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NA WSTĘPIE

Coraz więcej spraw
powierzamy technologii
Zna nasze sekrety. Rozwija się i zarazem dostosowuje do naszych potrzeb.
Ta elastyczność, bogactwo możliwości i ciągłe dotykanie nowych obszarów
naszego życia czyni z niej naszego dobrego towarzysza. Wiedzą o tym doskonale
osoby z niepełnosprawnościami. Technologia daje im możliwość przełamywania
swoich ograniczeń. Komputer staje się oczami, zapewniając dostęp do informacji.
Jest doskonałym narzędziem do komunikowania się z innymi ludźmi. Ofiarowuje
nowe możliwości, dzięki którym ograniczenia, jakie niesie niepełnosprawność,
mogą się zacierać. Dziś opowiemy Wam o systemach iOS i OS X oczami osób niewidomych. Ta wyprawa nie jest mroczną przygodą, ale pokazuje jasną stronę naszego
życia w zgodzie z nowymi technologiami.

Dobrej lektury.
Przemysław Marczyński
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MIĘDZY ŚWIATŁEM A CIENIEM

PORANEK
W POZNANIU
Marcowy poranek w okolicach poznańskiego Okrąglaka. Urokliwe tramwaje turkoczą ulicą Fredry, zjeżdżając mostem Teatralnym, mijając Operę i znikając w głębi
miasta. Zdjęcie zrobione iPhone’em 5s i edytowane za pomocą VSCO Cam i SKRWT.

MICHAŁ KORALEWSKI
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INFORMACJE

Nowości sprzętowe

iPhone SE
Apple pokazało długo wyczekiwanego „małego” iPhone’a o przekątnej
ekranu 4˝. Telefon został wyposażony
w najnowsze procesory serii A9.
Także aparat fotograficzny został
przejęty z najnowszych modeli
porównaniu z dotychczas najtańszym modelem ta słuchawka jest
tańsza o 500 zł, co może być kuszącą ofertą dla nowych klientów. Cena od 2149zł.
www.apple.com

Synology
DS4126slim
Nowy serwer firmy Synology to urządzenie niewielkich rozmiarów. Dłuższa krawędź NAS-a ma mniej
niż 15 cm, a mimo to zmieści w sobie cztery dyski
2,5˝ o łącznej pojemności 8 TB. Sprzęt wyposażono w dwurdzeniowy procesor 1,0 GHz oraz
512 MB pamięci RAM. Producent wycenił produkt
na 319 euro.
www.synology.com

TP-LINK RE450
Nowe urządzenie w rodzinie TP-Link pozwala na proste
rozszerzenie sygnału sieci Wi-Fi. Wystarczy wsunąć
do gniazdka wzmacniacz sygnału i połączyć je z routerem,
aby uzyskać na nowej przestrzeni sieć Wi-Fi w technologii
802.11ac. Prędkość transferu danych, jaką możemy uzyskać,
wynosi 1,75 Gb/s. Cena okooło 295 zł.
www.tp-link.com.pl
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Przegląd aplikacji iOS

INFORMACJE

Priime
To kolejna aplikacja z popularnej serii Fotografia.
Progam automatycznie potrafi dobrać najkorzystniejszy filtr i dopasować parametry zdjęcia
dla uzyskania najlepszego efektu. Atutami Priime
są wygodny interfejs i bardzo duża ilość wbudowanych przedefiniowanych stylów stworzonych
przez różnych artystów.
CENA: bezpłatny / 9,99 €
Program w iTunes

Kids’ Jigsaw Puzzles
Polskie studio ITSS Game wydało grę dla dzieci
pozwalającą ćwiczyć motorykę i precyzję ruchów.
Puzzle skierowane są dla naszych pociech
w wieku od 3 lat. Do dyspozycji oddano 80 plansz
z kolorowymi układankami. Łamigłówki podzielono na kilka kategorii. Program dostępny jest
w polskiej wersji językowej.
CENA: bezpłatny / 0,99 €
Program w iTunes

Billy
Z jak wielu płatnych usług w internecie korzystacie? Billy pozwoli nam zapanować nad
wydatkami poprzez system przypominania
o wygasających usługach i nowych kosztach, jakie
mamy ponieść w kolejnych okresach rozliczeniowych. Pokazuje również jaki koszt wszystkich
usługi ponosimy w rozbiciu na każdy miesiąc.
CENA: bezpłatny / 0,99 €
Program w iTunes
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Przegląd aplikacji OS X

INFORMACJE

Dictionaries for OS X
Niestety, w OS X nie ma obsługi języka polskiego
w aplikacji Słownik. Możemy jednak naprawić
to niedopatrzenie poprzez Dictionaries for OS X.
Program posiada wsparcie aż 44 języków i działa
na podobnej zasadzie jak wbudowany słownik
w OS X. Uderzenie trzema palcami w gładzik
wywoła tłumaczenie słowa na język polski.
CENA: 5,99 €
Program w MAS

FotoMagico 5
Tworzenie pokazów zdjęć jeszcze
nigdy nie było tak proste i efektowne.
Gotowe szablony pozwalają błyskawicznie stworzyć zapierające dech
w piersiach prezentacje. Zmianie
uległ także interfejs. Zaoferowano
nam zupełnie nowy komfort pracy.
CENA: 242,99 zł / PRO — 484,99 zł
Program w MAS

TaskPaper 3
Czy da się połączyć edytor tekstu z menedżerem
zadań? TaskPaper jest przykładem, że to możliwe i doskonale sprawdza się w organizacji czasu.
Ta minimalistyczna aplikacja zapewni nam
przygotowanie przejrzystej listy zadań razem
z opisami wykonywanych czynności.
CENA: 30,70 €
Program w MAS
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ROZMOWA
Z TOMASZEM SEKIELSKIM
JAROMIR KOPP
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WYWIAD

Jaromir Kopp [JK]: Bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas na rozmowę. Zauważyłem,
że twittuje Pan z iPhone’a. Jak długo używa Pan smartfonów Apple? Czy jakichś
innych urządzeń Apple też Pan używa?
Tomasz Sekielski [TS]: Jeśli chodzi o smartfony, to od pierwszego razu jestem wierny
firmie Apple, choć przyznam, że nie wierzyłem początkowo w sukces smartfonów.
Gdy pojawił się pierwszy iPhone, uważałem go za wielką cegłę, dziwny telefon.
Nie sądziłem, że to jest coś, co zmieni Świat, ale szybko się zorientowałem, że Steve
Jobs nieźle to wykombinował i że naprawdę poza marką i logiem coś w tym jest.
Później musiałem „połknąć własny język” i przeprosić znajomego, którego oskarżałem, że jest pozerem, bo ma iPhone. Dzięki umowie mojej żony, na jej abonament
nabyłem swojego pierwszego iPhone’a i od tamtej pory jestem absolutnie wierny smartfonom Apple. Ogólnie we wszystkim jestem wierny Apple’owi, ponieważ
uważam, że mimo wysokich cen tego sprzętu dostarcza on jakości i niezawodności, jaka jest mi potrzebna w pracy. Tak, w telewizji montaż odbywa się na Makach.
Również na sprzęcie Apple pisze się i redaguje teksty. Za waszym pośrednictwem
chcę przeprosić wszystkich applowców, że był okres w moim życiu, kiedy nie doceniałem tej firmy.
JK: A mniej więcej kiedy Pana podejście się zmieniło, zwłaszcza jeżeli chodzi
o komputery?
TS: Jeśli chodzi o komputery, to siłą rzeczy zmiana nastąpiła, gdy zmieniły się metody
montażu telewizyjnego. Kiedyś montowało się na taśmach, były to zestawy liniowe, doklejało się jakby kolejne klocki, przegrywając z taśmy na taśmę, i nie można
sobie było dowolnie rozsuwać i przestawiać scen jak teraz w programach do montażu wideo. Kiedy TVN się dynamicznie rozwijał, gdy powstał kanał TVN24, podjęto
słuszną decyzję, aby zamienić system montażu liniowego na FinalCut i wtedy dotarła
do mnie z olbrzymią siłą moc oprogramowania i sprzętu Apple. Od tamtej chwili staram się mieć wszystko „applowskie”, ponieważ jest to kompatybilne, działa
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i nie muszę tego rozgryzać, stawać się specjalistą informatykiem, nie muszę grzebać głęboko w menu. Po prostu mam to, czego potrzebuję, coś, co się uaktualnia
samo, kiedy trzeba, i jest funkcjonalne.
JK: Nawet Pan nie wie, jak się ucieszyłem, bo mam podobne wrażenia. Teraz pytanie z trochę innej beczki. Jest Pan autorem serii książek „Sejf” i słyszałem, że nie
będzie kontynuacji. Czy ma pan jakieś inne plany pisarskie?
TS: Postanowiłem skończyć na tych trzech częściach, głównie ze względu na to, że tak
zagmatwałem, zakręciłem tą historią i stała się ona tak wielowątkowa — a stawiam
sobie cel, aby czytelnik miał poczucie, że te moje historie są budowane dokładnie,

że są logiczne, bez sprzeczności w fabule i prawdopodobne — że nie dam rady
ciągnąć tego w kolejnej książce, aby trzymać wszystkie nici historii i być pewnym,
że czegoś gdzieś nie pomylę. Uznałem, że jest to zamknięta całość i lepiej, aby był
niedosyt niż przesyt. Chcę natomiast wydać kolejną serię beletrystyczną, mroczny
thriller polityczny: zabójstwa i spiski. Niestety, mam jeszcze niezakończoną książkę,
wywiad rzekę z Grzegorzem Żemkiem, głównym bohaterem afery FOZZ, której nie
mogę dokończyć redakcyjnie z powody braku czasu. Już jestem po pierwszej redakcji, jeszcze trochę poprawek autorskich i mam nadzieję, że wiosną uda się ją wydać.
Chciałbym, aby moja autorska książka z nowej serii ukazała się na koniec roku,
ale to wszystko zależy od wielu okoliczności i od wolnego czasu.
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JK: Zatem nie pozostaje mi nic innego jak trzymać kciuki, aby się udało. Jeszcze
jedno małe pytanie, o wydawnictwo. Słyszałem, że wprowadza Pan do swojej
oficyny innych autorów.
TS: Tak, to prawda, dla ścisłości, wydawnictwem „Od Deski do Deski” kieruje teraz
moja żona. W tym roku wydaliśmy Huberta Klimko—Dobrzanieckiego, Łukasza
Orbitowskiego, Janusz Leona Wiśniewskiego. Trzy książki z cyklu „Na F/Aktach”.
Są to historie głośnych zbrodni i przestępstw, zbeletryzowane i zinterpretowane
przez tych autorów, według ich artystycznej wizji. Te trzy książki już się ukazały.

Mają być kolejne. W tym roku ma zostać wydana powieść Sylwii Chutnik, będą też
dwie inne bardzo ciekawe historie z serii „Na F/Aktach”. Powinien być też wydany mój „Grzegorz Żemek” i trwają rozmowy z kolejnymi autorami. Wydawnictwo
wciąż jest na początku drogi, ale idziemy naprzód. Rynek wydawniczy w Polsce jest
niełatwy. Prowadzenie wydawnictwa wydawało mi się o wiele prostsze, gdy patrzyłem na to z boku, wyłącznie jako autor, a jeszcze łatwiejsze wydawało się z punktu
widzenia czytelnika, ale choć wydawnictwo przeszło kilka perturbacji, rozwija się
i będziemy działać nadal.
JK: To nie pozostaje mi nic innego, jak zacisnąć kciuk w drugiej dłoni za pomyślność realizacji planów wydawniczych.
Przygotowanie każdego z programów „Po prostu” wydaje się przedsięwzięciem
ogromnie złożonym i wymaga zgrania wielkiej ilości terminów. Jak Pan sobie z tym
radzi? Czy prowadzeniem terminarza zajmuje się Pan samodzielnie? Technologia
jest Panu w tym pomocna?
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TS: To w zasadzie jest temat na osobną rozmowę, dlatego zacznę od tyłu, od technologii. Dziennikarstwo przez te lata, a w moim przypadku to jest już 21 lat, zmieniło
się ogromnie właśnie z powodu technologii. Jest to temat na wielki wykład, rozprawę naukową, jaki wpływ na pracę dziennikarza ma dostęp do internetu, smartfony,
komputery. Dzisiaj wykorzystuje się wszystkie te dobrodziejstwa w dziennikarstwie,
począwszy od aplikacji z mapami, przez programy „newsowe” po społecznościowe. Zmieniło się prawie wszystko, myślenie o dziennikarstwie też się zmienia.
Mam poczucie, że dziennikarstwo stało się jeszcze bardziej pracą 24 godziny
na dobę, w zasadzie zawsze tak było, ale teraz mamy większą potrzebę otrzymywania
informacji niemal w czasie rzeczywistym. Filozofia tworzenia „newsów”, budowania historii jest całkiem inna niż 20 lat temu, kiedy zaczynałem być dziennikarzem.
Ale nie narzekam, uważam, że jest to wspaniale doświadczenie i mam nadzieję,
że jeszcze przede mną wiele lat. Dopiero gdy w odległej przyszłości stwierdzę,
że nie nadążam i nie wiem już, który guzik wcisnąć, wtedy się poddam, ale na razie
nie jest źle. Technologia bardzo przyśpiesza przekazywanie informacji, przesyłanie materiałów, zdjęć, filmów. Już nie trzeba mozolnie zgrywać tego z taśmy.
To są ogromne oszczędności czasu.
Co do ludzi z którymi współpracuję, oczywiście to jest jasne, że w każdej redakcji,
a w szczególności telewizyjnej, jeden reporter, dziennikarz nie jest w stanie sam
nic zrobić. Pomaga ekipa: producenci, montażyści, kamerzyści. Mam to szczęście,
że pracuję z zespołem osób, które znają się już dosyć długo i dla których to też
jest pasja, więc jak trzeba, zostają dłużej i pomagają w przygotowaniu programów
TV. Sam bym sobie nie dał rady. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że mamy
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tydzień zdjęciowy i tydzień na zmontowanie programu, który ma około 40 minut.
Jak się odejmie czas na dojazdy i lektora, to się okaże, że z dwóch tygodni zostaje
jeszcze mniej czasu. Niektórzy mówią, że mam fajną robotę, bo tylko raz na dwa
tygodnie zrobię jakiś film. Polecam każdemu, aby spróbował zmontować 40 minut
reportażu, to się przekona, ile to jest pracy. Niby jest to program raz na dwa tygodnie, ale mam wrażenie, jakbym nie wychodził z pracy. Aby nie było wątpliwości,
nie żalę się tutaj, widziałem, czym jest zawód dziennikarza. Moja żona jest wyrozumiała i toleruje to, że nie ma mnie prawie w domu, więc wszystko mi się dobrze
ułożyło pod tym względem. Niestety, czas mi się bardzo skurczył przez realizację
reportaży i filmów z zagranicy i właśnie choćby wciąż nie mogę się zabrać do napisania książki. Często brakuje czasu na prywatne zajęcia, ale jeszcze raz potworzę:
nie narzekam.
JK: Teraz trochę wścibsko zapytam, czy ma Pan jakieś swoje ulubione aplikacje?
TS: Jeżeli chodzi o komputer, to oczywiście Final Cut, choć uważam, że Apple zrobił
karygodną rzecz, wypuszczając na rynek wersję Final Cut X zupełnie nieprzygotowaną i tak całkiem inną.
JK: A czy teraz Pana opinia o Final Cut X się zmieniła?
TS: Wciąż pracujemy na 7, chociaż wersja X po wszystkich aktualizacjach w ciągu
paru lat zaczyna działać coraz lepiej. Tak się złożyło, że zmienialiśmy komputery
w czasie premiery FinalCut „Dziesięć” i takie wersje programu chciano nam dodać.
Na szczęście mogliśmy je wcześniej przetestować i zdecydowaliśmy się, że jednak
pozostaniemy przy „siódemce”. Pamiętam, że była wówczas wielka afera, bo Apple,
wprowadzając „dziesiątkę”, wycofał ze sklepów wszystkie wcześniejsze wersje.
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JK: A potem musiał się raczkiem z tego wycofać.
TS: Właśnie, na szczęście po znajomości, z jakiegoś magazynu dostaliśmy dwie
„nowiutkie” wersje starego Final Cuta. Takiego działania firmy nie rozumiem. Myślę,
że wprowadzenie Final Cut X to jedna z większych wpadek firmy, kiedy się wydawało, że Apple przejmie rynek montażu telewizyjnego, fotograficznego itd. A teraz
niestety (dla Apple) Adobe wyszedł ze swoim systemem montażu wideo i telewizyjnego, o którym słyszałem, że jest bardzo dobry, choć sam go nie używam.
JK: A inne programy?
TS: Już patrzę… na iOS to Twitter, ten oryginalny. Mam zainstalowany Tweetbot,
ale nie rozumiem zachwytów nad tym programem, nie potrafię się na niego przesiąść

i wolę używać firmowego. Ze społecznościowych jeszcze Instagram. Mam trochę
aplikacji do fotografowania: Pro Camera, Multi Cam, Super 8. Korzystam z aplikacji
Zdrowie, którą uważam za bardzo fajnie rozbudowaną i sprawnie działającą.
W komputerze niemontażowym to najczęściej korzystam z Pages, ponieważ mi
pasuje. Jakoś dziwnie mi się pracowało na wersji Worda na Maca, niby chodzi,
ale jednak Pages jest dla mnie wygodniejszy i wystarczający. Używam też
innych aplikacji z applowskiego „Office”, czyli Numbers i Keynote. Poustawiałem
w Pages preferencje pod swoje potrzeby i jestem bardzo zadowolony, a opcje
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eksportu i importu plików są dla mnie całkowicie wystarczające. Jeśli chodzi o pocztę,
to używam normalnego Apple Mail — lekki, prosty i bez udziwniania. Safari, choć
zdania są podzielone i czasem sprawia problemy, to nie narzekam i używam jako
głównej przeglądarki. Podoba mi się nowe iMovie (z takich zabawek). Mam wrażenie, że Apple chciało z nowym Final Cut pójść w stronę (tu nie chcę nikogo obrazić)
takich niedzielnych filmowców, którzy od czasu do czasu coś sfilmują, a później
będą chcieli zmontować profesjonalnie. Moim zdaniem takim filmowcom w zupełności wystarczy iMovie, którego sam używam do montowania prywatnych filmów.

Często korzystam z programu do grafiki ArtBoard. Trzeba się w niego wgryźć,
ale mam wrażenie, że jeżeli chce się zrobić coś kreatywnego, to jest on bardzo fajny.
Kolejny często używany program to Mind View, czyli aplikacja do tworzenia map
myśli, problemów, planów, wykresów. Można tworzyć timeline, przy dokumentacji to się bardzo dobrze sprawdza. Gdy planuję reportaże czy filmy, staram się
sobie je najpierw dobrze rozrysować. Mind View się bardzo dobrze to tego nadaje
i ma dodatkową możliwość umieszczania w projekcie multimediów. Przy dużych
projektach to jest fajne, bo podążając za timeline’em, można sobie odtwarzać rożne
materiały. Bardzo przydaje mi się to w pracy.
JK: Domyślam się, że jest Pan obecny podczas montażu swoich programów.
Sam się Pan w montaż angażuje czy „patrzy przez ramię”?
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TS: Potrafię montować, ale mam znakomitego montażystę Dariusza Mandesa, więc
jest tak, że nie muszę siedzieć i trzymać go za rękę. Rozumiemy się i to bardzo
pomaga przy współpracy, kiedy można zostawić znaczną część pracy i być spokojnym o to, że zostanie ona zrobiona tak, jak ją sobie wyobraziłem.
JK: Na koniec sprawy bezpieczeństwa. Często zajmuje się pan trudnymi tematami i jeździ w nie całkiem bezpieczne miejsca. Czy podejmuje pan jakieś specjalne
działania?

ZDJĘCIA:
Ewa Galica

TS: Trzeba zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli jedziemy w rejon konfliktu lub będziemy robić materiał o kartelach narkotykowych w Meksyku, to wiadomo, że robi
się pogłębiony research dotyczący bezpieczeństwa pracy dziennikarza w rejonie,
aby wiedzieć, na co się przygotować. Nawet nie chodzi o zagrożenie bezpieczeństwa,
ale o przepustki, pozwolenia czy kwity potwierdzające władzom, że jesteśmy dziennikarzami. To wszystko jest na etapie przygotowywania wyjazdu. Jeżeli na coś
trzeba zwrócić szczególną uwagę, to musimy o tym wiedzieć przed wyjazdem.
JK: Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Powiem uczciwie: nie spodziewałem się,
że trafię na takiego zaprzysięgłego „applowca”. Jeszcze raz dziękuję!
TS: Dziękuję i pozdrawiam!

22

RECENZJE | iOS

TELEWIZOR…
RZECZ O IPADZIE PRO
KRZYSZTOF RADZIKOWSKI
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Dużo było mowy o tym, że wkrótce pojawi się odbiornik telewizyjny Apple. I tak się
stało, tylko że w formie mobilnej, lekkiej i trochę mniejszej. Mniej więcej tak można
określić iPad Pro. I między innymi dlatego stałem się jego posiadaczem.
Od początku nie byłem zwolennikiem tak dużego formatu dla urządzenia z założenia
mobilnego. Jednak gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy w sklepie resellera Apple
urzekł mnie on swoją lekkością przy tak znacznym rozmiarze ekranu. Niniejszy
tekst nie będzie testem urządzenia, gdyż uważam, że nie ma to najmniejszego
sensu. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętów firmy Apple, więc wie, czego może
się spodziewać po jej produktach. Postaram się za to przekazać moje wrażenia
— do czego można wykorzystać wersję Pro. Oczywiście poza oglądaniem filmów.

Zgodnie ze swoim zwyczajem
nabyłem iPad Pro
w wersji podstawowej, czyli o pojemności 32 GB, bez modułu GSM. Postanowiłem
również, że nie będę zaopatrywać się w zbędne dodatki. Nie rysuję i raczej wychodzi
to wszystkim na dobre, a więc Apple Pencil jest mi niepotrzebny. Nad klawiaturą,
nie powiem, w pierwszej chwili się zastanawiałem. Jednak dla mnie kupno tabletu
i do tego dodatkowej klawiatury jest rozwiązaniem może nie tyle bezsensownym,
ile dyskusyjnym. Jak się okazuje, wielkość ekranu spokojnie umożliwia swobodne
pisane tekstów. Aby stało się to bardziej komfortowe, polecam Smart Cover lub tym
podobne rozwiązania. Radosnej twórczości może towarzyszyć muzyka płynąca
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z aż czterech głośników. Nie jest to może rozwiązanie na miarę dobrych zewnętrznych rozwiązań Bluetooth. Jednak jest na tyle dobre, że swobodnie można z niego
korzystać. Tym bardziej że w tym momencie wszystko jest zamknięte w obrębie
jednego urządzenia, ot tak bierzemy iPad do ręki, uruchamiamy potrzebne oprogramowanie i cieszymy się z jego użytkowania.

Powyższe zalety są istotne,
bo podczas zasłużonego wieczornego wypoczynku na kanapie lub już leżąc już
w łóżku bardzo przyjemnie ogląda się ulubiony serial. Jestem subskrybentem usługi
Amazon Prime, czyli Netflix w wydaniu potentata w zakresie zakupów internetowych. iPad Pro świetnie sprawdza się jako odbiornik tego typu treści, jest na tyle
duży i na tyle lekki, że można komfortowo obejrzeć film wraz z napisami. Był to
mój główny argument za zakupem, poza tym, że jeszcze w sklepie iPad Pro mnie
oczarował, gdy tylko zacząłem się nim bawić. mnie, nie wiem czemu, ale zostałem
całkowicie nim oczarowany. Jak Apple to robi, trudno powiedzieć... Ale efekt jest taki,
że dość ciężko było oprzeć się chęci zakupu. W sumie wytrzymałem aż tydzień...
Wracając do konsumpcji treści — w przypadku, treści, powiedzmy, pisanych, prasy
lub książek, Pro raczej wydaje się mało poręcznym rozwiązaniem. Wszystko wygląda
świetnie, ale jednak nie jest tym, co by mnie przekonało do kupna. Zresztą, ciągnąc
temat, jeśli ktoś chce być mobilny, raczej nie powinien decydować się na tę wersję
produktu Apple. W biegu czy w podróży jest on zbyt duży i mimo że nie jest gruby,
jednak jest za ciężki. Swego czasu sam przesiadłem się z dziesięciocalowego iPada
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na wersję mini, gdyż według mnie jest to idealny wybór, gdy człowiek potrzebuje
przenośnego rozwiązania. Czy jest to pociąg czy samolot, rozmiar ośmiocalowy jest
wręcz idealny do czytania, oglądania filmów czy grania. Oczywiście w takim przypadku koniecznym dodatkiem jest slot na kartę SIM. Natomiast wersja Pro może
obejść się bez tego dodatkowego wyposażenia. Tak duży tablet można zdefiniować
jako typowego domownika. Świetnie odnajduje się w tym środowisku, oferując wiele,
a jednocześnie będąc poręczniejszym (nie we wszystkim) urządzeniem od laptopa.

