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DO WYGRANIA APPLE WATCH  

https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?mt=8&at=11lHMT
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Apple Watch OS2 jest tym dla tego zegarka 

czym był iPhone OS 2 dla iPhone’a. Oddaje 

go we władanie developerom, teraz w dużej 

mierze to oni przesądzą o powodzeniu lub 

klapie tego produktu.

Gdy CEO Apple wypowiedział magicz-

ne, owiane mitologiczną aurą wśród fa-

nów, zdanie: „One more thing…” - pod-

niosła się na widowni wrzawa. W Chwili, 

czytelnicy iMagazine także zareagowali 

hurraoptymistycznie.

Od najmłodszych lat odkrywałem nowe 

dźwięki, moim idealnym prezentem urodzi-

nowym były od zawsze właśnie płyty. Dla-

tego dostęp do ogromnej biblioteki na żą-

danie był czymś więcej, niż zbawienie. Coś 

jak Święta, wakacje, urodziny i premiera no-

wych Gwiezdnych Wojen jednego dnia. 

Naczelny z niedowierzaniem patrzył na key-

note jak Craig Federighi zapowiadał nazwę 

nowego OS X. Myślał że to żart. Nazwa dla 

nas Polaków rzeczywiście może się taka wy-

dawać, ale ma to sens od strony historycznej.

No i jak wrażenia po prezentacji Apple otwierającej WWDC 2015? Jeste-

ście zadowoleni z tego, jak będzie wyglądał iOS 9, El Capitan i watchOS 

2? Czy właśnie tego spodziewaliście się po Apple Music?

Pytań dużo, a na wszystkie postaramy się Wam odpowiedzieć w nume-

rze rozpoczynającym wakacje. Ja osobiście czuję jakiś lekki niedosyt po 

prezentacji. Liczyłem na większe wodotryski i niespodzianki. Liczyłem 

na Apple TV. Nowe systemy są naturalną ewolucją tych, których teraz 

używamy. Zdaję sobie sprawę z tego, że tworzyć nowy system nie jest 

łatwo i 12 miesięcy to stanowczo za mało, dlatego cieszę się, że to, co 

pokazano, ma poprawić braki i błędy, a nie robić jakąś rewolucję. Bardzo 

ucieszyłem się, gdy pierwszy raz od wielu lat, odkąd nie ma u sterów 

Steve’a Jobsa, Tim Cook nawiązał do kultowej frazy, na którą wszyscy 

kiedyś czekaliśmy – „One more thing…”. Wprawdzie, jak już wcześniej 

napisałem, liczyłem na przykład na Apple TV, ale przecież pokazany zo-

stał serwis streamingowy – Apple Music. Serwis, którego wszyscy się 

spodziewali. Zresztą Apple TV też, choć go nie pokazano. Jaki będzie 

Apple Music? Mam nadzieję, że gdy będziecie czytać te słowa, będzie 

już wszystko jasne i serwis ruszy w Polsce równolegle z innymi krajami.

Zapowiadają się bardzo ciekawe wakacje. 

Najlepiej je zacząć z iMagazine!    Dominik Łada

NORBERT CAŁA

KRZYSZTOF KOŁACZ MICHAŁ ZIELIŃSKI

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl
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#IMAGWWDC 2015 
W #ICHWILA

DOMINIK ŁADA

Już po raz kolejny warszawski klub Chwila gościł iMagazine i naszych Czytelników na wspólnym 

oglądaniu keynote Apple. Tym razem przed streamem (który tym razem był chyba po raz pierw-

szy bez żadnych problemów) przygotowaliśmy dla Was prezentacje polskich deweloperów.

W poniedziałek, 8 czerwca, miała miejsce nasza tradycyjna impreza związana z rozpoczęciem 

WWDC 2015 – iChwila.
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https://www.facebook.com/miejsceChwila?fref=ts


Naszymi gośćmi byli:

• Krzysztof Zabłocki, współzałożyciel Pixle.pl, studia odpowiedzialnego za jeden z najwięk-

szych polskich sukcesów w App Store – aplikację Foldify
• Krzysztof Gudowski (project manager) i Krzysztof Kołacz (tester oprogramowania) z Miquido,

• Adam Hościło, prezes i UX designer w Enveloop Mobile Design Studio.

Chłopaki opowiadali ciekawie, niektórzy wręcz zaskakująco podeszli do tematu! Mam nadzieję, że 

podobała się Wam nowa konwencja iChwili.

iChwila nie mogła obyć się oczywiście bez iPiwa i iPizzy – tym razem ta druga kończyła się szyb-

ciej, niż nadążałem przynosić ją od dostawcy…

Bardzo dziękujemy naszym partnerom, dzięki którym mieliście super nagrody w konkursach, któ-

re tradycyjnie odbywały się po prezentacji Apple. Głównymi partnerami tej edycji iChwili byli: 

Mophie, Lifeproof, Leef oraz MacLife. Dodatkowo dołączyli też Bang & Olufsen Polska, 

ZGSklep.pl oraz Wydawnictwo Insignis.

Już teraz zapraszam na kolejną edycję iChwili – we wrześniu – w związku z premierą nowych iPho-

ne’ów, a na razie obejrzyjcie galerię ze zdjęciami z imprezy oraz film złożony przez @MacAzteka.

7   /   NOWOŚCI WWDC 2015   /   #iMagWWDC 2015 w #iChwila

LEEF MARK

The Primary logo and Leef mark may appear 
only in black or white and in no other color or 
grayscale variations. The Leef mark should not 
be rotated, stretched or reversed. 

Creative variations of the logo are encouraged 
for products such as T-shirts, hats and other 
alternative merchandise. Creative variations 
should be approved by the Leef Creative 
department.

PROPER SPACING OF LEEF MARK

Allow equal spacing around the Leef mark. It 
needs its space. Its claustraphoic. Minimum 
spacing should be distance from bottom of 
descender to bottom of crossbar on lower case “e.”

SUBTITLE SIZE

The Sub-title size should be equal to the stem of 
the “L.” 

LEEF COLOR SCHEME

Leef Cyan should be the primary color choice for 
product titles, headers, or anything needing color 
emphasis. The Leef Orange has the same 
application as Cyan but should be used as an 
alternative or secondary color choice. 

Black and White are reserved for body copy and 
packaging text.

Paragraph copy should be “left-aligned” with Leef Mark. 
If Helvetica Neue LT STD is unavailable use “Arial” as 
primary typeface. 

Creative variations of the logo are encouraged for 
products such as T-shits, hats, and other alternative 
merchandise. Creative variations should be approved 
by the Leef Creative department.  

https://www.facebook.com/madebypixle
https://itunes.apple.com/pl/app/foldify-create-print-fold!/id527118971?l=pl&mt=8&at=11lHMT
http://www.miquido.com/
http://enveloop.pl/
https://twitter.com/macaztek
https://www.youtube.com/watch?v=fVkXZQLLheo


8   /   NOWOŚCI WWDC 2015   /   Koniec aplikacji, jakie znamy

Z

KONIEC APLIKACJI, 
JAKIE ZNAMY

PAWEŁ LUTY

Z ostatniego WWDC każdy wyciągnie z pewnością coś dla siebie. Jedni będą się 

rozpisywać o Apple Music. Inni o multitaskingu w OS X i iOS 9 (tylko na iPadach, 

i to nie wszystkich). Kolejni natomiast najwięcej czasu poświęcą na analizowanie 

watchOS. Znajdą się tacy, i słusznie, którzy całkowicie skupią się na tym, że Swift 

stał się open-source’owy. A Norbert będzie chlipał w kącie, że Apple definityw-

nie żegna się z iPodem.

Ja natomiast skupię się na czymś innym – początku końca świata aplikacji mo-

bilnych, jaki teraz znamy. Według mnie właśnie następuje zmierzch pierwszego 

etapu rozwoju oprogramowania dla urządzeń mobilnych. Nazwałbym go okre-

sem marksistowskim, ponieważ u jego podstaw leży przekonanie, że ilość z cza-

sem przejdzie w jakość.

Właściciele mobilnych OS-ów zachęcali do tej pory, aby kto żyw tworzył własną 

aplikację. I trzeba przyznać, że namawiali skutecznie. Takie liczby jak 100 miliar-

dów pobrań z App Store czy 1,5 mln programów dostępnych w tym sklepie ro-

bią wrażenie. Tak samo jak tempo rozwoju – prąd dotarł do pierwszych 50 mln 

ludzi w ciągu 100 lat, telewizja w ciągu 13 lat, a App Store… 17 miesięcy. Okres 

Po ostatnim WWDC oraz po konferencji Google I/O jestem bardziej niż pewny, że świat 

aplikacji mobilnych w swym obecnym kształcie przejdzie do historii, i to szybciej, niż by się 

mogło wydawać. Proaktywne iOS 9, ulepszone Siri i wyszukiwanie to sygnał, że nadchodzą 

zmiany. Wielkie zmiany.
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marksistowski, jak go sobie nazwałem, charakteryzuje się tym, że całość do-

świadczenia korzystania z urządzeń mobilnych kręci się wokół tych kilkudziesię-

ciu programów, jakie każdy z nas ma na swoim iPhonie.

Doprowadziło to do tego, że z jednej strony powstały takie programy jak Yo 

– proste, a wręcz prostackie, które tak właściwie spełniają wyłącznie jedną funk-

cję. Z drugiej mamy do swej dyspozycji kombajny takie jak Facebook, w których 

zawierają się różne funkcje i różne multimedia. Zaczęły powstawać całe biznesy, 

czasami warte dziesiątki miliardów dolarów, które istnieją tylko dzięki temu, że 

ktoś kiedyś wpadł na to, żeby powstało coś, co dziś nazywamy ekonomią aplika-

cji mobilnych.

Weźmy takiego Ubera. Czy koniecznie to musi być osobna aplikacja? Nie. Rów-

nie dobrze cały system mógłby się opierać na mobilnej stronie internetowej. 

I właśnie w tę stronę teraz zmierzamy. Nie do końca będą miały znaczenie poje-

dyncze, osobne aplikacje, ale na pierwszy plan będą wybijały się konkretne tre-

ści i funkcje.

Żeby się przekonać o tym, że obecny świat aplikacji zmierza ku swemu prze-

znaczeniu, wystarczy obejrzeć uważnie prezentację możliwości iOS 9, dokona-

ną w trakcie głównego wystąpienia na konferencji WWDC 2015. Jestem przeko-

nany, że teraz zaczął się proces przechodzenia z okresu marksistowskiego (czy 

też ilościowego – to chyba jednak zgrabniejsze określenie) do okresu jakościo-

wego – i nie mam tu wcale na myśli jakości tzw. standalone apps, czyli aplika-

cji jako bytów niezależnych. Teraz w centrum doświadczenia korzystania z urzą-

dzeń mobilnych będzie jakość doznań użytkownika.

