przez sztuczną
inteligencję. Tak jak Face ID z czasem coraz
lepiej rozpoznaje naszą twarz dzięki uczeniu
maszynowemu, tak powiadomienia mogłyby
być wyciszane po kilku czy kilkunastokrotnym
skasowaniu wiadomości o podobnej treści.
iPhone, Mac czy iPad mógłby samodzielnie
analizować treść i rozpoznawać użyteczność
takiej informacji. Dzięki temu, gdybyśmy wybierali się do galerii handlowej po uprzednim
szukaniu informacji o nowych słuchawkach,
zarządzający powiadomieniami algorytm
mógłby wydać alert o promocji. Jasne jest,
że gdy jedziemy na wakacje lub spieszymy się
do pracy, takie powiadomienia byłyby blokowane lub dostarczane po cichu.
Takie zmiany byłyby korzystne dla większości użytkowników, ale czy byłyby w interesie
Apple? Wydaje się, że tak. Android od dawna broni się lepszą agregacją powiadomień,
a to, jak bardzo irytuje nas smartfon, wpływa na późniejszy wybór przy półce sklepowej.
Apple doskonale o tym wie, dzięki swojej pozycji potrafi postawić się wielkim koncernom.
Emanacją takiego zachowania było ostatnie
WWDC, na którym Apple pokazało Sign with
Apple i ograniczyło dostęp do lokalizacji.
To właśnie komfort i bezpieczeństwo użytkowania czyni z Apple „to Apple”. Czas zająć się
nie tylko komfortem dostępu do informacji,
ale także higieną życia w świecie powiadomień.
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iPadOS to początek drogi,

na końcu której jest komputer dla wielu z nas


Michał Masłowski

Cóż za przewrotne koleje losu. Najpierw był Mac OS X, potem iPhoneOS, przemianowany na iOS, aż w końcu doczekaliśmy się kolejnej mutacji systemu
operacyjnego na urządzenia mobilne Apple zwanej iPadOS. Czy to początek
rewolucji w zakresie tego, co potrafi teraz iPad? Raczej nie, ale na pewno
jest to pokazanie światu, że Apple przykłada do niego bardzo dużą wagę.
W czasach, gdy Google porzuca produkcję tabletów, Apple inwestuje w ten
sprzęt tak dużo, jak jeszcze nigdy.
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Skoro teraz mamy iOS
12 i zapowiedziany iOS
13, to rzućcie okiem, jak
niewiele potrafił iOS
7 (którego najbardziej
widoczną zmianą w stosunku
do iOS 6 było spłaszczenie
i przekolorowanie interfejsu),
a jeszcze wcześniej iPhone
OS 2, który z dzisiejszego
punktu widzenia nic nie
potrafił.
Wszystko zaczęło się
od Mac OS X
Kiedy w 2007 roku Steve Jobs pokazał światu
pierwszego iPhone’a podczas pamiętnej prezentacji, padło słynne zdanie, które wzbudziło zresztą entuzjazm wśród zgromadzonych,
„iPhone runs Mac OS X”. To wówczas zdecydowanie odróżniało ten telefon od wszystkiego, co było na rynku. Ówczesne telefony,
które próbowały być smartfonami, pracowały na dramatycznie zubożonych systemach
operacyjnych i bardziej przypominały swoimi
możliwościami kalkulatory niż to, co dzisiaj
nazywamy smartfonami.
Była to zapowiedź tego, że od tego momentu smartfony będą potrafiły znacznie więcej od ówczesnych telefonów komórkowych.
I ta droga trwa do dzisiaj. Każdemu, komu
wydaje się, że kolejne wersje systemów operacyjnych iOS wnosiły niewiele, proponuję
takie ćwiczenie. Spójrzcie, jaka jest różnica między tym, co potrafią kolejne iPhone’y,
czy też iPady, ale nie w odstępach rocznych,
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tylko na przykład pięcioletnich. Skoro teraz
mamy iOS 12 i zapowiedziany iOS 13, to rzućcie okiem, jak niewiele potrafił iOS 7 (którego najbardziej widoczną zmianą w stosunku
do iOS 6 było spłaszczenie i przekolorowanie
interfejsu), a jeszcze wcześniej iPhone OS 2,
który z dzisiejszego punktu widzenia nic nie
potrafił.
Przez pierwsze miesiące funkcjonowania
iPhone’a przyjmowano, że system nazywał
się Mac OS X. Jednak bardzo szybko został
przemianowany na iPhoneOS. Wraz z premierą iPada w 2010 roku nazwa systemu uległa
zmianie na znany do dzisiaj iOS. I w końcu teraz, po raz pierwszy w historii, systemy
na urządzenia mobilne Apple się rozdzielają
na iOS i iPadOS.