Wróćmy do tematu
wykorzystania trzynastocalowca
Poza wspomnianym oglądaniem treści w internecie czy streamingu z platform
abonenckich naprawdę świetnie spisuje się przy tworzeniu tekstów. Może pisanie
na nim nie jest aż tak szybkie jak na klasycznej klawiaturze, ale rozmiar ma znaczenie. Można spokojnie usiąść na kanapie i wykorzystując tandem iPad Pro i Byword
tworzyć treści. Klawiatura ze zintegrowanym „gładzikiem” zdecydowanie ułatwia
poruszanie się po tekście. Oczywiście korektę ortograficzną warto przeprowadzić
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na komputerze lub ewentualnie wykorzystując dostępne strony internetowe.
Tak czy siak, pisze się na nim świetnie. Tak samo jest to całkiem niezłe narzędzie
do blogowania. Tym bardziej że zdjęcia lub grafikę można stworzyć lub obrobić,
wykorzystując już znane narzędzia. Duży ekran ma tu swoją zaletę, choć nie spodziewajmy się takiego komfortu pracy, jaką daje komputer i myszka. Bez wątpienia
dobry, duży ekran jest przydatny w pracy typowo biurowej, czyli z narzędziami typu MS Word czy Pages. Niezaprzeczalną zaletą jest Split View i tryb Picture
in Picture (PiP). Przy odpowiedniej konfiguracji i oprogramowaniu (np. do trybu PiP
polecam YouPlayer) można uzyskać tak jakby trzy uruchomione aplikacje naraz.
Przykładowo: tworząc tekst w Byword, obok możemy mieć Safari czy Evernote,
a w którymś z rogów ekranu film z YouTube w trybie PiP. Działa to świetnie,
co zapewnione jest przez bardzo mocny procesor oraz ilość pamięci operacyjnej.

Co więcej, pokusiłem się nawet
na skład i przygotowanie na iPadzie Pro odcinka mojego podcastu. Wykorzystałem
aplikację BeatMaker 2 i naprawdę trzeba stwierdzić, że praca z edycją ścieżek audio
jest sprawna oraz przyjemna. Tak samo obsługa efektów w czasie rzeczywistym
jest bezproblemowa; czuć moc urządzenia. Tak więc spokojnie dałoby się wykorzystać tablet do składu podcastu, gdyby aplikacja Beat Maker 2 potrafiła poprawnie
wyeksportować godzinne nagranie... Szkoda, gdyż byłem pełny nadziei, że będę
mógł wykorzystać Pro do tego typu zadań.
Na pocieszenie dodam, że moc, jaką udostępnia urządzenie, można wykorzystać
w bardziej rozrywkowy sposób. Tak duży ekran może być nie zawsze aż tak wygodny do grana w pewne gry. Mniejsze modele urządzeń Apple mogą być wygodniejsze.
Zawsze jednak można wykorzystać dodatkowe kontrolery, a gry takie jak strategie
(np. znakomite turowe X—COM) czy przygodówki świetnie będą odnajdywać się
na tak „ogromnym” ekranie. Połączenie świetnego displaya i mocnych podzespołów może być niezłą alternatywą dla konsol. Oczywiście musimy liczyć się z tym,
że nie zagramy w typowe gry AAA. Mimo to iPad Pro może nam zapewnić całkiem
niezłą rozrywkę.
ZDJĘCIA:
apple.com

Nazwa iPad Pro sugeruje,
że może zastąpić laptopa, niestety tak nie jest. Jest to tylko bardzo duży iPad.
Czy warto wydać niemałą kwotę na jego zakup? Wszystko zależy od tego, czego oczekujemy od takiego urządzenia. Moim zdaniem do wszelakiego typu podróży lepiej
wybrać mniejsze wersje produktu Apple. Jednak gdy przewidujemy użycie Pro
w domu lub biurze, czyli bardziej stacjonarnie, zapewni on nam wiele satysfakcji.
Świetny ekran, niezłe głośniki, spora moc, a także zwiększona do 32 GB pojemność
wersji podstawowej wydaje się więcej niż przekonująca. Szczególnie gdy jeszcze
nie mamy takiego urządzenia lub zastanawiamy się nad zmianą na nowszy model
— iPad Pro jest niezłym wyborem.
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HEOS
— ATAK DENONA NA MULTIROOM
KUBA BARAN

OPINIE

Rosnąca popularność usług streamingowych powoduje, że ulubiona muzyka towarzyszy nam praktycznie w każdym momencie życia i nieprzebrane ilości albumów
są na wyciągnięcie ręki niezależnie od miejsca czy sytuacji, w której się znajdujemy. Powoduje to, że gdy przebywamy w naszych domach, również zależy nam na
elastyczności rozwiązań, które pozwolą nam ją odtwarzać, zwłaszcza bez użycia
słuchawek. Z tego względu coraz większą popularnością zaczynają się cieszyć systemy multiroom. Dowolność rozmieszczenia głośników, które zawierają w sobie całą
elektronikę niezbędną do odtwarzania muzyki, jest co najmniej kusząca i jak widać
zapotrzebowanie na tego typu produkty wciąż rośnie.
Ostatnio do grupy producentów oferujących rozwiązania multiroom dołączyła firma
Denon ze swoim systemem, który nosi nazwę HEOS. Muszę przyznać, że różnorodność produktów zaprezentowanych przez tego uznanego producenta robi wrażenie
i pozwala na pełną dowolność w kwestii budowania systemu odpowiadającego
potrzebom użytkownika. Linia produktowa składa się z czterech modeli głośników
o numeracji 1, 3, 5 i 7, zintegrowanego soundbara HEOS Home Cinema oraz wzmacniaczy, które mogą dodatkowo napędzać cały system.
Produkty sygnowane logiem HEOS charakteryzuje spójny i atrakcyjny wizualnie
design. Co prawda paleta kolorystyczna ogranicza się jedynie do czerni i bieli, myślę
jednak, że dla większości użytkowników będzie to wystarczający wybór. W pierwszym
kontakcie nie można nic tym urządzeniom zarzucić. Jakość wykonania i solidność
nie podlega tutaj dyskusji. Już najmniejszy model zaskakuje swoją wagą, którą często
traktuje się jako pierwszy wskaźnik solidności wykonania.
Ewentualne wątpliwości rozwiewa również nagroda EISA 2015—2016, którą Denon
otrzymał za serię HEOS w kategorii Multiroom System. Wspomniana elastyczność
i szeroka gama produktów odpowiadająca aktualnym potrzebom konsumenckim
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przechyliła szalę zwycięstwa. Absolutnie nie bez znaczenia były zapewne walory
brzmieniowe całego rozwiązania, których atrakcyjność musiała zwrócić uwagę osób
odpowiadających za przyznanie wyróżnienia.
Warto wspomnieć również o sposobie komunikacji pomiędzy poszczególnymi
elementami systemu. Wszystko odbywa się przy użyciu domowej sieci bezprzewodowej, nie wymaga więc dodatkowych rozwiązań lub konfiguracji. Po procesie
inicjalizacji, która przebiega z wykorzystaniem smartfona, urządzenie każdorazowo
automatycznie łączy się z WiFi i jest gotowe do pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy
chcemy skorzystać z głośnika poza domem, bo wtedy do wysyłania dźwięku służy
adapter Bluetooth.

Zarządzanie systemem odbywa się z poziomu przeznaczonej do tego aplikacji, która
jest oferowana zarówno na system iOS, jak i Android. Jej możliwości to nie tylko streaming muzyki z obsługiwanych serwisów, ale również aktualizacja oprogramowania
zakupionych urządzeń, ustawianie korekcji dźwięku czy też łączenie głośników
w odpowiednie grupy, które mają odtwarzać jednocześnie te same utwory.
Mnogość źródeł dźwięku stanowi niewątpliwy plus tego systemu, ale jednocześnie
pojawia się tutaj pewien dość istotny brak. W tej chwili Denon nie posiada wsparcia dla Apple Music, co może stanowić pewną blokadę dla użytkowników sprzętu
z logo nadgryzionego jabłka. Myślę jednak, że nieustanny wzrost popularności usługi
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z Cupertino będzie wzmagał jej nieuniknioną ekspansję na systemy takie jak ten
prezentowany tutaj. W tej chwili Heos wspiera następujące usługi:
>> Spotify
>> Tunein
>> Deezer
>> Soundcloud
>> Tidal
Poza korzystaniem z usług streamingowych istnieje również możliwość odtwarzania
plików z serwerów sieciowych oraz podłączanych do złącza USB, które jest wbudowane w głośnik, pamięci masowych. W gruncie rzeczy mamy tu pełną dowolność.
System HEOS wzbudził moją ciekawość na tyle, że postanowiłem przez najbliższy
czas testować część z oferowanych modeli w różnych scenariuszach. Oczywiście
najważniejsza z mojej perspektywy będzie jakość oferowanego dźwięku, która dla
mnie zawsze stanowi krytyczną wartość w ocenie sprzętu audio. Zapraszam więc
do kolejnych numerów, gdzie od podstaw zweryfikuję możliwości systemu multiroom, który oferuje Denon.
Witryna systemy HEOS od Denon
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SŁOWNIKOWA
NOWA MOWA
ARTUR CZESAK
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Tak sobie rymuję w tytule, czego studentom bym zabraniał, ale tu jest to świadomy autorski zabieg i wszyscy muszą to znieść. Zainspirował mnie, czyli natchnął
do napisania właśnie tego tekstu nasz Redaktor, który też usłyszał, że ukazało się
nowe wydanie Wielkiego słownika ortograficznego PWN. Sam bym się trochę ociągał i bał, ale skoro zachęcają, to naprzód.

W nowym wydaniu słownika
można się spodziewać nowych słów. I tu musi być dygresja, że nasza przeciętna refleksja o nowych „jednostkach leksykalnych”, jak lubimy mówić my,
leksykografowie, gładząc się po brodach realnych lub wirtualnych, jest wybiórcza. Panuje
na przykład quasi—przesąd, że jeśli jakiegoś słowa nie ma w dużym słowniku ortograficznym (Wasze Mamy znają nazwiska profesorów Jodłowskiego i Taszyckiego,
którzy od przed wojny wydawali słowniczki szkolne), to słowo to jest jakieś podejrzane i nielegalne. W dziedzinie komputerów wszystko zaś zaczyna się od piwnic,
garaży, hakowania (hackowania) itp. działalności, toteż słownictwo musi się z definicji
wydawać jakieś półlegalne, o ile nie jest wysoce techniczne. O pierwszeństwo walczą
anglicyzmy ze staropolskimi technicyzmami typu rdzeń i trzpień (znowu rymuję).
Słowniki drukowane mają długi cykl koncepcyjno—produkcyjny. Trwa on kilka,
a może i kilkanaście lat. Słowo musi się pojawić i przyjąć. Bywa tak, że przyjmie
się tak bardzo, że nikt nie postrzega go jako nowości albo jego pisownia nie sprawia żadnych kłopotów, więc sobie spokojnie żyje, a do słowników jakoś nie trafia.
Tak było z glonojadem, którego wszyscy widzieli w akwariach, a skrabliści zauważyli, że nie ma go w żadnym słowniku. Inne nowości wchodzą tak gwałtownie
do życia i języka, że łamiemy sobie głowę, czy można już pisać tak, jak mówimy,
czyli np. smartfon, czy powinniśmy zachowywać oryginalną pisownię smartphone.
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Wtedy jednak pozostaje pytanie, czy wraz z angielskim zapisem ma pozostać wymowa przez [—foun]. Na pewno znacie kogoś, kto od lat 70. ubiegłego wieku upiera
się, żeby mówić [kompjuter]. To tylko sama pisownia, a potem dochodzi odmiana
— korzystał ze smartfona czy smartfonu? Edytor tekstu na W firmy na M podkreśla
pierwszą formę, a to właśnie ona jest poprawna!

Załączam garść
technoortograficznych ciekawostek,
które Was ucieszą lub rozbawią. Zacna redakcja słownika uwzględniła istnienie
takich oto nowinek (słownikowych, nie technologicznych): cyberprzemoc, dBASE,

dron, empeczwórka, encja, eurozłącze, fejk, Fejs, helpdesk, lajk, phishing, post, real,
renderować, start—up, sweet focia, terabajt, touchpad, tweet, vlog, Wi—Fi, wiral...
Nie będę przedstawiał szczegółowych pochwał i zastrzeżeń, bo miejscem na nie
byłby branżowy magazyn betatesterów słowników, gdzie by mi ktoś wytłumaczył
różnicę między freakiem a geekiem (są w słowniku PWN!), ale muszę zwrócić uwagę
na konwencjonalność tego dzieła. Słownik jest konwencjonalny, bo papierowy.
Ponadto ustanawia lub ogłasza jakieś konwencje. Na przykład pociąg pendolino.
Jechaliście już pendolinem? Mile się siedziało w pendolinie? Ile pendolin minęło
Was po drodze? Tak, tak — ktoś uznał, że pendolino (przez małe p, bo to pociąg marki
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i firmy Pendolino przez P) należy odmieniać. Mnie to dziwi, bo ja nie odmieniam
i w tekstach nie znajduję zbyt wielu potwierdzeń, w przeciwieństwie do użyć bez
odmiany. Technika i humanistyka różnią się. W prawidłowym układzie elektrycznym jakaś dioda się zapala wtedy i tylko wtedy, gdy ma się zapalać, a w słowniku
występują elementy wyglądające na dowolne, uznaniowe. Czy słownik teraz oddziała na język i wszyscy będą śmigać w pendolinach? Nawet jeśli kilka tysięcy osób
napisze, że tego wyrazu nie odmienia, to słowo wydrukowane pozostanie na wieki.
Jakim świadectwem epoki będzie?
Na pewno odnotowuje się nasze otwarcie na kuchnie świata. Będziemy już wiedzieli, jak pisać i (nie) odmieniać: bolognese, brownie, bulgur, carpaccio, chaczapuri,
chapati/czapati, ciabatka, ciabatta, gnocchi, guacamole, muffinek albo muffinka
(jak je rozróżnić?), penne, pesto, prosciutto, wasabi, wrap... A kto nie wie, co to, może
być zhejtowany. To nie ściema.
Trzeba by teraz wyciągnąć listę nowości od Wydawnictwa, zaimplementować
do spell—checkerów i przeprowadzać ewaluację UX. Elastyczność polszczyzny
zachwyca, a nowe wydanie słownika znów skłania mnie do marzeń o zrobieniu
jakiegoś wielkiego samouzupełniającego się komputerowego słownika polszczyzny
wszech czasów. A żebyśmy nie myśleli, że nowe słowa to tylko zapożyczenia, cieszmy się polską świeżynką.
Konkurs: kto i kiedy po polsku użył jako pierwszy słowa apka? Odpowiedzi z dowodami proszę słać do Redakcji. Zwycięzca bądź zwyciężczyni otrzyma ode mnie
w nagrodę jakąś oldskulową publikację językoznawczą.
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ROZMOWA
Z GRZEGORZEM KOZŁOWSKIM
JAROMIR KOPP