Stąd wynika zaprezentowana proaktywność iOS 9, wprowadzenie głębokie-

go linkowania w ramach systemowej wyszukiwarki czy upgrade Siri. Aplikacje, 

jako pojedyncze twory, szybciutko, bo już za kilka miesięcy, powoli zaczną tracić 

na znaczeniu. Z czasem okaże się, że dzięki głębokiemu linkowaniu na przykład 

dobrze zaprojektowana mobilna strona internetowa będzie dawała lepsze do-

świadczenie niż pobrana aplikacja. Bo dostęp do produktów z kategorii mobile 

web jest prostszy niż do tych z kategorii mobile apps. Nie musisz nic ściągać. Po 

prostu chcesz zrealizować swoją potrzebę, a mobilny system operacyjny podsu-

nie Ci rozwiązanie.

Koniec aplikacji, jakie znamy
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Nie wiem, czy znacie usnutą przez Google teorię mikromomentów. W skrócie 

chodzi o to, że dzisiaj wszyscy twórcy rozwiązań mobilnych konkurują o uwagę 

użytkowników, która zamyka się w owych mikromomentach. Po nasze smart-

fony sięgamy często, ale zazwyczaj nasze interakcje z nimi nie są zbyt długie. 

Chcemy zrealizować konkretną potrzebę – sprawdzić prognozę pogody czy wy-

nik meczu, dowiedzieć się, jak samodzielnie naprawić pralkę czy gdzie znajdu-

je się najbliższa knajpa z tajskim żarciem. Ową konkurencję o uwagę w ciągu mi-

kromomentu wygrywają ci, którzy najlepiej zaadresują potrzeby użytkowników.

Idąc dokładnie tym tropem, Google w Androidzie wprowadziło funkcję Now on 

Tap, a Apple zmienia iOS w proaktywnego, prywatnego asystenta z prawdziwe-

go zdarzenia. Następny krok to już tylko optymalizacja kosztów i stawianie na 

efektywne rozwiązania, które będą najlepiej realizowały potrzeby użytkowni-

ków, zapewniały najlepsze doświadczenia. I wcale nie muszą to być mniej bądź 

bardziej kobylaste aplikacje mobilne.

PawelLuty

Koniec aplikacji, jakie znamy
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W APPLE MUSIC NIE 
CHODZI (TYLKO) O MUZYKĘ

ŁUKASZ MIROCHA

Najcenniejszym towarem XXI w. będzie informacja, a krwiobiegiem zapewnia-

jącym kanały dystrybucji w formie cyfrowej, przynajmniej z perspektywy kon-

sumenta, będą ekosystemy sprzętowo-programowe. Firma Apple zrozumiała 

już jakiś czas temu, że model biznesowy oparty na masowej produkcji gadże-

tów elektronicznych napotka wkrótce szklany sufit. Spadek kosztów komponen-

tów, całkowita automatyzacja produkcji i dystrybucji, dalszy wzrost wydajno-

ści urządzeń doprowadzą wkrótce do tego, że ich najcenniejszym elementem 

będą protokoły i standardy zapewniające użytkownikom dostęp do konkret-

nych usług i treści. Krótko mówiąc – największą kasę zbiją pośrednicy w obrocie 

informacją i dostarczyciele cyfrowych treści rozumianych bardzo szeroko – od 

filmów po kapitał. Zrozumiały to już takie firmy jak Netflix, Red Bull, Amazon czy 

YouTube. 

Apple czyni dziś ogromne wysiłki, by z pozycji dostarczyciela urządzeń, stać się 

także istotnym graczem na rynku usług obrotu informacją zapisaną w formie 

cyfrowej. Apple Pay, App Store, iBooks, nawet stare dobre iTunes – to elemen-

ty tej strategii. Biorąc pod uwagę setki milionów klientów tego dosyć zamknię-

tego ekosystemu sprzętowo-programowego, Apple ma duże szanse osiągnąć 

swój cel. Musi tylko wykroić sobie swój kawałek tortu, na który ochotę mają tak-

Apple zaprezentowało wyczekiwany od dawna serwis muzyczny. Jednak w Apple Music nie 

chodzi wcale o muzykę. Jesteśmy świadkami sprawdzianu nowego modelu biznesowego, 

który ma być odpowiedzią na zmiany cywilizacyjne XXI w.

W Apple Music nie chodzi (tylko) o muzykę
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że takie firmy jak Google, Facebook czy Amazon. I w ten sposób na scenę wcho-

dzi Music.

Apple Music zaprojektowano jako hybrydę serwisu muzycznego i społeczno-

ściowego, który do tego zrywa z hegemonią wszystkowiedzących algorytmów. 

Kuratorzy treści, ich smak muzyczny i kompetencje eksperckie były dobitnie 

podkreślane podczas Keynote WWDC 2015.

Szczególną uwagę zwraca także Music Connect. Jeśli ten społecznościowy kom-

ponent serwisu Apple zyska popularność, firmie z Cupertino uda się przenieść 

jakiś wymiar interakcji z serwisów społecznościowych i YouTube’a do serca swo-

jego ekosystemu. Możliwość prowadzenia przez artystów własnych kampanii 

wizerunkowych za pomocą Connect i system bezpośredniej dystrybucji muzyki 

uderza w tradycyjne media i przemysł muzyczny.

Powtarzam – chodzi tu o przejęcie aktywności użytkownika, przeniesienie jej na 

własne terytorium. Na koniec dnia użytkownik ma tylko określoną liczbę godzin 

na obcowanie ze światem muzyki. Z perspektywy podmiotu zajmującego się 

obrotem cyfrowymi treściami (jakim staje się powoli Apple) najlepiej, by całość 

doświadczenia przez użytkownika tej sfery kultury była kontrolowana przez jed-

nego dostawcę – od utworów, przez teledyski, po kontakt z artystami.

Zamiar udostępnienia Music na Androidzie chyba najbardziej ujawnia zarysowa-

ne przeze mnie plany Apple – do tej pory system Google pojawiał się w oficjalnej 

komunikacji giganta z Cupertino głównie jako chłopiec do bicia. Jednak wejście 

na obce terytorium z koniem trojańskim w postaci „niewinnej” usługi muzycznej 

może mieć długofalowe konsekwencje, które oprócz wymiernych korzyści bizne-

sowych dadzą Apple przyczółek w przestrzeni konkurencyjnego ekosystemu.

Czym jest dla mnie Music? W krótkiej perspektywie – zhakowaniem dokonanym 

na pozornie zabetonowanym obszarze rynku serwisów muzycznych. W długiej 

perspektywie – testem tego, czy w czasach ekonomii opartej na cyfrowym ob-

rocie treściami można zamknąć obcowanie z jedną ze sfer życia konsumentów 

– w tym przypadku dobrem kultury, jakim jest muzyka – w jednej ikonce.

LukaszMirocha

W Apple Music nie chodzi (tylko) o muzykę

http://www.twitter.com/LukaszMirocha
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TIM COOK: 
PREZES KULIS

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Tim Cook: twarz kulis
Timowi Cookowi było trudno od samego początku. Ewidentnie nie radził sobie 

z tremą, co skrupulatnie odnotowywały media branżowe, podczas pierwszych 

keynote po śmierci Jobsa. Szybko jednak nauczono go scenicznego obycia. Dziś, 

mam wrażenie, potrafi nawet porwać publiczność żartem, choć do naturalności 

jego artykulacji jeszcze sporo brakuje. Warto jednak zauważyć coś innego.

Z roku na rok Tima Cooka widać na scenie przez coraz krótszy czas. Rozpoczyna 

i kończy keynote – to na pewno, i robi to dobrze. Jednakże większość nowych 

usług czy produktów, które Apple ogłasza światu pod lakmusową etykietą „re-

volutionary” – prezentują już inni ludzie z Apple bądź – tak jak to miało miejsce 

teraz, ludzie znikąd.

Prompter i kurtka równości
Gdy prezes Apple wypowiedział magiczne, owiane aurą wśród fanów, zdanie: 

„One more thing…” – podniosła się na widowni wrzawa. W Chwili czytelnicy 

iMagazine także zareagowali hurraoptymistycznie. Do tego momentu wszystko 

się zgadza. Potem Tim Cook ogłasza światu rewolucyjną usługę streamingową 

Keynote inaugurujący tegoroczne WWDC był chyba najbardziej rozwlekłą prezentacją 

w historii Apple. Z roku na rok zresztą, powiedzmy to sobie wprost, te prezentacje są coraz 

bardziej sztuczne, a tylko niektórzy nadal mają w sobie naturalną zdolność zarażania pasją do 

produktów i usług – taką, jaką miał Steve Jobs.

T
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– Apple Music, o której mówi raptem kilka lakonicznych zdań, po czym zapra-

sza na scenę Jamesa Iovine – prezesa Interscope Geffen A&M Records, wytwórni 

współpracującej z U2, Dr. Dre, Sheryl Crow, Eminemem czy The Black Eyed Peas. 

To on ma mieć „wiedzę na temat muzyki, jak nikt inny na świecie”.

James wiedzę może i ma, ale kompletnie nie po-

trafi przemawiać publicznie. Miałem wrażenie, 

zresztą chyba jak większość z gości w Chwili, że 

pan James chciał się rozluźnić przed keynote i chy-

ba nieco przesadził z napojem bogów. Do tego 

kilka razy ewidentnie zapomniał tekstu, aż w koń-

cu jego wzrok na dobre przykleił się do prompte-

ra, zaś głos przyspieszył tak bardzo, że momenta-

mi niewiele można było z tego zrozumieć. Widać, 

że chciał, ale ilekroć podekscytowany mówił 

o czymś publice – nagle zapominał, co ma z pasją 

głosić dalej. Bach (!) i głowa w prompter. To było 

momentami komiczne. Szkoda, bo gdy 9 stycznia 

2001 roku Steve Jobs osobiście prezentował światu 

iTunes, nikt nie miał wątpliwości, że Apple poka-

zuje wówczas coś innego, wartego uwagi. W przy-

padku Apple Music zabrakło tego elementu.