iPad?
Taki większy iPod touch
Całe lata systemy iOS na iPhone’y i iPady
niewiele się od siebie różniły. W zasadzie
to niczym się nie różniły. Aplikacje, owszem,
dostosowane do większych ekranów wyświetlały więcej treści. Ale sam system? Do dzisiaj pamiętam, jak skwitowałem debiut iPada
w 2010 roku: że to w zasadzie jest większy
iPod touch, nic więcej nie potrafi, a przy tym
jakiś taki nieporęczny. Wszystko to było prawdą aż do iOS 9, kiedy to drogi iPhone’a i iPada
zaczęły się powoli rozdzielać. iPad otrzymał
wówczas widok dzielony (tzw. Split Screen),
możliwość uruchamiania aplikacji w widoku
Slide Over oraz PiP (Picture in Picture). Był to
wówczas jedynie pewien sygnał, że Apple
zamierza bardziej zdecydowanie rozdzielać
sposób użytkowania iPada i iPhone’a.
Kolejnym sygnałem było pojawienie się iPada
Pro, który co prawda wraz z iOS 10 nie dostał
żadnych programowych nowości, ale za to zyskał możliwość przyłączenia zewnętrznej klawiatury i obsługę rysika.
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W końcu przełomowym wydaniem systemu
iOS była wersja 11, przez wielu zwana iPad
edition. To wraz z nią otrzymaliśmy całą masę
usprawnień systemu przeznaczonych tylko
i wyłącznie dla iPada. Były to między innymi
ulepszone widoki Split Screen i Slide Over,
całkiem nowy Dock, znany wcześniej z systemu Mac OS X, aplikację Pliki, aż w końcu
świetnie działający drag&drop.
To wówczas Apple zaczęło reklamować iPada
jako „Twój następny komputer”. Na rynku pojawiały się kolejne iPady Pro, które swoimi
osiągami zaczęły zbliżać się do tradycyjnych
komputerów osobistych.