WYWIAD
Jaromir Kopp [JK]: Bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas na rozmowę o problemach
ludzi z niepełnosprawnościami (w tym swoich) i technologii, czyli głównym temacie kwietniowego wydania Mój Mac Magazynu. Jest Pan bardzo zapracowanym
człowiekiem. Żartują, że „nie widzi Pan przeszkód” i to zapewnia powodzenie
projektów, jakie Pan prowadzi. Czym się Pan zajmuje?
Grzegorz Kozłowski [GK]: Z tym niewidzeniem przeszkód to w praktyce bywa różnie,
nie zawsze jest to dla mnie dobre. Ot choćby 2 czy 3 tygodnie temu doświadczyłem
tego dosłownie na własnej skórze, a dokładniej — klatce piersiowej. Idąc szybko
ulicą (a zawsze chodzę szybko z białą laską) potrąciłem niewidoczny słup (bo był
w kolorze takim jak chodnik). Od tego typu przeszkód/pułapek dla nas, osób z niepełnosprawnościami aż roi się w przestrzeni miejskiej.
Jestem przewodniczącym Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym — organizacji działającej na rzecz ludzi z jednoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku (sam
jestem taką osobą) oraz prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących
(będąc głuchoniewidomym jednocześnie jestem mocno słabosłyszący).
Bardzo interesują mnie kwestie szeroko pojętego włączenia społecznego osób
z niepełnosprawnościami sensorycznymi — czyli wzroku i słuchu. W związku
z tym staram się czynnie uczestniczyć we wszelkiego typu działaniach, które temu
służą — tak więc przykładowo w obie organizacje należą do Forum Dostępnej
Cyberprzestrzeni oraz innych formalnych i nieformalnych zrzeszeń, forów, grup.
Włączam się w działania rzecznicze, lobbingowe w zakresie prawa dotyczącego
osób z niepełnosprawnościami — za bardzo ważne uważam rzeczywiste wdrażanie w Polsce zapisów zawartych w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych
— a kwestia dostępności jest tu jedną z kluczowych. No i w tych działaniach, jakich
się podejmuję — też nie widzę przeszkód, a przynajmniej staram się ich nie widzieć.
To znaczy oczywiście te przeszkody są, i jest ich wiele, ale po prostu uważam,
że trudności, przeszkody, utrudnienia są po to, aby je pokonywać, nie po to, aby się
na nich zatrzymywać czy robić „w tył zwrot” i się wycofywać.
JK: Z wykształcenia jest Pan informatykiem. Czy ta wiedza przydaje się Panu obecnie?
GK: Tak, bardzo. Przez 10 lat pracowałem w dużej warszawskiej firmie elektronicznej jako programista — w ośrodku obliczeniowym tworzyłem oprogramowanie.
Wiedza wyniesiona na studiach informatycznych na Uniwersytecie Warszawskim
i 10 lat praktyki programistycznej wykształciło i utrwaliło „myślenie projektowe”
— czyli umiejętność „ogarniania” różnych procesów jako swojego rodzaju „programów komputerowych”. Pisząc projekt, a potem zapisując go we wniosku o dotację,
też posługujemy się swojego rodzaju „językiem programowania”, opisujemy pewne
procesy, czasem sekwencyjne, czasem równoległe — też mamy na wejściu jakieś
dane, na wyjściu — jakieś rezultaty — różna jest tylko materia, którą się posługujemy. Oczywiście bardzo mi się też przydają umiejętności informatyka w zakresie
obsługi komputerów i innego sprzętu elektronicznego. Myślę, że znajomość technik informatycznych ułatwiała i w dalszym ciągu ułatwia opanowywanie sprzętu
i oprogramowania — zarówno tego „dla wszystkich”, jak i tego specjalistycznego.
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Myślę też, że to wykształcenie, które mam, ułatwia „przesiadanie się” na wciąż
zmieniający się sprzęt i oprogramowanie.
JK: Od kilku lat technologia ułatwiająca życie osobom z niepełnosprawnościami
bardzo się rozwinęła. Czy z perspektywy lat może Pan wskazać jakieś przełomowe momenty?
GK: O, tak, wiele tego było. Gdy studiowałem — a była to druga polowa lat 70. — tzw.
„epoka późnego Gierka” — początki polskiej informatyki (na UW byliśmy drugim
rocznikiem kształconym na informatyków). Przez 5 lat „na oczy” komputera nie
widziałem, „na ręce” zresztą też. Program komputerowy pisałem w brajlu, dyktowałem komuś, kto zapisywał na specjalnych formularzach, z tych formularzy panie
przepisywały na karty dziurkowane, te szły do czytnika kart, który je gniótł, tasował i inne cuda wyczyniał. Wczytany tekst szedł kablem z Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie do Instytutu Fizyki Jądrowej w Świerku pod Warszawą, gdzie był
zainstalowany potężny jak na owe czasy komputer. Po kilku dniach otrzymywałem wydruk z programem — i jeśli był poprawny — to i wynikami. Ale zwykle
— na początku nie był poprawny, trzeba było wyłapać błędy, znowu zapisać poprawne linijki tekstu na formularza, wydziurkować na kartach, wczytać do komputera,
wysłać, odebrać wynik… i kilka takich cykli zwykle, zanim powstał ostateczny
rezultat. Czyli niekiedy proces przygotowania i wykonania stosunkowo prostego programu to i miesiąc mogło zabrać. Wyobrażacie to sobie teraz? Potem praca
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w ośrodku obliczeniowym — w sumie proces wyglądał podobnie, tyle że ciut szybciej,
bo wszystkie elementy systemu informatycznego były na miejscu. Niesamowitą
przygodą była praca na Spectrum Plus — to takie cudo, które się składało z klawiatury
(i oczywiście wnętrza informatycznego), które nie miało monitora tylko podłączało
się to do telewizora a jako pamięć zewnętrzna służył zwykły magnetofon kasetowy…
to był naprawdę krok milowy, choć pamiętam, ile zaparcia wymagało uruchomienie
programu z kasety — najpierw oczekiwanie aby „program wczytał się do pamięci
Spectrum”, a gdy już ten proces dochodził do końca — pojawiał się nierzadko komunikat o błędzie ładowania i cały proces trzeba było zaczynać od początku… Ileż to
nieprzespanych nocy w pamięci pozostało. Ale już Spectrum był moim pierwszym
sprzętem komputerowym, który mi oddawał przysługi jako osobie z niepełnosprawnością — mogłem samodzielnie pisać i edytować teksty, mogłem gromadzić
i wyszukiwać dane adresowe… teraz bym pewnie nie miał do tego cierpliwości
na tamtym komputerze osobistym, ale wtedy byłem przeszczęśliwy, że mam jakiś
kawałek samodzielności dzięki nowoczesnej technologii.
I potem kolejne etapy — pojawienie się skanera i oprogramowania typu OCR — dzięki
temu łatwiejsze wprowadzanie tekstu do pamięci komputera po to, by go samodzielnie odczytać lub edytować. Powstanie oprogramowania powiększającego obraz
i odczytującego na głos tekst znajdujący się na ekranie lub wprowadzany z klawiatury — a więc możliwość niemal pełnej samodzielności w obsłudze komputera.
No i kolejna rewolucja — pojawienie się najpierw tzw. BBS—ów — czyli możliwości wymiany prostych tekstów z wykorzystaniem łączy telefonicznych a potem
Internetu. I szybki rozwój tego medium. No i obok komputerów — stały rozwój
telefonii komórkowej i rozwój narzędzi umożliwiających osobom takim jak ja obsługiwać telefony samodzielnie — synteza mowy i powiększenie obrazu. Dla mnie
osobiście niedawno kolejnym milowym krokiem było przejście z tradycyjnego telefonu komórkowego — takiego z klawiaturą — na iPhone i obsługa dotykowa telefonu.
JK: Niestety mam wrażenie, że wiele osób słabowidzących lub niewidzących czy
niesłyszących oraz członków ich rodziny nie orientuje się w tym, jak obecna technologia może pomagać. Organizacje, w których Pan działa i którymi Pan zarządza,
służą pomocą takim „zagubionym”. Z jakimi problemami i gdzie mogą się te osoby
zwracać? Na jaką pomoc mogą liczyć?
GK: Tak, to niestety nie jest mylne wrażenie. Wiedza oraz świadomość tego, ile korzyści może dać wykorzystywanie nowoczesnych technologii — tak w zakresie sprzętu,
jak i oprogramowania — wciąż jest niezadowalająca. Są osoby — nie tylko zresztą
z niepełnosprawnościami — które wykazują „nabożny lęk”, widząc czy dostając do ręki
smartfona, laptopa czy siadając koło komputera stacjonarnego. Dotyczy to szczególnie
osób starszych lub osób ze środowisk defaworyzowanych. Naszym zadaniem, rolą
jest „oswajać” z tymi nowoczesnymi rozwiązaniami — poprzez ukazywanie konkretnych zastosowań, uczenie obsługi sprzętu i oprogramowania. Robimy to przeważnie
przy okazji realizacji różnego typu projektów, na które otrzymujemy dofinansowanie
ze środków publicznych. W przypadku osób z niepełnosprawnościami głównym,
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największym źródłem finansowania wszelkich działań rehabilitacyjnych i szkoleniowych jest Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli
uda nam się uzyskać dofinansowanie, organizujemy
ogólnopolskie warsztaty komputerowe, oferujemy też
naukę obsługi komputera i oprogramowania w miejscu zamieszkania. Pomagamy też przejść procedury
pozyskania dofinansowania na zakup sprzętu naszym
podopiecznym. Sprzęt jest zbyt drogi, aby przeciętna osoba głuchoniewidoma mogła go kupić za swoje
pieniądze, tym bardziej że bardzo wiele z tych osób nie
pracuje i ma małe renty. Muszą więc ubiegać się o dofinansowanie np. od Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie lub inne dofinansowania. System dofinansowań jest skomplikowany, działa nierytmicznie — pół
żartem, pół serio można powiedzieć, że trzeba być zdrowym i pełnosprawnym, aby się przez niego przebić
i uzyskać niezbędne pieniądze. Nasze stowarzyszenie
— Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym wspiera
przede wszystkim osoby z jednoczesnym uszkodzeniem
słuchu i wzroku, osoby z innymi niepełnosprawnosciami powinny udać się po informacje i wsparcie
do organizacji nastawionych na wspieranie osób z ich
niepełnosprawnością.
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JK: W codziennym życiu używa Pan monokulara i specjalnego aparatu słuchowego, ale wiem, że korzysta Pan z iPhone’a (a może i innych urządzeń firmy Apple).
Czy wbudowane w jego system funkcje „dostępowe” spisują się dobrze? Jakich
programów używa Pan najczęściej i w jaki sposób? Czy są jakieś funkcje programów lub systemu, na których wprowadzenie Pan oczekuje?
GK: Używam rzeczywiście bardzo wielu urządzeń, które w różnym stopniu i różnym
zakresie ułatwiają albo wręcz umożliwiają mi w miarę normalne funkcjonowanie.
Wspomniany monokular — to patrzenie w dal, ale również czytanie tekstu, np. z kartki lub ekranu smartfona. Aparaty słuchowe — to podstawa, jeśli chodzi o słyszenie
dźwięków z otoczenia i rozumienie mowy z małej odległości. Jednak po to, abym
mógł rozumieć mowę z odległości większej niż metr, muszę używać systemu FM
— rozmówca ma nadajnik fal radiowych z mikrofonem, do aparatów słuchowych
podłączone są natomiast odbiorniki fal radiowych i dzięki temu jestem w stanie
rozumieć osobę mówiącą z odległości nawet 20—30 metrów. Co się zaś tyczy iPhone’a, to jest pierwszy i jak na razie jedyny produkt Apple, którego używam. Za to
jest to produkt wspaniały! Ogromną jego zaletą jest wbudowany VoiceOver, dzięki
któremu mogę usłyszeć to, co wyświetla się na ekranie, mogę kontrolować wprowadzany tekst, bo słyszę, jaką literę nacisnąłem. W mniejszym zakresie korzystam
z funkcji powiększenia obrazu. A z jakich funkcjonalności korzystam najczęściej?
Chyba z narzędzi do komunikacji, tekstowej: SMS—y, Messenger, e—mail (obsługuję
7 skrzynek pocztowych), a także głosowych — telefon, Skype i sporadycznie inne
komunikatory. Korzystam też z Facebooka — który jest dla mnie w iPhonie bardziej
poręczny niż wersja komputerowa. Robię sporo zdjęć, a aparat fotograficzny wykorzystuję niekiedy jako wygodny, przenośny powiększalnik elektroniczny. Bardzo
użyteczna jest dla mnie nawigacja — mam kontrolę nad tym, gdzie się przemieszczam, na jakim przystanku jestem, wyznaczam trasy dotarcia do różnych miejsc,
wyszukuję optymalne połączenia komunikacji miejskiej. No i aplikację umożliwiające wykonywanie operacji finansowych — obsługa kont i operacji bankowych,
zakup biletów itp. Używam też systemowego budzika, przydaje się latarka, wykorzystuję też aplikacje o bardzo konkretnym zastosowaniu — np. do czytania Pisma
Świętego czy brewiarza, słuchania radia itp. Słowem — fajne i bardzo użyteczne jest to,
że w jednym poręcznym i wygodnym „pudełku” mieści się tyle funkcjonalności
eliminujących konieczność noszenia ze sobą oddzielnych urządzeń, jak to było
dawniej, gdy musiałem nosić telefon, dyktafon/odtwarzacz, powiększalnik elektroniczny, budzik z wibracją…
JK: Czytałem, że Pana organizacja stara się rozpowszechnić w kinach, teatrach
i podobnych instytucjach pętle indukcyjne. Czy może Pan wytłumaczyć laikom,
którym aparat słuchowy kojarzy się z mikrofonem przy uchu i słuchawką,
jak takie pętle działają i dlaczego to takie ważne?
GK: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo choć może nie wiąże się w sposób bezpośredni
z wykorzystywaniem technologii komputerowych i pokrewnych, to jednak dotyka
kwestii dostępności przestrzeni publicznej dla ludzi słabosłyszących. A że temat
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jest bardzo słabo znany ogółowi społeczeństwa, mam okazję, by go przybliżyć,
by przybliżyć Polską Fundację Osób Słabosłyszących. Wspomniałem wcześniej,
że jednym z podstawowych urządzeń, z których korzystam jest system FM.
Do przekazywania dźwięku od osoby mówiącej do słabosłyszącej na większe odległości wykorzystywana jest technika radiowa — a dokładniej fale radiowe płynące
od nadajnika do odbiorników zamontowanych w aparatach słuchowych. W przypadku pętli indukcyjnej jako przekaźnik dźwięku od mikrofonu, do którego
przykładowo mówi osoba wygłaszająca prelekcję do osoby słabosłyszącej noszącej aparaty słuchowe wykorzystywane jest zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
Jest to to samo zjawisko, które wykorzystuje się np. w transformatorach: zmienny
prąd elektryczny przepływający przez jeden zwój generuje zmienne pole elektromagnetyczne wokół tego zwoju. Jeśli w tym zmiennym polu elektromagnetycznym
umieścimy przewód, zacznie w zostanie w nim wzbudzony zmienny prąd elektryczny. Otóż aparaty słuchowe (zdecydowana ich większość) wyposażone są w taki
mikroskopijny zwój zwany cewką indukcyjną. Jeżeli teraz np. w sali wykładowej lub
kinowej rozłożymy przewód elektryczny o odpowiednich właściwościach i przewód
ten otoczy całą salę albo choćby jej fragment a jego końce podłączone zostaną do
odpowiedniego wzmacniacza, powstanie właśnie pętla indukcyjna. Do wspomnianego wzmacniacza mogą być podłączone różne źródła dźwięku — mikrofon, radio,
telewizor, komputer itp. Dźwięk wchodzący do wzmacniacza przekształcany jest na
zmienny prąd elektryczny, który zaczyna płynąć w przewodzie stanowiącym pętlę.
Ów zmienny prąd elektryczny generuje zmienne pole elektromagnetyczne, które
skupia się w obszarze otoczonym przez pętlę. Jeśli osoba słabosłysząca znajdzie
się w tym obszarze i przełączy aparat słuchowy w tryb pracy cewki indukcyjnej,
to w tych cewkach zacznie płynąć zmienny prąd elektryczny zamieniany na dźwięk
przez układy aparatu słuchowego. Nie jestem pewien, czy opisałem to w sposób
klarowny dla laika, więc dodam, co to oznacza w praktyce. A oznacza to tyle,
że osoba mająca aparat słuchowy, gdy znajdzie się na obszarze otoczonym przez
przewód będący pętlą indukcyjną, w każdym punkcie tego obszaru będzie słyszała dźwięk np. z mikrofonu podłączonego do wzmacniacza pętli tak samo dobrze.
A więc jeśli w kinie, do wzmacniacza pętli indukcyjnej podłączony zostanie dźwięk
pochodzący ze ścieżki dźwiękowej filmu to osoba słabosłysząca, która uruchomi
w aparacie słuchowym tryb pracy z cewką indukcyjną — będzie w każdym punkcie
obszaru otoczonego pętlą — słyszała film tak samo dobrze. I będzie to dźwięk czysty,
pozbawiony hałasów z sali kinowej, bez zjawiska pogłosu itp. To bardzo ważne,
bowiem stosowanie wyłącznie aparatów słuchowych nie wystarcza, bo wzmacniają
one zarówno dźwięk osoby mówiącej, jak i wszelkie hałasy i dźwięki zakłócające.
Gdy osoba mówiąca jest dalej od osoby słabosłyszącej — te niepożądane zakłócenia i hałasy bardzo utrudniają zrozumienie mowy. Zastosowanie pętli indukcyjnej
eliminuje ten problem. Nasza fundacja jako cel swojego działania stawia doprowadzenie do tego, aby jak najwięcej obiektów użyteczności publicznej było dostępnych
dla słabosłyszących — aby były wyposażone w pętle indukcyjne, aby świadczone
były usługi Symultanicznego Przekazu Tekstowego (SPT).
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JK: W naszym otoczeniu sporo się zmienia na korzyść, jeżeli chodzi o ułatwienia dla niepełnosprawnych z różnymi problemami. Niestety to dopiero początek
długiej drogi. Jakie działania według Pana są obecnie najpilniejsze?
ZDJĘCIA:
M. Pawluczuk,
(str. 37,44)
źródło:
„Dostępne
multimedia”
M. Szczygielska
Małgorzata
Kozłowska (str. 41)
Ze zbiorów TPG
(str. 39)

GK: Zmiany są zauważalne, choć z pewnością następują zbyt wolno. Wciąż jest
bardzo dużo do zrobienia. Powinno być prowadzonych kilka działań równolegle: edukowanie i uświadamianie osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich
o możliwościach i korzyściach, jakie dają różne urządzenia i usługi dostępnościowe.
Musi być prowadzona akcja uświadamiająca i edukująca personel i zarządców
obiektów użyteczności publicznej w zakresie dostosowywania tych obiektów w taki
sposób, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. No i podobnymi
działaniami muszą być objęci Ci, którzy decydują o sposobie dystrybucji pieniędzy publicznych. Bardzo ważne są przepisy prawne, ale nie tylko nakłaniające
do stosowania rozwiązań prodostępnościowych, ale również przewidujące sankcje
za nieprzestrzeganie tych przepisów.
JK: Bardzo dziękuję za rozmowę!
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APPLE DLA WSZYSTKICH
PIOTR WITEK
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Sięgając po telefon/tablet/komputer (niepotrzebne skreślić), nie zastanawiasz się,
jak je obsłużyć. Włączasz, aktywujesz ekran i już. Ale chwila, moment… Tym razem
zatrzymajmy się w tym miejscu i nieco zmieńmy klasyczny scenariusz.
Teraz wyobraź sobie siebie w kilku bardziej lub mniej typowych sytuacjach. Na nasz
kalejdoskop składa się szereg obrazów. W pierwszym widzisz siebie, jak po ostatniej
wizycie na basenie pocierasz zaczerwienione i załzawione oczy. W drugim jesteś
w pokoju, a z zza ściany dobiega charakterystyczny odgłos wściekle hałasującej
wiertarki. Na trzecim, wedle upodobania, widzisz siebie z ręką w gipsie, trzymając
rozładowaną mysz bezprzewodową lub bezskutecznie pocierasz zepsutego trackpada twojego Macbooka. Widząc siebie w przytoczonych sytuacjach, wyobraź sobie
teraz, jak obsługiwać będziesz swój skądinąd doskonale znany sprzęt. Jak z zapaleniem spojówek, ledwo widząc, mając terminy na karku, wysiedzieć osiem godzin
przed monitorem komputera? Jak nie wpatrując się non stop w telefon, nie przeoczyć
w przepotężnym hałasie ważnego połączenia? Jak wreszcie bez dominującej ręki
tudzież myszki w iMacu przyciąć to cholerne video, na które właśnie czeka nasz szef?

W takich sytuacjach
najczęściej zaciskamy tylko zęby, powstrzymujemy lub nie soczyste przekleństwa,
problemy zrzucamy na prawa Murphy’ego i czekamy aż to wszystko się wreszcie skończy. Wśród nas są jednak ludzie dla których podobne sytuacje stanowią
zwykłą codzienność. Osoby o specjalnych potrzebach — niepełnosprawni czy seniorzy. Z podobnymi dylematami mierzą się oni każdego dnia. Ale jak oni to robią?
Akurat odpowiedź na to pytanie jest dość prosta i w przypadku sprzętu Apple brzmi
— Uniwersalne Projektowanie. Definicja stworzona przez Rona Mace’a i rozwinięta
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później przez Centrum Universal Design przy North Carolina State University, określa uniwersalne projektowanie jako „projektowanie produktów oraz otoczenia tak,
aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez
potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania”. W praktyce oznacza
to, że wystarczy po włączeniu nowego iPhone’a, iPoda Touch lub iPada trzykrotnie
nacisnąć przycisk Home, aby osoba niewidoma mogła zacząć z niego korzystać bez
czyjejkolwiek pomocy. Podobnie wygląda sytuacja z komputerami Apple, Apple TV
oraz Apple Watch. I to tylko na dobry początek. Całą resztę, pełen wachlarz funkcji
zapewniających uniwersalny dostęp znajdziemy w Ustawieniach poszczególnych
urządzeń, zakładce Ogólne i Dostępność.

Widzenie
Skoro już wspomniałem o niewidomych, to zatrzymajmy się przy nich na chwilę.
Nie wszyscy wiedzą, że większość urządzeń wyprodukowanych przez Apple posiada
na pokładzie VoiceOver, czyli natywny program odczytu ekranu (ang. Screenreader).
Może on zostać włączony z poziomu Ustawień, ale zgodnie z ideą uniwersalnego
projektowania można go również włączyć poprzez trzykrotne naciśnięcie przycisku Home (iPhone/iPad/iPod Touch), koronki (Apple Watch), Menu (pilot Apple TV)
lub skrótu klawiszowego Command+F5 na Mac OS X.
Pomyśleliście pewnie, że przy pomocy programu odczytu ekranu niewidomi użytkownicy mogą obsługiwać urządzenia Apple w jakimś tam ograniczonym zakresie.
Tak może było pięć lat temu. Dziś używają oni sprzętu Apple do wszystkiego.
Od klasycznej obsługi internetu (poczta, www, komunikatory itd.), do czytania/
skanowania tekstów drukowanych, pieszej nawigacji, rozpoznawania obiektów,
aż do specjalistycznego montażu audio i video. Tak, tak, nie pomyliliście się.
Na każdym mobilnym urządzeniu od Apple niewidomy jest w stanie przy pomocy
VoiceOver dokonać podstawowego montażu video. Ten program odczytu ekranu,
stanowiący integralną część samego systemu operacyjnego, doskonale udźwiękawia wszystkie aplikacje producenta. Do tego stopnia, że np. w trakcie wykonywania
zdjęcia programem Aparat VoiceOver informuje, ile twarzy znajduje się w obiektywie
oraz w której części kadru są one widoczne. Umożliwia niewidomym korzystanie
z wyświetlanych na ekranie Map Apple, czy też rysowanie na Apple Watch.
Ale czy to jest wsparcie tylko dla niewidomych? W żadnym razie. Każdy użytkownik
może włączyć sobie opcje umożliwiające odczytanie mową syntetyczną całego okna
bądź też tylko zaznaczonego fragmentu tekstu. Na urządzeniu mobilnym wystarczy
wtedy przeciągnąć dwoma palcami w dół a w systemie Mac OS skorzystać z menu
Edycja/Mowa/Rozpocznij mówienie. Wyobraź sobie teraz, że przy wspomnianym
zapaleniu spojówek czeka cię lektura jakiegoś długiego raportu. Wykonujesz jeden
gest i przyjemny głos odczytuje ci wskazaną treść w ustalonym wcześniej tempie.
Co ciekawe do dyspozycji mamy kilkadziesiąt języków a wśród nich różne głosy
i akcenty. Nieocenione np. przy nauce języków obcych.
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Z urządzeń Apple korzystają także osoby słabo widzące. Ci o najsłabszym wzroku używają aplikacji Zoom, powiększającej obraz na ekranie. Inni, posiadający
specyficzne dysfunkcje wzroku mogą odwrócić prezentowane kolory, czy też wyłączyć systemowe animacje. Wśród licznych udogodnień znajdziemy również takie,
które ułatwiają i uprzyjemniają pracę także osobom o niewielkich lub wręcz bez
jakichkolwiek wad wzroku. Mam tu na myśli możliwość zwiększenia kontrastu
prezentowanego tekstu, wielkości czy grubości czcionek. Ci z Was, którzy całymi
dniami muszą wpatrywać się w świecące ekrany, wiedzą, o czym mówię.

Słyszenie
Pewnie zastanawiacie się teraz, cóż takiego Apple może zaoferować osobom
z dysfunkcjami słuchu? I tu odpowiedź jest banalnie oczywista. W tym przypadku
podstawę uniwersalnego dostępu stanowi możliwość bezprzewodowego podłączenia aparatu słuchowego. Oczywiście aparat słuchowy musi być kompatybilny
ze sprzętem Apple. Wśród dodatkowych ułatwień znajdziemy również możliwość
włączenia funkcji Podpisów dla niesłyszących, uruchomienia redukcji hałasu otoczenia, włączenie dźwięku mono, bądź też, jeśli słuch w którymś z naszych uszu jest
słabszy, wyrównania stereo.
Odwołując się do wcześniejszego przykładu z wiertarką, dodam jeszcze, że mobilne urządzenia można skonfigurować w taki sposób, aby nadejście powiadomienia
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oznajmiane było poprzez miganie diody. Każdy, nawet niemający problemów
ze słuchem użytkownik doceni tę funkcję. Szczególnie w nocy przy wyciszonym
dźwięku powiadomień. W przypadku komputerów ten sam efekt osiąga się poprzez
miganie samego ekranu.
Ale co w sytuacji, gdy osoba głucha akurat nie patrzy? Albo śpi? Wtedy najlepszym
źródłem informacji pozostaje wibracja. Niesłyszący użytkownicy Apple Watch
mogą spać spokojnie. Wibracja na nadgarstku na pewno w odpowiednim momencie
skutecznie ich obudzi. W ten sam sposób zwróci ich uwagę na nadchodzące powiadomienia czy nowe połączenia. Użytkownik iPhone może także poszczególnym
kontaktom przypisać różne wibracje w rodzaju rytmu bijącego serca, SOS w alfabecie
Morse’a czy też stworzyć sobie jakąś własną, charakterystyczną sekwencję wibracji.

Ruch
Większość sprawnych użytkowników czytających ten tekst na swoim iPadzie nie
jest w stanie wyobrazić sobie obsługi tabletu jednym palcem. A co w sytuacji, gdybyśmy nie mieli obu rąk? Tymczasem pośród właścicieli sprzętu Apple znajduje się
ogromna grupa użytkowników z dysfunkcjami manualnymi, utrudniającymi bądź
też uniemożliwiającymi im obsługę tych urządzeń w klasyczny sposób. Znajdujące
się w systemach alternatywne metody obsługi sprawiają jednak, iż mogą oni bez
problemu korzystać z większości dostępnych funkcji.
Choć trudno w to uwierzyć, za pośrednictwem tzw. Przełączników (ang. Switches)
sprzęt Apple dostępny jest dla osób całkowicie sparaliżowanych, bądź też ludzi pozbawionych rąk. W lżejszych przypadkach, częściowych paraliży, niedowładów, braku
palców lub kontroli nad nimi, użytkownik do dyspozycji posiada funkcję o nazwie
AssistiveTouch. Po jej włączeniu na ekranie urządzeń dotykowych pojawia się dodatkowe menu nawigacyjne umożliwiające obsługę jednym palcem i to tylko poprzez
stukanie w ekran. Wszystkie gesty wymagające większej liczby palców, przesuwania, szczypania czy 3D Touch można emulować z dodatkowego menu. W sytuacji gdy
użytkownik posiada ograniczoną kontrolę nad dłońmi, zaburzone czucie albo ich
wyraźne drżenie skorzystać on może z najróżniejszych opcji udogodnień dotyku.
Między innymi dostępne są: regulacja czasu reakcji na dotyk ekranu, ignorowanie
dodatkowych dotknięć, wydłużenie czasu reakcji na naciśnięcie przycisku Home
czy po prostu możliwość stworzenia własnych, wygodniejszych gestów.

Wprowadzanie tekstu
Dla osób o ograniczonych fizycznych możliwościach, wprowadzanie tekstu
to najbardziej czasochłonny i generujący najwięcej trudności proces. Ponieważ
jednak nadal pozostaje on podstawowym sposobem komunikacji z urządzeniami
elektronicznymi nie powinno więc nikogo dziwić, jak wiele wsparcia Apple zapewnia w tym obszarze.
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Osoby z problemami manualnymi, oprócz wspomnianych udogodnień dotyku,
odnajdą dodatkowe ustawienia klawiatury, zarówno zewnętrznej dla urządzeń
mobilnych, jak i tej w Macbookach. Można je spersonalizować w taki sposób, aby np.
ignorowały wielokrotne naciśnięcia, albo włączyć w nich funkcje tzw. wolnych lub
lekkich klawiszy. Dodatkowo w przenośnych komputerach Apple istnieje możliwość
zamiany części skrótów klawiszowych na gesty wykonywane z poziomu trackpada
i na odwrót, gestów na skróty.
ZDJĘCIA:
Shutterstock,
Fotolia

Największe wsparcie w tym obszarze otrzymały jednak osoby niewidome.
Przy włączonym VoiceOver mogą one korzystać aż z pięciu trybów wprowadzania
tekstu. Trzy podstawowe dotyczą różnych odmian korzystania z wirtualnej klawiatury wyświetlanej na ekranie. Czwarty umożliwia pisanie na ekranie urządzeń
mobilnych alfabetem brajla, w systemie znanym z brajlowskich maszyn do pisania.
Piąty tryb to pisanie ręczne, umożliwiające osobom niewidomym odręczne pisanie palcem po ekranie. Niestety ten ostatni sposób nie pozwala na wprowadzanie
polskich diakrytyków.
Oczywiście osoby niepełnosprawne mogą także do sprzętu Apple podłączać przewodowo i bezprzewodowo różnego rodzaju dodatkowe zewnętrzne urządzenia
ułatwiające wprowadzanie tekstu w rodzaju specjalnych klawiatur bądź też linijek
brajlowskich dla niewidomych.
Pomimo tych wszystkich udogodnień, praktycznie dla wszystkich użytkowników
posiadających jakiekolwiek fizyczne ograniczenia, najwygodniejszym i najbardziej
naturalnym sposobem wprowadzania tekstu pozostaje dyktowanie. Odkąd ta funkcja pojawiła się w systemach Apple, zarówno mobilnych, jak i Mac OS, cieszy się
ogromną popularnością wśród niepełnosprawnych użytkowników.
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Siri i polecenia głosowe
W chwili gdy piszę te słowa, Siri nadal nie obsługuje języka polskiego. To jednak nie
powstrzyma mnie od podkreślenia wartości wsparcia, jakie Siri oferuje użytkownikom o specjalnych potrzebach. Sama obsługa urządzenia jednym przyciskiem
i komendami głosowymi zapewnia niewyobrażalną pomoc, szczególnie osobom
z problemami manualnymi. Zmiana ustawień czy wywoływanie poszczególnych
funkcji, w tym także zwiększających dostępność, odbywa się błyskawicznie i bardzo
intuicyjnie. Wciśnięcie przycisku Home i wymówienie określonej komendy umożliwia błyskawiczne wysłanie wiadomości, wykonanie połączenia, otwarcie aplikacji,
wyszukanie lokalizacji i poprowadzenie użytkownika, w tym także niewidomego,
do wybranego punktu.
W oczekiwaniu na spolszczenie Siri polscy użytkownicy sięgają po znacznie uboższą funkcję Poleceń Głosowych. Za ich pomocą, korzystając tylko z klawisza Home,
są w stanie błyskawicznie nawiązać połączenie telefoniczne, sterować odtwarzaniem muzyki czy też sprawdzić aktualną godzinę.
Można prościej? Oczywiście, że można. Jeśli chcielibyśmy, aby z iPhone’a korzystała osoba, dla której zwykły smartfon dostarcza zbyt wielu informacji i wzbudza
lęk przed popsuciem czegoś, możemy skorzystać z funkcji Dostęp Nadzorowany
i ograniczyć funkcjonalność iPhone’a np. tylko do aplikacji telefon. Rozwiązanie
przydatne nie tylko dla osób o ograniczonych możliwościach poznawczych,
ale także często preferowane przez seniorów i rodziców chcących kontrolować
dziecięce telefony.

