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Redakcja

Spis treści
Nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw, przynajmniej jeszcze kilka miesięcy temu. W chwili, kiedy oddajemy Wam nowy numer naszego magazynu, niemal każdy - nie licząc lekarzy, ratowników
medycznych, pielęgniarek, osób z obsługi technicznej służby zdrowia, a także pracowników sklepów
spożywczych i innych firm krytycznych dla utrzymania zaopatrzenia w produkty pierwszej potrzeby,
energię elektryczną, wodę czy internet - zatrzymany
został w domu w związku z rozszerzającą się pandemią COVID-19. Zostawiając na boku kwestie tego,
czy strategia powszechnego „lockdownu” przyniesie
korzyści, czy nie (czy lepszy jest np. model szwedzki),
warto - jeśli tylko to możliwe - odnaleźć się w obecnej sytuacji pracy zdalnej.

Tryumf specjalistów
od pracy zdalnej

5

Jabłko w czasach zarazy,
czyli zdalna praca na Macu

9

Z poradami na temat tego, jak zorganizować sobie domowe biuro i pracę zdalną, spieszą Jacek
Swoboda i Michał Masłowski. W swoich tekstach
przedstawiają szczegółowo różne narzędzia, które mogą pomóc w pracy zdalnej. Michał zwraca także uwagę na to, jak ważnym medium jest obecnie
internet, który na taką zdalną pracę pozwala.
To oczywiście nie wszystkie tematy w tym numerze. Tym, którzy ciężko znoszą zamknięcie w czterech ścianach, polecam kolejny tekst podróżniczy
Marcela Gawrona. Tym razem rozmawia on o podróży kamperem po USA.
Życzę Wam miłej lektury i zdrowia!
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Tryumf specjalistów od pracy zdalnej
Michał Masłowski



Wszyscy widzimy, co się dzieje za oknem. Kolejne dni przynoszą wiadomości
o setkach zarażonych osób oraz niestety o ofiarach śmiertelnych panującej
epidemii koronawirusa. Czy tego chcemy, czy nie, bardzo często jesteśmy
zmuszeni do pracy zdalnej. W wielu domach, w których do tej pory nikomu
nie śniło się o tym, powstały biura i praca wre. A przynajmniej próbuje.
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Kilka lat temu internet
zmienił wszystko
No właśnie, jak to jest z tą zdalną pracą?
Szczęście w nieszczęściu w tych ciężkich czasach jest takie, że od wielu lat dostęp do internetu jest w miarę powszechny i w ogóle
takie coś jak praca zdalna jest możliwe. Cofnijmy się na chwilę np. do wczesnych lat 90.
ubiegłego wieku i wyobraźmy sobie, że wówczas wybuchłaby taka epidemia jak ta, która
dzieje się aktualnie. Stanęłoby wszystko to,
co teraz i tak stanęło, a branże, które mogłyby pracować zdalnie, wówczas w zasadzie
nie istniały.

...bieżąca sytuacja wymusi
zmianę w podejściu
do obywateli w wielu
urzędach, gdzie do tej
pory królowała zasada,
że do urzędu musi być
dostarczona teczka
dokumentów, w których
każda strona jest parafowana,
a najlepiej to żeby jeszcze
notariusz poświadczył ich
zgodność z oryginałem.

Oczywiście jest cała grupa branż, w której popularny home office również w dzisiejszych
czasach jest po prostu niemożliwy. Nie będą
pracować z domu pracownicy restauracji,
sklepów detalicznych, górnicy, hutnicy, pracownicy różnego rodzaju zakładów przemysłowych. Część z nich jeszcze będzie chodzić
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do pracy, bo np. pracuje w zakładzie stolarskim i może, przy zachowaniu odpowiedniej
higieny pracować, ale co ze wspomnianymi już punktami gastronomicznymi, których
działalność i tak została odgórnie przez rząd
zakazana? W tych branżach światowej gospodarki będziemy mieli w najbliższym czasie
całą serię dramatów. Skurczy się lub zniknie
cały biznes, który nie będzie umiał lub nie będzie mógł dostosować się do nowych realiów
i konieczności pracy zdalnej. Zakładając nawet pozytywny scenariusz, że za kilka miesięcy nasilenie epidemii koronawirusa spadnie
i zaczniemy powoli wychodzić z domu, to zanim gospodarka ruszy na nowo i znowu bez
obaw pójdziemy do ulubionej restauracji wydać niepotrzebne na codzienne wydatki pieniądze, mogą minąć długie lata.

Administracja państwowa
też musi się dostosować
Mało tego, bieżąca sytuacja wymusi zmianę w podejściu do obywateli w wielu urzędach, gdzie do tej pory królowała zasada,
że do urzędu musi być dostarczona teczka
dokumentów, w których każda strona jest
parafowana, a najlepiej to żeby jeszcze notariusz poświadczył ich zgodność z oryginałem. Nagle w sytuacji kryzysowej już dzisiaj
wiele urzędów wzywa do nieprzychodzenia
oraz do tego, żeby niezbędne dokumenty…
wysłać mailem. Czyli da się! Coś, co było niewyobrażalne całe lata, bo przecież musi być
podpis i pieczątka jakiegoś przedsiębiorcy,
nagle okazuje się rozwiązaniem preferowanym. Należy mieć tylko nadzieję, że jak już
kiedyś będzie po epidemii, to tak już zostanie
i urzędy dalej będą rozwijały kanały zdalnego
dostępu, a nie powrócą do utartych schematów. Naprawdę łatwiej jest znaleźć określony
dokument w jakiejś właściwie opisanej elektronicznej bazie danych, choćby nie wiadomo
jak była duża, niż nawet w najcieńszym segregatorze z dokumentami.
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Podstawowe narzędzia
do pracy zdalnej
Wróćmy jednak do tej pracy zdalnej, do której wielu z nas zostało zmuszonych. Wszyscy
przechodzimy właśnie przyspieszony kurs nauki narzędzi wspomagających pracę z domu.
Wygranymi w takiej sytuacji są ci, dla których
codzienna praca z domu czy też w terenie była
normalnością. Stanowią oni teraz swoisty
benchmark dla pozostałych, którzy odrabiają
tę nieco spóźnioną pracę domową. Wiele zespołów, które do tej pory pracowały w jednym
biurze, codziennie spotykały się wielokrotnie
i spędzały mnóstwo czasu na kolejnych spotkaniach, burzach mózgów itp., nagle zostało
rozdzielonych. Jak wówczas wspomóc swoją
pracę?

Dla niektórych już przejście
z kartki papieru lub wysyłania
maili na prostą listę typu
Microsoft To Do będzie
gigantycznym skokiem w XXI
wiek i poskutkuje wzrostem
produktywności. Inni będą
potrzebowali zdecydowanie
bardziej wyrafinowanych
narzędzi.
Do tej pory można było się wychylić zza swojego biurka i zagadnąć, zapytać o coś kolegę
siedzącego kilka metrów dalej. Jak to zastąpić? W dzisiejszych organizacjach, bez względu na ich wielkość, koniecznością wydają
się narzędzia wspomagające komunikację.
Wymieńmy dosłownie kilka najpopularniejszych:
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- Slack,
- Microsoft Teams,
- czy choćby polski HeySpace wykorzystywany przez redakcję MyApple.
Era wysyłania maili, w których dopytywaliśmy
współpracowników o jakieś drobiazgi, szczęśliwie jest już za nami.

Narzędzia wspomagające
produktywność
Nawet bez panującej epidemii każdy zespół
powinien mieć jakieś narzędzie do zlecania
zadań. Oczywiście można dalej robić to starym, dobrym mailem. Można spisywać zadania
w Wordzie i rozsyłać do pracowników. Można
w końcu, podobnie jak 100 lat temu, dzwonić do pracowników i im je zlecać. Być może
czasami tak trzeba, ale efektywność takich
rozwiązań, w dłuższym horyzoncie czasowym,
jest mocno dyskusyjna. Coraz więcej zespołów korzysta z takich przykładowych narzędzi
jak:
- Microsoft To Do (następca Wunderlist),
- Trello,
- Asana,
- Nozbe,
- Todoist.
Należy zdać sobie sprawę, że poziom zaawansowania tych usług jest różny i każda organizacja powinna dobrać coś, co odpowiada
jej potrzebom. Dla niektórych już przejście
z kartki papieru lub wysyłania maili na prostą
listę typu Microsoft To Do będzie gigantycznym skokiem w XXI wiek i poskutkuje wzrostem produktywności. Inni będą potrzebowali zdecydowanie bardziej wyrafinowanych
narzędzi. Niestety przy porównaniu takich
narzędzi konieczne jest, aby obsługiwały pracę grupową. Cierpi tutaj i zostaje w tyle mój
ulubiony Omnifocus, czy równie znany Things
– wspaniałe narzędzia do zarządzania projek-
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tami, ale tylko dla projektów prowadzonych
jednoosobowo.

Wiele dzisiejszych usług
umożliwia współdzielenie
ekranu, co już pomaga
w prowadzeniu różnego
rodzaju prezentacji. Samo
to, że możemy się widzieć,
także bardzo wiele daje.
Narzędzia
do telekonferencji,
prowadzenia prezentacji
on-line
W końcu czymś trzeba zastąpić choćby cotygodniowe zebranie zespołu, na którym od zawsze dyskutowano plany na kolejne okresy.
Być może nie będzie to tak efektywne, jak gdyby ten sam zespół obradował w jednym pokoju (choć pewnie wielu by dyskutowało
nad efektywnością takich zespołowych spotkań), ale z pewnością jest to możliwe. Wiele
dzisiejszych usług umożliwia współdzielenie
ekranu, co już pomaga w prowadzeniu różnego rodzaju prezentacji. Samo to, że możemy
się widzieć, także bardzo wiele daje. Narzędzi
jest cała masa, począwszy od prostych darmowych, skończywszy na płatnych przeznaczonych dla dużych korporacji, np.:
- Slack (proste telekonferencje + współdzielenie ekranu),
- Skype (proste telekonferencje + współdzielenie ekranu),
- Clickmeeting,
- GoToMeeting,
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- Zoom,
- Google Hangouts Meet.

Narzędzia
do wymiany plików
Znowu należy wrócić do historycznego już wysyłania maili z tonami załączników. Wszyscy to znamy i każdemu zdarzyło się utonąć
pod hałdą dokumentów przesłanych w kilkudziesięciu mailach. Ani to nie jest wygodne,
ani szybkie, a już na pewno nie wspomaga
produktywności. Praktycznie każda nowoczesna organizacja korzysta (lub powinna korzystać) z jakichś narzędzi typu:
- Google Drive,
- Dropbox,
- One Drive,
- Box.