I tak z jednej strony Tim nie krył radości z premiery usługi streamingowej, nad 

którą Apple pracowało naprawdę długo, z drugiej – dlaczego sam, w konkret-

nych punktach, nie powiedział o tym, co jest w Music „revolutionary”, zostawia-

jąc dalsze kwestie społecznościowo-techniczne innym osobom? Nowy produkt 

powinien pokazywać szef, którego jest on przecież oczkiem w głowie. Tymcza-

sem blisko półgodzinne wystąpienie przyniosło niewiele informacji i nawet re-

noma Interscope Geffen A&M Records nie była w stanie tego nadrobić. Ale…

Na scenie pojawił się Drake. A dokładniej Aubrey Drake Graham, amerykański 

raper, którego obecność na tle znanym z reklam iPodów zapowiadała się do-

brze. Niestety, taka nie była. Drake na scenie, wydaje się, był tylko po to, aby po-

chwalić się swoją raperską, wolnościową kurtką z tęczowym logotypem Apple. 

Gdy prezes Apple 
wypowiedział magiczne, 
owiane aurą wśród 
fanów, zdanie: „One more 
thing…” – podniosła się na 
widowni wrzawa. W Chwili 
czytelnicy iMagazine 
także zareagowali 
hurraoptymistycznie. Do 
tego momentu wszystko 
się zgadza.

Tim Cook: prezes kulis



15   /   NOWOŚCI WWDC 2015   /   

I srebrnym łańcuchem – tu się zawiodłem, miał być gruby i złoty… Inna rola? Nie 

znajduję.

Dobrze, że później sprawę trochę uratował ulubieniec tabloidów, Eddy Cue 

– starszy wiceprezydent Apple ds. usług internetowych, który na scenie poja-

wił się, jak zwykle, w różowej koszuli. Tak właściwie to on powiedział, czym jest 

Apple Music i co interesującego przyniesie. Tylko szkoda, że dopiero po dwóch 

wcześniejszych panach.

Starzy wyjadacze
Podczas każdego keynote widzieliśmy do tej pory 

praktycznie te same osoby. Dobrze? Źle? Tyle opi-

nii, ile głosów. Jedno jest pewne – podczas inau-

guracji WWDC 2015 po raz pierwszy pojawiły się 

na scenie kobiety. Pierwsza z nich, szefowa dzia-

łu Apple Pay, pani Jennifer Bailey – poradziła so-

bie świetnie. Zaprezentowała krótkie, pełne profe-

sjonalizmu przemówienie, w którym nie zabrakło 

elementów spajających pasję i zaangażowanie 

w tworzenie usługi płatności oraz Portfela od Ap-

ple. Bardzo na plus i chętnie zobaczę ją ponownie 

na scenie.

Druga z pań, Susan Prescott ma tak piskliwy głos, 

że gdy tylko go użyje… Inna sprawa, że całe jej 

wystąpienie było maksymalnie sztuczne, wyuczone aż do bólu. Susan prezento-

wała nam News, który tak naprawdę może okazać się czarnym koniem WWDC 

2015. Znowu – świetna usługa, którą zaprezentowała według mnie nieodpo-

wiednia osoba.

Jest w Apple jedna osoba, która jeszcze nigdy nie zawiodła moich oczekiwań. 

To Craig Federighi – szef działu oprogramowania Apple, jedna z najbardziej 

otwartych na ludzi i społeczność osób w firmie. Posiada charyzmę i niesamowi-

tą prezencję sceniczną. Opowiada o usługach z niemniejszą pasją, niż robił to 

Jobs. Najważniejsze jednak, że naturalnie wzbudza on w audytorium sympatię. 

Zresztą, prywatnie także – jak prześledzicie sobie Twittera, zobaczycie, że Craig 

Podczas każdego keynote 
widzieliśmy do tej pory 
praktycznie te same 
osoby. Dobrze? Źle? Tyle 
opinii, ile głosów. Jedno 
jest pewne – podczas 
inauguracji WWDC 2015 po 
raz pierwszy pojawiły się 
na scenie kobiety.

Tim Cook: prezes kulis
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nie tylko jak co roku został królem selfie, ale nie bał się rozmawiać z dewelope-

rami czy udzielać krótkich wywiadów YouTuberom. To osoba, która w Apple jest 

długo i nie zapomniała kluczowych elementów z nauk Jobsa.

Drugą taką osobą jest Phil Schiller – momentami nieporadny, ale także wzbudza-

jący sympatię, a to na scenie jest kluczowe. Phil zresztą także lubi media i potra-

fi konkretnie opowiadać o rzeczach, które tworzy. Do grona starych wyjadaczy 

oczywiście należy zaliczyć także, wspomnianego wcześniej, Eddy’ego Cue.

Czasy nowych twarzy
Nowych osób w Apple z pewnością będzie przybywać. Nie da się trwać non 

stop w jednym schemacie i to jest normalne. Chciałbym jednak, aby te oso-

by naprawdę korzystały z konspektów pozostawionych przez Jobsa w Apple. 

Po coś one są i Jobs doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak wielki i unika-

towy dar przemawiania publicznego posiada i jak trudno będzie utrzymać ten 

styl. Chciałbym, aby Apple potrafiło zaskakiwać jak kiedyś – potrafiło opowia-

dać z pasją o rzeczach naprawdę „revolutionary”. Żeby nie stało się maszyn-

ką, w której zegarek odlicza czas od keynote do keynote. Od wiosny przez lato 

do jesieni. Chciałbym częściej widzieć na scenie Tima Cooka, który z pewno-

ścią kocha Apple i wierzy w nie niemniej niż Jobs. Zresztą, panowie wiele cza-

su spędzali ze sobą w firmie, gdy Jobs jeszcze żył. To widać. Brakuje jednak od-

wagi i wrażenia, że prezes trzyma wszystko w ręku. Cook jest wolnościowcem, 

który swoje przekonania próbuje wprowadzić w szeregi Apple. Nie wiem do 

końca, jakie rezultaty będzie to miało dla firmy.

Tak jak iPody dogorywają po prezentacji Apple Music, a wkrótce znikną z rynku, 

kończąc tym samym pewną epokę, a zaczynając nową – tak zmieniają się twa-

rze w Apple. Gdy kolos z Cupertino otworzy nową siedzibę, zapewne to właśnie 

tam i tylko tam będą odbywały się wszelkie prezentacje. Idzie nowe. Musimy je 

przyjąć, ale mamy prawo oczekiwać widocznej pasji i zaangażowania w to, co 

się tworzy. Bez nich Apple to firma jedna z wielu, jak Samsung czy HTC.

Krzysztof Sebastian Kołacz – tester oprogramowania w Miquido Polska, gra-

fik, pasjonat Apple, perfekcjonista.

kolaczkrzysztof

Tim Cook: prezes kulis

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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Dzień, w którym Taylor Swift wymusiła...

DZIEŃ, W KTÓRYM TAYLOR SWIFT 
WYMUSIŁA NA APPLE ZMIANĘ STANOWISKA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Taylor Swift
Ta „nieznana” gwiazda popu urodziła się w 1989 roku. Za swoją twórczość otrzymała sie-

dem nagród Grammy, dwanaście nagród Billboard Music, jedenaście nagród Country 

Music Association, jeden Brit i więcej. Sprzedała ponad 40 milionów albumów i 100 milio-

nów singli.

List otwarty do Apple
Taylor na swoim Tumblrze ogłosiła, że wstrzymuje się z publikacją płyty „1989” w nad-

chodzącej usłudze Apple Music. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że Apple plano-

wał nie płacić twórcom w trakcie trwania trzymiesięcznego okresu próbnego. Podkreśliła 

Taylor Swift, dla wielu postać 

kompletnie nieznana, 

opublikowała list otwarty 

do Apple, w którym prosiła 

ich o wynagradzanie 

artystów w trakcie trwania 

trzymiesięcznego okresu 

promocyjnego Apple Music. 

Eddy Cue, starszy wiceprezes 

ds. usług internetowych 

i oprogramowania w Apple 

zgodził się z nią kilka godzin 

później. Na Twitterze.

http://taylorswift.tumblr.com/post/122071902085/to-apple-love-taylor
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również, że nie jest to dla niej problemem, ponieważ stać ją na utrzymanie sie-

bie i swojego zespołu. Chodziło jej przede wszystkim o dobro początkujących 

artystów, muzyków, producentów i innych ludzi związanych z przemysłem 

muzycznym, których przecież nie stać na to, żeby pracować za darmo przez 

ćwierć roku.

Apple płaci więcej niż konkurencja
Rzekomo ze względu właśnie na wydłużony okres próbny względem standar-

dów rynkowych, Apple wynegocjowało wyższe stawki dla artystów. Na terenie 

USA miało oddawać około 71,5% artystom, a średnia na świecie miała wynieść 

około 73%. Te 1,5% jednak zwróciłoby się twórcom dopiero po wielu latach. Nie 

można jednak powiedzieć, że nie pomyśleli o tym.

Eddy Cue
Pomimo tego reakcja Eddy’ego Cue była szybka. Na Twitterze, z błędami orto-

graficznymi, co wskazywałoby na pośpiech, napisał trzy tweety, w których po-

twierdził zmianę stanowiska Apple – będą płacili artystom w okresie próbnym. 

Niedługo później dodzwonił się do niego Peter Kafka z Re/code i przeprowa-

dził z nim krótki wywiad. Eddy w nim potwierdził, że to skargi od niezależnych 

artystów oraz list Taylor przekonał firmę do zmia-

ny stanowiska. Wytłumaczył, że płatność będzie 

w tym okresie wyliczana na innych zasadach, ale 

nie wchodził w szczegóły. Eddy również dzwo-

nił do Taylor Swift, która ucieszyła się z kontaktu 

i była wdzięczna za wprowadzone zmiany. Pomi-

mo tej rozmowy nadal nie wiadomo, czy „1989” 

będzie udostępnione w Apple Music.

Zmiany w Apple
Odkąd odeszła Katie Cotton z PR-u Apple i na jej 

miejsce został mianowany Steve Dowling, wyraź-

nie widać, jak Apple otwiera się na media oraz 

świat. Szefostwo firmy od paru miesięcy chętnie 

bierze udział w różnych wywiadach, wystąpie-

niach, konferencjach, a nawet podcastach – Phil 

Pomimo bardzo 
pozytywnego wydźwięku 
apelu Taylor Swift, brytyjski 
fotograf Jason Sheldon 
napisał do niej swój 
otwarty list, krytykujący 
jej sposób traktowania 
osoby zajmującej się 
fotografowaniem jej 
koncertów.

Dzień, w którym Taylor Swift wymusiła...

http://recode.net/2015/06/21/apple-says-it-will-pay-taylor-swift-for-free-streams-after-all/
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Schiller gościł u Johna Grubera w The Talk Show Live, co było nie lada zasko-

czeniem, szczególnie dla widowni na sali.