Dla przykładu jedną
z ogromnych zmian, moim
zdaniem najważniejszą,
w zapowiedzianym iPadOS
jest odświeżona aplikacja
Files, która daje jeszcze
większą kontrolę nad naszymi
lokalnymi plikami, obsługę
zewnętrznych serwerów,
obsługę zewnętrznych
urządzeń na nowych iPadach
Pro, czy też znaczną poprawę
w pracy grupowej, dzięki
większym możliwościom
iCloud Drive.
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iPadOS
W końcu mamy rok 2019, w którym to zadebiutuje 13 wersja systemu iOS. Przynosi ona
tak dużo zmian w funkcjonowaniu iPada,
że Apple zdecydowało się na mutację i zmianę nazwy systemu operacyjnego w wersji
na tablety. Od teraz ta wersja iOS będzie nazywała się iPadOS.
Droga, którą obrało Apple, wydaje się oczywista – przekonać jak największą liczbę użytkowników, których życie nie zależy od pracy
na komputerze, że nie potrzebują kupować
do domu kolejnego laptopa, od teraz ma im
wystarczać iPad, czasami w komplecie z klawiaturą oraz rysikiem.
Wielu użytkowników zaprotestuje, wymieniając jednym tchem całą masę ograniczeń
i całą masę czynności, które teraz mogą zrobić bez problemu na komputerze, a nie mogą
zrobić na iPadzie. Z każdą kolejną edycją iOS,
a teraz iPadOS, te bariery znikają. Dla przykładu jedną z ogromnych zmian, moim zdaniem najważniejszą, w zapowiedzianym
iPadOS jest odświeżona aplikacja Files, która daje jeszcze większą kontrolę nad naszymi lokalnymi plikami, obsługę zewnętrznych
serwerów, obsługę zewnętrznych urządzeń
na nowych iPadach Pro (możliwą dzięki
wprowadzeniu złącza USB-C), czy też znaczną poprawę w pracy grupowej, dzięki większym możliwościom iCloud Drive (możliwość
współdzielenia folderów). To jest często kluczowe pytanie nowych użytkowników iPada
czy też iPhone’a – „gdzie są moje pliki?”. Wielu z nas lubi je mieć uporządkowane, poukładane w dostosowanej do własnych potrzeb
strukturze katalogów, odpowiednio otagowane. Jeżeli jest jakiś problem z dostępem i obsługą plików, to dla wielu osób dyskwalifikuje
to dane urządzenie. Od teraz ma to być niemalże tak samo proste jak na tradycyjnych
systemach operacyjnych.
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Te różnice, co można, a czego nie można zrobić dzisiaj na iPadzie, a można na komputerze, są coraz mniejsze, a większość z nich
jest w głowie przyzwyczajonych do tradycyjnych rozwiązań użytkowników. Apple natomiast z każdą wersją systemu dostarcza
argumentów za tym, że kupno kolejnego
komputera dla wielu z nas będzie już tylko
niepotrzebną ekstrawagancją. Ma wystarczyć
iPad.

Dzisiaj, żeby kupić komputer,
którego będziemy używali
głównie do konsumpcji
treści, np. nowego MacBooka
Air, musimy wydać kwotę
od 6 do 9 tysięcy złotych.
Tymczasem iPad Air
zaczyna się od 2500 zł.

Mało tego, Apple wspomaga ten sposób myślenia segmentacją cenową. Dzisiaj, żeby kupić
komputer, którego będziemy używali głównie
do konsumpcji treści, np. nowego MacBooka
Air, musimy wydać kwotę od 6 do 9 tysięcy złotych. Tymczasem iPad Air zaczyna się od 2500
zł. Dla wielu użytkowników te urządzenia
będą miały identyczne lub przynajmniej bardzo zbliżone możliwości. Skoro tak, to kilkukrotna różnica w cenie dla bardzo wielu osób
okaże się w tym przypadku decydująca.

Co dalej?
Spróbujmy zatem zajrzeć w przyszłość,
jak od teraz będzie wyglądał rozwój systemu na iPadOS. Po pierwsze rozdzielenie
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systemów daje nadzieję na to, że system
ten co roku będzie dostawał solidny update i sporo nowości. Skoro Apple przyzwyczaiło nas do tego, że co roku odświeża swoje
wszystkie systemy operacyjne, to nie inaczej
powinno być z iPadOS. Do tej pory przecież
mogliśmy otrzymać solidny update iOS, który mógł z punktu widzenia użytkowników iPada
niewiele zmieniać (np. iOS 12). Teraz oprócz
wszystkich dobroci, które będzie otrzymywał
iPhone, będziemy zawsze dostawali jeszcze
jakieś dodatki przeznaczone tylko dla iPada,
więc tempo rozwoju iPada będzie wzrastać,
w porównaniu z tym, do czego jesteśmy teraz
przyzwyczajeni.
A już zupełnie odległa przyszłość? W podróży, w tramwaju, w taksówce na kolanach,
iPad będzie zachowywał się bardzo podobnie
jak teraz, czyli będzie oferował świetny interfejs dotykowy i przystosowane do tego aplikacje. Natomiast w domu czy w biurze będziemy
podłączali iPada jednym kablem do gigantycznego monitora i wyposażeni w klawiaturę
i myszkę będziemy mogli używać „dorosłych”
aplikacji, takich, jakie teraz znamy z Maca
i do których dzisiaj jest potrzebny, jeszcze
przez chwilę, macOS. Już za kilka lat w zupełności wystarczy nam do tego kolejna wersja
iPadOS.
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Chrisann Brennan,