Ci, co się nauczą,
przetrwają
Wiele zespołów, które potraktują dzisiejsze
czasy – będące z pewnością szokiem dla wielu z nas – jako wyzwanie, dzięki, po pierwsze,
nauce narzędzi, po drugie, dzięki lepszej koordynacji pracy zdalnej, będzie tymi wygranymi. To one wyjdą z tego kryzysu silniejsze, mądrzejsze i z nowymi umiejętnościami. Bedą,
używając korporacyjnej nowomowy, „dowozić” różne zadania, które dla wielu innych
będą niewykonalne, bo przecież „pracodawca
kazał nam iść do domu i nie mogliśmy tego
zrobić”. Właśnie one przetrwają. Inni zapłacą za swój brak umiejętności dostosowania
się nawet miejscami pracy, a ich pracodawcy
po prostu znikną z mapy przedsiębiorstw.
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Jabłko w czasach zarazy,
czyli zdalna praca na Macu
Jacek Swoboda



Obecna sytuacja związana z pandemią wirusa sprawiła, że sporo osób musiało przestawić się na pracę zdalną lub wkrótce będzie musiało to zrobić.
Postanowiłem przygotować dla Was spis przydatnych narzędzi oraz ciekawych rozwiązań, które osobom korzystającym z systemu macOS umożliwią sprawną i wydajną współpracę. Przekonacie się, że praca z domu może
być równie wydajna jak ta z biura. Wszystko zależy wyłącznie od nastawienia
i dobrego przygotowania technologicznego.
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Współpraca w zespole
Podstawą zdalnej pracy jest swobodna komunikacja całego zespołu. Musi być na tyle
wydajna, aby całkowicie wyeliminować konieczność fizycznych spotkań twarzą w twarz
lub w firmowych salkach konferencyjnych.
Rozwiązań w tym aspekcie nie brakuje, podstawowym ograniczeniem jest jedynie budżet, jaki chcemy przeznaczyć. Przy małych
zespołach możemy posiłkować się darmowymi planami, lecz im bardziej rozbudowana
organizacja, tym wybrane plany rozliczeniowe będą musiały być bardziej kompleksowe,
a co za tym idzie droższe.
Microsoft Teams
Można wiele zarzucić Microsoftowi, ale to,
co
uzyskali,
wprowadzając
aplikację
Microsoft Teams, na pewno nie przeszło
bez echa na rynku biznesowym. Jest to kompleksowe narzędzie zapewniające możliwość
współpracy, przeznaczone dla małych zespołów, jak i całych korporacji. Wątki, czaty, spotkania grupowe, wymiana plików, wideokonferencje, terminarze, dokumentacje, bogate
integracje - praktycznie wszystko, czego tylko można potrzebować do codziennej pracy.
W wielu przypadkach może okazać się jedyną aplikacją, jakiej będziemy potrzebować
„na zdalniaku”. Teams posiada swojego klienta na Maca oraz iOS, co czyni go dość przyjaznym dla macusera, bo bez trudu skorzysta
on z niego na swoich ulubionych urządzeniach.
Slack
Opisując narzędzia do współpracy zespołowej, nie wypada zapomnieć o Slacku. Bazujący na strukturze opartej o kanały tematyczne
pozwala w dużej mierze zastąpić wewnątrzfirmową komunikację mailową. Dzięki szerokim możliwościom integracji można połączyć
go z całą masą systemów powiadomień, bo-
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tów, zgłoszeń itp. Przy dobrym rozplanowaniu uzyskamy jeden centralny system komunikacji dla całej organizacji. Musimy jedynie
pamiętać, że w wariancie darmowym Slack
oferuje archiwum na jedynie 10 tysięcy wiadomości, co przy aktywnym zespole jest równoznaczne z koniecznością przejścia na płatne plany rozliczeniowe.
HeySpace
Narzędzie do współpracy i zarządzania projektami o polskich korzeniach - HeySpace.
Szczególnie warte uwagi w mniejszych zespołach, gdzie wariant darmowy do 10 użytkowników może okazać się zupełnie wystarczający. Dobry konkurent dla Slacka, za którego
przyjdzie nam zapłacić zdecydowanie więcej,
a nie zawsze będzie to adekwatne do funkcji,
z jakich będziemy korzystać.

Wymiana plików
Często podstawą zespołowego działania
na odległość jest możliwość swobodnego
i sprawnego wymieniania plików. Dzięki rozwiązaniom opartym o chmury danych mamy
teraz całą gamę możliwości, z której warto
skorzystać.
Dropbox
Jedna z pierwszych i najbardziej popularnych
chmur do wymiany danych - Dropbox – która jest stale rozwijana o dodatkowe funkcje
usprawniające zespołową współpracę. Teraz
bardzo łatwo możemy dodawać adnotacje
do przesyłanych materiałów, a nawet pracować nad nimi w czasie rzeczywistym, korzystając z mnogości integracji z innymi aplikacjami i platformami.
OneDrive
Rozbudowana chmura danych od Microsoftu
- OneDrive. W wersji bezpłatnej oferuje 5 GB
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przestrzeni dyskowej. Najkorzystniej wychodzi w połączeniu z pakietem Office 365, gdzie
zapewnia nam aż 1 TB miejsca i to bez względu na to, czy jesteśmy użytkownikiem domowym, czy korporacyjnym. Znakomicie integruje się z pakietem biurowym, dając nam
możliwość współpracy nad plikami w czasie
rzeczywistym.

Chcąc pracować zdalnie,
prędzej czy później będziemy
pewnie zmuszeni do takiego
sposobu komunikacji.
Google Drive
Ze względu na niezwykłą popularność usług
firmy Google warto zainteresować się jej dyskiem w chmurze - Google Drive. Opis na stronie produktu krótko, acz treściwie opisuje jej możliwości: „przechowuj, udostępniaj
i otwieraj swoje pliki na dowolnym urządzeniu”. W darmowym pakiecie mamy do dyspozycji 15 GB miejsca na dane. Niewątpliwie
dużym plusem jest również pełna integracja z Dokumentami Google, co znakomicie
usprawnia współpracę.
iCloud Drive
Apple w ofercie posiada również swoją chmurę na pliki - iCloud Drive. Z każdą iteracją systemów iOS/macOS staje się ona bardziej
funkcjonalna, szczególnie poza ekosystemem
nadgryzionego jabłka. Jeżeli w Twojej organizacji jest sporo użytkowników korzystających
z rozwiązań firmy z Cupertino, możecie zbudować bardzo wydajny system wymiany danych, jak również współpracy na nich w oparciu o natywne aplikacje Apple.
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WeTransfer
Jeżeli staniesz przed koniecznością wysłania
plików o większym rozmiarze, z pomocą może
przyjść usługa WeTransfer. W darmowej wersji
pozwala udostępniać pliki do 2 GB, natomiast
w płatnej nawet do 20 GB. Cała procedura
przesyłania oraz odbierania jest bardzo prosta, więc nawet „nietechniczne” osoby będą
mogły swobodnie korzystać z tego narzędzia.
Co istotne, nie musisz instalować dodatkowych aplikacji, wystarczy przeglądarka z dostępem do internetu.

Wideokonferencje
Podstawa wszystkich spotkań i konferencji
przeprowadzanych online - wideorozmowy.
Chcąc pracować zdalnie, prędzej czy później
będziemy pewnie zmuszeni do takiego sposobu komunikacji. Często z ich pomocą będziemy mogli udostępnić ekran naszego
komputera, przedstawiać notatki czy porozmawiać „twarzą w twarz” pomimo dzielącej
nas odległości.
Zoom
Niezwykle popularne narzędzie do wideokonferencji i spotkań on-line stosowane
w firmach na całym świecie - Zoom. Posiada
wiele rozwiązań, które powinny zadowolić nawet tych najbardziej wymagających. Już podstawowa, a zarazem darmowa wersja pozwala na nielimitowane spotkania w jakości HD
dla dwóch osób oraz 40-minutowe dla liczniejszej grupy uczestników.
Skype
Kiedyś jedno z pierwszych skojarzeń odnośnie pojęcia „wideorozmowy”, dzisiaj, szczególnie w biznesie, ustępuje miejsca Microsoft
Teams. Mowa oczywiście o kultowym Skype.
Oprócz klasyki gatunku w postaci obsługi
połączeń wideo warto wyposażyć się w nie-
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go do zagranicznych rozmów telefonicznych.
Może to przełożyć się na znaczne oszczędności względem cennika naszego operatora.
FaceTime
Z kronikarskiego obowiązku wypada mi również wspomnieć o natywnym rozwiązaniu
Apple - FaceTime. Niestety jego największa
zaleta w postaci świetnej integracji z systemem iOS jest również jego największą wadą,
bo w warunkach biznesowych musimy
być gotowi na rozmowy na całej gamie systemów i urządzeń. Natomiast, jak głosi dokumentacja Apple, „aby korzystać z grupowych
połączeń wideo FaceTime, potrzebujesz systemu iOS 12.1.4 lub iPadOS na jednym z następujących urządzeń: iPhone 6s lub nowszy,
iPad Pro lub nowszy, iPad Air 2 lub nowszy,
iPad mini 4 lub nowszy albo iPod touch
(7. generacji). Wcześniejsze modele telefonu
iPhone, iPada i iPoda touch, które obsługują
system iOS 12.1.4, pozwalają dołączać do połączeń grupowych FaceTime, ale tylko w trybie
audio”. Wypada to dość słabo na tle konkurencji, która obsługuje zarówno warianty webowe, jak i aplikacje praktycznie na dowolną
platformę sprzętową.