Ciekawostka – Tim Cook na D11 w 2013 roku powiedział, że „nadgarstek jest bar-

dzo interesujący”. Dzisiaj mamy Apple Watcha na nim. Jeff Williams, wiceprezes 

w Apple, na Code Conference w 2015 roku powiedział, że „samochód jest naj-

większym możliwym gadżetem”. Pozostawię to bez komentarza.

„To przecież zagrywka PR-owa!”
Wracając do Apple Music i Taylor Swift, zaraz po ogłoszeniu przez Eddy’e-

go zmian w polityce firmy wiele osób natychmiast podchwyciło temat, że to 

wszystko to jedna wielka zagrywka marketingowa. Korporacja przecież nie jest 

w stanie zmienić zdania w ciągu kilku godzin. Typowa korporacja prawdopo-

dobnie nie, ale Apple nie jest typową korporacją. Przez ostatnie lata wielokrot-

nie wiedzieliśmy, jak szybko potrafią zmienić kierunek oraz że często mają tak 

zwany „plan B”. Tak było w przypadku ekranów dla iPhone’a 6 i 6 Plus dla przy-

kładu – pomimo ogromnych inwestycji w fabrykę szkła szafirowego potrafili 

wypuścić ogromną liczbę telefonów na rynek z „tradycyjną szybą”. To na doda-

tek przykład ekstremalny, a mniejszych można szukać wiele lat wstecz, również 

za czasów Steve’a Jobsa. Oczywiście, może to być zwykłe budowanie szumu 

wokół Apple Music, ale jednocześnie wcale nie musi nią być – Apple zawsze 

ceniło kreatywne dusze; zawsze stali na „intersection of technology and liberal 

arts” (skrzyżowaniu technologii i sztuki).

Ale nie są aniołami; Taylor zresztą też nie
Każda firma, niezależnie jak dobra czy zła, składa się ludzi. A ci czasami po-

kazują swoją gorszą stronę. Tak też rzekomo było w przypadku niezależnych 

i małych artystów obecnych w iTunes, którzy nie chcieli brać udziału w Ap-

ple Music. Rzekomo dostali ultimatum – albo dołączą do Apple Music, albo 

ich muzyka wyleci z iTunes. Nie wiemy oczywiście, ile jest w tym prawdy, a ile 

przeinaczonych lub źle zinterpretowanych słów, ale nie zdziwiłbym się, gdyby 

takie wydarzenia miały miejsce. Nie byłby to pierwszy raz ani zapewne ostatni.

Pomimo bardzo pozytywnego wydźwięku apelu Taylor Swift, brytyjski fotograf 

Jason Sheldon napisał do niej swój otwarty list, krytykujący jej sposób trakto-

wania osoby zajmującej się fotografowaniem jej koncertów. Wskazuje ogrom-

Dzień, w którym Taylor Swift wymusiła...

http://petapixel.com/2015/06/22/an-open-response-to-taylor-swifts-rant-against-apple/
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ne ograniczenia w kontrakcie, w tym brak możliwości wykorzystania zrobio-

nych zdjęć do własnego portfolio oraz konieczność wyrażenia zgody ekipie 

Taylor Swift na zniszczenie mienia fotografów w przypadku, jeśli by go złama-

li. To temat, na który można spojrzeć z wielu stron i jak to zwykle bywa w inter-

necie, są osoby za słowami Jasona, jak i przeciw im.

Muzyka i Apple Music
Muzyka towarzyszy mi przez ostatnich blisko czter-

dzieści lat i nie wyobrażam sobie życia bez niej. 

Była obecna w moich najsmutniejszych chwilach 

oraz w tych najjaśniejszych. Wiele piosenek wy-

wołuje konkretne wspomnienia, sytuacje i przypo-

mina mi o osobach, o których nie myślę codzien-

nie. Muzyka jest dla mnie życiem i nie wyobrażam 

sobie życia bez muzyki. Pomimo tego czasami ła-

pię się na tym, że zapomniałem o jej istocie, a jej 

dźwięki powodują, że coś we mnie się uspokaja.

Muzykę wolę kupować niż streamować. Nigdy nie 

przekonał mnie żaden z serwisów obecnych na ryn-

ku od dłuższego czasu. Głównie dlatego, że nie in-

tegrował się z funkcją Genius w iTunes oraz z nim samym. Apple Music będzie częścią 

ekosystemu Apple i dlatego ma szansę zmienić moje przyzwyczajenia do kupowania 

albumów lub pojedynczych piosenek, chociaż wątpię, abym przestał to robić całko-

wicie, tym bardziej, że prawdopodobnie nie będzie pełnej oferty w streamingu.

Ciekawe dla mnie jest to, że jak będziecie czytali te słowa, to Apple Music 

prawdopodobnie już będzie uruchomiony, a ja będę go testował. No chyba że 

ten numer iMagazine nie wyjdzie. Albo ten tekst do niego nie trafi. Ale muzyka 

powinna przetrwać, z nami czy bez nas.

Do usłyszenia po drugiej stronie.

Z ostatniej chwili: Taylor Swift potwierdziła na Twitterze, że “1989” będzie 
dostępny w Apple Music.

morid1n
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Apple na WWDC 2015 zaprezentowało przyszłość swoich dwóch systemów operacyjnych. 

Mobilny to iOS 9, a desktopowy to OS X 10.11 El Capitan.

21

NOWOŚCI W OS X 10.11 
EL CAPITAN ORAZ IOS 9
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OS X 10.11
Na OS X 10.10 Yosemite, od czasu jego premiery, ciągle się narzeka. To o tyle ciekawe, że to wer-

sja mająca najmniej bugów od wielu lat. Rzecz w tym, że tych kilka bugów, które ma, było (lub 

jest) niezwykle frustrujących. Można zatem wnioskować, że to poziom frustracji wpływa na 

ogólną ocenę systemów operacyjnych i jego ocena wcale nie musi być zgodna z rzeczywisto-

ścią. W takich sytuacjach statystyki nie mają znaczenia, a liczy się przede wszystkim zadowole-

nie użytkowników. El Capitan będzie poniekąd odpowiedzią na te zażalenia, trochę podobnie 

jak OS X 10.6 Snow Leopard, z tą różnicą, że Apple tak go nie reklamuje.

Nowa nazwa
Naczelny z niedowierzaniem patrzył na keynote, gdy Craig Federighi zapowiadał nazwę 

nowego OS X. Myślał, że to żart. Nazwa dla nas, Polaków, rzeczywiście może się taka wy-

dawać, ale ma to sens od strony historycznej. Lion (lew) był poprzednikiem Mountain 

Lion (lew górski, kuguar, puma). Podobnie Leopard (lampart, pantera) i Snow Leopard (ir-

bis, pantera śnieżka, śnieżny leopard). Osobiście miałem w życiu ogromne szczęście stać 

u podnóża El Capitan i czułem się taki maleńki… Jedno jest pewne – Apple dzięki temu 

dostarczyło spektakularną nową tapetę.

Ewolucja
W internecie naturalnie pojawiły się już głosy zawodu, jak to Apple upadnie, bo system 

nie jest rewolucją względem poprzednika. Mnie to osobiście cieszy, bo małymi krocz-

kami tworzy się duże zmiany. A jedną z tych zmian jest wydajność systemu. To widać 

w pierwszej becie, nawet na słabszych komputerach i jestem przekonany, że wielu użyt-

kowników starszych Maców będzie z tego faktu bardziej zadowolonych niż gdyby otrzy-

mali całkowicie nowy UI, którego musieliby poznawać od nowa.

Nowości w OS X 10.11 El Capitan oraz iOS 9
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Split View
Ta funkcja również trafiła jednocześnie do iOS 9 dla iPada Air 2 i żywo przypomina roz-

mieszczanie okien na biurku w Windows. Wydaje się bardziej dopracowana i ładniejsza 

od strony animacyjno-graficznej. Jako że na MacBooku prawie zawsze korzystam z trybu 

pełnoekranowego i nigdy nie lubiłem umieszczać dwóch okien obok siebie na biurku, to 

muszę bardzo pozytywnie ocenić tą nowość – spisuje się na medal.
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Mission Control
Ten uwielbiany przeze mnie element również otrzymał poprawki. Jego wydajność i ani-

macja jest teraz wzorowa (na becie!) i przy tym ładnie łączy się ze Spaces, aby wygodnie 

przenosić okna do nowych, pełnoekranowych okien lub łączyć je w Split View. Górny pa-

sek Spaces teraz domyślnie nie przedstawia miniatur biurek ani okien pełnoekranowych 

– widać na nim tylko tekst, aby było więcej miejsca na biurku na wyświetlenie wszystkich 

okien. Dopiero podjechanie kursorem do góry je odsłania.

Szukanie kursora?
To tak mała bzdura, że aż trudno wyobrazić sobie, że nie wprowadzono jej wcześniej. 

Jeśli zdarza Wam się szukać kursora, szybko machając myszką lub palcem po trackpa-

dzie, to El Capitan Wam teraz pomoże – przy trzecim machnięciu kursor się znacząco 

powiększy.

Spotlight
Prawdziwe nowości jednak pojawią się w Spo-

tlight. Tak, można teraz zmieniać położe-

nie okna, ale nie to jest istotne. Wprowadzo-

no przetwarzanie języka naturalnego, dzięki 

czemu wystarczy teraz wpisać do niego nor-

malny zwrot, na przykład „pokaż mi pliki Excel 

z grudnia 2014” lub „pokaż mi maile do Iwony 

sprzed roku”. Genialne? Dla mnie tak. Oprócz 

tego dodano również więcej źródeł informacji 

do Spotlighta – będzie można sprawdzać z nie-

go pogodę, spółki na giełdzie, wyniki meczów, 

wyszukiwać filmy na Vimeo czy YouTubie i wie-

le więcej.

OS X wnosi też API dla deweloperów trzecich, a to 

oznacza, że będą oni mogli dokładnie kontrolo-

wać, jakie treści ze swoich aplikacji udostępnia-

ją dla Spotlighta. Tego nie mogę się doczekać, bo 

często uruchamiam jakąś aplikację tylko po to, aby 

znaleźć krótką informację, a tak nie będę musiał 

tego robić.
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Mail.app
Skoro już wspomniałem o tych mailach wysłanych do żony, to nie mogę nie wspomnieć 

o zmianach w aplikacji Apple do ich obsługi. Tryb pełnoekranowy dotychczas miał jedną 

ogromną wadę – podczas tworzenia nowego e-maila nie można było odwoływać się do ko-

respondencji w archiwum. Trzeba było do tego celu wyjść z tego trybu. W El Capitan maila 

będzie można „chować”, zupełnie jak pod iOS 8, gestem w dół. A jeśli chcemy równocześnie 

pisać więcej maili, to możemy skorzystać z zakładek przypominających te w Safari.