Część wymienionych

Dostępność nie jest z Marsa

w niniejszym

To trochę jak z windą. Administrator budynku buduje windę dla niepełnospraw-

artykule opcji

nych, ale kto nią później jeździ? 99% użytkowników stanowią osoby sprawne, rodzice

ułatwień dostępu

z dziecięcymi wózkami, seniorzy albo po prostu ci, którym się nie chce wchodzić po

może różnić się

schodach. Winda stała się czymś naturalnym. Tak samo naturalne są opcje ułatwień

w zależności od
rodzaju urządzenia Apple i wersji

dostępu w systemach Apple. Z części z nich, jak dyktowanie czy Siri, część z Was
pewnie korzysta bez zastanawiania się, w jakim celu one powstały. Ułatwienia Wam

jego systemu

życia? Tak jak winda? Pewnie tak. Na tym właśnie polega uniwersalne projektowanie.

operacyjnego.

Aby wszystkim było łatwiej.
Ponieważ stajemy się coraz starszym społeczeństwem, coraz częściej dopadają nas
choroby cywilizacyjne, warto mieć świadomość, iż nasze urządzenia mogą zapewnić nam wsparcie, za które nie musimy dodatkowo płacić. Może gdzieś wokół siebie
macie użytkowników sprzętu Apple, niezdających sobie sprawy z dostępnych opcji
ułatwień. Słabowidzących? Niedosłyszących? Seniorów? Warto im podpowiedzieć
lub nawet pomóc odpowiednio skonfigurować komputer lub urządzenie mobilne.
Niech oni także cieszą się pełnią możliwości uniwersalnie zaprojektowanego sprzętu.
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Pierwsze projekty smartfonów dostępnych na rynku nie uwzględniały potrzeb osób
z dysfunkcjami wzroku. Jednak obecne rozwiązania i mobilne systemy operacyjne
stają się coraz bardziej przystępne dla tej grupy osób. Funkcja wyświetlania interfejsu w silnym kontraście, specjalna forma obsługi dotykowej oraz zamiana tekstu
na mowę i odwrotnie pomagają niewidomym w znalezieniu informacji w Internecie,
pisaniu i wysyłaniu maili, sprawdzeniu rozkładów jazdy komunikacji miejskiej
czy pogody na najbliższe dni.
Obecnie na rynku jest wiele urządzeń elektronicznych dla osób słabowidzących
i niewidomych, które mogą wykorzystywać, jednak nie są one kompletne i niekiedy wymagają ponoszenia wysokich kosztów. Według producentów aplikacji dla
niewidomych, wystarczy te urządzenia zastąpić zwykłym smartfonem z dostępem
do Internetu. Dzięki bogactwu funkcjonalności, jakie oferują dziś urządzenia mobilne
i nowoczesne technologie, mamy niemal nieograniczone pole manewru do tworzenia aplikacji dla różnych branż oraz użytkowników w zależności od ich potrzeb.
W związku z tym urządzenia te mogą pomagać osobom niewidomym lub słabowidzącym i stać się dla nich osobistymi asystentami wspierającymi codzienne czynności.
Przykładem tego typu rozwiązania jest grupa aplikacji Seeing Assistant dostępna na
platformie iOS oraz Android. Seeing Assistant to grupa osobistych asystentów, opracowanych przez firmę Transition Technologies i ułatwiających codzienne czynności
tj. przemieszczanie się, rozpoznawanie przedmiotów czy źródeł światła.

Apple daje możliwości
W obliczu coraz lepszego dostosowania urządzeń mobilnych (tablety i smartfony wyposażane są w aplikacje odczytu ekranu), mamy sytuację, w której osoby
niewidome nie są skazane jedynie na korzystanie z drogich specjalistycznych programów, urządzeń czy pomocy innych osób. Ponadto coraz większa wielofunkcyjność
np. urządzeń mobilnych doskonale wpisuje się w potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. Pozwala to na użycie odpowiednio oprogramowanego urządzenia mobilnego
do wielu zadań, do wykonania których do tej pory potrzebne były różnego rodzaju specjalistyczne, niejednokrotnie bardzo drogie urządzenia i oprogramowanie.
Mamy tutaj zatem sytuację, w której standardowe urządzenia mobilne są tak dobrze
przystosowane, że z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnościami. Odpowiednio oprogramowany smartfon może bowiem spełniać
np. funkcje udźwiękowionych osobnych urządzeń jak m.in.: kalkulator, zegarek,
słownik języków obcych, radio internetowe, detektor kolorów, detektor źródeł
światła, stacja pogody, nawigator GPS, notatnik dźwiękowy i tekstowy, odtwarzacz
książek w formatach audio i tekstów w formatach cyfrowych, lupa elektroniczna,
skaner i aplikacja rozpoznająca znaki, a funkcję skanera w tym przypadku spełnia
aparat fotograficzny. Istotną funkcjonalnością jest również klawiatura brajlowska,
która w systemie iOS jest funkcją systemową. Daje ona możliwość wprowadzania
znaków z użyciem dotykowego ekranu smartfona (pisania) z użyciem kombinacji
sześciu punktów, na których jest oparte pismo Braille’a).
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W części przypadków funkcjonalność tych rozwiązań w smartfonie nie będzie
aż tak wysokiej jakości jak w urządzeniach specjalizowanych, ale komfort posiadania
ich wszystkich w jednym urządzeniu, zawsze pod ręką i bardzo korzystny rachunek
ekonomiczny są przełomowe dla środowiska osób niewidomych i słabowidzących.
Ta kombinacja sprzętu i oprogramowania daje również wiele możliwości, które
nie były do tej pory dostępne dla osób z dysfunkcjami wzroku w formie mobilnej,
to jest: dźwiękowe przewodniki turystyczne czy komunikator audio i video.

Środowisko iOS doceniane
przez twórców aplikacji
System operacyjny iOS zdecydowanie przodował w zakresie dostępności wśród
urządzeń mobilnych. Android stara się dorównać w tym obszarze i jest coraz bliżej,
ale mimo to iOS wciąż pozostaje liderem. W stosunku do Androida iOS jest bardziej
zunifikowany pod względem oprogramowania i sprzętu. Przykładowo, w systemie
iOS jest jeden systemowy czytnik ekranu VoiceOver, natomiast w systemie Android
można spotkać przynajmniej 3 różne (TalkBack, Shine Plus oraz Voice Assistant),
co trzeba uwzględnić przy implementacji aplikacji. Na urządzeniach firmy Apple
zwykle jest zainstalowana najnowsza możliwa wersja systemu, zaś w przypadku
Androida trzeba wziąć pod uwagę większą różnorodność wersji systemu operacyjnego. Co więcej, urządzeń mobilnych z systemem Android jest cały przekrój,
posiadających ekrany o różnych przekątnych, różną specyfikację techniczną przez
co jest trudniej zachować kompatybilność aplikacji z szeroką gamą różnych modeli
urządzeń. Z punktu widzenia użytkownika z dysfunkcją narządu wzroku największą zaletą urządzeń z systemem iOS jest jednorodność środowiska systemowego
i narzędzi dostępu. Praktycznie niezależnie od tego z jakiego modelu czy rodzaju
urządzenia mobilnego firmy Apple korzystamy, interfejs użytkownika jest bardzo
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zbliżony. Dla osób niewidomych i słabowidzących ma to szczególne znaczenie,
gdyż na ogół uczą się one interfejsu w dużym stopniu na pamięć. Ponadto, ważną
kwestią są również ewolucyjne, a nie rewolucyjne zmiany w systemie czy interfejsie, ponieważ im mniej zmian, tym mniej wysiłku potrzebne na ich opanowanie.
Ponadto w przypadku urządzeń firmy Apple, osoba niewidoma może rozpocząć ich
użytkowanie praktycznie zaraz po wyjęciu z pudełka. Nie musi instalować dodatkowego oprogramowania czy dokonywać jakichś skomplikowanych konfiguracji.

Na co należy zwrócić uwagę
przy tworzeniu oprogramowania
dla niewidomych?
Pracując nad oprogramowaniem, należy zwrócić uwagę na to, aby aplikacja
dobrze działała z systemowym czytnikiem ekranu VoiceOver, ponieważ dzięki
niemu niewidomy czy słabowidzący użytkownik potrafi obsługiwać smartfon.
Oprócz wykorzystania syntezatora mowy do komunikowania zmian na ekranie
również warto wzbogacić aplikacje o dodatkowe sygnały dźwiękowe i wibracyjne.
Mile widziane są również rozwiązania pozwalające na przynajmniej częściową
obsługę aplikacji przy pomocy komend głosowych (rozpoznawanie mowy) oraz
przy pomocy skrótów klawiszowych (np. iPad w połączeniu z fizyczną klawiaturą). W niektórych przypadkach pomocne są aplikacje umożliwiające obsługę
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z poziomu Apple Watch. Z kolei do tworzenia aplikacji na iOS jest potrzebny komputer
z systemem OS X (MacBook, Mac Mini, iMac), na którym uruchomimy środowisko
programistyczne Xcode. Jest to natywne narzędzie Apple do tworzenia aplikacji.
Aplikacje są następnie rozwijane w języku Objective—C oraz Swift (nowszy język
programowania promowany przez Apple). Istnieje również możliwość stworzenia
aplikacji w HTML5 i użycie narzędzia np. PhoneGapp do wygenerowania aplikacji.
W celu umieszczenia aplikacji w sklepie App Store należy założyć konto developerskie w Apple i wnieść stosowną opłatę weryfikacyjną, która wynosi 99 USD.
Jeżeli mamy odpowiednie narzędzia i oprogramowanie deweloperskie, to sam
proces tworzenia aplikacji niewiele się różni od implementacji aplikacji na inne
platformy. Co do interfejsu aplikacji — należy się trzymać zasad wytyczonych przez
Apple: Human Interface Guidelines.
Obecnie, aby aplikacje mobilne mogły pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym w ich codziennych czynnościach, muszą charakteryzować się odpowiednimi
funkcjonalnościami. Odpowiednio zaprojektowaną aplikację wyróżnia nieskomplikowany i przyjazny interfejs opierający się na formacie tekstowym oraz właściwym
opisie obrazków, a także łatwa komunikacja za pomocą komend głosowych, dźwięku, wibracji, a nawet gestów. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań głosowy czytnik
ekranu jest w stanie poprowadzić każdego po oknach programu.
Dla lepszego rozumienia potrzeb osób niewidomych lub słabowidzących najlepszym
rozwiązaniem jest zaangażowanie tej grupy osób w prace nad aplikacją, ponieważ
jej przedstawiciele dostarczają bezcennej wiedzy w zakresie samego użytkowania
aplikacji, udzielając przy tym cennych porad i sugestii. Smartfony oraz aplikacje mobilne ułatwiają nasze codzienne życie, a dzięki projektom takim jak Seeing
Assistant, smartfony mogą ułatwiać życie
również osobom z dysfunkcją wzroku.
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NIEWIDOMI TEŻ MOGĄ
GRYŹĆ JABŁKA
KATARZYNA DOJNIKOWSKA
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Jestem osobą niewidomą i posiadam już drugiego
iPhone’a i pierwszego MacBooka. W tym artykule postaram się Państwu przybliżyć specyfikę użytkowania
urządzeń z logiem nadgryzionego jabłka przez osoby
z dysfunkcją wzroku.
Większości osób wydaje się, że ktoś, kto nie widzi, nie
jest w stanie obsłużyć w pełni urządzenia posiadającego
ekran dotykowy. Na szczęście nie jest to prawda, ponieważ Apple jako pierwsza firma, wprowadzając do iPhone
3GS funkcję Voice Over, umożliwiła wykorzystanie
potencjału ekranu Multitouch przez osoby niewidome.

Przejdźmy zatem do sedna.
Czym jest Voice Over?
Voice Over to oprogramowanie typu Screen Reader, czyli jak wskazuje tłumaczenie z angielskiego, jest to oprogramowanie czytające ekran. Odczytuje ono głosem
syntetycznym wszystko to, co jest wyświetlane na ekranie naszego telefonu czy
komputera, a wszystko to w cenie urządzenia (w przeciwieństwie do innych systemów operacyjnych).
Jako że poradnik ten służyć ma osobom, które zupełnie nie znają specyfiki Voice
Overa, muszę poruszyć tu kwestie różnic w obsłudze, chociażby systemu iOS przy
uruchomieniu tej funkcji. Voice Over sprawia, że każdą ikonę aktywujemy podwójnym, szybkim stuknięciem w ekran, a nie jak w przypadku standardowej obsługi,
po prostu pojedynczym stuknięciem. Voice Over ma wiele swoich własnych gestów,
ale aby je wszystkie opisać, potrzebny byłby oddzielny artykuł na temat samego VO.
W tym jednak skupię się nad pierwszą konfiguracją iPhone’a i Maca.
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iOS
Pod kontrolą systemu iOS, jak wszyscy czytelnicy wiedzą, pracują iPady, iPhone’y
i iPody Touch. Konfiguracja każdego z tych urządzeń jest bardzo podobna.
Pierwszym krokiem jest uruchomienie funkcji Voice Over. Możemy to zrobić
na dwa sposoby, przynajmniej jeśli chcemy, aby zrobiła to samodzielnie osoba
niewidoma. Sposób pierwszy to po prostu trzykrotne naciśnięcie przycisku Home
na urządzeniu. Voice Over powinien się odezwać w języku angielskim, jeśli jednak
to nie nastąpi, a jest to możliwe, ponieważ skrót ten czasem jest wyłączony, należy
podłączyć nasze urządzenie do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem

iTunes i w drzewie Urządzenie wybrać naszego iPhone’a czy iPada. Następnie
tabulatorem przemieszczamy się do opcji „Konfiguruj uniwersalny dostęp”,
a tam zaznaczamy przycisk opcji Voice Over.

Kiedy wykorzystamy
któryś z podanych wyżej sposobów, aby nasze jabłko do nas przemówiło, musimy wybrać język, w jakim ma się z nami komunikować. W tym celu przesuwamy
palcem po ekranie, aż usłyszymy polskie „Cześć” (palcem przesuwamy w prawo
i w lewo). Wyboru języka dokonujemy przez podwójne stuknięcie „Cześć”
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(opcja nie zawsze działa, ale z reguły powinna). Następnie jesteśmy proszeni o wybranie sieci WiFi. Jej wyboru również dokonujemy poprzez przesunięcie palcem
w lewo—prawo, aż usłyszymy odpowiednią nazwę sieci. Po dokonaniu wyboru
podwójnym stuknięciem, jeśli sieć jest zabezpieczona, wyświetli się klawiatura,
na której musimy wpisać hasło (każdy znak wpisujemy również poprzez podwójne
stuknięcie). Po wpisaniu hasła przemieszczamy się do przycisku Dalej. Następnie
jesteśmy pytani, czy chcemy skonfigurować iPhone’a jako nowego, czy przywrócić
z archiwum iCloud. Wybieramy „Skonfiguruj jako nowego”.

Po dokonaniu tego wyboru
będziemy proszeni o utworzenie Apple ID, możemy ten krok pominąć i zrobić
to później, co polecam, przynajmniej dla początkujących użytkowników. Następnie
ZDJĘCIA:
Shutterstock
(str. 57)

jesteśmy pytani o włączenie usług lokalizacji, zaznaczamy przycisk „Włącz usługi
lokalizacji” i stukamy w przycisk Dalej. Potem iPhone pyta nas o informacje diagnostyczne, a dokładnie o to, czy chcemy je przesyłać do Apple, według uznania klikamy
w przycisk „Wysyłaj” lub „Nie wysyłaj”. Na sam koniec musimy wybrać przycisk
Zacznij używać iPhone. Tak zaczyna się przygoda osoby niewidomej z jabłecznym
telefonem czy tabletem.
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Telefon dla niewidomych? To chyba najlepsza forma zdalnej komunikacji.
Tylko dźwięk, zero obrazu, równe szanse. Od czasu popularnych w naszym kraju
Tulipanów pod tym względem nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o samą tylko rozmowę.
Gdy jednak pod uwagę weźmiemy możliwość obsługi współczesnych smartfonów,
z których korzystają niewidomi, to sytuacja nie wygląda już tak kolorowo.
Przyglądając się wykorzystywanym przez osoby niewidome technologiom asystującym, łatwo stwierdzić, że innowacyjność nie była ich najmocniejszą stroną. W końcu
świetnie funkcjonujący przez kilka tysiącleci kostur ślepca dopiero w XX wieku
został skrócony oraz przemalowany na biało. I de facto od tej rewolucji technologicznej nie uległ większym zmianom. W świecie elektroniki na szczęście postęp
jest znacznie szybszy, ale i tutaj początki nie były łatwe.

Trudne początki
Rynek urządzeń mobilnych w Polsce obserwuję od roku 1997, czyli momentu,
gdy komórki zaczęły być dostępne na każdą kieszeń. I nie chodzi tu tylko o koszty
utrzymania, ale i o to, że nareszcie zaczęły się mieścić w naszych kieszeniach.
Osoby niewidome praktycznie od samego początku korzystały z dostępnych w sprzedaży telefonów komórkowych. Oczywiście urządzenia te nie miały żadnego wsparcia
dla osób z dysfunkcją wzroku. Posiadały za to jedną zaletę. Były proste i nieskomplikowane. W efekcie osoby niewidome błyskawicznie uczyły się układu menu
i już po kilku dniach nie tylko odbierały i wykonywały połączenia, ale również bez
trudu zarządzały wszystkimi ustawieniami czy bezwzrokowo pisały wiadomości
tekstowe. Ponieważ w tym czasie na rynku było jedynie kilka modeli komórek,
dla niewidomych nie miało znaczenia czy to Sagem, Motorola czy Siemens.
Dodatkowo bardzo często oprócz układu menu znali oni również kody producentów umożliwiające im włączanie i dezaktywowanie dodatkowych funkcji, zazwyczaj
nieobecnych w podstawowym interfejsie urządzeń. W swym zapale i entuzjazmie
przypominali mi amerykańskich phone phreakerów.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zagościły w Polsce pierwsze modele telefonów
(np. Siemens C25) umożliwiające niewidomym użytkownikom podłączenie kablem
do komputerów i poprzez ingerencję w firmware odczytanie otrzymanych wiadomości tekstowych czy edycję książki telefonicznej. Łączność na podczerwień, która
na początku nowego tysiąclecia pojawiła się w niektórych modelach (np. Siemens
S35I), jedynie ułatwiła możliwość obsługi telefonów, bez konieczności zakupu często
trudno dostępnych kabli serwisowych.
Na szczęście zyskująca na popularności Nokia do swych telefonów dołączała zarówno
kable, jak i oprogramowanie, za pomocą którego możliwa była z poziomu komputera
edycja kontaktów, dodanie własnych dzwonków bądź też odczytanie wiadomości
tekstowych. Jednak z roku na rok telefony komórkowe stawały się bardziej skomplikowane, a ich pamięciowa obsługa coraz trudniejsza.
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Dobra zmiana
I wtedy nadszedł rok 2002, w którym Nokia wypuściła na rynek pierwszego smartfona
działającego w oparciu o mobilny system operacyjny Symbian S60. Nowe środowisko umożliwiało tworzenie w nim aplikacji, co z kolei doprowadziło do powstania
dwóch najpopularniejszych programów odczytu ekranu: Talks i MobileSpeak.
Obie aplikacje umożliwiały osobom niewidomym obsługę najnowszych smartfonów,
w niespotykanym dotychczas zakresie. Niemożliwe stało się możliwe — czytanie
wiadomości tekstowych, obsługa przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej, tworzenie notatek, wykorzystywanie nawigacji satelitarnej i wiele, wiele więcej.
Jedynym minusem tego rozwiązania była cena. Wartość aplikacji udźwiękawiających wahała się od 1100 do 1500 zł. Pamiętajmy jednak, że to był sam program
odczytu ekranu. Cena nowego modelu często oscylowała w okolicy 2000 zł, co finalnie dawało nam wydatek rzędu 3000 zł. Pomyślicie: nowy iPhone? Nie do końca.
Przede wszystkim ceny aplikacji dla osób niewidomych były niewspółmiernie wysokie. Najlepszym tego przykładem jest program o nazwie KNFB Reader służący
do rozpoznawania tekstu na zrobionych telefonem zdjęciach. Dla platformy Symbian
kosztował on ponad 4000 zł. Obecnie na iOS także jest drogi, ale kosztuje już tylko
100 euro, czyli dziesięć razy mniej.
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Pomimo swych cen to właśnie symbianowe Nokie zdominowały światowy
rynek dostępnych smartfonów. Przez wiele lat Nokia pozostawała hegemonem
na tym polu. Dopiero w roku 2009 jako zwiastun kolejnej zmiany pojawił się iPhone 3GS, a wraz z nim wersja iOS zawierająca VoiceOver, czyli natywny program
odczytu ekranu.

Gadający iOS
Podstawowa różnica między VoiceOver a symbianowymi programami odczytu
ekranu polegała na tym, że ten pierwszy stanowił integralną część jądra systemu.
Drugi ogromny atut iOS wiązał się z polityką Apple. Firma oprócz dostarczania
narzędzi i wskazówek, jak należy tworzyć aplikacje, weryfikowała ich jakość wykonania. Doprowadziło to do sytuacji, że ok. 80% zewnętrznych programów było
w pełni dostępnych dla VoiceOver. Na Symbianie ten procent wyglądał dokładnie
odwrotnie. Jedynie ok. 20% aplikacji dawało nadzieję na ich pełną dostępność.
Trzecią i największą różnicę stanowiła obsługa samego urządzenia. W roku 2009
na rynku były już dotykowe, dające się udźwiękowić Nokie symbianowe. Jednakże
poziomowi ich dostępności i jakości obsługi było bardzo daleko do iPhone 3GS.
Niestety, pomimo swej dostępności to właśnie ten trzeci aspekt, obsługa ekranu
dotykowego, przez szereg lat budził największy opór niewidomych użytkowników. Osoby przyzwyczajone do poznawania świata dotykiem nagle miały zacząć
korzystać z idealnie gładkiego urządzenia? Bez żadnego znanego układu klawiszy i punktów odniesienia? Dla większości z nich to było wręcz niewyobrażalne.
Wcześniej wystarczyło nacisnąć guzik, aby wywołać reakcję. Teraz trzeba stukać,
pukać, przeciągać palcem w górę i w dół. Gesty na dwa i trzy palce, szczypanie
i rozciąganie. Cały nowy, wirtualny, a przez to całkowicie nieznany i nienaturalny
sposób obsługi.