Dzięki RDP możemy
np. z naszego Maca połączyć
się z korporacyjnym
komputerem i pracować
na nim dokładnie tak,
jakbyśmy siedzieli na swoim
stanowisku w biurze.
VPN
Trzyliterowy skrót VPN przywołujący różne
skojarzenia od hakerskich metod ukrywania
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swojej tożsamości w sieci po synonim zdalnego połączenia. Tak naprawdę ten akronim
określa wirtualną sieć prywatną (od ang.
virtual private network), czyli w dużym
uproszczeniu tunel, który pozwoli użytkownikowi połączyć się z firmową infrastrukturą. Dzięki niemu jesteśmy w stanie korzystać
z sieci przedsiębiorstwa teoretycznie z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu. Ze względu na różne standardy oraz
technologie połączeń nie ma uniwersalnej
metody, która pozwoli Ci zestawić połączenie VPN z każdą firmą. Najlepiej skontaktować się z działem IT lub osobą odpowiedzialną za tego typu operacje. Poniżej krótko
przedstawię jedne z najpopularniejszych rozwiązań, ale musisz pamiętać, że bez odpowiednich danych dostępowych są one niewystarczające do zestawienia połączenia VPN.
OpenVPN
Bardzo popularne rozwiązanie do szybkiego i prostego zestawiania połączeń VPN OpenVPN. Bazuje na kodzie open-source,
chociaż w zastosowaniach biznesowych
jest płatny. Zapewnia aplikacje zarówno
na macOS, jak iOS, i nie wymaga od użytkownika szczegółowej wiedzy technicznej na temat konfigurowania tuneli VPN. Jeżeli tylko
Twoja firma oferuje połączenie z wykorzystaniem OpenVPN, zdecydowanie warto z niego
skorzystać przy pracy zdalnej.
VPN systemu macOS
Przechodząc do preferencji systemu macOS,
a następnie do zakładki sieć, mamy możliwość
dodania połączenia VPN w jednym ze standardów: L2TP przez IPSec, IPSec Cisco, IKEv2.
Jeżeli Twoja organizacja wspiera jeden z nich,
po poprawnym skonfigurowaniu nie musisz
instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Całością zapewniania połączenia
VPN zajmie się system operacyjny.
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FortiClient
Jako przykład oprogramowania bazującego
na integracji z konkretnym sprzętem sieciowym przytoczę aplikację FortiClient. Jest ona
wytwarzana przez firmę Fortinet jako uzupełnienie ich sprzętowych bram dostępu
Fortigate. W dużych korporacjach FortiClient
jest dość popularny, a z racji jego dostępności na platformy macOS i iOS nie powinniśmy się obawiać jego stosowania. Podobnie jak w wypadku opisywanego OpenVPN,
ze strony użytkownika końcowego wymagana
jest jedynie minimalna wiedza do zestawienia bezpiecznego tunelu VPN.

Połączenia RDP
Ten temat będzie szczególnie potrzebny wszystkim, którym przyjdzie łączyć
się z komputerami opartymi o system
Microsoft Windows. RDP to akronim „Remote
Desktop Protocol” - protokołu zapewniającego połączenia ze zdalnym pulpitem odpowiednio skonfigurowanego Windowsa. Dzięki
niemu możemy np. z naszego Maca połączyć
się z korporacyjnym komputerem i pracować na nim dokładnie tak, jakbyśmy siedzieli
na swoim stanowisku w biurze.
Microsoft Remote Desktop
Najprostszym sposobem na zestawienie połączenia RDP jest skorzystanie z aplikacji
Microsoft Remote Desktop przygotowanej
przez firmę z Redmond. Program między innymi integruje się z Macowymi skrótami do obsługi schowka, zapewnia zarządzanie kontami
oraz pozwala na wygodne grupowanie.
Remote Desktop Manager
Jeżeli cały Twój zespół pracuje na różnych maszynach i często musicie się wymieniać dostępami, warto rozważyć skorzystanie z aplikacji Remote Desktop Manager, która oferuje
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możliwość korzystania ze współdzielonego
zarządzania hasłami do maszyn.
Royal TSX
Mój absolutny faworyt, jeżeli chodzi o zarządzanie zdalnymi połączeniami, to Royal TSX.
Bez względu na to, czy interesują Cię jedynie
sesje RDP, czy cały szereg innych (SSH, VNC,
Team Viewer itd.), jest to absolutny hit. Zarówno do pracy w pojedynkę, jak i dla zespołu. W Royalu znajdziecie praktycznie wszystko, co tylko może Wam się przydać do pracy
nawet nad setkami połączeń.

Jak widzicie, w obecnych czasach mamy
do dyspozycji cały arsenał narzędzi usprawniających pracę zdalną. Coraz więcej z nich
posiada przemyślane interfejsy ułatwiające
korzystanie nawet przez osoby, które do tej
pory unikały tego typu rozwiązań. Czasy
utożsamiania pracy na odległość wyłącznie
z mailami i rozmowami telefonicznymi możemy odłożyć do lamusa. Korzystajmy mądrze
z tego, co oferuje nam obecnie technologia,
i nie bójmy się zmian.
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Era iPad only
nadeszła
Grzegorz Świątek



Pod koniec 2017 roku wyemitowano reklamę iPada Pro pod tytułem
„What's a computer?”. Jej bohaterem był chłopiec, który używał swojego
iPada do różnych celów, korzystając przy tym ze stylusa Apple Pencil i klawiatury Smart Keyboard. W ostatniej scenie położył się z tabletem w swoim
ogródku, a sąsiadka zapytała go, co robi na swoim komputerze. Chłopiec
wypowiedział wtedy tytuł reklamy - „Co to jest komputer?”. Reklama jednoznacznie sugerowała, że Apple pozycjonuje iPada Pro jako substytut komputera. Podchodzono do tego wówczas z dużym dystansem, ale obecnie,
w 2020 roku, wydaje się to coraz bardziej prawdopodobne.
14
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W reklamie „wystąpił” iPad Pro z przed konstrukcyjnej rewolucji, czyli model z przyciskiem Home i technologią Touch ID. Warto
przypomnieć, że jesienią 2018 roku zaprezentowano nowy model tego tabletu, który charakteryzuje się wąskimi ramkami wokół ekranu i wyposażony jest w technologię Face ID
oraz gniazdo USB-C zamiast apple'owego portu Lightning.
Według informacji pojawiających się w branżowych mediach, premiera nowej generacji
iPada Pro ma odbyć się pod koniec pierwszego kwartału bieżącego roku. Tym razem jego
konstrukcja ma zostać niezmieniona, ale Pro
wyróżnia się wśród innych modeli iPada. Poza
cechami opisanymi wyżej, jego bryła przypomina prostopadłościan, co wygląda niezwykle nowocześnie. Pozostałe oferowane modele wyglądają niemal tak samo jak pierwsza
generacja tego urządzenia, którą Steve Jobs
zaprezentował w 2010 roku. Mają szerokie
ramki, zaokrąglone boki oraz przycisk Home.

...Time of Flight, czyli laserowe
mierzenie odległości
od obiektów znajdujących
się w kadrze. Ma to poprawić
jakość obrazu, a także
oferować nowe funkcje
związane z technologią
rozszerzonej rzeczywistości.
W sieci pojawiły się również informacje o tym,
że Apple pracuje nad urządzeniami z ekranami wykonanymi w technologii mini-LED,
ale mało prawdopodobne jest, że wykorzystane zostaną one w najbliższej generacji
iPadów serii Pro. Stanie się to raczej dopiero
w 2021 roku. Co prawda nie oferują one takiej
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jakości obrazu jak ekrany OLED, ale są od nich
znacznie tańsze. Wykorzystywana w obecnych
modelach iPadów technologia LCD zaczyna
powoli odchodzić do lamusa.
Dużą zmianę przejść ma aparat fotograficzny,
wyposażony w trzy obiektywy, tak jak w przypadku nowych iPhone'ów. Moduł ten wspierać będzie technologię Time of Flight, czyli laserowe mierzenie odległości od obiektów
znajdujących się w kadrze. Ma to poprawić
jakość obrazu, a także oferować nowe funkcje związane z technologią rozszerzonej rzeczywistości.
Nowe iPady serii Pro otrzymają prawdopodobnie procesory A13 Bionic, te same, które wykorzystano w ubiegłorocznej generacji
iPhone'ów, lub A13X, czyli nieco ulepszoną
wersję, tak jak to zwykle bywa. Firma TSMC
planuje rozpoczęcie produkcji układów A14
dopiero w drugim kwartale tego roku. Mało
prawdopodobne jest także to, że tegoroczne
iPady otrzymają możliwość obsługi sieci 5G.
Stanie się to raczej w przyszłym roku.
Ogromną zmianę przejść ma także jedno
z akcesoriów do iPada. Nowością ma być klawiatura Smart Keyboard z gładzikiem i podświetleniem. Oznaczałoby to, że klawiatura
musiałaby przejść gruntowną zmianę konstrukcyjną. W obecnej formie nie ma nawet
miejsca na umieszczenie ledowych diod.
Czy nowe iPady Pro wprowadzą nas w erę iPad
only, czyli czas, kiedy iPad zastąpi komputer?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo subiektywną kwestią, ponieważ każdy oczekuje czegoś innego od swojego komputera i do czego innego go wykorzystuje. Z pewnością
są osoby, które już dawno porzuciły laptopa
na rzecz tabletu, a inni nie zrobią tego nigdy,
ponieważ potrzebują ogromnej wydajności,
rozbudowanego systemu operacyjnego, dużej
liczby portów et cetera. Jedną ze zmian w nowych iPadach Pro ma być znacznie ulepszony aparat fotograficzny. Osobiście nie znam
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osób, które kupując komputer, zwracają uwagę na ten element, ale wyobrażam sobie zawody, w których jest on bardzo ważny. W końcu iPady Pro pozycjonowane są jako sprzęt
dla specjalistów. Może trzeba przywyknąć
do tego, że w przyszłości aparat wbudowany
będzie w komputer-tablet i nie będzie potrzebne dodatkowe urządzenie do rejestrowania obrazu.

Rezygnując z komputera,
pozbawią się dużej części
funkcji, które te urządzenia
oferują. Jest też tak, że wiele
z tych funkcji nie jest
wykorzystanych...
W kwestii mocy i wydajności iPady radzą
sobie dobrze. Według wyników benchmarków Geekbench 5, iPady z procesorem A12X
są bardziej wydajne od bieżącej generacji MacBooków Air, szczególnie w przypadku
operacji wielowątkowych. Oznacza to, że projektowane przez Apple procesory serii A
są w pewnych aspektach lepsze niż procesory
intel ósmej generacji.
Dużym krokiem do tego, by iPady mogły powszechnie zastąpić komputery, byłaby klawiatura z gładzikiem i dobre wsparcie dla obsługi trackpada i myszki w systemie iPadOS.
Dodać należy, że to, czy iPad będzie mógł
być godnym następcą komputera, nie zależy
jedynie od sprzętu. Duże znaczenie będzie
mieć także rozwój systemu iPadOS, ale o nowej wersji nie wiadomo jeszcze nic. Rewolucją było wyekstrahowanie systemu iPadOS
z iOS w ubiegłym roku. System operacyjny dla
iPada stał się czymś pomiędzy iOS a macOS
i tak raczej pozostanie. iPad już może zastąpić komputer, ale nie ma to zastosowania
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dla wszystkich użytkowników, bo ci najbardziej wymagający mogą jeszcze na długi czas
zapomnieć o erze iPad only. Sam Tim Cook
powiedział, że gdyby Apple zdecydowało
się na połączenie Maca i iPada, to musiałoby zgodzić się na wiele kompromisów, a tego
nie chce. To samo jest i będzie w przypadku
większości tych, którzy wejdą w tę erę. Rezygnując z komputera, pozbawią się dużej części funkcji, które te urządzenia oferują. Jest
też tak, że wiele z tych funkcji nie jest wykorzystanych, mimo że zostały kupione i zapłacono za nie niemałą cenę.