Mail stanie się też mądrzejszy, jeśli chodzi 

o analizę treści otrzymywanej poczty. Jeśli Do-

minik do mnie i paru innych osób napisze wia-

domość z propozycją spotkania w biurze w po-

niedziałek o 10:00, to na tym e-mailu pojawi się 

pasek z informacją o osobach, których jeszcze 

nie mam w kontaktach (z opcją ich automa-

tycznego dodania) oraz drugi pasek, z propo-

zycją dodania tego spotkania do kalendarza.

Apple zamierza też wprowadzić gesty lewo/

prawo na wiadomościach, znane z iOS 8. 

Nowości w OS X 10.11 El Capitan oraz iOS 9



26   /   NOWOŚCI WWDC 2015   /   

Swipe w lewo skasuje maila, a w prawo oznaczy go jako przeczytanego lub nie. Szybciej 

i sprawniej.

Notatki.app
Aplikacja Notatki, za którą nie przepadałem, przeszła gruntowny remont. Przebudowa 

jest na tyle duża, że być może zastąpi mi kilka aplikacji trzecich, z których obecnie korzy-

stam. Wprowadzono listy zadaniowe, zaawansowane formatowanie tekstu, podpinanie 

plików, zdjęć lub linków, na przykład do miejsca na mapie, filmu albo nawet do wybrane-

go e-maila. Apple zmienia też system synchronizacji z powolnego IMAP na iCloud Drive 

– powinno być znacznie lepiej!

Te wszystkie zmiany trafią również do iOS 9 i jest duża szansa, że nowe Notes.app zastąpią mi 

Evernote’a, Vesper oraz parę innych narzędzi.

Photos
Odkąd przesiadłem się na Photos dla OS X i iOS, to nie mogę się nadziwić, jak ta aplika-

cja znakomicie wpasowała się w mój workflow. Tak po prawdzie obecnie brakuje mi je-

dynie możliwości dodawania lokalizacji do zdjęcia bezpośrednio w Photos. Ta funkcja 

w końcu pojawi się pod El Capitanem. Ale znacznie ważniejsza jest informacja, że Pho-

to Extensions (Rozszerzenia dla Zdjęć) dla deweloperów trzecich będą dostępne, zupeł-

nie jak pod iOS 8. To umożliwi uruchomienie wybranej aplikacji do edycji naszego zdję-

cia bez wychodzenia z Photos, a zmiany będzie można w każdej chwili cofnąć. Na deser 

wprowadzono wiele drobnych poprawek, aby jeszcze bardziej usprawnić UI, jak chociaż-

by możliwość praktycznie dowolnego sortowania naszych albumów.

Safari
Uważam przeglądarkę Safari za obec-

nie najlepszą na rynku. Jest bardzo 

szybka, stara się nie obciążać kom-

putera, co powoduje o kilka go-

dzin dłuższy czas pracy na baterii niż 

u konkurencji, a przy okazji podoba 

mi się wizualnie. Nie jest oczywiście 

idealna, a jej nowa odsłona wprowa-

dza kilka znanych i lubianych funkcji 

od konkurencji.
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Jedną z nowości są „Pinned sites”, czyli „przyczepione zakładki”, które nie znikają po zamknięciu 

programu. Są aktywne w tle i zawsze znajdują się po lewej stronie ekranu. Drugą, której mi bar-

dzo brakowało, jest możliwość dzielenia się odtwarzanym wideo przez AirPlay bez konieczności 

wysyłania zawartości całego ekranu. Trzecią jest mała ikona na zakładce, która pojawia się i sy-

gnalizuje, że to tutaj włączyła się właśnie reklama, która budzi domowników – wystarczy w nią 

kliknąć, aby wyciszyć danego pasożyta.

Reader wbudowany w Safari też przeszedł mały facelift. Otrzyma nowe fonty (Athelas, Charter, 

Georgia, Iowan, Palatino, San Francisco, Seravek i Times New Roman) oraz kilka motywów: biały, 

sepia, szary i czarny.

Komunikacja miejska
Apple mocno pracuje nad rozwinięciem swo-

ich Map. Mają już samochody na ulicach, które ro-

bią zdjęcia do ich własnej implementacji Google 

Street View, a w tym samym czasie iOS 9 i El Ca-

pitan wnoszą możliwość nawigowania za pomo-

cą busów, tramwajów, metra i innych środków ko-

munikacji miejskiej. Cechą szczególną jest również 

szczegółowe pokazanie wejść do dworców oraz 

sugerowanej trasy na konkretny peron – doprowa-

dzenie kogoś do dużej stacji w obcym mieście nie 

wystarcza w wielu sytuacjach. Świetnym dodat-

kiem będzie też możliwość wysłania zaplanowanej 

podróży do iPhone’a.
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Ta funkcja na początku będzie dostępna tylko dla Londynu, Nowego Jorku, Toronto, San Franci-

sco, Baltimore, Berlina, Chicago, Meksyku, Filadelfii i Waszyngtonu. Inne miasta będą pojawiały 

się z czasem.

San Francisco
Nie chodzi bynajmniej o miasto, ale o nowy font, który zastąpi Heveticę Neue w OS X 

i iOS 9. San Francisco będzie w dwóch wersjach – Text i Display. Apple opublikowało 

świetny film z warsztatów z WWDC 2015 na jego temat – polecam jego obejrzenie.

Metal for Mac
Ta technologia miała swój debiut w iOS 8 i w tym roku znajdzie się w OS X. Jej najwięk-

sze zalety to wydajność i oszczędność – odpowiednio do 50 i 40%. Będzie też miała duże 

znaczenie dla deweloperów gier – obiecuje spore wzrosty w tym względzie.

Wydajność
Wspominałem już o skupieniu się na wydajności OS X. Apple już dzisiaj obiecuje o 40% 

szybsze uruchamianie aplikacji, 100% szybsze przełączanie się pomiędzy nimi, 100% 

szybsze wyświetlanie pierwszego e-maila i 400% szybsze otwieranie systemowego Pod-

glądu. Testy prowadzono na MacBooku Pro 13" z ekranem Retina, wyposażonym w 8 GB 

RAM i Core i5 2,7 GHz. Nawet jeśli nie osiągną takich wartości, to wróży to bardzo dobrze 

na przyszłość!

Drobnostki
Nowy OS X wnosi też wiele drobnostek, które łatwo przegapić. Dla przykładu po raz 

pierwszy można automatycznie chować górny pasek menu – to zapewne ukłon w stronę 

użytkowników MacBooków Air 11" oraz nowego MacBooka 12" z ekranem Retina. Force 

Touch w nowych MacBookach otrzyma też API – zarówno AppKit, jak i WebKit będą mo-

gły go wykorzystywać. Tak, dotyczy to też stron internetowych.

Wspierany hardware

El Capitan będzie wspierał dokładnie ten sam hardware co OS X 10.10 Yosemite:

• iMac (mid 2007 lub nowszy)

• MacBook Air (late 2008 lub nowszy)

• MacBook (late 2008 z aluminium lub early 2009 i nowsze)

• Mac mini (early 2009 i nowszy)
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• MacBook Pro (mid 2007 lub nowszy)

• Mac Pro (early 2008 lub nowszy)

• Xserve (early 2009 lub nowszy)

iOS 9
Mobilny system operacyjny Apple, podobnie jak OS X, skupia się przede wszystkim na 

poprawieniu wielu drobnych rzeczy, ale suma tych zmian powinna wyraźnie wpłynąć 

na user experience. Jest też oczywiście kilka całkowitych nowości, które zapowiadają się 

świetnie.

Apple News
Newsstand w iOS 9 przestanie być aplikacją. Apple odchodziło od tego formatu od jakie-

goś czasu i każda aplikacja trafi na ekran domowy użytkowników jako oddzielna ikona 

– stanie się po prostu aplikacją jak każda inna. Nowy za to będzie Apple News, który za-

powiada się jako połączenie czytnika RSS z Flipboardem, Zite i Facebook Instant Articles. 

Użytkownik musi tylko wybrać tematy, które go interesują, a program będzie na bieżą-

co dostarczał mu interesujące treści do czytania. Źródła będą zawierały zarówno gigan-

tów medialnych, jak i maleńkich blogerów. Najciekawsze wizualnie jednak będą treści od 

współpracujących wydawców – Apple News Format wprowadza piękne layouty i typo-

grafię, galerie, treści audio i wideo oraz animacje.
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Notatki
Przebudowana aplikacja, poza zmianami opisanymi w akapicie o OS X El Capitan, będzie 

na iOS również wspierała szkicowanie palcem oraz bezpośrednie robienie zdjęć. Będzie 

można też tworzyć notatki bezpośrednio z Share Sheets w jakiejkolwiek innej aplikacji, 

a przeglądarka załączników pomoże dotrzeć do zapisanych multimediów.

Mapy
Poza zmianami, które już opisałem w akapicie pod El Capitan, iOS 9 również otrzyma 

funkcję W Pobliżu, która wyświetli listę kategorii, takich jak jedzenie, picie, zakupy, zaba-

wa i tak dalej. Każda z nich będzie dodatkowo podzielona na popularne, restauracje, ar-

tykuły spożywcze, fast food, kafejki i tak dalej.

Apple Pay zmienia nazwę
Apple Pay i Passbook zostały rozszerzone o nowe funkcje. Jedną z nich jest możli-

wość dodawania kart lojalnościowych oraz bonów z wybranych sklepów. Do grona do-

łącza między innymi JCPenney, Kohl’s Charge, Dunkin’ Donuts i wiele więcej. Nieste-
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ty nie ma to większego znaczenia dla Polski w tej chwili, ale nie mogę doczekać się dnia, 

w którym tutaj dodam wszystkie swoje karty lojalnościowe ze sklepów, kawiarni i stacji 

benzynowych.

CarPlay
Zespół pracujący nad CarPlay powoli go rozwija. Są nadal na początku drogi, ale nowy 

iOS wspiera kilka istotnych nowości. Po pierwsze, UI będzie teraz działał na większej licz-

bie ekranów o nietypowych rozmiarach lub proporcjach. Po drugie, nie będzie koniecz-

nie podłączanie iPhone’a kablem – wszystko będzie teraz bezprzewodowe.

Multitasking dla iPadów
iPady otrzymają trzy bardzo ważne nowości, które powinny odmienić sposób pracy na 

nich.