Trening czyni mistrza
Dostrzegając potencjał nowego systemu i aplikacji działających w środowisku
iOS, zmieniających iPhone w najlepszy dostępny na rynku sprzęt rehabilitacyjny
dla osób niewidomych, od 2010 roku, z różnym skutkiem próbuję przekonywać
niewidomych do korzystania z mobilnych urządzeń Apple. Na szczęście dzięki
ogromnej popularyzacji ekranów dotykowych, także i oni coraz łatwiej otwierają się
na tę formę obsługi urządzenia. Łatwiej wcale nie oznacza, że łatwo. Kilku rekordzistów, którzy w końcu zdecydowali się na kupno iPhone’a, przekonywałem do tego
kroku przez okres ponad dwóch lat.
Scenariusz zawsze jest taki sam. Tuż po zakupie strach i panika. Ja nie wiem,
ja zepsuję. Dzięki temu, że w iOS zepsuć coś jest bardzo trudno, z reguły ten etap mija
bardzo szybko i już po kilku godzinach osoba niewidoma posiada całą podstawową
wiedzę umożliwiającą obsługę iPhone’a. Reszta zależy od zdolności manualnych
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i wolnego czasu użytkownika. Najczęściej już po tygodniu nie potrafią zrozumieć,
dlaczego tak długo zwlekali z zakupem iPhone’a.
Obsługa iOS z VoiceOver, nawet na ekranie dotykowym, jest bardzo intuicyjna.
Niestety, czasem pojawiają się problemy innego rodzaju. Część użytkowników,
w tym także osoby niewidome, ekran smartfona obsługuje palcem wskazującym.
W takiej sytuacji, gdy uzyskanie ruchu w czterech kierunkach wymaga angażowania całego przedramienia, precyzja wykonywanych gestów jest znacznie mniejsza.
Gdy do tego u początkujących użytkowników dodamy brak kontroli wzrokowej,
otrzymamy mnóstwo zniechęcenia i frustracji. Nie słyszałem jednak o przypadku niewidomego użytkownika, który definitywnie zraziłby się do tego systemu.
Początkowo radzą sobie oni w ten sposób, że próbują obsługiwać mobilne urządzenia za pomocą klawiatur bezprzewodowych. Tu jednak bardzo szybko okazuje się,
że zawsze gdy akurat mamy coś pośpiesznie zapisać, klawiatury nie ma pod ręką.
W ten sposób błyskawicznie zapominają o zewnętrznych rozwiązaniach i korzystają tylko z ekranów dotykowych. Wyjątek stanowią użytkownicy, którym np. iPad
zastępuje komputer osobisty. W takiej sytuacji do pisania dłuższych tekstów klawiatura pozostaje niezastąpiona.

Konkurencja nie śpi
W roku 2009 na rynku pojawił się także Android w wersji 1.6 o jak zwykle słodkiej nazwie Donut. Był to pierwszy Robocik zawierający TalkBack, czyli program
odczytu ekranu dla osób niewidomych. Od tamtej pory trwa swoisty wyścig dwóch
gigantów. Z wersji na wersję mobilne screenreadery stają się bardziej funkcjonalne.
W roku 2011 Finowie próbowali odrobić straconą pozycję w tym obszarze, tworząc
bezpłatny program odczytu ekranu — Nokia ScreenReader. Ponieważ jednak aplikacja zapewniała jedynie obsługę podstawowych funkcji telefonu, nigdy nie zyskała
dużej popularności. Dziś miejsce Nokii w tym peletonie zastąpił MS Windows, który
wdrażając Narratora do swojego najnowszego mobilnego systemu, próbuje zapewnić wsparcie dla osób niewidomych.

ZDJĘCIA:

TalkBack jest programem,
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który bardzo dobrze udźwiękawia środowisko Android. Jednak z uwagi na mniej
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intuicyjną obsługę, nieco mniejszą funkcjonalność oraz dostępność zewnętrznych

Pizby (str 63)

aplikacji pozostaje mniej popularnym rozwiązaniem. Użytkownikom niewidomym,
przesiadającym się ze starych Nokii symbianowych, bądź osobom, które dopiero
utraciły wzrok, znacznie łatwiej jest odnaleźć się w środowisku iOS. Ten wyścig
jednak nadal trwa. I naprawdę trudno odgadnąć, kto za pięć lat będzie dzierżył palmę
pierwszeństwa. Aktualnie z punktu widzenia osób niewidomych to właśnie Apple
działa najbardziej perspektywicznie, równolegle udźwiękawiając i udostępniając
telefony, tablety, komputery, zegarki i odtwarzacze muzyki. Cały dostępny ekosystem, którym przywiązuje do siebie użytkownika, a z nim często całą rodzinę.
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To nie będzie tekst ani bardzo systematyczny, ani do końca chronologiczny,
ani wyczerpujący temat. Chciałbym opisać swoją przygodę z używaniem komputera, w tym Maca, aż do momentu, gdy zacząłem na dobre korzystać z iPhone’a.
Chcę się tutaj zastanowić, na ile coraz częstsze jego używanie zmieniło moje nawyki i czy to już czas, by można było polegać tylko na iPhonie. Odpowiedź nie będzie
oczywista i w jakimś sensie nie tak bardzo na korzyść smartfonu firmy z Cupertino,
ale z drugiej strony mój entuzjazm i radość z używania systemu iOS ciągle trwa
i trwa. Przy okazji pozwolę sobie na trochę refleksji historycznych.

Dos, Windows i screenreadery,
inaczej czytniki ekranu
Z udźwiękowionym komputerem pracuję od 1994 r. Wpierw były to zajęcia komputerowe, potem pierwszy własny komputer, kupiony w 1995 r. W tamtym czasie poza
drogim komputerem każdy niewidomy, chcący z niego skorzystać, musiał dokupić
jeszcze syntezator mowy (najogólniej mówiąc sprzętową przystawkę generującą
mowę) oraz screenreader, czyli program zarządzający mową, czytający z ekranu
i pozwalający na efektywne sterowanie komputerem tylko przy pomocy klawiatury,
a był to koszt niemały, bo średnio około 3000 zł. W tamtym czasie o pracy z Windows
3.11, a potem Windows 95, nie było jeszcze mowy. Wśród niewidomych użytkowników komputera królował DOS — system operacyjny Microsoftu, znany zapewne
nieco starszej części Czytelników Magazynu. Samo w sobie nie było to oczywiście
złe, wszakże DOS był jeszcze jak najbardziej popularny, chociaż coraz częściej zaczął
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go wypierać wspomniany już Windows. O Macach nie mówię. Mało kto w Polsce
ich używał, a co dopiero pośród małej grupy ludzi z wadami wzroku, wchodzącymi
wtedy w świat komputerów. Na marginesie dodam, że akurat miałem wtedy pewną
stricte teoretyczną styczność z komputerami Macintosh, których system i aplikacje były mi opisywane przez widzącego przyjaciela, ale to tylko tyle i aż tyle. Potem
to się jakoś przydało. Wracając do Windowsa, prawie wszyscy niewidomi się go
bali, no bo jak tu pracować, jeśli większość programów obsługiwana jest głównie
za pomocą myszki i oparta jest na jakichś ikonkach, czyli obrazkach, które są albo
nie są podpisane — kto to wtedy wiedział. Z czasem okazało się, że Microsoft z każdą
kolejną wersją swoich okienek poprawia ich dostępność dla osób niepełnosprawnych, co przekłada się na rozwiązania programistyczne, które mogą wykorzystać
twórcy wyspecjalizowanych programów udźwiękawiających system Windows.
Tak powstały programy: Hal, JAWS i Window—Eyes. Dość powiedzieć, że dopiero
około 2000—2002 r. Windows zagościł na dobre w komputerach polskich niewidomych, do czego z pewnością poza wspomnianymi aspektami technicznymi
przyczyniły się powstałe wówczas programy dotacyjne Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Piszę tu o tym tylko dlatego, żeby uzmysłowić wysokie ceny czytników ekranu, które kosztowały i kosztują (uśredniając) ponad
3000 zł za licencję, stąd zasygnalizowanie przeze mnie istnienia państwowych dotacji uważam za zasadne. Bez nich komputera używałoby o wiele mniej niewidomych
i słabowidzących. Niestety głównym problemem twórców screenreaderów, ale też
bolączką użytkowników było nienadążanie za porządnym udźwiękowieniem coraz
to nowych wersji Windowsa, Office’a, nowych przeglądarek internetowych, aplikacji
WWW itp. W jakiejś mierze jest tak nadal, ale z drugiej strony, konieczność posiadania płatnego screenreadera nie jest już aż tak paląca. Około 2010—2011 r. na dobre
rozwinął się darmowy i opensource’owy screenreader NVDA, który bardzo dobrze
obsługuje Windows i szereg aplikacji, wyprzedza nawet pod pewnymi względami
komercyjne czytniki ekranu, zarazem jednak nie posiada tylu ciekawych i zaawansowanych opcji co jego płatne odpowiedniki. Ważne, że do standardowej pracy
większości użytkowników w zasadzie wystarcza.

A co z Makiem?
O komputerach Apple, w kontekście ich wykorzystywania przez niewidomych,
nikt w Polsce właściwie nie mówił aż do początku 2009 r., kiedy to jeden z nich,
w dosyć przypadkowy sposób dostał albo kupił od kogoś z USA białego plastikowego
MacBooka. I co się okazało? Komputer posiadał od razu wbudowany w system screenreader VoiceOver, oczywiście darmowy (w cenie komputera), wówczas jeszcze
tylko z angielskim głosem Alex. Na szczęście nieanglojęzyczni mogli i dalej mogą
posłużyć się płatnym (100 € za głos) pakietem wielojęzycznych syntezatorów firmy
Acapella Group.
Tak przemówił po polsku komputer Mac. Robert Hetzyg, bo on był tym użytkownikiem, podzielił się tymi nowościami na łamach branżowej listy dyskusyjnej, a potem
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założył serwis Makowisko (Apple — przyjazne technologie), wpierw na platformie
Klango, potem w ramach bloga Sixdots.pl. Więcej pisałem o tym w artykule na temat
stron internetowych wartych odwiedzenia, a związanych z technologiami Apple
w kontekście ich dostępności.
Technologie dostępowe w komputerach Apple rozwijają się przez cały czas, chociaż
od pewnego czasu zaobserwować można niestety stagnację. W międzyczasie
zyskaliśmy wbudowaną syntezę, tak że nie trzeba już płacić za głosy Acapella,
a najnowszy system — El Capitan przyniósł szereg ciekawych nowości dla VoiceOvera.
Użytkownicy Maców, z którymi rozmawiałem, poza dwoma osobami, niestety wolą
Windows. Doceniają wygląd MacBooków, obsługę możliwą również za pomocą
gładzika wspieranego przez VoiceOvera, synchronizację poprzez iCloud z iPhone’em
albo iPadem oraz ogólną prostotę systemu podczas wykonywania standardowych zadań. Problem w tym, że Windows też się rozwija i to raczej w dobrą stronę
niż złą, a fakt pojawienia się darmowego NVDA pozwala większości użytkownikom
nie wydawać pieniędzy na komercyjne oprogramowanie udźwiękawiające.

Dostępność i sposób pracy
z aplikacjami
Na pewno mają tu znaczenie przyzwyczajenia użytkownika, ale wydaje się, że jednak
programy windowsowe, choćby ze względu na ich większą popularność, lepiej się
obsługuje niż te na OS X. Nie mam tu na myśli samego systemu, tylko raczej aplikacje zewnętrzne. Sam kupiłem sobie w 2010 r. MacBooka, ale po ponad pół roku
go porzuciłem, na szczęście bez większej straty, bo pozostawiając w rodzinie.
Mimo początkowego zachwytu nie odczułem spektakularnego polepszenia pracy.
Bardziej rozwiązywałem problemy, jak to zrobić pod OS X, niż po prostu pracowałem. Wiem, wiem — tak ma każdy, tylko że w moim przypadku dochodziły różnice
w interpretacji ekranu, kontrolek i innych elementów przez VoiceOvera, w stosunku do znanych wcześniej windowsowych screenreaderów. Aplikacje zewnętrzne
zaś często były mało dostępne (nieopisane grafiki, trudności w obsłudze tylko
z klawiatury). Sam jestem bardzo ciekawy, jak po latach działa i OS X, i nowy sprzęt,
bo jednak MacBook Pro z tradycyjnym HDD (maj 2010), to coś zupełnie innego
niż współczesny choćby macBook Air. Okazuje się, że nie tylko mnie coś takiego
się przydarzyło.
Fani Apple’a, a pośród niewidomych i tacy się znajdą, powiedzą pewnie, że najgorzej pracować na obu systemach i porównywać. I tak, i nie. Na pewno perspektywa
możliwości powrotu do znanego już Windowsa nie sprzyja poszukiwaniu możliwości wykonania określonego zadania na Macu, ale też nie po to kupuje się znacznie
droższy komputer, żeby szukać i udowadniać, że to też na Macu bezwzrokowo
się da. Dać się da, tylko czy na pewno prościej i lepiej. To nie czasopismo tyflotechnologiczne, więc na tym zakończę porównania i nie będę już wchodził dalej
w tajniki obsługi czytników ekranu. Co użytkownik, to inne potrzeby. Nie uważam,
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żebym miał w 100% rację. Nie odradzam zanadto ani nie zachęcam do zakupu Maca.
Kusi mnie on nadal, bo widzę ogromny potencjał w integracji systemów, a z racji
używania iPhone’a wiem o ekosystemie Apple’a o wiele więcej niż te 6 lat temu,
ale jako że porządnie nie mogę go potestować, to po prostu nie wiem.

Rewolucyjny iPhone
To, że iPhone wywrócił do góry nogami całą branżę technologiczną i wydatnie przyczynił się do zmiany przyzwyczajeń użytkowników, jest dla Czytelników Mój Mac
Magazynu oczywiste. Nie wszyscy jednak wiedzą, że iPhone stał się rewolucyjnym
rządzeniem, a wręcz asystentem, pomocą, dla osób niewidomych i słabowidzących,
których kontakt z telefonami to drogie Nokie z systemem Symbian i mocno niedoskonałe programy je udźwiękawiające za około 1000 zł (licencja na 1 telefon albo
jedną kartę SIM). Drogo.
Wszystko zaczęło ulegać zmianie w czerwcu 2009 r., kiedy to podczas WWDC zaprezentowany został iPhone 3GS. Bardzo szybko okazało się, że posiada wbudowany
w system screenreader VoiceOver, funkcje powiększające oraz opcje, ułatwiające
życie osobom z innymi niepełnosprawnościami, choćby słuchu i ruchową. Pierwsze
testy 3GS wypadły bardzo dobrze. Chęć uczestniczenia w głównym technologicznym obiegu była na tyle duża, że jeden z testerów już latem 2009 r. sprowadził
sobie z USA iPhone 3GS, napisał zresztą bardzo pozytywną jego recenzję, po czym
z jakichś powodów potem go sprzedał. Mnie początkowo iPhone się nie spodobał.
Wielu z nas miało obawy, jak będzie można obsłużyć telefon bez fizycznej klawiatury. Akurat moja pierwsza styczność z iPhone’em zakończyła się kompletnym
niepowodzeniem. Jako że jestem mało sprawny manualnie, utwierdziłem się tylko,
że to nie dla mnie.
Czas upływał, w miarę wzrostu ogólnej popularności iPhone’a stawał się on coraz
bardziej modny i pożądany przez osoby niepełnosprawne wzrokowo, do czego
na pewno przyczynił się regres Nokii z Symbianem. Można zaryzykować stwierdzenie, że gdzieś tak od czasów iPhone’a 4, a na pewno już 4S, stał się on dla bardziej
świadomych użytkowników telefonem pierwszego wyboru.

Uniwersalny iPhone
Co tak przyciągnęło wielu niewidomych do iPhone’a? Kalkulacja cenowa i porządnie działający system. Z jednej strony kusiła wciąż znana Nokia, która potrafiła
kosztować 2000 zł, a do niej screenreader kolejne 1000, ale poza udźwiękowieniem
Symbiana znaczna większość zewnętrznych aplikacji była kompletnie nieobsługiwana. Z drugiej strony czekał tylko ciut droższy, mniej znany, ale powszechnie
używany na świecie iPhone, z porządnie działającym systemem, od razu wbudowanym screenreaderem i sklepem z aplikacjami, których wiele działa zadziwiająco
dobrze z VoiceOverem. Proszę sobie wyobrazić. Wyjmujemy iPhone’a z pudełka,
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uruchamiamy telefon i jeśli tylko operator albo ktoś czegoś nie zmienił, po 3—krotnym dość szybkim przyciśnięciu Home, powinien się odezwać VoiceOver. Jeśli nie,
to trzeba o pomoc poprosić osobę widzącą, ale sprowadza się to tylko do włączenia VoiceOvera z poziomu Opcji Dostępności (Ogólne, Dostępność, VoiceOver).
Wszystko za sprawą wytycznych dostępności i dbałości firmy Apple również o ten
aspekt. Lawina ruszyła. Znaczna większość moich znajomych, także tych internetowych, z wadami wzroku, z iPhone’a, potem też iPada jest bardzo zadowolona. Tu nic
się nie zmienia, chociaż Apple zaliczyło rok temu pewną wizerunkową wpadkę, gdy
wypuszczony na rynek IOS 8.0 do pierwszych poprawek posiadał bardzo niestabilny VoiceOver, na tyle, że w skrajnych, ale udokumentowanych przypadkach nie
można było w ogóle pracować. Coś takiego nie powinno się zdarzyć.

Okazuje się,
że VoiceOver to nie tylko mowa, ale też możliwość zmiany koloru tła i tekstu, rozmaitych rodzajów powiększenia (również w połączeniu z mową), obsługa monitorów
brajlowskich, dzięki którym dość efektywnie można czytać i pisać za pomocą pisma
Braille’a oraz stosować pismo ręczne, jeśli ktoś zna kształty liter. Do tego doszła
obsługa Braille’a na ekranie dotykowym oraz dyktowanie głosowe wprowadzone
w poprzedniej wersji IOS oraz wprowadzona jeszcze wcześniej możliwość obsługi,
za pomocą klawiatur na Bluetooth.
Jak już wspomniałem, zmieniać się zaczęły ogólne przyzwyczajenia użytkowników,
a iPhone’owe aplikacje — na pewno te najbardziej popularne, działają niejednokrotnie
lepiej niż ich windowsowe odpowiedniki. Warto zauważyć, że obecnie najbardziej
znane firmy technologiczne przykładają się do dostępności o wiele bardziej niż
jeszcze 3—4 lata temu. Facebook, Messenger, Twitter, Skype, większość aplikacji
Microsoftu i Google’a, WhatsApp, Dropbox, czy PayPal, to przykłady programów
bardzo dostępnych. Wszystko, albo prawie wszystko, można tam wykonać standardowymi gestami, które oferuje VoiceOver. Nie ma mowy o jakichś nieopisanych
niejasnych grafikach, a czasem programy informują nas same o jakiś interakcjach.
Zdarza się, że nagle po aktualizacji jakaś funkcja działa gorzej, albo czasem w ogóle
nie jest czytana, albo nawet danej rzeczy nie da się zrobić bez pomocy osoby widzącej, niemniej są to sytuacje, których doświadczamy coraz rzadziej.
Z programami zewnętrznymi bywa bardzo różnie. Niektóre, jak choćby te — opisane
przeze mnie w artykule o najlepszych dostępnych aplikacjach 2015 r., działają bardzo
dobrze. Z innymi bywa gorzej. Weźmy choćby tak promowany przez wszystkich
poweruserów Tweetbot, który niby jest jakoś dostępny, ale nie odczytuje wszystkich informacji z osi czasu Twittera, albo wpierw dostępną, potem coraz bardziej
niedostępną i problematyczną aplikację Allegro, która na skutek wielu próśb zainteresowanych stała się w końcu bardziej dostępna.
W końcu i Ja się przekonałem do iPhone’a. Lata mijały, poczytałem, posłuchałem
podcastów, poznałem bardziej system, na razie w teorii i wobec zestarzenia się
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sprzętu musiałem podjąć jakąś decyzję. Za niewielkie pieniądze kupiłem iPhone 4S.
Jako że nie wychodziły mi gesty, wpierw zamierzałem go używać tylko w domu,
jako takiego centrum informacyjno—multimedialnego i to bardziej obsługując
go klawiaturą, niż dotykowo. Po niecałych dwóch miesiącach iPhone 4S stał się moim
głównym telefonem. Do dziś jednak do pisania zdecydowanie preferuję klawiaturę,
a do krótkich wpisów dyktowanie głosowe.
Okazało się, że po spokojnym zapoznaniu się z rodzajami i logiką gestów obsługa
iPhone’a nie jest tak trudna, jak myślałem. Bardzo na początku pomogła mi właśnie
możliwość pracy z klawiaturą oraz pomoc wbudowana w VoiceOver, dzięki której
można wszystkie gesty testować. Dotykamy palcami w odpowiedni sposób, a telefon mówi nam, co dany gest robi i jak działa. Potem zaopatrzyłem się w iPhone 5S,
a teraz rozważam kupno 6S z racji 3dTouch. Wydaje mi się, że i dla użytkowników
VoiceOvera to bardzo przydatna funkcja najnowszych urządzeń, choć jakoś pytane przeze mnie dwie osoby niewidome, posiadające 6S, nie potwierdzały, by im się
ta funkcja spodobała. Dziwne! Zyskujemy przecież szybszy dostęp do najbardziej
pożądanych opcji.

Czy czegoś mi brakuje?
Kilka słów o używanych programach
Wiele się pisze o założeniach wstępnych oraz o przyzwyczajeniach użytkownika.
Coś w tym jest. Gdy jestem na wakacjach i do dyspozycji mam tylko iPhone, korzystam z niego z ogromną przyjemnością. Twitter, Facebook, Mail, WhatsApp, Safari,
Dropbox, Facebook Messenger, Quizwanie, Voice Dream Reader i Lire to najczęściej
używane aplikacje. Większość z nich dobrze znana. Wspomnę może tylko o Lire,
bo to bardzo dobry i ciekawy, oczywiście też w pełni dostępny czytnik RSS z wieloma
opcjami segregacji i eksportu oraz o Voice Dream Readerze, bo to bardzo interesujący czytnik książek, które czyta nam synteza. Więcej w artykule Jacka Zadrożnego.
W domu iPhone’a używam podobnie, jednakże prym wiedzie komputer. Mimo
wszystko mam wrażenie, że sporo rzeczy robi się w komputerze szybciej. Nie chodzi
tu, jak sądzę, o wydajność sprzętu, tylko raczej o przyzwyczajenia, sposób pracy
i możliwości klawiatury. I tu dochodzę to pewnego problemu, który mi doskwiera.

Klawiatura i aplikacje iOS
Obsługa iPhone’a za pomocą klawiatury to emulacja gestów. Klawiatura pełni
tutaj dwojaką rolę: nawigacyjną (gesty) oraz służy do pisania, względnie wydawania skrótów klawiszowych, na jakie pozwala system iOS, bądź jakaś aplikacja.
Bardzo cieszy mnie, że z każdą wersją systemu skrótów tych jest więcej i że takie
programy jak Mail, albo Safari pozwalają na odpisanie na wiadomość mailową,
otwarcie nowej strony i jeszcze trochę, za pomocą właśnie skrótów klawiszowych.
Bardzo szkoda, że tak mało aplikacji wprowadza skróty klawiszowe. Szkoda też,
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że system iOS nie posiada jakiegoś konfiguratora umożliwiającego przypisywanie kombinacjom klawiszy wywoływania różnych programów, ich funkcji itp.
Takie trochę klawiszowe WorkFlow. A może jest taka możliwość, a ja o tym nie wiem?
Ale chyba nie. Jak by to uprościło pracę. Na ekranie głównym powiedzmy Command-1
do 9 — 9 skonfigurowanych aplikacji, albo niech będzie — na stałe przypisanych aplikacji. Potem skróty klawiszowe w Apple Music (Do Biblioteki, Pokochany, Udostępnij
itp.), skróty do akcji tweetu w Twitterze albo wpisu na FB. Nie muszę wymieniać
dalej. Tego mocno mi brakuje i to sprawia, że iPhone’a używam nie tak bardzo
komputerowo, jak by było można. Z drugiej strony po kilku latach pracy i nabraniu
pewnej wprawy dotykowe gesty iPhone’a i praca z VoiceOverem jest bardzo lekka,
szybka i stabilna.