„Nadgryzione
jabłko.
Steve Jobs i ja.
Wspomnienia”


Krystian Kozerawski

Książek o Stevie Jobsie, założycielu i wieloletnim szefie Apple, powstało
przynajmniej kilka, w tym dwie świetne jego biografie: ta oficjalna autorstwa Waltera Isaacsona oraz ta napisana przez Brenta Schlendera i Ricka
Tetzeliego. Pokazują one często w drobnych szczegółach życie Steve'a Jobsa.
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I choć wzajemnie się uzupełniały, to do kompletu brakowało mi jeszcze czegoś, co stawiałoby go, jego decyzje, zachowania i cechy
w szerszej perspektywie, miejsca, środowiska,
a także bardzo subiektywnej oceny bliskich
mu osób. Sposobnością na przynajmniej
częściowe wypełnienie tej luki jest książka
Chrisann Brennan pod tytułem "Nadgryzione
jabłko. Steve Jobs i ja. Wspomnienia".

Ogromnie ważną postacią
w jego życiu był japoński mnich
buddyzmu zen imieniem
Kobun. We wspomnieniach
Brennan Steve zmienia się
bardzo pod jego wpływem,
ale ta zmiana ma dwie strony,
pęd ku doskonałości i szukanie
oświecenia związane są
z rosnącym okrucieństwem,
chełpieniem się własnym ego.
Związek Steve'a z Brennan stanowił ważny etap w historii Steve'a Jobsa nie tylko
ze względu na fakt, że jego owocem była
ich córka, po której nazwano jeden z komputerów Apple, ale przede wszystkim dlatego,
że miał miejsce w czasie chyba najbardziej
burzliwego kształtowania się czy przemian
charakteru Steve'a. Poznali się w liceum, kiedy oboje - tak jak zresztą niemal całe środowisko dzieciaków, chodzących do ich szkoły, a później studentów - zafascynowani byli
filozofią Wschodu. Nie ma znaczenia ocena,
czy były to prawdziwie głębokie przemyślenia i doświadczenia, czy tylko młodzieńcza
fascynacja tego środowiska buddyzmem zen,