Podsumowując, era iPad only nadeszła,
ale nie każdy chce i może w nią wejść. Użytkownicy, którzy jedynie konsumują treści,
nie potrzebują już komputerów, bo świetnie
w ich przypadku sprawdzi się tablet, a osoby, które obecnie używają Maca Pro, jeszcze
długo – a może i nigdy – nie będą traktować
iPada jako swojego podstawowego narzędzie
pracy.





Aplikacje

Setapp,
mój niezbędnik z narzędziami programisty - ciąg dalszy
Krystian Kozerawski



Setapp, usługa oferująca grubo ponad setkę aplikacji dla Maca w ramach
miesięcznego abonamentu, stale poszerza swoją ofertę, nie podnosząc
przy tym jednak ceny. Gdybym miał zapłacić za wszystkie aplikacje, z których korzystam w ramach abonamentu, musiałbym wydać tyle, ile za kilka
lat abonamentu w tej usłudze. Programów tych jest tak dużo, że opisanie
ich w jednym, a nawet w dwóch tekstach nie jest możliwe. Postanowiłem
więc podzielić je na różne kategorie i opisać w cyklu artykułów poświęconych tej usłudze.
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W poprzednim miesiącu skupiłem się na narzędziach programisty, które używam w mojej
codziennej pracy. Nie były to jednak wszystkie programy tego typu. Listę tę musiałbym
uzupełnić przynajmniej o trzy: IconJar, Paw
i ProxyMan.

Domyślnie w programie znajdziemy pełną
kolekcję ikon Google Material Design. IconJar
obsługuje zarówno ikony SVG, jak i zestawy
fontów z ikonami. Oczywiście zbiory ikon można szybko i wygodne przeszukiwać po nazwie
i kategorii oraz eksportować gotowe zestawy
różnych rozmiarów danej ikony do szybkiego dodania jej do katalogu Assets w Xcode
czy odpowiednika w Android Studio. Ikony
można eksportować do wielu różnych formatów, od PNG przez TIFF, WebP, GIF, SVG po JPG.

IconJar
Każdy, kto projektuje aplikacje mobilne, prędzej czy później musi sięgnąć po ikony symbolizujące różne funkcje w jego programie
czy widoki. Pojawiają się one zarówno w górnym pasku nawigacyjnym, jak i tym dolnym
(zwanym po angielsku „tab bar”) w programach dla iPhone'a czy iPada. Inne ikony
trafiają np. do menu czy list wyświetlanych
w różnych programach. Pewną gamę systemowych ikon oferuje oczywiście Apple.
W ubiegłym roku wprowadzono także specjalną paletę znaków do wykorzystania jako ikony (SF Symbols). To jednak wciąż mało, dlatego w pewnym momencie trzeba rozejrzeć się
za nowymi kolekcjami, zarówno darmowymi,
jak i płatnymi. Trzymać je można wszystkie
wygodnie w „słoiku na ikony”, czyli w aplikacji
IconJar, zamiast jako osobne pliki w rozbudowanej strukturze katalogów.
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Paw
Wiele, jak nie większość aplikacji dla urządzeń mobilnych pobiera różne dane z sieci z różnych serwisów. Ot choćby aplikacje
do podcastów, czytnik RSS, czy wiele aplikacji
dedykowanych różnym właśnie usługom sieciowym. Tworzenie ich wymaga częstej kontroli tego, jakie zapytania do tych usług wysyła nasz program oraz jakie na te zapytania
dostaje odpowiedzi. Te ostatnie zwykle mają
formę ustandaryzowaną w postaci list obiektów ułożonych w plikach JSON, czasem jednak serwisy te wysyłają informacje w mniej
standardowy sposób. Zanim zaczniemy rwać
sobie włosy z głów, że tworzona aplikacja
nie działa czy nie wyświetla tego, co powinna, warto skorzystać z aplikacji, które pozwa-
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lają w szczegółach przeglądać wspomniane
już zapytania do i odpowiedzi z serwera, czyli testować i debugować komunikację z API
danej usługi. W Setapp oczywiście znalazło
się takie narzędzie - to program Paw.

zapytań w Swifcie z wykorzystywaniem biblioteki Alamofire czy w Pythonie z wykorzystaniem biblioteki Requests.

Ponieważ wiele usług
i programów komunikuje
się z siecią, warto wyłowić
z ich gąszczu to, co nas
interesuje.
Paw w przeciwieństwie do rozwiązań wieloplatformowych został stworzony z myślą
o deweloperach pracujących na Macach.
Dzięki temu oferuje natywny i przejrzysty interfejs wraz z wygodnymi skrótami klawiszowymi. Wspomniany interfejs podzielony jest
na trzy kolumny. Lewa to lista zapytań do API.
Środkowa przedstawia szczegóły wybranego zapytania. Jest tam więc dokładny adres
z podświetleniem adresu bazowego serwisu,
typ zapytania (get lub post) oraz jego szczegóły w postaci opisu, nagłówków, parametrów,
właściwego bloku zapytania, autoryzacji i innych opcji. Dolną część środkowego panelu
zajmuje konsola, gdzie wyświetlane są komunikaty np. o połączeniu z danym serwerem.
Prawy panel przeznaczony jest na wyświetlenie odpowiedzi. U góry znalazł się jeszcze
raz pasek z adresem zapytania oraz statusem
odpowiedzi (oczywiście najlepiej, jeśli jest
to status „200”). Większą część prawego panelu zajmuje podgląd tego, co dostajemy z API,
a więc zwykle JSON-a. Można go wyświetlić
jako czysty tekst, formatowany z podświetlaniem składni, lub w formie tabeli, która moim
zdaniem najlepiej pokazuje strukturę obiektów i należących do nich własności.
Na tym nie koniec. Paw oferuje ogromną ilość
wtyczek, pozwalających na rozszerzenie możliwości programu, m.in. generowanie kodu
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Proxyman
Kolejnym narzędziem przydatnym podczas
debugowania problemów z komunikacją
z API danego serwisu jest Proxyman. Monitoruje on komunikację komputera z różnymi
usługami online, wyświetlając i analizując
zapytania HTTP i HTTPS wysyłane przez poszczególne aplikacje czy usługi systemowe.
Aplikacja przydaje się zwłaszcza do monitorowania zapytań wysyłanych np. przez symulator iPhone'a czy iPada w Xcode lub prawdziwe urządzenia, na których testujemy nasze
aplikacje.
Ponieważ wiele usług i programów komunikuje się z siecią, warto wyłowić z ich gąszczu to,
co nas interesuje. Wybraną usługę systemową, aplikację czy np. wspomniany już symulator iPhone'a w Xcode można odnaleźć, przywołując wyszukiwarkę skrótem CMD+SHIFT+F,
a następnie dodać ją do listy „Pined" (przypięte).
Nie jest to pogram, z którego korzystam
na co dzień, ale zwykle wtedy, kiedy pojawiają się problemy. W takich jednak sytuacjach
jest on nieocenionym narzędziem do rozwiązywania problemów z komunikacją.
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Czas > pieniądz
Marek Gawryłowicz

„Dlaczego korzystasz z produktów Apple, gdy na rynku dostępnych jest wiele
tańszych urządzeń potrafiących to samo, a nawet więcej?” – większość z Was
z pewnością kiedyś spotkała się z tym pytaniem, a niektórzy pewnie nawet
regularnie sami je sobie zadają. Dla mnie przez wiele lat odpowiedź była
banalnie prosta – korzystam ze sprzętu Apple, gdyż wydane na niego pieniądze pozwalają mi zaoszczędzić czas. Niestety, coraz częściej zastanawiam
się nad tym, jak długo jeszcze twierdzenie to pozostanie prawdziwe.
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Osobiście uważam, że wbrew temu, co sugeruje popularne przysłowie, pieniądze i czas
nie są zasobami, między którymi można postawić znak równości. Te pierwsze są dobrem
stosunkowo łatwym do zdobycia, które można
gromadzić i pomnażać teoretycznie bez żadnej górnej granicy. Czas jest natomiast czymś,
co każdy człowiek posiada w ściśle ograniczonej ilości, zawsze za mało, nigdy za dużo,
i choć niektórym udaje się wywalczyć go dla
siebie odrobinę więcej niż innym, nie uda
im się dodać dodatkowych godzin do doby
czy przedłużać życia w nieskończoność. Z tego
powodu czas ma dla mnie większą wartość
od pieniędzy, więc jeśli mogę, staram się go
szanować i oszczędzać.