Pierwszą funkcją jest Slide Over, czyli możliwość wysunięcia paska z wybranym programem 

z prawej strony ekranu gestem od jego brzegu. Domyślnie pojawi się ostatnio używana aplika-

cja, ale przyciskiem na górze będzie można ją zmienić na inną. UI będzie miała zbliżony do tego 

z iPhone’a. Można ją ponownie schować gestem i wrócić do wykonywanej czynności.

Drugą funkcją jest Split View i działa tylko na iPadzie Air 2 – ograniczenie wynika z faktu, że 

tylko ten iPad ma wystarczająco mocny SoC i 2 GB RAM-u. Split View umożliwia otworzenie 

dwóch aplikacji obok siebie. Obie aplikacje są aktywne w tym samym czasie.

Ostatnią nowością w tej kwestii jest Picture in Picture. Jeśli oglądamy wideo lub korzystamy 

z FaceTime, to po wciśnięciu przycisku Home wideo zostanie przeskalowane do małego okien-

ka, które „wisi” nad innymi programami lub ekranem domowym. Można je przesuwać po ekra-

nie, a nawet schować za jego brzegiem, jeśli w czymś przeszkadza lub coś zakrywa.

QuickType
Dla mnie największą nowością jest QuickType – ta funkcja składa się z trzech elementów. 

Pierwszą jest pasek skrótów nad klawiaturą, które mają za zadanie ułatwiać manipulo-

wanie tekstem – kopiowanie, wklejanie, formatowanie, dodawanie załączników i tak da-

lej. Druga i najważniejsza funkcja to możliwość przesuwania kursora przy wysuniętej kla-

wiaturze przez przytrzymanie dwóch palców na ekranie. Ekran iPada zamienia się wtedy 

w trackpada. Można w tym trybie również zaznaczać tekst, a skróty powinny znacząco 

uprościć jego obsługę. Ostatnią nowością jest zwiększone wsparcie dla skrótów klawi-
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szowych za pomocą zewnętrznej klawiatury – iOS 9 otrzyma również task switcher znany 

z OS X, czyli możliwość przełączania się pomiędzy aplikacjami za pomocą skrótu Com-

mand + Tab. W końcu!

Proaktywna Siri
Ogromne zmiany czekają Siri. Wprowadzą jeszcze bardziej szczegółowe wyszukiwa-

nie naszych własnych treści. Można na przykład poprosić ją o „pokazanie zdjęć ze Świąt 

z 2013 roku”. Przeglądając cokolwiek w jakimkolwiek programie, można również ją popro-

sić o „przypomnienie mi o tym, kiedy wsiądę do samochodu”. Przypominajka w takiej sy-

tuacji będzie zawierała linka do danej treści, a Siri będzie wiedziała, kiedy dotrzemy do 

naszego samochodu.

iOS 9 wprowadzi również nowy ekran na lewo od pierwszego ekranu domowego. To tam będą 

pojawiały się sugestie oraz tam będzie nowy Spotlight, który będzie miał również API dla dewe-

loperów, dzięki czemu będą mogli precyzyjnie określić, do jakich treści Siri będzie miała dostęp. 

Przy okazji Siri będzie uczyła się naszych przyzwyczajeń i jeśli codziennie rano po przebudze-

niu uruchamiamy na przykład Twittera, to zacznie się pojawiać tam ikona naszego ulubionego 

klienta do jego obsługi. Podobnie, jeśli do kogoś dzwonimy codziennie wieczorem, to kontakt 

do tej osoby tam się pojawi o określonej godzinie. Oprócz tego pojawią się też sugestie doty-

czące interesujących miejsc w naszej okolicy oraz lokalnych wiadomości. iOS 9 i Siri będą też na 

tyle sprytne, że jeśli codziennie wychodząc z domu podłączamy słuchawki i uruchamiamy apli-

kację do słuchania podcastów, to zostanie to zaproponowane automatycznie. Tego typu udo-

godnień jest całe mnóstwo: sugerowanie osób, do których chcemy wysłać maila na podstawie 
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jego treści, automatyczne tworzenie wydarzeń w Kalendarzu, automatyczne przypominanie 

o nich na podstawie korków na ulicach oraz podpowiadanie, kto dzwoni, pomimo że tej osoby 

nie mam dodanej do kontaktów.

Prywatność
Apple bardzo dba o to, żeby nikt poza nami nie miał dostępu do naszych danych i nie 

inaczej będzie w przypadku nowych funkcji związanych z Siri i iOS-em. Wszystkie infor-

macje będą przetwarzane na iPhonie lub iPadzie, a nie w chmurze, dzięki czemu nasze 

dane nie dostaną się w niepowołane ręce.

Dłuższy czas pracy na baterii i inne usprawnienia
Czas pracy na jednym ładowaniu baterii wydłuży się o średnio godzinę dzięki usprawnie-

niom z iOS 9. A jeśli telefon będzie leżał ekranem do dołu, to ekran nie będzie się pod-

świetlał przy powiadomieniach czy innych rzeczach, które go normalnie włączają.
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Nowością też będzie Low Power Mode – ta funkcja wyłączy wszystko co zbędne i dzięki temu 

będziemy mieli dodatkowe trzy godziny, zanim skończy się prąd.

Apple również usprawni uaktualnienia systemu operacyjnego, dzięki czemu iOS 9 będzie po-

trzebował jedynie 1,3 GB wolnej przestrzeni na urządzeniu. iOS 8 potrzebował 4,58 GB dla 

porównania.

Bezpieczeństwo
iOS 9 wprowadzi również sporo zmian, jeśli chodzi o bezpieczeństwo – aktywne i pasyw-

ne. Dla przykładu, iPhone’y z Touch ID będą od teraz miały 6-cyfrowy kod PIN zamiast 

dotychczasowych czterech cyfr. Zmian w tej kwestii pod maską jest znacznie więcej.

Migracja z Androida
Ciekawostką są również dwie nowe aplikacje nazwane „Migracja z Androida” – jedna jest 

na Androida, a druga dla iOS. Współpracują one ze sobą, aby łatwo i sprawnie przenieść 

wszystkie dane przy przesiadaniu się pomiędzy systemami operacyjnymi, a konkret-

nie z google’owego na apple’owy. Program przeniesie kontakty, SMS-y, zdjęcia, filmy, za-

kładki www, tapety, konta pocztowe i wydarzenia z kalendarza. Dodatkowo jeśli muzyka 

i książki nie mają zabezpieczeń DRM, to również się załapią. Program na koniec podpo-

wie, jakie aplikacje zainstalować na iOS-ie, aby mieć odpowiedniki tych z Androida.

Kompatybilność
iOS 9 będzie dostępny dla wszystkich urządzeń wspierających iOS 8, a są to:

• iPhone 4S, 5, 5c, 5s, 6 i 6 Plus

• iPad mini, mini 2 i mini 3

• iPad 2, 3, 4, Air i Air 2

• iPod touch 5. generacji

Drobnostki
iOS 9 otrzyma również szereg drobnych funkcji i usprawnień, w tym:

1. W iPhonie można zmienić funkcję przełącznika odpowiedzialnego za wyciszenie telefonu 

na blokadę obrotu ekranu,

2. Okna dialogowe będą miały inaczej zaokrąglone rogi.

3. Aplikacja Find My Friends i Find My iPhone będzie domyślnie zainstalowana.
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4. Będzie możliwość linkowania do treści w innych 

aplikacjach oraz opcja powrotu do aktualnie 

wykonywanej czynności bez konieczności ręcz-

nego przełączania się pomiędzy programami.

5. Zdjęcia kontaktów w Wiadomościach – funkcja 

trafi z iPhone 6 Plus do 6.

6. Pojawi się wyszukiwanie w Ustawieniach.

7. Powiadomienia będą mogły być grupowane 

po czasie, dzień po dniu, zamiast aplikacja po 

aplikacji.

8. Będzie można dzwonić lub pisać do ludzi bez-

pośrednio ze Spotlight.

9. Klawiatura otrzyma małe i duże litery, zależ-

nie od stanu, w jakim się znajduje klawisz Shift. 

Można to będzie wyłączyć w Ustawienia -> 

Dostępność.

10. QuickType i ustawianie kursora dwoma palcami 

będzie działało na iPhonie 5 lub nowszym.

11. Będzie opcja wyłączenia wszystkich wibracji 

w Ustawienia -> Dostępność.

12. Będzie można też w tym samym miejscu wyłą-

czyć funkcję „Shake to Undo”.

13. Funkcja dyktowania otrzyma nowe głosy.

14. W Centrum powiadomień pojawi się nowy wi-

dżet, na którym będzie widoczny stan baterii 

Apple Watcha.

15. Photos otrzyma możliwość szybkiego zaznacza-

nia zdjęć przez przeciąganie palcem.

16. W Notatkach pojawi się opcja „Niedawno skaso-

wane”, podobnie jak obecnie jest w Photos.

17. Można będzie ustawić rozdzielczość kamery 

w trybie wideo. W iPhonie 6 i 6 Plus będą to na-

stępujące wartości: 1080/30p, 1080/60p, 720/30p 

oraz 120 lub 240 fps w trybie slow motion.

Nowości w OS X 10.11 El Capitan oraz iOS 9
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18. Aplikacja Health otrzyma widok poziomy oraz będzie zbierała informacje na temat 

większej ilości czynności.

19. W Safari opcja otworzenia strony w widoku desktopowym została przeniesiona do 

Share Sheets.

20. Będzie można korzystać z Touch ID zamiast PIN-u, aby dostać się do ustawień bezpie-

czeństwa w Ustawieniach.

21. Safari dodatkowo otrzyma możliwość dodawania rozszerzeń, które na przykład blo-

kują wyświetlanie reklam.

22. Safari otrzyma też możliwość uploadowania plików z iCloud Drive.

23. iCloud Drive otrzyma specjalną aplikację, za pomocą której dostaniemy się do wszyst-

kich naszych plików. Domyślnie jest ona wyłączona i włącza się ją w Ustawieniach.