47

odkrywaniem siebie tu i teraz i różnymi eksperymentami ze swoją psychiką, w których
często istotny element stanowiły środki psychoaktywne. Ważne, że w wielu przypadkach
miało to wpływ na późniejsze ich decyzje,
a czasem było niejako tłem, na którym przemiany osobowości czy wyostrzenie pewnych
cech były bardzo wyraźne. W swoich wspomnieniach Brennan buduje bardzo plastyczny
obraz tego środowiska, napędzanego głodem
tworzenia, zmieniania zarówno otaczającego
świata, jak i swojego wnętrza. Warto nadmienić, że środowiska, które mimo poszukiwania
perfekcji w zen było rozchwiane emocjonalnie i chaotyczne. Jego część stanowili właśnie
Steve Jobs i Chrisann Brennan.
Książka Brennan nie jest dziełem biograficznym. To spisane wspomnienia z tych szaleńczych lat, w których aż nadto liczyło się
„Tu i Teraz” (tytuł książki, która wywarła ogromny wpływ na to środowisko, także na Jobsa
i Brennan), bez zastanowienia się nad tym,
co przyniesie dzień jutrzejszy. To także bardzo osobiste rozliczenie się autorki z samą
sobą, z tymi młodzieńczymi szalonymi latami,
jak i właśnie ze wspomnieniami, często bolesnymi, o Stevie.
Brennan odkrywa kulisy, podnosi kotarę, której nigdy w takim stopniu nie będą w stanie
podnieść nawet najlepsi biografowie. Rzeczy,
wydarzenia, które po przeczytaniu obu biografii były tylko suchymi faktami, tutaj pokazane
są od drugiej strony, zaczynają żyć. Brennan,
jak przystało na malarkę, buduje te obrazy,
kładąc na płótno dużą warstwę farby niczym
Van Gogh. To dlatego książka ta jest świetnym
uzupełnieniem zarówno oficjalnej biografii,
jak i tej autorstwa Schlendera i Tetzeliego.
Brennan pokazuje czytelnikom, co działo się
ze Steve'em, w jakim środowisku się obracał
i jaki miało ono na niego wpływ, jak go zmieniało. Ogromnie ważną postacią w jego życiu był japoński mnich buddyzmu zen imieniem Kobun. We wspomnieniach Brennan
Steve zmienia się bardzo pod jego wpływem,
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ale ta zmiana ma dwie strony, pęd ku doskonałości i szukanie oświecenia związane są
z rosnącym okrucieństwem, chełpieniem się
własnym ego.
Co więcej, jej wspomnienia budują jeszcze
bardziej plastyczny obraz kogoś, kto faktycznie dąży ku doskonałości i całkowitemu
w niej zatraceniu, nie dbając o innych. Stając się wraz z tą doskonałością coraz bardziej
brutalnym tyranem.

Gdy czytałem tę książkę,
często na myśl przychodził
mi nie tylko Steve Jobs, ale
i inne osoby, już z naszego
lokalnego poletka (szefowie
różnych startupów, organizacji
społecznych), które są liderami,
zmieniają świat, ale mają też
tę ciemniejszą naturę despoty,
o której od czasu do czasu się
dowiadujemy.
U Steve'a wygrywanie zawsze było przegrywaniem. Im bardziej się chronił,
tym bardziej bezwzględny się stawał.
Im bardziej bezwzględny się stawał,
tym większą miał moc. Im większą miał
moc, tym więcej zarabiał. Im więcej zarabiał, tym więcej go podziwiano.
Lektura wspomnień Brennan to świetna lekcja pokory wobec siebie samego, jak i dystansu do otaczającego nas świata, a przede
wszystkim do ludzi i liderów, którymi możemy
być zafascynowani i którzy faktycznie zmie-
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niają ten świat. Gdzieś głębiej, pod skórą,
czy fotografią, obraz nie jest już tak idealny,
to żywi ludzie z kości i mięsa, ze swoimi przywarami i zaletami. Gdy czytałem tę książkę,
często na myśl przychodził mi nie tylko Steve
Jobs, ale i inne osoby, już z naszego lokalnego poletka (szefowie różnych startupów,
organizacji społecznych), które są liderami,
zmieniają świat, ale mają też tę ciemniejszą
naturę despoty, o której od czasu do czasu
się dowiadujemy.
Co ważne, wszystko napisane jest w bardzo naturalny sposób, wyraźnie pokazujący,
że pomimo upływu wielu lat Brennan wciąż
jest tą zagubioną dziewczyną, która malowała obrazy na murku dziedzińca liceum w Palo
Alto i która poszukiwała doskonałości w filozofii Dalekiego Wschodu, w zen i wyprawach
do Indii.
Przyznam, że trochę bałem się tej książki,
zwłaszcza że jej autorka uczciwie i szczerze
wspomina, że spisała swoje wspomnienia
w jakimś stopniu dla pieniędzy. Czy jednak
przez to są one mniej wartościowe? Moim
zdaniem ta książka jest bardzo potrzebna, bo dzięki niej ci, którzy chcą, mogą mieć
wreszcie pełniejszy obraz Steve'a Jobsa, człowieka z krwi i kości, pełnego sprzeczności,
żyjącego wtedy i tam (bo przecież już nie tu
i teraz) w określonym środowisku.