Każdy, kto miał okazję
walczyć kiedyś ze starszymi
wersjami Windowsa,
wie zapewne dobrze,
jak wiele czasu (i nerwów)
można zaoszczędzić,
gdy przesiądziemy się
na sprzęt, który „po prostu
działa”.
Firma Apple przez większość swego istnienia
wydawała się wyznawać podobną filozofię,
szanując czas swoich użytkowników i dbając o to, by ich produkty oszczędzały go nam
jak najwięcej. Podstawowym przejawem takiego podejścia było to, że – jak wielokrotnie podkreślał Steve Jobs podczas swoich
publicznych wystąpień – urządzenia z logo
nadgryzionego jabłka „po prostu działały”.
Każdy, kto miał okazję walczyć kiedyś ze starszymi wersjami Windowsa, wie zapewne do-
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brze, jak wiele czasu (i nerwów) można zaoszczędzić, gdy przesiądziemy się na sprzęt,
który „po prostu działa”. Nie bez znaczenia
jest też sposób, w jaki poszczególne produkty
z katalogu tej firmy współpracują ze sobą nawzajem, tworząc ten słynny apple'owski ekosystem, który tak często zachwalają fani tej
marki. Automatyczna synchronizacja najważniejszych danych, łatwe i wygodne przenoszenie plików między urządzeniami, uniwersalne
aplikacje i usługi dostępne na smartfonie, tablecie i laptopie, możliwość płynnego kontynuowania pracy zaczętej na innym urządzeniu
– to tylko kilka z wielu rozwiązań, które pomagają użytkownikom usprawnić i przyśpieszyć pracę, a co za tym idzie, oszczędzić czas.
Wisienką na torcie jest zaś design systemów
operacyjnych tej firmy - prosty, minimalistyczny, pozbawiony zbędnych udziwnień, intuicyjny i stawiający na pierwszym miejscu komfort
użytkowania. Wszystkie te cechy sprawiają,
że produkty firmy Apple przez wiele osób
postrzegane są jako narzędzia pozwalające
zwiększyć naszą produktywność.
Niestety, na przestrzeni kilku ostatnich lat
na tym pięknym wizerunku zaczęło pojawiać
się coraz więcej rys. Tym, co oczywiście rzuca
się w oczy najbardziej, jest rosnąca w zastraszającym tempie lista wpadek Apple związanych z wypuszczaniem na rynek wadliwych
produktów. Zacinające się klawiatury, wyginające się iPhone'y czy powłoki antyrefleksyjne
powodujące pojawianie się plam na wyświetlaczach - problemy tego typu dotykają sporej
części użytkowników, sprawiając, że zamiast
oszczędzać czas dzięki drogim technologicznym gadżetom, marnują go, wożąc je do serwisów. Równie nieciekawie wygląda obecnie
sytuacja jakości oprogramowania tworzonego przez tę firmę. Wystarczy spojrzeć na dwa
ostatnie wypuszczone przez nią systemy operacyjne - Catalina powszechnie uznawana
jest za najbardziej problematyczną z dotychczasowych wersji macOS (niektórzy porównują ją nawet do niesławnego Windows Vista),
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natomiast iOS 13 był początkowo tak zbugowany i niedorobiony, iż Apple było zmuszone
wydać pierwszą dużą aktualizację (nie tylko
łatającą poważne błędy, ale też dodającą brakujące funkcje, które firma wcześniej obiecała użytkownikom) ledwie kilka dni po jego
premierze.
Nie chcę być jednym z malkontentów próbujących na każdym kroku udowadniać, że „nowe”
Apple jest gorsze od „starego”, a Jobs, gdyby
żył, nie dopuściłby do takiej sytuacji. Wprost
przeciwnie, mam pełną świadomość tego,
że Apple sprzed epoki Tima Cooka również
miało swoje wpadki i potknięcia (wystarczy
wspomnieć słynne Antennagate, kiedy to Jobs
próbował skontrować zarzuty dotyczące błędów w konstrukcji iPhone'a 4 stwierdzeniem,
że użytkownicy po prostu źle trzymają telefon,
czy też całą epokę rządów Sculleya, gdy firma
wypuszczała jeden nieudany produkt za drugim). Doskonale rozumiem też, że Apple jest
obecnie większe niż kiedykolwiek wcześniej,
a sterowanie takim kolosem bez kilku potknięć po drodze jest praktycznie niemożliwe.
Nie zmienia to jednak faktu, iż jako klient mam
prawo oczekiwać czegoś więcej. Chcę sprzętu
i oprogramowania, które „po prostu działa”,
a nie „po prostu działa… chyba, że masz pecha”. Uważam więc, iż klienci Apple szanujący
swój czas i pieniądze powinni w dzisiejszych
czasach podchodzić nieco ostrożniej do zakupu nowych produktów tej firmy i aktualizowania oprogramowania w tych już posiadanych. Lepiej trochę poczekać i mieć pewność,
że otrzymamy poprawnie działający produkt,
niż rzucać się na wszystko w dniu premiery
tylko po to, by jako jedni z pierwszych odkryć
nowe problemy i niedoróbki.
Niemniej jednak to nie wpadki i wadliwe
produkty są głównym powodem niepokoju,
o którym wspomniałem we wstępie. Potknięcia tego typu zwykle są bowiem czymś równie
niepożądanym dla użytkowników, jak i same-
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go Apple, więc gdy się pojawią, firma ta zwykle dość szybko i sprawnie zabiera się za ich
rozwiązywanie, organizując różnego rodzaju
programy napraw i wymian wadliwego sprzętu lub wypuszczając aktualizacje naprawiające błędy oprogramowania. O wiele bardziej
martwią mnie natomiast pewne bardzo wyraźne zmiany zachodzące w jej działaniu,
wyraźnie wskazujące na to, iż z roku na rok
będzie ona coraz mniej przejmować się takimi drobiazgami jak efektywność naszej pracy
i nasz cenny czas. Każdy, kto choć pobieżnie
śledzi poczynania Apple, wie dobrze o tym,
że firma ta od dawna balansuje między swoimi czysto technologicznymi korzeniami a nowym, designersko-rozrywkowo-lifestyle'owym
obliczem. Przez pewien czas wychodziło jej to
całkiem dobrze, co w dużej mierze przyczyniło
się do jej obecnej pozycji na rynku. W ostatnich latach wspomniany balans coraz wyraźniej zaczął jednak przechylać się w tę drugą
stronę. Spróbujcie sobie przypomnieć, kiedy ostatnio jakaś nowość wprowadzona przez
Apple naprawdę przyczyniła się do usprawnienia Waszej pracy i oszczędzania czasu.
Większość z Was zapewne będzie musiała
cofnąć się w myślach przynajmniej o kilka lat.
W kilku ostatnich aktualizacjach systemów
dostaliśmy za to m.in. nowe sposoby na wyrażanie emocji za pośrednictwem iMessage,
odświeżone aplikacje do odtwarzania multimediów i dodatkowe tryby robienia zdjęć.
Taka sytuacja wynika głównie z tego, iż nowe
produkty Apple kierowane są do zupełnie
innej grupy docelowej, mającej inne oczekiwania i potrzeby, co przekłada się na zmianę
priorytetów podczas projektowania nowego
sprzętu i oprogramowania. W efekcie nowości mające pomóc nam w przyśpieszeniu pracy i oszczędzaniu czasu pojawiają się coraz
rzadziej, za to coraz częściej jesteśmy raczeni przez Apple nowymi sposobami na mniej
lub bardziej sensowne zużywanie tego czasu,
który nam jeszcze pozostał.
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...uważam, że oferta Apple
jest naprawdę atrakcyjna
(oczywiście jeśli interesują
nas gry, filmy i seriale),
a strategia przyjęta przez
firmę w kwestii tych
rozrywkowych usług pewnie
okaże się całkiem skuteczna...
Kwintesencją tych zmian jest rozpoczęta
niedawno ekspansja na rynek usług stricte
rozrywkowych. Jedną z największych (a przynajmniej najgłośniej promowanych) nowości
wprowadzonych przez Apple w 2019 roku były
serwisy Apple Arcade i Apple TV+. Oba dają
użytkownikom dostęp do różnego rodzaju
treści (w tym pierwszym przypadku są to gry,
w drugim filmy i seriale) w zamian za śmiesznie niski (i to nie tylko jak na standardy
Apple) abonament. Ich inną cechą wspólną
jest to, że oba są projektowane tak, by zachęcić użytkowników do poświęcania im jak
najwięcej czasu. Pamiętacie, jak na początku
tego artykułu wspominałem, iż nie przeszkadza mi płacenie więcej za produkty, które pozwalają zaoszczędzić czas? Otóż w przypadku
Apple Arcade i Apple TV+ mamy tu do czynienia ze zgoła odmienną sytuacją - płacimy
mniej za produkty, które pozwalają nam trwonić czas aż do znudzenia (tyczy się to bardziej
Apple Arcade, bo katalog Apple TV+ jest póki
co dość ubogi, ale w przyszłości obie te usługi
mają oferować nam więcej treści, niż jesteśmy w stanie przetrawić). Nie twierdzę oczywiście, że takie podejście to coś złego. Wprost
przeciwnie - uważam, że oferta Apple jest naprawdę atrakcyjna (oczywiście jeśli interesują
nas gry, filmy i seriale), a strategia przyjęta
przez firmę w kwestii tych rozrywkowych usług
pewnie okaże się całkiem skuteczna w przyciąganiu do nich nowych klientów. Niemniej
jednak uważam, że takie podejście jest czymś
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zupełnie nie w stylu Apple - zupełnie jakby firma ta po latach starannego budowania swojej marki postanowiła nagle „rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady”. Nie zdziwiłbym
się więc, gdyby wspomniane usługi okazały
się być zwiastunem poważnych zmian, które
zajdą w Apple na przestrzeni najbliższych lat.
Mimo wszystkich opisanych powyżej kwestii nadal uważam, iż wiele spośród produktów Apple wciąż posiada cechy, dzięki
którym mogą przyciągać do siebie osoby zainteresowane przede wszystkim szybkością
i efektywnością pracy. Konkurencja jednak
nie śpi, więc jeśli Apple nie zacznie dbać
bardziej o potrzeby tej grupy klientów, produkty innych firm prędzej czy później staną
się dla nich bardziej atrakcyjne. Pytanie tylko, czy Apple naprawdę zależy na utrzymaniu
przy sobie tych osób i czy firma naprawdę
odczułaby w jakiś dotkliwy sposób ich odejście? Nowa grupa docelowa jej klientów jest
w końcu liczniejsza, mniej wymagająca i równie chętna do wydawania pieniędzy. Potrafi
też więcej firmie wybaczyć, bo gdy ktoś używa sprzętu wyłącznie do konsumpcji treści,
wszelkie problemy i niedoróbki, czy nawet
konieczność oddania go do serwisu, są dla
niego mniej dotkliwe niż dla osób używających tych samych urządzeń do pracy. Moim
zdaniem odpowiedź brzmi nie. Apple doskonale poradzi sobie bez klientów potrzebujących wydajnego sprzętu do pracy i pewnie
nawet nie będzie za nimi specjalnie tęsknić
(może z sentymentu co jakiś czas podaruje
im jakiś kuriozalnie drogi, lecz całkiem nieźle zaprojektowany komputer, tak by móc powspominać stare dobre czasy). Na szczęście
wszystko obecnie wskazuje na to, iż oni też
poradzą sobie bez Apple całkiem nieźle.
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LG NanoCell 55SM9010


Krystian Kozerawski

W ubiegłym roku miałem okazję przetestować dwa smart telewizory marki LG
wyposażone we wsparcie dla AirPlay 2 i HomeKit. Były to: model z najwyższej
półki - 55C9PLA - wyposażony w ekran OLED oraz zdecydowanie tańszy, skierowany do osób o znacznie chudszym portfelu, model z ekranem w technologii NanoCell SM86. Oba modele oferowały jakość i możliwości adekwatne
do swojej ceny. Miały jednak pewną „wadę”, brakowało im wtedy aplikacji
Apple TV, pozwalającej na dostęp zarówno do filmów i seriali oferowanych
w usłudze Apple TV+, jak i do sklepu iTunes oraz biblioteki filmów użytkownika w nim kupionych. To się na szczęście zmieniło na początku bieżącego
roku i telewizory LG mają teraz właściwie wszystko, co może im zaoferować
Apple. Przekonałem się o tym, testując w ostatnich tygodniach telewizor
ze średniej półki cenowej, jeśli chodzi o modele z ekranami LCD NanoCell.
Mowa o modelu 55SM9010.
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Wygląd
Wizualnie model 55SM9010 nie różni
się na pierwszy rzut oka od opisywanego modelu 55SM86. Cienkie ramki telewizora są niemal niezauważalne, ekran zajmuje bowiem
prawie całą jego przednią powierzchnię. Jedynym rzucającym się w oczy elementem jest
noga z zaokrągloną stopką - właściwie identyczna jak ta w modelu 55SM86. Rozwiązanie
to zapewnia stabilność i ułatwia ustawienie
telewizora na mniejszych powierzchniach,
np. niewielkich szafkach RTV. Tego typu pojedyncza noga z szeroką, zaokrągloną stopką
zapewnia także łatwy dostęp do tego, co znajduje się za telewizorem (np. listwy zasilającej).