Co dalej?

ZDJĘCIA:
Picjunbo

Wątpię, by którykolwiek mobilny system w dłuższej perspektywie zagroził dostępności iOS. Android z każdą wersją jest znacznie bardziej dostępny, smartfony coraz
tańsze, a flagowce typu Samsung Galaxy S7 mają naprawdę bardzo dobre parametry (zwrócę tylko uwagę na lepszy niż w iPphone’ach mikrofon). Cóż jednak z tego,
gdy Androida obsługuje się po prostu trudniej. Jest o wiele mniej logiczny i znacznie
mniej stabilny. O mobilnych Windowsach nie wspomnę. W niektórych telefonach
działa polski język, ale na razie nie w najnowszych Lumiach. Czekałem na telefon
z normalnym procesorem, dzięki czemu mógłbym obsłużyć klasyczne windowsowe aplikacje. Nie doczekałem się. Pozostaje iPhone — sprzęt, którego jak dla mnie
zasadniczą wadą jest jego wysoka cena i chwilami doskwierająca zamkniętość
systemu iOS. Poza tym wszystko dobrze i oby tak dalej.
iPhone mógłby mi zastąpić komputer, ale mimo ogromnej sympatii dla VoiceOvera,
wiele rzeczy mimo wszystko robi się szybciej przy pomocy komputera.
Dopiero lepsze wykorzystanie klawiatury przez system i aplikacje mogłoby to zmienić.
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Z IPHONEM
JAK PO SZNURKU
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W 2012 roku podczas konferencji WWDC można było zobaczyć film prezentujący
możliwości iPhone’a. Jego elementem była scena spaceru po lesie niewidomego
użytkownika, do którego urządzenie mówiło, prowadząc go do celu. Bardzo się ucieszyłem, bo taka prezentacja pokazuje urządzenia od nieco innej strony niż zazwyczaj.
Okazują się świetnymi narzędziami wspomagającym poruszanie się osób niewidomych, a nie tylko kosztownym gadżetem. Ucieszyłem się, ale nie byłem zaskoczony,
bo pokazywanej w filmie aplikacji, czyli Ariadne GPS, używałem już od dłuższego
czasu i była to pierwsza aplikacja, za jaką zapłaciłem. Nadal leży w zakurzonym
kącie mojego iPhone’a, bo są aplikacje lepsze, których autorzy nie usiłują ode mnie
wyciągnąć każdego centa przy uruchamianiu niemal dowolnej opcji. Warto jednak
zacząć od tego, w jaki sposób działają takie aplikacje.

Od startu do mety
Osoby niewidome poruszają się samodzielnie z wykorzystaniem białej laski lub
— o wiele rzadziej — z psem przewodnikiem. Jednak ani biała laska, ani pies przewodnik nie poinformują użytkownika, w jakim miejscu się znajduje lub w którym
kierunku powinien iść. Na dobrze znanych trasach może w tym pomóc pies, ale
to jednak poważnie ogranicza mobilność. Tu właśnie może pomóc technologia, w tym
nawigacja satelitarna i kompas, wbudowane w smartfony. Trzeba jednak powiedzieć, że rozwiązania wspomagające poruszanie się pojawiły się o wiele wcześniej
niż iPhone. Były to urządzenia specjalnie do tego celu zaprojektowane, na przykład
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polski Nawigator oraz oprogramowanie instalowane na smartfonach z systemem
Symbian, na przykład Loadstone GPS. Wydaje się jednak, że dopiero pojawienie się
iPhone’a z czytnikiem ekranu i w nieco mniejszym stopniu — Androida, spowodowało większą popularność tego typu rozwiązań. Stały się dostępne dla każdego,
kto tylko miał odpowiedni smartfon.
Większość aplikacji nawigujących działa na podobnej zasadzie. Potrafi określić
miejsce, gdzie znajduje się użytkownik oraz wskazać kierunek, w jakim powinien
się przemieszczać. W sumie to przecież dosyć proste, bo wyznaczane są szerokość
i długość geograficzna punktu startu oraz punktu docelowego. Prosty algorytm oblicza z kolei dwa parametry: odległość i kierunek geograficzny. Osoba niewidoma
idzie, a program w określonych odstępach czasu informuje o odległości i kierunku,
a od samego użytkownika zależy, czy uzna obrany kierunek za słuszny. Gdy otrzyma
informację, że dotarł do miejsca przeznaczenia, może mieć dużą dozę pewności,
że faktycznie dotarł do celu.
To wszystko wygląda dosyć prosto, ale jakoś mało użytecznie. Długi ciąg cyfr
określających długość i szerokość geograficzną niewiele powie użytkownikowi.
Od czego jednak serwery map i punktów zainteresowań (POI)? Aplikacje mogą
wysłać koordynaty do różnych serwisów i otrzymać zwrotnie informacje o okolicy,
na przykład o adresie najbliższego budynku, przystankach komunikacji miejskiej, sklepach i innych obiektach. Wszystko to wraz z dodatkowymi informacjami
o odległości i kierunku do każdego z tych punktów. Może też wykonać operację
odwrotną, a mianowicie wyszukać w bazach danych konkretny adres lub mniej
konkretną nazwę i zwrócić jej koordynaty. Te zaś użytkownik może sobie zapisać
w smartfonie i rozpocząć nawigację. Już wszystko wygląda o wiele przystępniej,
bo można posługiwać się pojęciami z topografii miasta. Za źródła danych służą
najczęściej mapy Google i Open Street Maps. W niektórych aplikacjach wykorzystywane są także punkty zbierane w serwisie FourSquare, a nawet współdzielone
bazy tworzone przez użytkowników.
Na tym jednak poszukiwania programistów się nie kończą. W aplikacjach pojawia
się tryb monitorowania, czyli cyklicznego odpytywania serwerów map i POI, a informacje są przekazywane głosowo użytkownikowi. W ten sposób może dokładniej
poznać okolicę, w tym dowie się o mijanych sklepach i restauracjach, a jednocześnie cały czas będzie wiedział, po jakiej ulicy idzie i do jakiego skrzyżowania się
zbliża. Zaimplementowano także algorytmy aproksymujące kierunek ruchu użytkownika. To po to, by informować go nie tylko o tym, gdzie jest punkt docelowy,
ale także o tym, w jakim kierunku sam się przemieszcza. Wreszcie pojawiają się
pierwsze próby z nawigowaniem zakręt za zakrętem, czyli podobnie jak działa
to w nawigacji samochodowej. Wciąż są to próby raczej mało udane, ale być może
już wkrótce problemy z projektowaniem trasy zostaną rozwiązane i otrzymamy
gotowy i działający produkt. Teraz efektywniejsze jest samodzielne układanie trasy
z własnoręcznie zapisanych punktów, co do których mamy dużą dozę pewności,
że są prawidłowe.
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Wybór aplikacji
W AppStore dostępnych jest sporo aplikacji wspomagających nawigację osób
niewidomych: BlindSquare, Seeing Assistant Move (SAM) polskiej firmy Transition
Technologies, Ariadne GPS, MyWay, ViaOpta Nav, iMove i być może jeszcze inne.
Wszystkie posiadają dosyć podobne funkcjonalności, a jednak różnią się popularnością i ceną. Bodaj najbardziej uznanym i jednocześnie najdroższym jest BlindSquare,
chociaż coraz bardziej depcze mu po piętach SAM. Na drugim końcu skali są bezpłatne
produkty iMove czy MyWay Lite. Skoro wszystkie mają podobne funkcje, to dlaczego jedne są hitami, a inne wciąż tylko pragną, by je pobrać za darmo? Czynników
jest wiele, ale chyba najważniejszymi są wygoda i niezawodność. BlindSquare daje
niemal bezobsługowe używanie, połączone z inteligentnymi algorytmami. Z kolei
ZDJĘCIA:

SAM to ukłon w kierunku tych, którzy kiedyś używali Loadstone i teraz mogą się
łatwiej przesiąść na nowe oprogramowanie. SAM zdecydowanie wymaga nauczenia

Shutterstock

się sposobu używania i nie zawsze jest intuicyjny. Jednak uparty użytkownik może

(str. 73)

wycisnąć z niego bardzo dużo. MyWay ze Szwajcarii ma bardzo ubogi zasób funkcji

Picjumbo (str. 76)

i mało intuicyjny interfejs, ale za to potrafi w ciekawy sposób skorzystać z kompa-

Fotolia ©elypse
(str. 74)

su. Gdy tracimy orientację, możemy ułożyć iPhone’a poziomo na dłoni i obracać
się z nim. Gdy wskażemy kierunek do następnego punktu na trasie — telefon zawibruje i już możemy iść dalej. Z kolei dla iMove nie umiałem znaleźć sensownego
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zastosowania i trudno mi go polecać, mimo że jest darmowy. Ariadne GPS może być
niezłym wyborem, o ile kogoś nie irytują ciągłe żądania zapłacenia za dodatkowe
funkcje. Za to godne uwagi jest korzystanie z mapy dotykowej. Dotykając palcem
ekranu, użytkownik otrzymuje informacje o ulicach i budynkach, a także o przestrzeniach zielonych i wodnych. Wszystko to w przyjemnej oprawie dźwiękowej.
Ponieważ wybór jest duży, to warto popróbować z różnymi aplikacjami, szczególnie
jeżeli są bezpłatne lub mają ograniczoną funkcjonalnie bezpłatną wersję, jak SAM
Lite czy MyWay Lite. Niestety — BlindSquare nie ma wersji bezpłatnej, a kosztuje
30 euro, co pozycjonuje go w grupie aplikacji drogich. Pozostałe płatne aplikacje
kosztują poniżej 10 euro, a SAM można też kupić w paczce z innymi aplikacjami
Transition Technologies, również przydatnymi dla niewidomych użytkowników
urządzeń Apple.

W co by się tu jeszcze ubrać?
Użytkownicy korzystający z nawigacji na co dzień poszukują sposobów, by dalej
ją udoskonalać na własną rękę. Komunikaty głosowe wydobywające się z głośnika
smartfona mogą być słabo słyszalne w ulicznym hałasie. Pierwszym pomysłem
jest użycie słuchawek, ale standardowe przesłaniają uszy, a zatem nie pozwalają na bezpieczne poruszanie się z białą laską. Zazwyczaj pierwszym krokiem jest
słuchawka bezprzewodowa BlueTooth, która mniej odcina od dźwięków otoczenia.
Można jednak pójść jeszcze dalej i zakupić słuchawki wykorzystujące przewodzenie kostne. Zakłada się je tak jak okulary, ale mając oczy z tyłu głowy. Komunikaty
z iPhone są doskonale słyszalne nawet w sporym hałasie, a jednocześnie uszy
są odsłonięte.
W nawigacji może pomóc także Apple Watch, przy czym kluczowe są tu wibracje,
a nie komunikaty głosowe. W tym momencie aplikacje niezbyt intensywnie korzystają z tego urządzenia, prawdopodobnie z powodu wciąż niezbyt dużej popularności.
Ja zresztą także go nie kupiłem, bo wydanie kilku tysięcy złotych na sprytny zegarek
wydaje mi się pewną ekstrawagancją. Może być jednak tak, że gdy zobaczę ciekawe
wykorzystanie w nawigacji, to zmienię zdanie.

Do zapamiętania
Technologie mogą być bardzo pomocne w samodzielnym poruszaniu się osób
niewidomych. Jednak trzeba umieć z nich korzystać. Zaufanie zawsze musi być
ograniczone, bo dokładność pozycjonowania satelitarnego zależy od wielu czynników. Czasem aplikacja doprowadzi do samych drzwi, a innym razem — na inną
ulicę. Podobnie jak z nawigacją samochodową — trzeba zawsze mieć włączone
myślenie, a nie tylko oprogramowanie. Po nabraniu wprawy technologia odwdzięczy się większym poziomem samodzielności i niezależności. A zatem biała laska
w garść, iPhone do kieszeni, a ja w drogę!
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Mam nadzieję, że choć część z Czytelników Magazynu Mój Mac ma minimalną świadomość o wkładzie firmy Apple w dostępność jej produktów dla wszystkich. Dzięki
temu z i-urządzeń z powodzeniem korzystać mogą osoby słabowidzące, niewidome, z ograniczeniami percepcyjnymi i ruchowymi.
Czytelnicy serwisu AppleVis — największego portalu poświęconego dostępności
urządzeń i ekosystemu Apple dla użytkowników niepełnosprawnych wzrokowo
— od kilku lat wybierają spośród zaproponowanych aplikacji oraz firm najlepsze
i najbardziej dostępne rozwiązania. Chodzi tu oczywiście o pełną dostępność aplikacji również dla użytkowników niewidomych i słabowidzących, co przekłada się
na efektywne wsparcie dla VoiceOvera, ale też o sposób reagowania firm na zgłaszane problemy, a jak wiadomo, z tym bywa różnie.
Niektórzy programiści nic sobie nie robią z uwag zgłaszanych przez osoby korzystające z technologii asystujących, dotyczących problemów związanych z obsługą
aplikacji, za to inni albo od razu, albo w wyniku zgłaszanych uwag starają się,
by oferowane przez nich rozwiązania były w pełni dostępne i mogły być używane
przez wszystkich, niezależnie od tego, czy widzą, czy nie. Tych warto promować
i nagradzać.

Wyróżnienia Golden Apple zostały
przyznane w pięciu kategoriach:
>> najlepsza aplikacja przeznaczona dla systemu IOS
>> najlepsza gra przeznaczona dla systemu IOS
>> najlepsza aplikacja asystująca (pomocna w zniwelowaniu jakiejś konkretnej
bariery)
>> najlepsza aplikacja przeznaczona dla komputerów Mac
>> najlepszy Twórca — firma programistyczna.
Oto laureaci Golden Apple 2015.
Aplikacje 2015
3 najlepsze aplikacje dla systemu IOS zdaniem czytelników AppleVis to:
>> Workflow: Powerful Automation Made Simple
>> 1Password — Password Manager and Secure Wallet — firmy AgileBits Inc.
>> Overcast: Podcast Player firmy Overcast Radio, LLC.
Gry 2015
Najlepsze tegoroczne dostępne gry to:
>> Dice World — Dice with Friends! Firmy Pangia Games, Inc.
>> A Blind Legend firmy Dowino
>> Blindfold Bowling firmy Kid Friendly Software.
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Najlepsze aplikacje asystujące
W tym roku są to:
>> KNFBReader firmy Sensotec nv
>> BlindSquare firmy MIPsoft
>> Be My Eyes firmy Be My Eyes.
Najlepsze dostępne aplikacje dla komputerów Mac
W tym gronie znalazły się:
>> Audio Hijack firmy Rogue Amoeba
>> 1Password — Password Manager and Secure Wallet
>> LaunchBar 6 firmy Objective Development.
Firmy 2015
Wyróżnione zostały firmy:
>> Kid Friendly Software, Inc — Twórca gry Blindfold Bowling
>> MIPsoft — Twórca BlindSquare
>> DeskConnect, Inc. — Twórca wspomnianej już aplikacji WorkFlow.

Kilka słów o aplikacjach
Zwycięzcom gratuluję, chociaż muszę przyznać, że część z nich pojawiała się już
w poprzednich latach. Może to tylko świadczyć o długofalowym zaangażowaniu
poszczególnych twórców aplikacji w dbałość o dostępność. Trochę może szkoda,
że nie pojawiło się więcej nowych firm oraz aplikacji, co oczywiście nie świadczy
o tym, że poza zaprezentowanymi nie ma podobnie dostępnych.
Poza dźwiękowymi grami, przygotowanymi w pierwszej kolejności z myślą o osobach
niewidomych, pozostałe wybrane w głosowaniu aplikacje są na świecie znane i cenione. Jako że nigdy nie byłem namiętnym graczem i w gry wszelakiego rodzaju, czy
to klasyczne, czy komputerowe, grałem rzadko, to niestety nie poświęcę więcej im
uwagi i przejdę od razu do omówienia pozostałych kategorii aplikacji, starając się
zwrócić uwagę Czytelników na istotne z mojej perspektywy aspekty ich używania.
Workflow to swoisty odpowiednik Automatora dla OS X oraz Taskera dla Androida.
Pozwala na automatyzację wielu zadań poprzez tworzenie tzw. przepływów pracy.
Zyskał w 2015 r. wiele pochlebnych recenzji. Okazuje się jednak, że choć to niby
dostępny program, to praca z nim przy pomocy VoiceOvera nie jest oczywista i prosta.
Sam próbowałem go używać i nie potrafię. Pytałem o niego na listach dyskusyjnych
poświęconym technologiom Apple dla niewidomych i prawie żadnego odzewu.
Co ciekawe, szereg komentarzy pod informacją o Workflow w bazie aplikacji na
portalu AppleVis był raczej podobny. Ludzie mają najwyraźniej jakiś kłopot z logiką jej używania. Być może wynika to z filozofii Przeciągnij-Upuść, której użycie
z VoiceOverem nie jest oczywiste bez jakiejś wprawy. Przyznam, że do końca
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nie wiem i nie udało mi się tego zgłębić.
Program 1Password, pierwotnie występujący tylko na komputerach Mac, a od jakiegoś
czasu również na I—urządzeniach, także jest znany i ceniony od dobrych kilku lat.
Jego zadaniem jest łatwiejsze uzupełnianie haseł i poufnych danych, ich bezpieczne przechowywanie oraz synchronizacja pomiędzy urządzeniami. Aplikacja jest na
tyle popularna i często opisywana, że daruję sobie dalsze informacje na jej temat.
Miło, że po pierwszych chwilach niedostępności w systemie IOS okazała się dostępna i jak najbardziej używalna z VoiceOverem.
Overcast to z kolei znany i używany odtwarzacz podcastów, choć może nie tak popularne, jak wyżej opisane, których używa się bardzo przyjemnie. Odnoszę jednak
wrażenie, że nie działa on tak stabilnie jak Downcast — zresztą też dobrze dostępny,
ale to wrażenia subiektywne i niedotyczące dostępności jako takiej.

Podobnie rzecz się ma
z aplikacjami dla systemu OS X
Audio Hijack nie ma sobie równych, w zakresie przechwytywania i nagrywania
dźwięku z różnych źródeł. Testowałem go na tyle dawno temu i tylko w wersji
demonstracyjnej, że trudno mi miarodajnie opisać wrażenia z używania programu.
W komentarzach na portalu AppleVis można przeczytać, że interfejs, a co za tym
idzie, nawigacja po elementach programu jest specyficzna, ale program rzeczywiście jest dostępny. O 1Password już wspominałem, za to Launchbar 6 to nowy program
i najmniej z tu omawianych popularny. To coś podobnego do Alfreda (też podobno
mniej więcej dostępnego), używanego przez większość nieco bardziej zaawansowanych i świadomych użytkowników. Jest to aplikacja, która za pomocą skrótów
klawiszowych i specjalnego okienka wyszukiwania pozwala na przyspieszenie
pracy (uruchamianie rozmaitych programów, plików i funkcji komputera).

Aplikacje asystujące,
które zostały wybrane, pojawiły się już w zeszłym roku, ale trudno nie dziwić
się entuzjazmowi dla KNFB Readera, który na pewno jest aplikacją przełomową.
Jest to zaawansowany wielojęzyczny OCR ze specjalnymi funkcjami ułatwiającymi, za pomocą wibracji, prawidłowe nakierowanie aparatu telefonu i zrobienie oraz
rozpoznanie zdjęcia. Wydaje mi się, że niestety nadzieje w nim pokładane były zbyt
wielkie. Co niektórzy nawet sądzili, że może on zastąpić zwykły skaner, do którego wkładamy dokument albo książkę i skanujemy, by móc ją potem przeczytać.
Aż tak dobrze KNFB Reader nie działa. Sprawdza się przy rozpoznaniu i zorientowaniu się w drobnych ulotkach, drukach, czy dokumentach, a i to chyba nie zawsze.
Jego używanie wymaga pewnej wprawy. Są ludzie, którzy sobie program bardzo
chwalą, innych zaś prawidłowe ułożenie, trzymanie telefonu i zrobienie zdjęcia
ogarniającego cały tekst, przerasta. Również Blindsquare jest używany i chwalony
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od ładnych kilku lat. Program dalej się rozwija, stając się jedną z najpopularniejszych aplikacji do pieszej nawigacji dla niewidomych na świecie.
O Be My Eyes — społecznościowej aplikacji—usłudze też było dosyć głośno na świecie
i to nie tylko w mediach branżowych, ale również na łamach portali ogólnotechnologicznych. Nawet swego czasu zainteresował się nią sam redaktor naczelny
niniejszego Magazynu. Dzięki Be My Eyes osoba niewidoma bądź słabowidząca,
pragnąca uzyskać pomoc osoby widzącej, może się skontaktować poprzez połączenie audio—video z wolontariuszem, który takiej pomocy może udzielić. Można
spytać o drogę, poprosić o przeczytanie czegoś albo o pomoc w dotarciu w jakieś
miejsce. Jak sądzę, rozwiązanie służy raczej pomocy krótkoterminowej. W polskich
warunkach problemem może też być język, bo choć interfejs jest przetłumaczony,
to jednak aplikacja wymaga komunikacji w języku angielskim. Nie każdy też lubi
prosić i dobrze się czuje, prosząc o pomoc obcą osobę, ale to już zależy od konkretnej sytuacji, stylu życia i komunikacji każdego człowieka.
Szkoda, że dobrej passy nie utrzymał zwycięzca z 2014 r., czyli Voice Dream Reader
— znakomity czytnik książek. Program na szczęście nie uległ pogorszeniu, ale nie
zaoferował też niczego szczególnie nowego w wersji dla IOS.

Wszystkim laureatom nagrody
Golden Apple gratuluję
i mam nadzieję na dalszy rozwój opisanych tu skrótowo aplikacji, również pod
kontem ich dostępności. A już przez te 3 miesiące bieżącego roku zdarzyło
się trochę.
Niespodziewanie po dłuższym czasie zaktualizowany został Twitter for Mac, który
poza wprowadzeniem do niego nowych funkcji i ogólnej optymalizacji, zyskał
wreszcie miano aplikacji dostępnej. Przedtem, używając VoiceOvera na Macu,
można było co najwyżej napisać i wysłać tweet, natomiast okno programu było
traktowane w zasadzie jako pusty ekran, a co za tym idzie, przy pomocy klawiatury i VO nie można było przeczytać właściwie nic. Cieszę się, że Twitter for Mac
stal się używalny.
Wspomniany powyżej Voice Dream Reader ma się lada chwila doczekać dużej aktualizacji, wprowadzającej m.in. możliwość nawigacji po plikach HTML za pomocą
VoiceOvera. Wcześniej pliki te nie były normalnie parsowane, tak jak to robi mobilne Safari, ale wczytywane niczym pliki tekstowe.
To tylko dwa przykłady, które zdają się dobrze zapowiadać nowy rok. Mam nadzieję,
że to dopiero początek.
Michał Kasperczak — redaktor naczelny serwisu www.aptechnologie.info
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GDZIE SZUKAĆ
INFORMACJI
”
O „DOSTĘPNOŚCI
MICHAŁ KASPERCZAK
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Skoro to numer MMM poświęcony dostępności, czas na przybliżenie Czytelnikom
wybranych stron i blogów traktujących o tej tematyce. Skupię się, poza nielicznymi wyjątkami, na źródłach polskojęzycznych, bo okazuje się, że również w naszym
języku można znaleźć sporo informacji.