Podsumowanie
Oba systemy operacyjne otrzymają ogrom drobnych zmian, które powinny bardzo 

pozytywnie wpłynąć na ich użyteczność i wygodę obsługi. Jest też kilka większych, 

w tym nowa i inteligentniejsza Siri – to powinno u wielu osób zmienić podejście do 

używania iUrządzenia. Sam nie mogę doczekać się ogromnych zmian w iOS 9 dla iPa-

da Air 2 – chodzi o kwestie nowej klawiatury i sterowania kursorem. W każdym ra-

zie zapowiada się bardzo przyjemny upgrade na jesień, a wisienką na torcie będzie 

zwiększona wydajność na starszych urządzeniach.

morid1n

Nowości w OS X 10.11 El Capitan oraz iOS 9

http://www.twitter.com/morid1n


NORBERT CAŁA 

Na konferencji WWDC 2015, oprócz nowej wersji systemu iOS oraz OSX, zaprezentowano 

również nową wersję systemu dla inteligentnego zegarka, czyli watchOS. Swoją drogą, może 

pamiętacie jeszcze czasy, kiedy iOS to był iPhone OS? Jestem ciekawy, kiedy watchOS stanie 

się iOSem - choć równie dobrze to iOS może się zmienić na OS - przecież Apple ostatnio tak 

chętnie pozbywa się przedrostka „i”.
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Natywne aplikacje
Największą zmianą w systemie watchOS 2 jest niewątpliwie możliwość uruchamiania na-

tywnych aplikacji na zegarku. Aplikacje takie będą wykonywane bezpośrednio na pro-

cesorze i w pamięci zegarka. Dzięki temu nie będziemy musieli czekać kilka sekund na 

uruchomienie prostej aplikacji. Obecnie czas uruchamiania aplikacji jest na tyle długi, że ko-

rzystanie z większości z nich mija się z celem. Co z tego, że mogę Evernote uruchomić na 

zegarku i nie muszę wyjmować telefonu, skoro trwa to dłużej niż odnalezienie iPhona’a, na-

wet w torbie mojej żony. Z natywnymi aplikacjami ten pro-

blem nie będzie miał miejsca. Jak pokazują pierwsze testy 

developerów, hardware Apple Watch jest bardzo wydaj-

ny i może pozwolić na uruchomienia naprawdę złożonych 

aplikacji. Deweloperzy w ramach WatchKit dostają szeroką 

gamę interfejsów API, będą mogli wykorzystać w swoich 

aplikacjach cyfrową koronkę, Taptic Engine, akcelerometr 

oraz Force Touch, dostaną też dostęp do głośnika i mikro-

fonu zegarka. To otwiera drogę dla prawdziwie przydat-

nych aplikacji i pokazuje, że Apple WatchOS2 jest tym dla 

zegarka czym był iPhone OS 2 dla iPhone’a. Oddaje go we 

władanie developerom. Teraz w dużej mierze to oni prze-

sądzą o powodzeniu lub klapie tego produktu. 

Jestem ciekawy, kiedy 
watchOS stanie się iOSem - 
choć równie dobrze to iOS 
może się zmienić na OS 
- przecież Apple ostatnio 
tak chętnie pozbywa się 
przedrostka „i”..

watchOS 2
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Komplikacje
Natywne aplikacje to największa, ale nie jedyna zmiana w watchOS 2. Kolejną, bardzo 

ważną i przydatną, są komplikacje. Są to dodatkowe informacje, które możemy umiesz-

czać bezpośrednio na tarczy zegarka, a które mogą pokazywać informacje z innych pro-

gramów. Może być to  informacja o karcie pokładowej, aktywacji alarmu w domu, liczbie 

zaliczonych dołków w partyjce golfa lub cokolwiek innego. Zwróćcie uwagę na nazwę 

„komplikacje” - tak samo nazywa się dodatkowe funkcje, jakie oferują mechanizmy kla-

sycznych zegarków, czyli np. wskazywanie faz księżyca. 

Nowe tarcze
Z zegarkiem dostajemy nowe, tarcze przedstawiające timelapse z kilku miejsc na świe-

cie (Hong Kong, Londyn, Mack Lake, Nowy Jork, Szanghaj), a także tarczę umożliwiającą 

wyświetlanie naszych zdjęć. O ile tarcza z naszym zdjęciem jest miłym dodatkiem, o tyle 

tarcze z timlespse są bardzo efekciarskie i na dłuższą metę prawdopodobnie nikt ich nie 

będzie używał. Przydatna za to będzie tarcza, która uruchamiać się może po podłączeniu 

zegarka do ładowarki i położeniu go na boku. Pokazuje ona wtedy godzinę, datę i czas 

alarmu – tak, jak zwykły budzik, a jego koronka i boczny przycisk służą wtedy do włącze-

watchOS 2
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nia drzemki i wyłączenia alarmu. Jest to na tyle 

fajne, że może być przyczyną zmiany wyglą-

du podstawek dla Apple Watch, które to do tej 

pory wszystkie, bez wyjątku, umieszczają zega-

rek w pionie, a nie w poziomie. 

Pozostałe 
- Ciekawą nowością jest „Time Travel”. Ta funkcja 

pozwala przenosić się w czasie. Poprzez pokrę-

canie koronki możemy przewinąć czas do przo-

du lub do tyłu, a wraz z tym zmieniają się nasze 

spotkania w kalendarzu, temperatura na dworze 

i wszystko inne, co z czasem jest związane. To 

bardzo może pomóc, gdy chcemy sprawdzić co 

nas czeka po wylądowaniu w Nowym Jorku. 

- Nowe możliwości zyskało też Siri, które od tej pory 

pozwala na sterowanie większą ilością zadań. Mo-

żemy wywołać skróty „Glances”, wystartować tre-

ning, sprawdzić słownik, dokonać obliczeń. 

- Kolejna nowość to kilka ekranów szybkich kontak-

tów. W pierwszej wersji systemu może być ich tylko 

12, w watch OS 2 mamy kilka ekranów po 12, widać 

Apple przewiduje, że wielu znajomych będzie miało 

Apple Watcha. 

- Dodano również możliwość odpowiadania ma 

maile z poziomu zegarka. Wygląda to identycznie 

jak przy odpowiadaniu na wiadomości iMessage, 

czyli możemy podyktować wiadomość lub wybrać 

jeden z szablonów. 

- Tak samo jak w iOS 9 zamieniono Passbooka na 

Wallet, łącząc jednocześnie funkcje jakie spełniał 

właśnie Passbook wraz z Apple Pay. Od tej pory 

Apple Watch OS2 jest tym dla tego 
zegarka, czym był iPhone OS 2 dla 
iPhone’a. Oddaje go we władanie 
developerom, teraz w dużej mierze 
to oni przesądzą o powodzeniu lub 
klapie tego produktu.

watchOS 2



41   /   NOWOŚCI WWDC 2015   /   

wszystkie karty, zarówno te płatnicze jak i po-

kładowe oraz bilety do kina mamy w jednym 

portfelu. 

- Wreszcie w trakcie rysowanie na ekranie mo-

żemy zmieniać kolor kreski na jednym rysunku. 

Finalna wersja systemu pojawi się na jesieni 

tego roku, do tej pory pewnie wyjedzie kilka 

różnych wersji beta tego systemu i możliwe, 

że dojdą jakieś nowe funkcjonalności. Nieste-

ty! Mam też chyba złą nowinę. W watchOS 2 

przewidzianym, jak pisałem, na jesień tego 

roku, nie ma języka polskiego - to nie wróży 

dobrze jego premierze w tym roku na naszym 

pięknym kraju nad Wisłą. 

norbertcala

watchOS 2

http://www.twitter.com/norbertcala


MICHAŁ ZIELIŃSKI

Świetnie pamiętam, gdy pierwszy raz skorzystałem z serwisu do strumieniowego przesyłania 

muzyki. To był bodajże Deezer, który dopiero co wszedł wtedy na polski rynek i oferował 

naprawdę przyjemny okres próbny. Stwierdziłem „Dlaczego nie?” i odpaliłem aplikację na 

telefonie. Gdy wpisałem tytuł pierwszej piosenki i ona po chwili wybrzmiała ze słuchawek 

podłączonych do iPhone’a, oniemiałem.
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Muzyka od zawsze była ważną częścią mojego życia. Od najmłodszych lat odkrywałem nowe 

dźwięki, moim idealnym prezentem urodzinowym były od zawsze właśnie płyty. Dlatego dostęp 

do ogromnej biblioteki na żądanie był czymś więcej niż zbawienie. Coś jak Święta, wakacje, uro-

dziny i premiera nowych „Gwiezdnych wojen” jednego dnia.

Od tego dnia minęło wiele miesięcy, a dzisiaj korzystam z czterech serwisów do słuchania muzy-

ki: Spotify, iTunes Radio, SoundCloud oraz Google Play Music. Ten pierwszy do albumów, których 

nie mam. Dwa środkowe mają mi pokazywać nowe utwory, zaś w ostatnim przetrzymuję swoją 

bibliotekę. Teraz do grupy dołączy piąty gracz, Apple Music. A może zastąpi wszystkich?

W przeciwieństwie do tych usług, Apple Music połączy ze sobą różne pomysły na słuchanie mu-

zyki. Firma promuje swój nowy produkt jako miejsce dla sztuki, którą muzyka jest, gdzie owej 

sztuki będzie można doświadczać na sposób taki, jak przewidział to jej twórca. Tego nie robi nikt.

Prawdopodobnie najpopularniejszą częścią Apple Music będzie strumieniowe odtwarzanie 

utworów z iTunes Store. Zasada działania będzie podobna jak w przypadku Spotify, Deezera, 

WiMP (Tidal) czy Rdio – wyszukujemy tytuł, klikamy i po chwili rozkoszujemy się ulubioną pio-

senką. Niestety, pomimo początkowych plotek, w Music nie będzie można słuchać całej biblio-

teki ze sklepu. Przykładem artystów, których nie usłyszymy w ten sposób, jest brytyjski zespół 

The Beatles (jeśli nie kojarzycie, to zaledwie najpopularniejszy zespół na świecie). Wielka Czwór-

ka z Liverpoolu nie jest dostępna cyfrowo na żadnej platformie poza iTunes Store, więc ta decy-

zja nie do końca dziwi. Mogą pojawić się również problemy z najnowszym albumem Taylor Swift 

„1989”, a także wieloma mniejszymi artystami, ale o tym później. Na ten moment dostajemy do-

stęp do 30 milionów utworów, które można zapisać do pamięci urządzenia.

Drugą częścią Apple Music jest to, co już znamy, czyli iTunes Match oraz iTunes Radio. Pierw-

sza usługa pozwala na trzymanie swojej całej kolekcji w chmurze za opłatą 25 euro rocznie. Dru-

ga to internetowe radio, czyli tak właściwie inteligentne playlisty układane na podstawie danej 

Apple Music
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piosenki, wykonawcy czy gatunku muzycznego. Zarówno Match, jak i Radio znajdą swoje odpo-

wiedniki w Apple Music.