...opisywany model
wyposażony został w funkcję
True Motion, dzięki której
ruch jest bardzo dobrze
odwzorowany, a stopień
interpolacji klatek materiału
źródłowego można
regulować.

dy po 10 stref), które wygaszane lub podświetlane są niezależnie. W porównaniu z opisywanym w ubiegłym roku modelem 55SM86
różnica w kontraście i jakości wyświetlanego
obrazu jest wyraźnie widoczna na plus opisywanego modelu (55SM910). Poprawia to kontrast i sprawdza się w wielu filmach i serialach. Zdarza się jednak, że w scenach bardzo
kontrastowych, gdzie przeważająca czerń
buduje nastrój, podświetlenie potrafi czasem wariować i rozjaśniać nierównomiernie
miejsca, które powinny pozostać niepodświetlone. W takich sytuacjach lepsze byłoby automatyczne wyłączenie podświetlenia strefowego. Pamiętać trzeba, że to jest zawsze
kwestia bardzo subiektywna.
Powtórzyć mogę też to, co pisałem o 55SM86,
jeśli chodzi o nasycenie kolorów i optymalizację obrazu względem materiału źródłowego. Kolory są bardzo żywe, zwłaszcza w trybie
HDR. Podobnie jak tamten model, także i ten
cechuje się niskim opóźnieniem wejściowym
(input lag) na poziomie 15,1 ms, dlatego świetnie sprawdza się w grach na konsole.
Tak jak inne telewizory marki LG, także opisywany model wyposażony został w funkcję
True Motion, dzięki której ruch jest bardzo
dobrze odwzorowany, a stopień interpolacji
klatek materiału źródłowego można regulować.

Porty
Ekran
W przeciwieństwie do tańszego modelu
55SM86 z ekranem LCD NanoCell z podświetleniem krawędziowym, ten (55SM9010) wyposażony został w ekran z podświetleniem
strefowym z lokalnym wygaszeniem diod LED
(Full Array Dimming).
Ekran ma w sumie 40 niezależnych stref (4 rzę-
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Pod względem portów omawiany model także specjalnie nie różni się od tego, który opisywałem na łamach MyApple Magazynu kilka
miesięcy temu. Do dyspozycji użytkownika
są więc cztery porty HDMI (ze wsparciem 4K
120 Hz), trzy porty USB, port ethernet, wyjście
optyczne, wyjście słuchawkowe, no i wejście
antenowe i kompozytowe. Telewizor oczywiście może połączyć się także z lokalną siecią
WiFi.



Test

webOS i smart TV

ThinkQ AI

O systemie webOS i funkcjach smart TV pisałem już dwukrotnie przy okazji recenzji modeli
55C9PLA (OLED) i 55SM86 (NanoCell). webOS
pod względem wygody użytkowania, prostoty interfejsu i szybkości reakcji jest jednym
z dwóch najlepszych moim zdaniem tego typu
rozwiązań (drugim jest system Tizen w telewizorach Samsunga). Standardowo kilka
aplikacji popularnych serwisów VOD – takich
jak Netflix czy Amazon Prime Video – zainstalowanych jest fabrycznie, inne – jak choćby
HBO czy YouTube – można pobrać ze sklepu.
Fabrycznie zainstalowana była także aplikacja Apple TV, o której przeczytacie poniżej.
Tak jak inne opisywane przeze mnie telewizory marki LG, także i ten należy do rodziny
SmartThinQ, można więc za jego pomocą,
a dokładnie przez panel domowy, sterować
różnymi smart urządzeniami automatyki domowej.

W tym miejscu mogę właściwie zacytować samego siebie. Przypomnę zatem, że pilot wyposażony jest w mikrofon i pozwala na sterowanie telewizorem za pomocą komend
głosowych wydawanych po polsku. W ten
sposób można regulować głośność, jasność,
zapytać o pogodę, wyszukiwać filmy i seriale, zapytać o ich obsadę czy reżysera. Działa
to bardzo dobrze, choć przyznam, że mnie taki
sposób sterowania niespecjalnie przekonuje.
Podejrzewam, że nawet wtedy, gdy Apple kiedyś w końcu wprowadzi polską Siri, nie będę
w ten sposób sterował odtwarzaniem.

Nie inaczej jest, jeśli chodzi o pilota. Jest to takie samo akcesorium, jak w przypadku telewizorów LG opisywanych przeze mnie w ubiegłym roku. Przypomnę, że wyposażony jest
on w akcelerometr, dzięki któremu mogę
za pomocą pilota, niczym drążkiem, sterować
widocznym na ekranie wskaźnikiem.

Dzięki AirPlay 2 na telewizor
można przesyłać audio
i wideo z różnych urządzeń
Apple, np. muzykę z Apple
Music czy film np. nagrany
wbudowanym aparatem
w iPhonie czy iPadzie.
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HomeKit, AirPlay 2
i Apple TV
LG NanoCell 55SM9010 oferuje wsparcie
dla AirPlay 2 i HomeKit oraz aplikację Apple TV,
dającą – jak już wspomniałem na wstępie
– dostęp do usługi Apple TV+ oraz zbiorów
filmów w iTunes i biblioteki użytkownika.
Nie potrzeba już, przynajmniej jeśli chodzi
o filmy i muzykę, korzystać w ogóle z przystawki telewizyjnej Apple TV. Dzięki AirPlay 2
na telewizor można przesyłać audio i wideo
z różnych urządzeń Apple, np. muzykę z Apple
Music czy film np. nagrany wbudowanym
aparatem w iPhonie czy iPadzie. Mogę wykorzystać ten telewizor jako zewnętrzny monitor, np. do prezentacji czy gier, bez potrzeby
korzystania z przystawki Apple TV. Wspomnę
tylko, że – tak jak w przypadku poprzednio
opisywanych telewizorów – pamiętać trzeba o tym, iż obraz przesyłany przez AirPlay 2
na telewizor będzie miał rozdzielczość jedynie Full HD. Obecnie jednak, poza wysyłaniem
obrazu gry z iPhone'a, iPada czy Maca, czy też
wspomnianego już filmu nagranego wbudowanym aparatem, nie widzę większego sensu
w przesyłaniu filmów. LG NanoCell 55SM9010
ma bowiem wszystko, co mi potrzeba, a więc
także wspominaną już kilkukrotnie aplikację
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Apple TV. Zanim jeszcze Apple obniżyło jakość
strumieniowanych filmów (przede wszystkim
ich bitrate'u), mogłem raczyć się na nim filmami w 4K z mojej biblioteki w iTunes czy filmami i serialami z usługi Apple TV+.
Aplikacja Apple TV działa dokładnie tak samo,
jak ta na przystawce Apple TV czy na telewizorach Samsunga. Podzielona jest na osobne
widoki: „Obejrzyj teraz” – z sugestiami filmów
i seriali zarówno z Apple TV+, jak i innych kanałów czy sklepu iTunes z filmami, „Filmy”
- sklep iTunes oraz „Biblioteka” – kolekcja
filmów kupionych i wypożyczonych przez
użytkownika. Apple zadbało o to, by aplikacja Apple TV działała i wyglądała jednakowo
na wszystkich telewizorach i innych urządzeniach.
LG NanoCell 55SM9010, podobnie jak opisywane w ubiegłym roku modele, oferuje
wsparcie dla HomeKit. Niestety wciąż jest
ono mocno ograniczone i pozwala właściwie
jedynie na wyłączenie i włączenie telewizora,
np. komendą „Hey Siri turn on TV”.
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Podsumowanie
Wraz z pojawieniem się aplikacji Apple TV
telewizory marki LG pod względem użytkowym są obecnie najlepszym wyborem dla
użytkownika produktów i usług Apple. Dzięki
AirPlay 2 może on strumieniować na telewizor
filmy i muzykę, używać go jako dodatkowego
ekranu, co może się przydać nie tylko do prezentacji, ale np. obecnie - w czasie globalnej
kwarantanny - do wyświetlania na ekranie
przekazów na żywo, np. webinariów, treningów itp. Może on wreszcie mieć dostęp bezpośrednio z telewizora do filmów i seriali
w iTunes i Apple TV+, a wisienką na torcie
jest w tym wypadku wsparcie dla HomeKit,
choć ograniczone właściwie do włączania
i wyłączania telewizora. Oczywiście telewizor
LG NanoCell 55SM9010 ma także inne zalety,
jak bardzo dobrą jakość obrazu z intensywnymi kolorami i odświeżaniem przy 120 Hz.
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Usługi VOD - ograniczają czy stymulują
piractwo?