1. Zacznę od podstawy,
czyli ogólnych informacji o dostępności jako takiej.
Informaton — To Blog Jacka Zadrożnego bardzo szeroko traktujący o dostępności.
Na stronie można znaleźć:
>> artykuły i felietony poświęcone dostępności
>> materiały, publikacje i inne wartościowe zasoby
>> opisy narzędzi wspomagających projektantów stron internetowych
>> informacje o wydarzeniach związanych z dostępnością stron internetowych
>> i jeszcze więcej.
W serwisie teksty mają bardzo różnorodny charakter, od krótkich ogłoszeń i notatek po bardziej szczegółowe opisy narzędzi do testowania dostępności i wreszcie
szczegółowe zagadnienia związane z WCAG 2.0. Najwięcej miejsca poświęcono
tworzeniu dostępnych stron internetowych, ale dostępność to przecież nie tylko
WWW, ale również aplikacje mobilne — wszelakie systemy administracyjne i bankowe, aplikacje e—learningowe, dostępne filmy, czyli audiodeskrypcja. Zachęcam
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do śledzenia tego już nieco rzadziej aktualizowanego serwisu, ponieważ dawne
informacje w znacznej większości długo jeszcze będą aktualne i potrzebne.
Ponadto polecam stronę Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni — www.fdc.org.pl. Można
też zajrzeć na już starą stronę — www.dostepne.info, gdzie znalazłem najlepszy opis
tego, jak osoba niewidoma przegląda stronę internetową za pomocą screenreadera.
Można ładnie komuś wytłumaczyć.

2. Firma Apple od lat dba
o uniwersalne projektowanie
swoich smartfonów,
tabletów i komputerów. Nietrudno zgadnąć, że istnieje specjalna podstrona poświęcona dostępności: www.apple.com/accessibility. Kiedyś była też polska strona, ale teraz
jakby zniknęła i przekierowany zostałem na stronę anglojęzyczną. Informacje raczej
ogólne.
Nie wszystko łatwo tam znaleźć. Czasem prościej posłużyć się po prostu wyszukiwarką Google. Można nagle trafić na sensowny podręcznik albo fragment pomocy
na dany temat. Nie będę podawał poszczególnych linków. Zasygnalizuję może jeden
przykład, Podręcznik używania VoiceOvera na Macu . Wszystkim piszącym programy
dla OS X polecam choćby przejrzeć, by mieć świadomość, że pracować można też
tylko za pomocą klawiatury i nie widząc obrazków.

3. Podręcznik używania
iPhone’a z VoiceOver
— Głaskanie Jabłuszka. Bardzo dobra publikacja, chociaż w zasadzie nie różni się
zbytnio od przygotowanej przez Apple.

4. Serwis iAccessibility
Niestety rzadko aktualizowany blog Mikołaja Rotnickiego o dostępności systemów
i urządzeń firmy Apple. Stosowny profil na Twitterze@iaccessibility, o tyle ciekawy, że zawsze podczas konferencji Apple i prezentacji nowych produktów Mikołaj
na Twitterze stara się na bieżąco tłumaczyć wydarzenie, przekazując tym samym
wieści z frontu. A robi to ładnie, dobrze, no i z akcentami na dostępność, ile się
da coś wywnioskować z konferencyjnych wypowiedzi oraz obrazków. Na stronie
można znaleźć linki do dostępnych instrukcji użytkowania iPhone’a, iPada oraz OSX
z VoiceOverem.
Sporo innych, mniej związanych z firmą Apple informacji Czytelnicy znajdą na
kolejnym, niestety od ponad roku nieaktualizowanym blogu www.sixdots.pl. Polecam.
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5. Makowisko
Już mocno historyczny, nieaktualizowany w sumie blog, założony jeszcze w 2009 r.
przez Roberta Hetzyga — pierwszego w Polsce popularyzatora pracy niewidomych
z komputerami Mac i iPhone’em. Sporo o dostępności dawniejszych systemów.

6. AppleVis
Największy na świecie anglojęzyczny serwis poświęcony dostępności technologii
Apple. Newsy, artykuły, opisy programów i sprzętu, rekomendacje aplikacji, forum,
blogi oraz podcast.

7. Aptechnologie
Blog technologiczny, prowadzony na razie tylko przeze mnie, ukierunkowany
na tyfloinformatykę, czyli oprogramowanie i sprzęt dla niewidomych i słabowidzących, w tym oczywiście ten, który oferuje firma Apple. Sporo nowinek, choć
raczej konkretów niż prasowych sensacji o gdzieś zaprezentowanych znakomitych
projektach, tylko nie wiadomo, czy mających szansę na wdrożenie. Serwis należy
do firmy szkoleniowej Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM — www.alfaprim.com.pl.

8. Tyfloświat
Jest to strona z newsami, artykułami oraz kwartalnikiem Tyfloświat, który niestety
ukazuje się dość nieregularnie, co wynika z ram projektowych. Portal prowadzony przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa istnieje od 2008 r.,
tak więc już dosyć długo i można na nim znaleźć szereg bardzo dobrych tekstów,
w tym oczywiście o interesującej nas tematyce. Proszę choćby zajrzeć do kategorii
Apple albo wpisać w podczas wyszukiwania nazwiska: Robert Hetzyg, Piotr Witek
albo Mikołaj Rotnicki. To są apple’owi autorzy i na pewno coś znajdzie się coś ciekawego ich pióra. Tam jako pierwszy Robert Hetzyg opisał w 2009 r. swoje wrażenia
z używania Maca z VoiceOvereem. Czasopismo Tyfloświat można ponadto zaprenumerować za darmo w formie drukowanej.

9. Prywatna,
ale upubliczniona Szuflada Piotra Witka To bardzo przyjemny autorski serwis,
ostatnimi czasy skupiony na Apple, czasem też Androidzie oraz innych aplikacjach dla Windows. Kiedyś był też Symbian, dostępność stron WWW i tematy
mniej techniczne.
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10. Świetny podcast Tyflopodcast
Podcast jest też oczywiście w Katalogu Podcastów w iTunes. Ogromny serwis
podcastowy o wszystkim, co dotyczy niewidomych, od Apple po krótkofalarstwo,
porady wszelakie, choć nacisk położony jest mimo wszystko bardziej na technologie.
Że jest kategoria Apple, to wiadomo..
Co można powiedzieć więcej? Jest to najprawdopodobniej największy tego typu
serwis na świecie. Nikt nie zamieścił tak dużo, bo ponad 900 audycji internetowych
na temat niewidomych. Bardzo profesjonalny redaktor naczelny — Michał Dziwisz,
który sam prowadzi sporo audycji, szczególnie tych na żywo.
Trzeba wspomnieć także o wadach, a może nie wadach, tylko obiektywnych niedogodnościach wynikających z ram projektu, dostępności i znalezienia konkretnych
rozmówców: różny sposób tłumaczenia danego tematu, co przekłada się na nierówny poziom podcastów. Niektóre są bardzo długie, nawet 3—godzinne podcasty,
a pliki MP3 mają dużą objętość, co wynika z wysokiego bitrate.
Polecam bardzo. Lepszego źródła audio na te tematy nie ma.
Zdaję sobie sprawę, że jest to dość skrótowa i ogólna prezentacja. Nie o wszystkim
zapewne napisałem. Mimo to życzę miłej lektury i owocnych poszukiwań tego,
co Was interesuje. Większość z serwisów ma swoje Profile na FB i Twitterze. Zwykle
też za ich pośrednictwem można się kontaktować z ich autorami, by o coś zapytać.
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„Dostępność” to ostatnio dość popularne słowo, a popularne, bo pojemne i zazwyczaj dobrze się kojarzące. Często występuje w parze z określeniem „łamanie barier”
i właśnie tak jest w akcji zorganizowanej przez Łukasza Banaszaka „Wroclaw
Accessible Capital of Technology and Culture 2016” (w skrócie #WroAccessible16),
której Mój Mac Magazyn jest patronem medialnym.
Idea akcji Łukasza Banaszaka tak redakcji przypadła do gustu, że poza samym patronatem włączyliśmy się aktywnie do działań. Jednym z efektów jest przewodni temat
tego numeru, zainspirowany właśnie tą akcją #WroAccessible16.

Łamanie barier…
użytkownikom sprzętu Apple nie jest obce, przypomnę tylko, jak Steve Jobs nie znosił
zwrotu „tego się nie da zrobić” i dzięki temu, że zmuszał inżynierów do niemożliwego, powstało tak wiele przełomowych produktów, które początkowo „nie miały prawa
działać”. Są też inne bariery, które trzeba pokonać, aby uzyskać „dostęp”. Często są
to przeszkody biurokratyczne czy mentalne. Osoby z niepełnosprawnościami mają
do pokonania niestety znacznie więcej barier i to jest głównym (choć nie jedynym)
tematem przewodnim akcji Łukasza „Wroclaw Accessible Capital of Technology
and Culture 2016”. Na tym polu Apple ma również dużo zasług, choćby standardowo
wbudowane w systemy funkcje wspierające pracę osób niewidomych lub słabowidzących czy niesłyszących. W innych systemach trzeba za to sporo płacić.
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Pomysł
Sama idea jest prosta, a przez to pojemna i łatwo przyswajalna. Łukasz Banaszak
organizuje spotkania—sesje zdjęciowe w różnych miejscach Wrocławia i Dolnego
Śląska, które albo kojarzą się z dostępnością, albo wręcz przeciwnie. Jednak nie
zawsze miejsce jest najważniejsze. W sesjach biorą udział osoby, które często same
muszą pokonywać bariery lub innym w pokonywaniu tych barier pomagają.

Działanie
Zaczęliśmy od kultowego „Baru” BarBara pełniącego funkcję Infopunktu Europejskiej
Stolicy Kultury Wrocław 2016. Razem z pisarką Agnieszką Lingas—Łoniewską, szefem
wydawnictwa Interior Stanisławem Francuzem oraz malarką—rękodzielniczką
Lucyną Pawlak rozmawialiśmy i robiliśmy zdjęcia w tym wspaniale przywróconym
po 20 latach „do życia” kultowym miejscu spotkań w samym centrum Wrocławia.
Tego samego dnia odwiedziliśmy też Narodowe Forum Muzyki. Następnie miała
miejsce konferencja prasowa otwierająca #WroAccessible16 zorganizowana
w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy z udziałem dyrektora teatru Jacka
Głąba, Pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Krystyny Zajko—Minkiewicz,
malarki Lucyny Pawlak i moim. Znów nie obeszło się bez sesji zdjęciowej z udziałem aktorów teatru i zwiedzania niedostępnych normalnie miejsc, jak zapadnie
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pod sceną. W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW odbyła się
sesja Capture Motion z udziałem studentów z różnych krajów, w tym również niepełnosprawnych. Odwiedziliśmy kultowy Bar Vega, gdzie zwierzęta są mile widziane
w charakterze gości, a nie posiłków. Ponadto sprawdziliśmy dostępność „traktu” na
Rynku wrocławskim (przyjaznego dla matek z dziećmi, seniorów i osób poruszających się na wózkach).

Mocnym akcentem działań „ponad podziałami” było wspólne nagranie 18 marca,
podcastu „MyApple Daily” #206 (MyApple.pl) oraz „Pear 2 Pear” #39a w BarBarze.Funkcję
prowadzącego oba podcasty wziął na siebie Krystian Kozerawski z moją pomocą,
a główną rolę grał Rzecznik Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych Bartłomiej
Skrzyński, który kompetentnie i wyczerpująco odpowiadał na nasze pytania nie tylko
o problemy osób nie w pełni sprawnych.
W tym samym momencie, gdy Apple prezentował iPhone SE, znów gościliśmy
w Teatrze im. Modrzejewskiej w Legnicy, gdzie miałem niebywałą przyjemność przeprowadzić rozmowę z profesorem Janem Miodkiem. Rozmawialiśmy o problemach
z nazywaniem osób niepełnosprawnych w języku polskim, o okropnym „korpojęzyku” oraz o technologii. Niestety, Apple nie może tłumaczyć braku polskiej Siri tym,
że język polski jest najtrudniejszy na świecie. Otóż profesor Miodek obalił ten mit.
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Rozmowa i późniejsze wystąpienie profesora Miodka na scenie teatru było transmitowane na żywo za pomocą iPhone’a przez serwis YouTube. Przy okazji zdobyłem autograf
z dedykacją dla Was, czyli dla czytelników Mój Mac Magazynu.
Przypominam, że jeszcze wiele działań przed nami. Będziemy i nich informować
na blogu i w kolejnych wydaniach.

Efekty
Jak już pisałem, jednym z wymiernych owoców #WroAccessible16 jest niniejsze wydanie Mój Mac Magazynu, ale choć do finału akcji pozostało jeszcze około
dwóch miesięcy, to już mamy informacje, że działania przynoszą efekty. Na przykład
w Teatrze im. Modrzejewskiej w Legnicy zostaną wznowione przedstawienia i działania skierowane dla osób niepełnosprawnych. Trafia też do nas sporo pytań od osób
zainteresowanych udziałem w kolejnych sesjach.
Dzięki dość swobodnej formule #WroAccessible16 uzyskała przychylność wielu
osób i instytucji. Akcję wspiera i patronuje Europejska Stolica Kultury 2016 (Wrocław).
Patronami honorowymi są: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski — Przewodniczący
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Bartłomiej Skrzyński
— Rzecznik Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, Agata Roczniak — Członkini
Rady Fundacji Black Butterflies. Patroni Medialni: Mój Mac Magazyn, MyApple.pl,
Agencja Click Community (której założycielem jest Rahim Blak). Partnerzy kampanii: Fundacja Edukacja i Rozwój, Dolnośląska Szkoła Wyższa Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej DSW, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Teatr im.
Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Fundacja Jacka Głomba „Naprawiacze Świata”.
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Podsumowaniem
„Wroclaw Accessible Capital of Technology and Culture 2016” będzie raport z wydarzeń, wybrane zdjęcia z sesji, informacje o uczestnikach oraz o efektach, ustaleniach
i miejscach, gdzie szukać pomocy w pokonywaniu barier, wydany w formie elektronicznej (pdf). O raporcie napiszemy na łamach naszego magazynu i blogach
tak jak i teraz piszemy o poszczególnych działaniach akcji. Możecie to śledzić,
wpisując hashtag #WroAccessible16 w portalach społecznościowych, do czego
gorąco zachęcam.
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KNFBREADER
— POCZYTAJ MI, IPHONE
JACEK ZADROŻNY
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KNFBReader to aplikacja pozwalająca na przeniesienie tekstu z papieru do iPhone’a. Jednak nie chodzi tu o przeniesienie obrazu, ale zamianę na elektroniczny
tekst, który może być potem odczytany osobie niewidomej za pomocą sztucznej mowy. Taki proces zamiany obrazu na tekst nazywany jest OCR (ang. optical
character recognition) i jest stosowany w wielu biurach do digitalizacji papierowych dokumentów. Jest też powszechnie używany przez osoby niewidome
do czytania dokumentów, książek i czasopism.

KNFBReader
jest bardzo prosty w użyciu
Wystarczy położyć na stole kartkę i zrobić jej zdjęcie z odległości kilkudziesięciu
centymetrów. Aplikacja pomaga w prawidłowym trzymaniu urządzenia i podpowiada, czy widać już wszystkie rogi arkusza. Potem tylko kliknięcie na przycisk
i słyszymy charakterystyczny dźwięk migawki, a w kilka sekund póżniej — Zosia
czyta nam tekst z dokumentu. Aplikacja rozpoznaje wiele języków, w tym oczywiście język polski. Pozwala na zapisywanie dokumentów w pamięci i w Dropboksie,
a także na eksportowanie tekstu w formacie TXT i HTML. Opcji konfiguracyjnych
nie jest zbyt dużo, co uważam za zaletę, bo użytkownik nie zgubi się w ich gąszczu.
W aplikacji wbudowano jeszcze kilka funkcji, na przykład podświetlanie odczytywanego tekstu, co pomaga osobom słabowidzącym i dyslektycznym.

Cena KNFBReadera odstrasza
bo wynosi aż 99,99 euro. Ponadto są podobne, a zarazem o wiele tańsze aplikacje,
na przykład Prizmo czy TextGrabber. Jednak KNFBReader wygrywa wysokim
poziomem dokładności rozpoznawania tekstu i niesamowitą prędkością działania. Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy w działaniu, po prostu mnie zatkało.
Na konferencji znajomy dostał program wydrukowany na kartce, wyciągnął
z kieszeni iPhone’a, pstryknął fotkę i po sekundzie już mógł przeczytać tekst.
Wtedy ten program nie miał sobie równych, chociaż wymienieni wcześniej konkurenci także się rozwijają. Niestety — wydawca nie dostarcza wersji demonstracyjnej
tego programu, co przy tak wysokiej cenie byłoby ważne. Dlatego nie mogę
z czystym sumieniem zachęcić do kupna, bo to jednak duży wydatek i ktoś może
poczuć się rozczarowany. Warto jednak przypomnieć, że program KNFBReader
był dostępny już na smartfony z systemem Symbian i kosztował wtedy ponad
4000 złotych. Teraz jest dziesięciokrotnie tańszy. Aplikacja bywa też przeceniana
i ktoś zdecydowany na zakup może polować na taką okazję. Zazwyczaj zdarza się
to w okolicy Bożego Narodzenia, ale bywa także w innych terminach. Zniżka wynosi zazwyczaj 25%, chociaż ja upolowałem program z rabatem 35%. 65 euro to nadal
sporo, ale nie żałuję.
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VOICE DREAM READER
JACEK ZADROŻNY
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Voice Dream Reader to aplikacja, którą powinien mieć każdy niewidomy użytkownik
iPhone’a. Kosztuje 9,99 euro i jest warta każdego wydanego na nią centa. W skrócie
— jest to odtwarzacz audiobooków, ale na potężnych sterydach.
Teoretycznie aplikacja systemowa iBooks pozwala na odtwarzanie audiobooków
i czytanie e—booków, w tym także przez osoby niewidome. Teoretycznie, bo wyjaśnianie, w jaki sposób załadować paczkę plików kupionych w księgarni wygląda
na instrukcję hackowania systemu NATO. Z kolei czytanie e—booków jest rozwiązane bardzo fajnie, ale wymaga używania smartfona z odblokowanym ekranem,
co nie zawsze jest wygodne. Na wszystkie te bolączki odpowiedzią jest właśnie VDR,
gdzie położono ogromny nacisk, by wszystko było wygodne i intuicyjne.

Audiobooki dodaje się do półki
na wiele sposobów, w tym przez dyski chmurowe i iTunes. Wystarczy spakować
pliki do archiwum ZIP, a VDR poradzi sobie z ich poukładaniem i odtwarzaniem.
Po otwarciu książki mamy przycisk do odtwarzania, możliwość regulacji prędkości
i głośności oraz odstępów czasowych, o jakie możemy przewijać nagranie. Aplikacja
sama zapamiętuje miejsce zatrzymania odtwarzania i w każdym momencie można
wznowić czytanie. Dostajemy także informacje o czasie od początku i do końca
książki oraz o procentowym postępie czytania.
Na razie brzmi to nieźle, ale nie rewelacyjnie. Siła VDR tkwi przede wszystkim
w umiejętności odtwarzania e—booków. Obsługiwane są najpopularniejsze formaty, w tym EPUB, HTML, TXT, PDF czy DOCX, ale nie Mobi od Amazona. Książki są
wyświetlane na ekranie, a sposób prezentacji można dostosować do osób słabowidzących w znacznym stopniu. E—booki można także odsłuchiwać za pomocą
sztucznej mowy, czyli syntezatora. Na początek wystarczy systemowa Zosia, ale
istnieje możliwość dokupienia dodatkowych głosów, szczególnie gdy komuś nie
odpowiada jej zabużański akcent. Co ważne — odtwarzanie odbywa się dokładnie
tak samo, jak odtwarzanie audiobooków, to znaczy przy zablokowanym ekranie.
Działają gesty zatrzymywania odtwarzania, a w centrum sterowania mamy stosowne przyciski. Dodatkowo można ustawić elementy do przewijania na związane
z formatami e—booków, na przykład rozdział, akapit, czy zakładka.

Aplikacja jest bardzo stabilna
i wciąż rozwijana przez autora. W archiwum przechowuje wszystkie ustawienia oraz
same książki, co czasem bywa kłopotliwe. Audiobooki bywają bardzo duże, a domyślnie przyznanego miejsca na iCloud nie jest zbyt wiele. Za to jeżeli odtwarzamy telefon
z archiwum, do czytania możemy przystąpić właściwie od razu. Incydentalnie zdarza
się, że program zapomni miejsca, w którym skończyliśmy ostatnio czytać i ustawi
się na wcześniejszej zakładce. Dzieje się tak w sytuacjach, gdy aplikację traktujemy
nieuprzejmie, na przykład zabijając ją z paska. Aplikację gorąco polecam.
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AUDIO DEFENCE:
ZOMBIE ARENA
JACEK ZADROŻNY
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Na moim iPhonie kilka miesięcy temu zagościła gra Audio Defence — Zombie Arena.
Jest to gra dźwiękowa, a zatem przeznaczona przede wszystkim dla graczy niewidomych. I wciąga niesamowicie.
Gra sprytnie wykorzystuje elementy wbudowane w iPhone, na przykład żyroskop.
Trzymając urządzenie w rękach, obracam się dookoła własnej osi i nasłuchuję, skąd
nadchodzą zombie. I strzelam niemal bez przerwy. To znaczy — przerwy robię
tylko na przeładowanie broni lub żeby nasłuchiwać, skąd nadchodzą następne
potwory. Moja żona twierdzi, że wyglądam głupio kręcąc się nerwowo po pokoju
w słuchawkach i do tego robiąc głupie miny. Ale jak nie robić min, gdy dopada mnie
zombie z piłą spalinową lub kijem baseballowym? W każdym razie przestałem grać
przy ludziach.

Gra ma dwa tryby:
zwykły i hordy zwany tu „endless”. W zwykłym przechodzimy kolejne etapy pod okiem
wrednego doktora Bastarda, zdobywając punkty, osiągnięcia, pieniądze i diamenty. Tryb hordy jest prosty: z różnych stron nadchodzą zombie i trzeba je zabijać tak
długo, aż samemu się zginie. Aktualnie mój rekord to ponad 100 zabitych potworów
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i prawie 11 minut przeżycia. Mało? To sami spróbujcie przeżyć więcej! W nasłuchiwaniu przeszkadzają wyjące alarmy samochodowe, deszcz i burza, ryczące krowy
i muzyka z szaf grających.

Broń jest w dwóch rodzajach:
dalekiego zasięgu i ręczna. Ta pierwsza to rewolwery, karabiny, pistolety maszynowe czy granatnik. Te drugie to patelnia, banjo czy kij golfowy. Jeżeli ktoś myśli, że im
broń droższa, tym lepsza, to może się srogo zawieść. Nie mam pojęcia, jak z sensem
używać granatnika lub pistoletu policyjnego, chociaż już je kupiłem Moje ulubione
to karabin maszynowy i działo soniczne. Z broni ręcznej najchętniej używam banjo
i macham nim, gdy potwór jest bardzo blisko, a w magazynku pusto. Czasem się uda,
a czasem — trzeba odejść do krainy wiecznych łowów. Strzela się, klikając w dowolnym miejscu ekranu, przeładowuje smyrnięciem z góry w dół, a broń zmienia,
smyrając w drugą stronę. Patelnią lub banjo wali się, po prostu machając iPhone’em,
w czym wykorzystywany jest akcelerometr.Oprawa dźwiękowa jest świetna i pomysłowa. Odległość potworów to nie tylko głośność ich ryków lub chichotów, ale też
coraz szybsze bicie serca. Dźwięk jest dookólny i tylko czasem trudno uchwycić, czy
zombie jest na wprost, czy może dokładnie za plecami. Może się to skończyć marnie.