Mówiąc o radio – Apple przygotowało kolejną ciekawostkę. Nazywa się Beats 1 i jest to między-

narodowa stacja radiowa, która, cóż, jest… stacją radiową. Będzie prowadzona przez trójkę DJ-

-ów: Zane Lowe, Ebro Darden i Julie Adenuga, a nadawać będą oni z Nowego Jorku, Los Ange-

les oraz Londynu. Dzięki takiemu rozstrzałowi nie będzie przerw i Beats 1 będzie można słuchać 

przez 24 godziny, każdego dnia.

Trzecią częścią składową jest Connect: serwis społecznościowy, który połączy fanów z artystami. 

Muzycy będą mogli udostępniać tam zdjęcia, wideo, a także informacje o nadchodzących wyda-

rzeniach. Co ważne, artyści będą mogli dzielić się również utworami innych wykonawców. Z ko-

lei fani przejmą tutaj rolę obserwujących: to oni będą mogli lubić wybrane posty, komentować 

je, dzielić się nimi ze znajomymi. Pojawia się również szansa, że dany muzyk odpisze na komen-

tarz lub odpowie na prywatną wiadomość.

Tak wygląda Apple Music. Miesięcznie, w Polsce, przyjdzie nam zapłacić 4,99 euro za wersję dla 

jednej osoby, z kolei pakiet rodzinny (dla sześciu osób) to 7,99 euro miesięcznie. Przez pierwsze 

trzy miesiące będziemy mogli korzystać z usługi bez opłat, a jeśli nie zdecydujemy się na jej kon-

tynuowanie, nasz dostęp zostanie ograniczony do Beats 1.

Czym to się różni od tego, co mamy?
Mówi się, że Apple spóźniło się na imprezę i coś w tym jest. Wielu moich znajomych (ze mną na 

przedzie) już dawno wybrało jeden z serwisów tego typu (albo cztery, jak ja) i tam układa swoją 

nową bibliotekę. Jaki jest sens, żeby przenosić się na platformę Apple?

Apple Music
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Po pierwsze, rozszerzona funkcjonalność, o któ-

rej wspominałem powyżej. Beats 1, Connect czy 

możliwość dodawania własnej muzyki do kata-

logu to zdecydowanie argumenty, które przeko-

nują mnie do Music.

Po drugie, czynnik ludzki. Jedną z moich ulubio-

nych funkcji aplikacji Muzyka na iPhonie czy iTunes 

na Macu są playlisty Genius, które – cóż – są genial-

ne. Mimo testowania wielu serwisów nie znalazłem 

nic, co w równie udany sposób przygotowywało-

by mi playlisty. Dobrze, był jeden taki serwis, a na-

zywał się Beats Music. To właśnie na Beats Music 

bazuje Apple Music i system układania tych list zo-

stał połączony z Geniusem. Do kompletu został do-

rzucony… człowiek. Podczas prezentacji Apple Mu-

sic Jimmy Iovine zapowiedział, że gdy poprosimy 

o stworzenie nowej playlisty, nie będzie ona w peł-

ni bazowała na algorytmach. Naturalnie, skutecz-

ność tego rozwiązania sprawdzimy dopiero, gdy 

Apple Music trafi w nasze ręce.

Kolejną ważną – przynajmniej dla mnie – przewagą Apple Music nad konkurencją będzie inte-

gracja z iPhone’em. Bardzo często używam Spotlight do włączania poszczególnych piosenek i ta 

funkcja zostanie zaimplementowana w Apple Music. Usługę będzie można obsługiwać również 

przy użyciu Siri oraz Apple Watcha. Skoro już jesteśmy przy Siri, w iOS 9 stała się znacznie inteli-

gentniejsza. Mając wykupioną usługę Apple Music, będziemy mogli poprosić ją o odtworzenie 

najlepszych piosenek z 1994 roku lub najpopularniejszego kawałka z czerwca 2013.

Jest też wiele potencjalnych przewag, jak jakość muzyki czy biblioteka. Te jednak zweryfikujemy 

dopiero, gdy zaczniemy korzystać z Apple Music, do czego gorąco zachęcam, szczególnie że Ap-

ple daje nam taką możliwość za darmo przez trzy miesiące.

A co sądzą artyści?
Scena muzyczna dzisiejszego świata jest podzielona, gdy pojawia się temat serwisów pozwala-

jących na strumieniowe odtwarzanie muzyki. Odejścia ze Spotify to coraz częstszy temat wywo-

Apple Music
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ływany przez twórców, którzy nie zgadzają się na oddawanie swojej muzyki w zamian za reklamy. 

Sam dowiedziałem się, że forma, w jakiej takie serwisy serwują muzykę, również nie jest idealna. 

Piosenki często odtwarzane są w tragicznej jakości, albumy stanowiące jedną całość są przerywa-

ne reklamami. Ale największym problemem okazuje się brak miejsca na innowację – wszystko jest 

prezentowane w dokładnie taki sam sposób, przez co poniekąd znika indywidualność, a muzyka 

traktowana jest jako masowy produkt, którym nie jest.

Apple podkreśla, że Music zostało tworzone z myślą o artystach: zarówno tych znanych, jak i tych, 

którzy pracują po nocach w swoich sypialniach czy garażach. To właśnie dla nich powstał serwis 

Connect, gdzie będą mogli pokazać cały proces powstawania albumu, a także inspirować wscho-

dzące gwiazdy.

Nie zapominajmy jednak, że muzyka to również ich praca. Dla wielu z nich dochody z koncertów 

i sprzedaży płyt to jedyne źródło utrzymania. Początkowo Apple miało wypłacać około 73% przy-

chodów, czyli artyści nie zarabialiby przez pierwsze trzy miesiące okresu próbnego. Po głośnym li-

ście Taylor Swift firma się ugięła i jednak poza 73% przychodów Apple będzie wypłacać bliżej nie-

określone kwoty za okres próbny. O ile Taylor to prawdopodobnie by nie zabolało, o tyle wielu 

niezależnych i mniejszych artystów było oburzonych wcześniejszą decyzją Apple. Krążą nawet in-

formacje, jakoby firma groziła zabraniem z iTunes Store twórczości muzyków, którzy nie zgodzili 

się na warunki.

Całe szczęście sprawa została zażegnana, co – być może przez przypadek – pokazało, że Apple na-

prawdę zależy, aby artyści czuli się u nich jak u siebie. To oni w końcu dostarczają treści, których 

my chcemy słuchać, a Apple jest zaledwie pośrednikiem.

Czy pozamiata?
Zaraz po premierze Apple Music Norbert napisał, że ta usługa bez wątpliwości pozamiata na ryn-

ku. Od ogłoszenia serwisu do dzisiaj minęło trochę czasu i po głębszej analizie dochodzę do wnio-

sku, że Norbert raczej ma rację. Apple zdaje się wiedzieć, co robi, przyciągając artystów atrak-

cyjnymi warunkami oraz niespotykanym wcześniej podejściem, z kolei klienci dostaną usługę 

wbudowaną w telefony i kompatybilną ze Spotlight oraz Siri. Co ważne, Apple Music będzie do-

stępne również na platformy Windows oraz Android. Ja wiem, że wykupię abonament dla całej 

rodziny, z prostego powodu – jest najtaniej. Raz jeszcze zachęcam do skorzystania z darmowego 

trzymiesięcznego okresu próbnego. A nuż znajdziecie tam coś dla siebie.

Apple Music

mikeyziel

http://www.twitter.com/mikeyziel


WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Apple Music premierę będzie miał 30/06/2015. Nadal jednak pozostaje wiele pytań, 

a odpowiedzi na nie są bardzo bardzo ciekawe. Pojawiają się też nowe newsy na bieżąco 

– między innymi nieoficjalnie przekazuje je Eddy Cue na Twitterze.
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Ile kosztuje Apple Music?
Usługa będzie darmowa przez pierwsze trzy miesiące. Po tym czasie będzie kosztowała 

€4.99 miesięcznie (w Polsce; €9.99 w innych krajach) dla pojedynczej osoby. Będzie też plan ro-

dzinny dla osób korzystających z iCloud Family Sharing – może z niego korzystać do 6 osób za 

€7.99 miesięcznie.

Co otrzymuję w zamian za subskrypcję Apple Music, co jeśli nie przestanę płacić po okre-
sie próbnym?

W okresie próbnym przez 3 miesiące oraz po jego zakończeniu, jeśli  użytkownik opłaci sub-

skrypcję to otrzymuje wszystkie możliwości platformy:

• przeglądanie kanałów muzyków na Apple Music Connect

• obserwowanie muzyków na Connect

• słuchanie radia internetowego Beats 1

• słuchanie stacji radiowych Apple Music

• odtwarzanie i zapisywanie treści w muzyków w Connect

• możliwość polubienia treści w Connect lub utworów w radiu

• słuchanie utworów z biblioteki Apple Music bez ograniczeń

• dodawanie utworów z Apple Music do własnej biblioteki

• zapisywanie muzyki do słuchania offline

• rekomendacje ekspertów muzycznych

Wszystko o Apple Music
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Osoby, które nie zapłacą za subskrypcję będę mogły:

• słuchać muzyki w chmurze tylko przy opłaconej usłudze iTunes Match

• słuchać Beats 1

• przeglądać kanały muzyków na Connect

• obserwować muzyków na Connect

• słuchać stacji radiowych Apple Music z reklamami z ograniczoną liczbą „pominięć” 

piosenek

A co z iTunes Match?
iTunes Match jest zawarte w abonamencie Apple Music. Jeśli zapłacimy za to ostatnie to w cenie 

otrzymamy to pierwsze.

iTunes Match obecnie wspiera upload do 25 tysięcy piosenek. iOS 9 ma rozszerzyć tę liczbę do 

100 tys.

Na jakich urządzeniach można słuchać Apple Music?
Na iPhone’ach, iPadach, iPodach touch, Macach i PC-tach. Android i Apple TV dołączą 

pod koniec roku.

Jak mam zacząć korzystać z Apple Music?
Dnia 30/06/2014 zostanie wydana aktualizacja dla iOS do wersji 8.4 oraz do iTunes. To w nich bę-

dzie zawarte Apple Music.

Kiedy dokładnie pojawi się iOS 8.4 i nowy iTunes?
Plotki mówią, że 30/06/2015 o 17:00 CET będzie iOS 8.4, a Beats 1 ruszy godzinę później, 

o 18:00 CET.

A co jeśli korzystam z Beats Music?
Eddy Cue na Twitterze poinformował, że pojawi się aktualizacja do tej aplikacji, która zmigruje 

użytkowników do Apple Music, wraz z ich playlistami.

Czy będzie można tworzyć playlisty łączone z muzyki lokalnej oraz tej na Apple Music?
Tak.

Czy będzie można dzielić się playlistami ze znajomymi?
Tak – również przez social media.

morid1n
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