Krystian Kozerawski

Kiedy pojawiły się serwisy oferujące multimedia na żądanie w ramach stałego abonamentu, przyklasnąłem. Oto bowiem za stosunkowo niewielką opłatą można wreszcie w legalny sposób mieć dostęp do ogromnych zasobów
muzyki, filmów i seriali, a także aplikacji (Setapp) czy gier (Apple Arcade,
Steam i kilka innych tego typu usług). Wcześniej, a było to już w sumie sporo lat temu, legalne multimedia dla wielu były niedostępne przez niemal
zaporowe ceny.
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W przypadku muzyki, aplikacji i gier sytuacja
wciąż jest bardzo dobra. Oferta serwisów
muzycznych jest właściwie identyczna, wydania ekskluzywne są rzadkością. Niezależnie
od tego, czy jest to Apple Music, Spotify, Tidal,
czy inny serwis, w każdym odnajdę w 99%
wszystko to, co mnie interesuje. Jeśli zaś chodzi o aplikacje i gry, to użytkownik wciąż ma
wybór, może zdecydować się na subskrypcję
i dostęp do wielu tytułów lub kupić je osobno (albo też w ramach tego samego serwisu,
w którym dana gra dostępna jest też w abonamencie). Wyjątkiem jest tutaj może Apple
Arcade, ale ta usługa wciąż jest jeszcze w wieku dziecięcym, a oferowane w niej gry to nadal pozycje dość proste, a nie rozbudowane
epickie produkcje.

...należę do tych osób,
które wieczorem oglądają
tylko jeden film albo jeden
odcinek serialu. Nie jestem
jednak w domu sam. I tak
kiedy ja oglądam akurat
serial na Netfliksie, moja
żona wybiera serial na HBO
GO, a dzieci żonglują już
odcinkami różnych seriali
na kilku platformach.

Zdecydowanie inaczej jest w przypadku serwisów VOD. Na rynku mamy ich sporo, wymienić
wypada choćby kilka z nich, jak Netflix, HBO Go,
Amazon Prime Video, Apple TV+ i niedostępna
jeszcze w Polsce usługa Disney+. Każda z nich
oferuje bogatą kolekcję produkcji ekskluzyw-
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nych, dla których przede wszystkim wybiera
się ten czy inny kanał, oraz różniącą się dość
mocno od innych listę dużych produkcji kinowych. Użytkownik, chcąc oglądać swoje ulubione seriale i filmy w kilku tego typu usługach, ze względu na znaczne różnice w ofercie
zmuszony jet subskrybować je wszystkie naraz lub żonglować subskrypcjami (w jednym
miesiącu Netflix, w drugim HBO Go, w trzecim
Amazon Prime itd.). To ostatnie wymagać będzie zmieszczenia się w okresie rozliczeniowym. Przy kilku serialach może to zmuszać
widza do oglądania ich hurtem. Niektórzy
tak robią. Dwie zarwane nocki i jeden sezon
np. „Narcos” mają za sobą. Nie mam prawa
krytykować takiego podejścia. Dla mnie jednak takie pochłanianie masowe, byle szybko,
po łebkach, zabiera możliwość głębszej analizy tego, co się obejrzało, czy zwrócenia uwagi
na szczegóły, tzw. smaczki. Zdecydowanie należę do tych osób, które wieczorem oglądają
tylko jeden film albo jeden odcinek serialu.
Nie jestem jednak w domu sam. I tak kiedy
ja oglądam akurat serial na Netfliksie, moja
żona wybiera serial na HBO GO, a dzieci żonglują już odcinkami różnych seriali na kilku
platformach.
Ostatecznie więc subskrybuję wszystkie większe, które są dostępne w Polsce, a więc Netflix,
HBO Go, Amazon Prime Video i Apple TV+.
Wiem też, że nawet jeśli ja nie będę zainteresowany, to gdy tylko w Polsce pojawi
się Disney+, do moich wydatków dojdzie także
opłata za tę usługę. Robi się już całkiem sporo: ponad 50 zł za Netfliksa, 20 zł za HBO Go,
20 zł za Apple TV+, 20 zł za Amazon Prime
Video, to już 110 zł, a dojdzie jeszcze Disney+.
Trudno... stać mnie. Nie każdy jednak może
to powiedzieć.
Co może zrobić osoba, której zwyczajnie nie stać na dostęp do wszystkich tych
usług? Może, a właściwie powinna, oczywiście zacisnąć zęby i pogodzić się z faktem, że nie na wszystko nas stać. Zarówno
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ja, jak i Wy czytelnicy, dobrze wiemy, że jest
zupełnie inaczej. Kto bowiem zaciskał zęby
przed pojawieniem się usług VOD? Potrzeba
dostępu do dóbr kultury (nieważne czy niskiej,
czy wysokiej - każdej) wymyka się schematowi opracowanemu przez Abrahama Maslowa.
Człowiek, nawet głodny, potrzebuje ucieczki
myśli do innego świata, gdzie jest lepiej –

przegrywało się kasety
z muzyką lub nagrywało
się je bezpośrednio z radia
(nadawane w całości
w audycji „Wieczór płytowy”),
przegrywało się także filmy
z jednej na drugą kasetę
VHS (ach te rozmydlone
i szumiące setne kopie
amerykańskich filmów
wojennych, w których
zarówno Amerykanie,
jak i ich wrogowie wołali
„Hände hoch!”).

a czasem gorzej – w porównaniu z sytuacją,
w której on sam się znalazł. Dlatego ludzie
sięgają po kulturę w różnych okolicznościach,
co więcej znajdują sposoby, by po nią sięgnąć
nawet wtedy, kiedy ich na nią nie stać.
W przypadku książek w czasach tzw. „komuny” kserowało się je niekiedy na zakładowej
fotokopiarce. Później przegrywało się kasety
z muzyką lub nagrywało się je bezpośrednio z radia (nadawane w całości w audycji
„Wieczór płytowy”), przegrywało się także fil-
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my z jednej na drugą kasetę VHS (ach te rozmydlone i szumiące setne kopie amerykańskich filmów wojennych, w których zarówno
Amerykanie, jak i ich wrogowie wołali „Hände
hoch!”). Podobnie było później, już w dobie
internetu, z muzyką, filmami i grami, które ripowało się i wrzucało do sieci. Nie twierdzę
oczywiście, że wszyscy posiadacze komputera z dostępem do internetu mają na swoim
koncie piractwo (żeby było jasne - ja mam),
ale wśród naprawdę dość szerokiego grona
moich znajomych nie znam takiej osoby, która by czegoś – filmu, serialu czy muzyki – kiedyś nie pobrała z sieci. Ba! Dzięki temu, że płyty zespołów metalowych, w których grałem,
były piracone i dostępne w sieci, poznałem
wielu wspaniałych ludzi, a dzięki szerzącemu
się piractwu muzycznemu w Meksyku w 2002
roku miałem okazję zagrać na festiwalu metalowym w stolicy tego kraju, i to jako jedna
z gwiazd tej imprezy. Tam zresztą, na głównym
placu miasta Zocalo, w sklepie muzycznym
mogłem kupić sobie płyty moich zespołów,
wszystkie ładnie wydane przez znaną także
i w Polsce wytwórnię TDK (producent czystych
nośników - kaset czy płyt CDR). Gdyby nie ona,
czyli gdyby nie piractwo, nigdy pewnie byśmy
tam nie trafili.
Nigdy więc nie krytykowałem piractwa. Nie pochwalałem go, ale traktowałem jako naturalną konsekwencję wygórowanych czy wręcz
kosmicznych cen za dobra kultury. Nie trafiały do mnie nigdy te przerysowane, zupełnie oderwane od rzeczywistości i obraźliwe
dla ludzi porównania piractwa do kradzieży
samochodu.
Problem zdecydowanie rozwiązały właśnie
usługi oferujące muzykę, wideo czy aplikacje
i gry na żądanie. Teraz jednak moim zdaniem
on wraca, właśnie za sprawą zdecydowanego rozdrobnienia rynku i dziwnej polityki operatorów tego typu usług. Najlepszym
i najbardziej świeżym przykładem jest serial
„The Mandalorian” w usłudze Disney+. Mam
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wrażenie, że w Polsce zobaczył go już każdy,
kto choć trochę interesuje się uniwersum
„Gwiezdnych Wojen”. To oznacza takie czy inne
piractwo lub omijanie ograniczeń i łamanie
umów. Albo więc trzeba oszukiwać operatora,
że mieszka się np. w USA lub Holandii (jedyny kraj w Europie, w którym ta usługa była
dostępna już w listopadzie ubiegłego roku),
albo pobrać ten film z torrentów czy od kogoś,
kto zrobił to wcześniej. Część z polskich widzów z pewnością gdzieś tam kłuje sumienie
i kiedy tylko Disney+ pojawi się w Polsce, wykupią dostęp do tej usługi, tylko to, co się stało, już się nie cofnie. Co tydzień nowy odcinek
„The Mandalorian” pobierany był z sieci nielegalnie.

...masowe zmniejszenie
jakości (przede wszystkim
bitrate'u) strumieniowanych
filmów do klientów
w Europie, oficjalnie celem
ograniczenia przesyłanych
danych i niezapychania
łącz potrzebnych do pracy
zdalnej.
Z obserwacji niektórych moich bliższych i dalszych znajomych wiem, że dzieje się tak także
w przypadku filmów i seriali dostępnych tylko
w wybranej innej usłudze. Tak było w przypadku serialu „Czernobyl”, „Gra o tron” na HBO
Go. Tak było w przypadku „House of Cards”,
„Breaking Bad” i „Narcos” na Netfliksie. Robią tak obecnie nie tylko ludzie, którzy nigdy
nie byli zainteresowani „byciem legalnym”
(jest wśród nich taka grupa, która zasysa
wszystko, byleby mieć więcej filmów i muzyki na dysku, nawet jeśli nigdy tych zbio-
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rów nie obejrzy czy nie odsłucha), ale także
i ci, którzy decydują się na subskrypcję tylko w jednej z usług VOD, a produkcje innych
po prostu pobierają z torrentów.
Niniejszy tekst nie jest oczywiście wezwaniem
do zrównania w dół czy do jakiegoś narzuconego z góry połączenia tych usług w jedno. To by zabiło rynek VOD w ogóle. Uważam
jednak, że operatorzy tych usług albo godzą
się na to piractwo na przynajmniej pewnych
rynkach, albo są nieczuli. Co więcej, obecnie
– w czasie pandemii – podejmują działania
oszczędnościowe, które godzą w ich klientów,
a wszystko to pod przykrywką solidarności
w walce z wirusem. Chodzi mi tutaj o masowe zmniejszenie jakości (przede wszystkim
bitrate'u) strumieniowanych filmów do klientów w Europie, oficjalnie celem ograniczenia
przesyłanych danych i niezapychania łącz
potrzebnych do pracy zdalnej. Ograniczenie
przesyłania danych to dla nich spore oszczędności. Tymczasem ceny za abonament w tych
usługach wciąż pozostały na tym samym poziomie. Ja nie widzę tutaj żadnej solidarności.
Płacimy tyle samo co wcześniej, dostajemy
jednak produkt gorszej jakości.
Należę do tych osób, które zacisną zęby,
nie zrezygnuję z subskrypcji i nie przesiądę
się na torrenty. Mam jednak zdecydowanie
więcej zrozumienia dla ludzi, którzy będą robić to obecnie.
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Kamperem przez USA - czyli miesięczny
pobyt z całą rodziną w podróży.
Marcel Gawron



Rozmowa Podróżnicza gościła w powstającym w Piasecznie pierwszym
Muzeum Apple w Polsce, które będzie największym tego typu muzeum
w Europie.
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Marcel Gawron: Norbercie, jesteś dziś moim
Gościem, ale i Gospodarzem, gdyż dziś rozmawiamy w miejscu, które na razie jest puste, ale niebawem zostanie otwarte - czyli w pierwszym Muzeum Apple w Polsce.
Norbert Cała: Tak, dołączyłem do Jacka
Łupiny i razem tworzymy (prawdopodobnie)
największe w Europie Muzeum Apple. Będzie
to fajna przestrzeń, gdzie będzie można podziwiać stare komputery Apple, ale nie tylko,
bo w gablotach za nami, jak widzisz, są stare
komputery, telewizory – nasze Muzeum będzie miejscem, gdzie będzie można zobaczyć
ikony designu z lat 70., 80. i 90. Na razie jesteśmy w 1/3 drogi, ale liczę, że już niebawem
będziemy informować o otwarciu.
MG: Powiem tylko tyle, będąc tutaj jednym
z pierwszych gości - fabryka Kubara Lamina
w Piasecznie jest lepszym miejscem dla takiego muzeum niż warszawska starówka.
Miejsce wybitnie fabryczne - świetnie oddaje
klimat Muzeum, które tworzycie.
NC: Dziękuję bardzo. Na tym właśnie nam zależało, aby to miejsce było „fabryczne”. Pan
Kubara, właściciel fabryki, udostępnił nam
tę przestrzeń i wspomaga nasze powstające
muzeum.
MG: Tak, historia waszego muzeum rozpoczyna się tutaj w tej fabryce, a historia Apple za-
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częła się za oceanem. Dziś chciałbym, żebyś
nam opowiedział o Kalifornii, nie tej technologicznej, ale tej podróżniczej, bo wiem,
że wcześniej bywałeś już sam zawodowo
w USA, ale tym razem wybrałeś się tam z całą
swoją rodziną.
NC: Tak, a nawet z trzema rodzinami. Dwoma
kamperami. Ja jeździłem już wcześniej kamperami po Europie, ale po urodzeniu się dzieci zrezygnowaliśmy z takiego podróżowania.
Pomysł padł ze strony mojego brata, a my tak
naprawdę do niego dołączyliśmy, choć na początku nie wierzyłem, że to się uda, tym bardziej, że lecieliśmy na miesiąc na przełomie
października i listopada, a dwójka z dzieci
miała po 6 miesięcy.
I choć przed wylotem za ocean wydawało się,
że ruszamy niczym z motyką na słońce, okazało się potem, że zestaw: małe dzieci i kamper - to najlepszy zestaw do podróżowania,
jaki może Ci się tylko przytrafić.
MG: Jak sobie radziłeś z pracą? Bo zakładam,
że podróżując przez miesiąc, ciężko było
wziąć całkowite wolne.
NC: Tak, było to ogromnym wyzwaniem, szczególnie różnica czasowa między USA a Polską,
ale tutaj kamper jeszcze raz się sprawdził jako
świetne miejsce do podróży, ale też i do pracy.
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MG: Ty dawałeś radę pogodzić podróż i pracę,
a jak z większymi dziećmi, które już chodziły do szkoły - podróż odbywała się przecież
w czasie roku szkolnego.
NC: Mój syn chodzi już do 4 klasy - dostaliśmy
od nauczycieli program na cały miesiąc, i co
ciekawe, jak wrócił do szkoły po miesiącu, okazało się, że z niektórymi tematami był przed
innymi uczniami. Program, który dostaliśmy
od nauczycieli, był referencyjny. W szkole,
wiadomo, niektóre dzieci chorują, nie zawsze
wszyscy pracują jednakowo na lekcji, a nam
w kamperze ta edukacja udała się w ponad
100%.
MG: Kamper to ogromny dom na kołach,
czy do takiego wyjazdu trzeba się długo przygotowywać?
NC: Trzeba się trochę zorganizować. Jazda
kamperem po USA to nie tylko sama jazda
wielkim pojazdem, ale to przede wszystkim
ogranizacja miejsc do spania. Bo niby istnieje przeświadczenie, że w Stanach można spać
wszędzie, np. przy Walmartach, ale to nie do
końca prawda. My na przykład połowę noclegów spędzaliśmy na dziko, a połowę na kempingach. I mimo iż byliśmy w USA poza sezonem, to jednak w najbardziej atrakcyjnych
miejscach musieliśmy mieć wcześniej zarezerowane miejsca. Nasze kampery posiadały swoją autonomię na ok. 2 noce. Wiadomo,
trzeba było naładować akumulatory, spuścić nieczystości, napełnić wodę czy dobić
gazu, którym kamper jest ogrzewany, a przypomnę tylko, że podróżowaliśmy jesienią,
gdzie np. w Arizonie w nocy temperatura spadała poniżej zera. Od tych mediów byliśmy
zależni.
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MG: Jest to trochę przeciwieństwem tej wolności, z którą taki „road trip” kamperem
po Stanach się kojarzy. Czy samego kampera
trzeba bookować?
NC: Tak, były one wcześniej zarezerwowane przez jedną z największych wypożyczalni
„Cruise America”. W mniejszym podróżowałem
z żoną i dziećmi, a w drugim znacznie większym dwie rodziny. Zanim odebraliśmy kampery, musieliśmy obejrzeć film instruktażowy
z obsługi takiego sprzętu. Potem, po odbiorze, udaliśmy się do Walmartu, aby kupić niezbędne wyposażenie, którego nigdy nie warto
brać w opcji w wypożyczalni, bo po pierwsze
taniej jest kupić to samemu, a po drugie czasem po prostu z braku zapału wypożyczalnia
nie kwapi się, aby opróżnić sprzęt po wcześniejszym najemcy – i taki zestaw dostajemy
gratis.
MG: Podróż w dwa kampery. Jak wygląda przemieszczanie się takimi kolosami i życie w nich
przez miesiąc.
NC: Przede wszystkim musimy zapomnieć
o komforcie, w jakim żyjemy w Europie, czyli o nieograniczonym zasięgu GSM. W Stanach,
mimo przodowania w technologiach, nadal
są ogromnie wielkie białe plamy zasięgu.
My radziliśmy sobie dzięki krótkofalówkom,
ale i one mają ograniczony zasięg – tak więc
mimo tylko dwukamperowego peletonu zdarzało się nam zgubić wzajemnie na dzień,
i zjeżdżaliśmy się się dopiero na zarezerwowanym kempingu.
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MG: A jak z bezpieczeństwem?
NC: Nigdy nie czuliśmy się niebezpiecznie.
Nawet śpiąc na dziko.
MG: Co jeszcze Europejczyka zadziwi w tej
„rozwiniętej Ameryce?”
NC: Płatność kartą… W wielu miejscach
nie ma takiej możliwości. Więc albo gotówka,
albo czek podróżny. I tak w jednym miejscu
przyjechaliśmy na kemping już po zamknięciu
recepcji, i rano, kiedy opuszczaliśmy kemping,
Pani oznajmiła, że karta nie, więc zostawała
tylko gotówka lub ten czek. Na to my zaproponowaliśmy, że pojedziemy do najbliższego miasta do bankomatu, ale ona tak rzuciła
okiem, że my tylko tymi dwoma kamperami?
To nie róbcie sobie teraz zachodu, zapłacicie
następnym razem. Choć miała świadomość,
że raczej już nas tu nigdy nie zobaczy. Ale wielu Amerykanów podchodzi do takich rzeczy
dość luźno. Wiele razy się z takim podejściem
spotykaliśmy, więc nie był to odosobniony
przypadek.
MG: Startowaliście z Los Angeles i oprócz samej Kalifornii odwiedziliście jeszcze Arizonę
i Nevadę. Ile zdołaliście zrobić kilometrów
w ciągu miesiąca życia na kołach?
NC: Ponad 5000 km - było sporo jazdy. Jeszcze
przed wyjazdem mieliśmy cały plan, i jak się
okazało, udało się go prawie w całości zrealizować. To dzięki zarezerwowanym kempingom, które (dość drogie, bo czasem nawet ok.
100 $) stanowiły kręgosłup naszego wyjazdu
i trzymały nasz plan w ryzach, bo nie chcieliśmy stracić tych zapłaconych rezerwacji. Jedynym minusem naszego październikowo-listopadowego terminu było to, że ok. 17 godziny
robiło się już ciemno, i mimo optymalnej trasy, śpiąc w dobrych miejscach, nie byliśmy
w stanie już zobaczyć niczego.
MG: Podsumowując Twoją przygodę - czy taki
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wyjazd kamperem jest konkurencyjny do typowego wyjazdu z hotelami czy Airbnb? Co zyskujemy, mieszkając w kamperze?
NC: Wyjazd konwencjonalny z hotelami
a kamper - koszty są, zakładam, dość podobne, ale podróżując kamperem, zyskujemy wolność. Po pierwsze samo podróżowanie jest
znacznie wygodniejsze niż w samochodzie
osobowym, bo jadąc zwykłym autem, my podróżujemy z miejsca do miejsca, i ta podróż
nie jest pierwszorzędna, a wraz z całą ekipą
odkryliśmy, że to podróż jest celem – co jest
osiągalne dzięki kamperowi. Co najważniejsze, możemy odjąć całą logistykę związaną z rozpakowywaniem się. Wszystko, czego
potrzebujemy, mamy cały czas przy sobie.
Więc takie podróżowanie szczególnie polecam rodzinom z małymi dziećmi, bo wszystko, co potrzebne dla naszego dziecka, mamy
łatwo dostępne. Choć po takim miesięcznym
pobycie zauważyłem, że wielu rzeczy, które mam na co dzień, po prostu nie potrzebuję
tak, jak mi się to wcześniej wydawało.
Całej rozmowy możecie wysłuchać na stronie
www.rozmowapodroznicza.pl i na Waszych
ulubionych serwisach podcastowych.
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