Gra jest po angielsku,
ale napisana dosyć prostym językiem. Całkiem bez znajomości języka grać będzie
trudno, bo polecenia wydawane przez doktora Bastarda będą niezrozumiałe.
Co prawda, najczęściej oznaczają po prostu „zabij ich wszystkich”, ale czasem istotne są dodatkowe informacje, na przykład o szeptaczu lub ograniczeniu amunicji.
No i uciekną nam dowcipy naszego trenera, czy może lepiej napisać — oprawcy.
Grę polecam, chociaż ma pewne błędy. Co jakiś czas lubi się zawiesić, na szczęście
niezbyt często.
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ULYSSES DLA IOS
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Każdy w swojej pracy chce używać najlepszych narzędzi. Edytor tekstu jest
dla mnie najważniejszą aplikacją w codziennym korzystaniu z komputera.
Dlatego nie ustaję w poszukiwaniach idealnego produktu do tworzenia tekstów.
Niewątpliwie na tle innych edytorów wyróżnia się Ulysses. Posiada praktycznie
wszystkie funkcje, jakich potrzebuję. Minimalistyczny interfejs, funkcje statystyk
i osiągania celu. I co najważniejsze: „czystość” pisania niepozwalająca rozpraszać
się podczas przelewania myśli. Aplikacja ta jednak miała jeden (i to chyba dosłownie jeden) minus, który skutecznie dyskredytował ją w moich oczach. Nie było
odpowiedniej wersji programu na urządzenia z iOS. Dla mnie to poważny ubytek,
gdyż lubię przeglądać moje zapiski prosto z telefonu lub iPada, czytać i dodawać
niewielkie zmiany w artykułach. Dziś jednak Ulysses pokazuje swój pełny potencjał również na urządzeniach z iOS.

Wersja mobilna Ulyssesa
odziedziczyła wszystkie najlepsze cechy swojego starszego brata. Wygoda pisania
jest niezrównana. Nad klawiaturą mamy menu z dostępem do najważniejszych
markdownów pozwalających formatować tekst. Mamy także funkcje Wyszukaj/
Zastąp. Jest także przycisk Cofnij oraz ikony Prawo/Lewo pomagające przesuwać
precyzyjnie kursor. W prawym górnym rogu możemy obserwować osiągnięte cele
(Goal). Łatwo też dodamy notatki czy zdjęcia. Wszystko żywcem wyjęte z wersji
aplikacji na OS X, którą niezmiernie cenię.
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Cała synchronizacja odbywa się przez iCloud. Przebiega bardzo sprawnie, chociaż
niemal równoczesne edytowanie tekstu na iPadzie i OS X wywołało komunikat
o konflikcie wersji. Tutaj jednak Ulysses też sobie sprawnie poradził dodając
w słowach kluczowych (tagi) plików informacje, na jakim urządzeniu była tworzona
edycja. Mądre rozwiązanie. W chmurze przenoszone jest wszystko. Od ustawienia
stylów markdown po strukturę katalogów. Co jest równie ciekawe, program obsługuje 3D Touch zatem podgląd i zarządzanie plikami możemy wykonać poprzeć
silniejsze dociśnięcie kciuka na ekranie iPhone’a.

Ulysses dla iOS
to pełnowartościowy edytor tekstu
Ośmielę się zaryzykować stwierdzenie, że tak dobry jak jego wersja na OS X.
Zaczynając od zarządzania folderami z plikami, a kończąc na tworzeniu treści.
Wersja na iOS posiada również funkcje eksportu plików do HTML, ePub czy PDF.
Mądre rozmieszczenie narzędzi tuż nad klawiaturą sprawia, że pisanie na ekranie
telefonu czy tablecie jest bardzo wygodne. Prawdziwy potencjał programu odkrywam w połączeniu z wersją na OS X. Synchronizacja folderów z dokumentami,
ustawień filtrów czy markdownów sprawia, że dziś nie znam wygodniejszego

NAZWA Ulysses dla iOS
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sposobu tworzenia dokumentów.
++ Świetna funkcjonalność tworzenia
tekstu
++ Bogate możliwości aplikacji
++ Tryb nocny

WITRYNA www.ulyssesapp.com

−− Drobne problemy
z synchronizacją
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BRING!
KRZYSZTOF RADZIKOWSKI
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Zakupy to nasza codzienność. Szczególnie te większe. Zresztą, gdy odwiedzam
supermarket, widzę ludzi z karteczkami, listami i innymi różnymi sposobami,
które mają stanowić ułatwienie całego procesu. Sam radziłem sobie w różnoraki
sposób, choćby poprzez świetny Wunderlist lub inne rozwiązania typu „to do list”.
Jednak dzięki aplikacji Bring! można wykorzystać do tego Apple Watch, co wydaje
się wręcz idealnym połączeniem.
Wspomniane listy typu „rzeczy do zrobienia” umożliwiają wprawdzie wpisanie
dowolnych pozycji zakupowych, ale cały proces wpisywania oraz dodawania
poszczególnych pozycji to dość żmudne zajęcie, które dodatkowo zabiera nasz
cenny czas. Bring! ma tę przewagę, że dysponuje świetnym interfejsem ikonograficznym, dzięki czemu dodawanie produktów polega na pacnięciu interesującej nas
grafiki. Dodatkowo, przytrzymując dłużej wybraną ikonę, można wpisać komentarz
lub ilość sztuk, jaka jest potrzebna.

Konfiguracji listy zakupów
dokonuje się na ekranie iPhone’a lub iPada, na którym aplikacja wykorzystuje większy ekran, ułatwiając zarządzanie produktami.
Możliwości, które oferuje Bring!, są dużo większe niż tylko wybieranie interesujących nas pozycji. Wszystko jest skategoryzowane, a orientację umożliwia pole
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wyszukiwania, gdzie wystarczy wpisać pierwsze litery szukanego produktu,
aby apka zaproponowała wynik ze swoje bazy danych. Oczywiście program jest
stworzony pod typowe zakupy spożywczo—konsumpcyjne, higieny osobistej czy
chemii domowej. Tak więc nie znajdziemy tu asortymentu z np. marketów budowlanych. Jeśli ktoś faktycznie potrzebuje takiej funkcjonalności, może dodać swoje
produkty. W polu wyszukiwania należy wpisać żądaną nazwę, a zostanie stworzony
nowy kafelek. Jeśli się pomylimy, spokojnie można go usnąć lub zmienić kategorię
w ustawieniach Bring!

Co więcej, możemy tworzyć listy zakupów na odpowiednie okazje oraz co najważniejsze: współdzielić je z wybranymi osobami. Do tego wymagane jest stworzenie
konta dla użytkowników, do czego gorąco zachęcam. Dopiero wtedy, nasza lista
zakupów pokazuje swój pazur. Od tego momentu można poinformować np. partnera, że właśnie jesteśmy w sklepie, zaktualizowaliśmy nasz wirtualny koszyk
ZDJĘCIE:
Selina Wu

lub skończyliśmy zakupy. Gdy aplikację wykorzystamy w połączeniu z Apple
Watch, znienawidzone zakupy staną się wręcz przyjemnością. Od tej chwili pozostaje już tylko spokojnie śmigać z koszykiem pomiędzy półkami w markecie.
Gdy już zlokalizujemy interesujący nas towar, wrzucamy go do wózka zakupowego, a na ekranie smartzegarka odznaczamy dany produkt. Szybko, sprawnie,
bez wyciągania smartfona.
Aplikacja szwajcarskiego Bring! Labs AG pokazuje, jak idealnie można wykorzystać
i zharmonizować między sobą iUrządzenia. Nie dość, że użytkownicy tego rozwiązania zaoszczędzą sporo czasu, to nawet nie będą musieli obciążać swojego konta,
gdyż Bring! jest całkowicie darmowy. Polecam.
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HEDGE
MAREK TELECKI
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Od wynalezienia przez braci Lumière
kinematografu minęło ponad 130 lat. Zabawy z ruchomym obrazem to kreatywne
i wciągające zajęcie. A przy tym bardzo praco— i czasochłonne. Dziś wiele ułatwia
digitalizacja materiału, zaawansowane oprogramowanie oraz moc obliczeniowa
komputerów. Mimo to wszędzie, gdzie kluczowym elementem jest czynnik ludzki,
dochodzi do błędów. Jakie wyzwania napotykamy przy produkcji wideo? Po pierwsze: rutyna. Powtarzanie tych samych czynności jest nudne i łatwo przeoczyć istotną
rzecz. Po drugie: bezpieczeństwo danych, których odtworzenie może okazać się
wyjątkowo kosztownym przedsięwzięciem.
Właśnie po to, by wyeliminować wyżej wspomniane problemy, deweloperzy skupieni pod szyldem Sync Factory, opracowali „żywopłot” — aplikację Hedge, dostępną
na platformę OS X. Czym jest Hedge? To przede wszystkim program zarządzający
kopiowaniem danych z nośników wymiennych (np. kart pamięci kamery cyfrowej),
na wiele dysków. Wydawałoby się, że łatwo zautomatyzować to samemu, ręcznie,
bez dodatkowego oprogramowania. Jednak zastosowanie Hedge ma w tym wypadku wiele zalet:
>> kopiowanie materiału do różnych magazynów danych odbywa się równolegle,
>> w intuicyjny sposób określa się wolumeny źródłowe i docelowe (tu również
foldery) wraz ze sposobem nazewnictwa kopii,
>> w celu uniknięcia błędów i utraty danych są one kopiowane bit po bicie,
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porównywane z pozostałymi kopiami, a po zakończeniu transferu przeprowadzana jest dodatkowa weryfikacja,
>> oferuje system powiadomień, informujących o postępie istotnych czynności,
>> pozwala na automatyczne wysuwanie dysków po zakończeniu transferów,
>> wspiera skrypty Apple Script (Automator) i pozwala je przypisać na poziomie
aplikacji, a nie systemu, do specyficznych zdarzeń (jak np. podłączenie dysku,
rozpoczęcie transferu, zakończenie kopiowania, wysunięcie dysku).

Hedge nie faworyzuje żadnego
rodzaju danych
ani typu plików, więc z dobrodziejstw programu skorzystają nie tylko zapaleni
twórcy filmów, ale też fotograficy czy np. dziennikarze, rejestrujący wywiady i inne
wydarzenia, w postaci materiału audio. Jednak celem autorów jest rozbudowa
możliwości aplikacji, pod kątem plików wideo.
Obsługa aplikacji jest banalna. Po uruchomieniu w centralnym oknie znajdziemy
ikony wszystkich połączonych dysków, kart pamięci oraz pozostałych urządzeń
magazynujących. Najechanie kursorem myszy na ikonę zasobu oraz naciśnięcie
znajdującego się w prawym górnym rogu przycisku trójkąta powoduje wyświetlenie
menu kontekstowego. Dostępne tu są opcje wyboru nośnika jako źródła (Source),
celu (Destination), zmiana nazwy, pokazanie w Finderze oraz ignorowanie (przydatne na przykład gdy używamy zewnętrznego napędu wyłącznie do tworzenia
kopii Time Machine). Wybranie opcji określającej dysk jako źródło lub cel powoduje
umieszczenie jego ikony w odpowiadającemu danej roli panelowi. Później wystarczy tylko kliknąć przycisk Start Transfers!
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Zdecydowanie jedną z ciekawszych opcji Hedge jest wsparcie skryptów, co znakomicie pomaga usprawnić i zoptymalizować workflow. Nic nie stoi na przeszkodzie,
by skopiowany materiał, został automatycznie poddany takim operacjom jak: zmiana
nazwy, archiwizacja (kompresja), konwersja (transkodowanie) do innego formatu
czy „oczyszczenie” folderu docelowego ze zbędnych plików. W ten sposób można
np. skopiowane zdjęcia w formacie RAW automatycznie skonwertować za pomocą systemowego Podglądu do JPEG, a następnie wysłać do folderu na Dropboksie.
Albo nakazać programowi Compressor utworzenie z każdego zaimportowanego
filmu plików przejściowych (proxy) dla montażu w Final Cut.
Autorzy Hedge są dumni z tego, że ich „dziecko” z powodzeniem sprawdziło się na
prawdziwym poligonie. Holenderska ekipa pracująca nad dokumentem, pt. „Over De
Streep” w ciągu dwóch tygodni nakręciła dziewięć odcinków filmu, wykorzystując
trzynaście kamer oraz pięćdziesiąt kanałów audio. Program Hedge usprawnił import,
backup, synchronizację i konwersję ponad 65 terabajtów materiału filmowego!
Skąd w ogóle taka nazwa aplikacji? W języku holenderskim istnieje powiedzenie: „wyrzucić coś za żywopłot (ogrodzenie)” na określenie sytuacji, gdy problem
zrzucamy na kogoś innego i przestajemy sobie zawracać nim głowę. Tym kimś

NAZWA Hedge for Mac
CENA
OCENA

od 0 $

CECHY

w przypadku kopiowania danych ma być właśnie opisywany program — Hedge.
++ Intuicyjna obsługa
++ Spore możliwości automatyzacji
(Apple Script)

−− Wysoka cena wersji
bez ograniczeń

WITRYNA www.hedgeformac.com
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TIME STAND DOCK
OLGA ANTKIEWICZ
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Ile radości daje Ci twoja ładowarka
do Apple Watch?
Zdarza ci się szukać jej pod łóżkiem albo wśród dokumentów na swoim nie zawsze
idealnie zorganizowanym biurku? Ktoś powie: ładowarka spełnia swoją funkcję:
doprowadza baterię od 0 do 100% naładowania. Na tym jednak jej zalety się kończą.
Jest nieporęczna, lekka, przez co łatwo strącić ją ze swojego miejsca. Osobiście lubię
małe przyjemności i cieszę się z przedmiotów, które poza niezawodnym działaniem
są również doskonale zaprojektowane i wykonane z dbałością o szczegóły.

Ratunek przyszedł w niewielkim
białym pudełku
TimeStand wykonany jest z wysokiej jakości aluminium. Jego cylindryczny kształt
przełamuje okrągłe wycięcie, poprzez które przełożysz pasek zegarka. Na górze
znajduje się okrągłe wgłębienie do umiejscowienia magnetycznej ładowarki.
Forma posiada wgłębienie na kabel, który można schować, wsuwając go wzdłuż
krawędzi, wprowadzając pod podstawę, aby poprowadzony z tyłu standu już nigdy
nie musiał przeszkadzać podczas ładowania. Podstawa zwieńczona jest niewidoczną z zewnątrz gumową podkładką. Całość jest stosunkowo ciężka, solidna i stabilna.
Do wyboru dostajesz dwa kolory: Silver i Space Grey. Wielka szkoda, że nie ma
również Rose Gold, który pasowałby do mojego zegarka.
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Posiadaczu Apple Watch,
jeżeli pytanie, które sobie zadajesz, nie brzmi „czy kupić sobie stand”, ale „który
stand wybrać”, pomóż sobie w decyzji, czytając dalej.
Producent standu, Just Mobile, pojawił się na rynku w 2005 roku z prostą misją:
tworzyć najbardziej stylowe akcesoria dla urządzeń mobilnych na świecie. Zadanie
nabrało prawdziwego sensu dopiero po dwóch latach, ponieważ to właśnie wtedy
na rynku pojawiło się urządzenie, które przyspieszyło bicie serca projektantów
marki. Od tego czasu Just Mobile tworzy kultowe akcesoria tylko dla urządzeń
Apple. Każdy produkt marki, poza definiowaniem stylu i prostoty, koncentruje się
na zagadnieniu użyteczności. Dzięki temu nasz zegarek nie musi dłużej bezwładnie
leżeć na biurku, przy łóżku lub na półce w łazience, zaplątany w kabel. Możemy go
za to pięknie wyeksponować, osadzając na wygodnym piedestale.

Warto w tym momencie wspomnieć,
że nie tylko ja doceniam ten produkt. TimeStand otrzymał niedawno iF Design
Award 2016, powiększając tym samym imponującą kolekcję nagród przyznawa-

NAZWA Just Mobile TimeStand
CENA
OCENA

170zł

CECHY

nych marce przez branżę i użytkowników.
++ Piękny design
++ Stabilność
++ Jakość wykonania
++ Eksponuje zegarek podczas ładowania

WITRYNA www.fen.pl
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OPPO PM3
KUBA BARAN
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Z produktem firmy Oppo, mimo że wielokrotnie ta nazwa pojawiała się w moim otoczeniu, miałem przyjemność obcować po raz pierwszy. W moje ręce trafił najniższy model
słuchawek nausznych tego producenta, a mianowicie Oppo PM—3. Charakteryzują
się one konstrukcją zamkniętą z wykorzystaniem technologii planarnej, która jest
niezwykle ceniona w świecie audiofilskim. Przyznaję, że moje oczekiwania w stosunku do tego modelu były dość wygórowane. Mogę Wam zdradzić, że nie zawiodłem
się mimo pewnych zastrzeżeń, które bardziej wynikają z osobistych preferencji
niż z negatywnych cech tego produktu. Zacznijmy jednak od początku.

Ze względu na swoją konstrukcję
Oppo PM—3 nie należą do najmniejszych słuchawek na rynku. Mimo to ich waga
na poziomie 320 gram stawia je na podium w kwestii lekkości, biorąc pod uwagę
konkurencyjne produkty wykonane w analogicznej technologii. Wpływa to bezpośrednio na mobilność i komfort użytkowania sprzętu poza zaciszem własnego
domu. W tej kwestii firma zapewniła wszystko, co niezbędne dla wygody przemieszczania się. W zestawie znajduje się zestaw kabli, które pozwolą wpiąć się
w dowolny sprzęt, niezależnie od tego, czy jest to smartfon, czy audiofilski wzmacniacz.
Dodatkowo gustowny pokrowiec wykonany z jeansowego materiału na pewno zadowoli te osoby, które lubią podróżować z ulubionym sprzętem, mając jednocześnie
pewność bezpiecznego transportu.
Słuchawki te pod względem wizualnym idealnie wpisują się w mój gust. Delikatny
nadruk logo producenta w gruncie rzeczy ginie przy pierwszym kontakcie.
Minimalistyczny design, który bez zbędnego przepychu jasno daje do zrozumienia,
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że mamy do czynienia z wyrafinowanym produktem, powinien przypaść do gustu
większości użytkowników, którzy nie przepadają za krzykliwymi konstrukcjami.
W gruncie rzeczy wizualnie model PM—3 oddaje swoją dźwiękową naturę, jednak
o tym za chwilę. Słuchawki dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych,
co powinno w pełni zaspokoić oczekiwania potencjalnych nabywców.
Jak już wspomniałem, słuchawki te należą do najlżejszych w swojej kategorii.
Trzeba jednak pamiętać, że 320 gramów to całkiem spory ciężar. Na szczęście
wygodne nauszniki, które bez problemu okalają uszy, przylegając całą powierzchnią
do głowy, rozkładają odpowiednio ciężar. Powoduje to, że słuchawki nie zsuwają się

i jednocześnie nie generują
dyskomfortu w trakcie dłuższego korzystania. Warto przy okazji
wspomnieć, że doskonale izolują one
słuchacza od dźwięków otoczenia. W trakcie
korzystania rzadko zdarzało się, aby czynniki zewnętrzne potrafiły odwrócić moją
uwagę od dobiegającej z nich muzyki. Zdecydowanie tę cechę docenią osoby,które
przebywają często w otwartej przestrzeni i zależy im na solidnej izolacji.
Czas przejść do najważniejszej kwestii, a mianowicie jak grają słuchawki Oppo PM—3. Ogólnie rzecz ujmując, są naturalne w swoim brzmieniu.
Nie nakładają na dźwięk żadnej specyficznej sygnatury, lecz wiernie oddają materiał wyjściowy, który muzycy wytworzyli w trakcie produkcji swojej muzyki.
Jeżeli mam wskazywać na charakter brzmienia, to zdecydowanie jest ono ciepłe
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i przejrzyste. Świetna dynamika, która bez wątpienia jest wynikiem zastosowania
technologii planarnej, pozwala w trakcie odsłuchu odnosić wrażenie obcowania
z solidnym zestawem głośnikowym ustawionym w odpowiednio przygotowanym
akustycznie pomieszczeniu.

Zdecydowanie
najmocniejszym punktem
w kwestii brzmienia tych słuchawek jest średnica. Pięknie prowadzona i urzekająca swoją dynamiką potrafi przykuć uwagę i przynosi masę przyjemności w trakcie
odsłuchu. Jednocześnie trudno nie wspomnieć o wspaniale brzmiących partiach
wokalnych, które doskonale wpisują się w ogólne brzmienie i pozwalają wyłapywać
wszelkie smaczki. To wszystko w połączeniu ze świetnie kontrolowanym basem,
który swoją żywiołowością napędza muzyczne przedstawienie i w żaden sposób
nie dominuje pozostałych pasm.

Jeżeli miałbym wskazywać
jakieś braki,
to w mojej ocenie można mieć jedynie pewne zastrzeżenia wobec wysokich częstotliwości. Przyznaję, że dla mnie do osiągnięcia dźwięku bliskiego ideału mogłyby
być bardziej wyeksponowane, co wspomogłoby szczegółowość brzmienia całości. W gruncie rzeczy, gdyby pod tym względem firma Oppo poprawiła brzmienie
PM—3, to zdecydowanie stałbym się ich wyznawcą. W tej chwili pozostanę jednak
jedynie ich zagorzałym fanem.
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Warto również zwrócić uwagę na scenę. W trakcie odsłuchu PM—3 budują przyjemną
przestrzeń wokół głowy, w której bez problemu da się odnaleźć lokalizację poszczególnych instrumentów. Oczywiście da się tutaj odczuć ograniczenia konstrukcji
zamkniętej, jednak świadomość, że możemy zorganizować sobie odsłuch z solidnie
podkręconym poziomem głośności, bez maltretowania osób w naszym otoczeniu
w wielu przypadkach jest warta tego poświęcenia. Co ważne, dźwięk nie jest natarczywy i swobodnie buduje atmosferę studia nagraniowego, co pozwala na długie
i pełne przyjemności odsłuchy ulubionych płyt.

W mojej ocenie,

NAZWA Oppo PM3
CENA
OCENA

2589 zł

CECHY

Oppo PM—3 to doskonały produkt. Wizualnie stanowią świetną formę, która nie
jest w stanie się znudzić i jednocześnie ma w sobie ten smaczek, który będzie
budził zachwyt osób, które lubią dobrze zaprojektowany sprzęt audio. Jeżeli
chodzi o specyfikę dźwięku, to zdecydowanie jest to sprzęt dla osób, które stawiają
na naturalne i ciepłe brzmienie. Mając je przy sobie, w każdej chwili można oddać
się przyjemności obcowania z pięknem dźwięków i muzyki. Zdaję sobie sprawę,
że ich cena może odstraszać, jednak mając odpowiedni budżet, powinniście brać je
pod uwagę jako jedne z pierwszych. Warto jednocześnie pamiętać, że tak rewelacyjne słuchawki powinny być napędzane solidnym wzmacniaczem słuchawkowym,
który pozwoli osiągnąć maksimum ich możliwości.
++ Wygląd
++ Komfort użytkowania
++ Brzmienie i dynamika
++ Bogate wyposażenie

WITRYNA www.oppodigital.pl

−− Odrobinę wycofane
tony wysokie
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BERKELEY II
MARCIN HINZ
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Gdy spojrzałem pierwszy raz na ten plecak, skrzywiłem się. Po chwili namysłu
nad rozwiązaniami zastosowanymi w tym produkcie stwierdziłem, że wiele firm
mogłoby brać z niego przykład.

Pierwsze wrażenie
Case Logic Berkeley II to plecak miejski przystosowany do przenoszenia laptopa
o ekranie 15,6˝. Model przekazany na testy miał bardzo stłumione barwy z mocno
widocznymi pomarańczowymi wstawkami. Ten pasiasty wygląd nie przypadł mi do
gustu, ale… o gustach się nie dyskutuje. Istnieje pięć wersji kolorystycznych, więc
każdy dobierze coś dla siebie.
Moje pierwsze wrażenie dotyczyło umiejscowienia kieszeni na laptopa. Znajduje się
ona oczywiście tuż przy plecach. Sęk w tym, że paski, które nakładamy na ramiona, zaczynają się za tą kieszenią. Gdy pierwszy raz chciałem otworzyć tę kieszeń,
przez chwilę walczyłem z paskami, by wszystko poszło sprawnie. W tym momencie
dowiedziałem się o całej idei tego produktu.

Budowa
Po pierwsze, paski na ramiona są przypięte do górnej części plecaka poprzez dodatkowe oczko, dzięki czemu łatwo można je odkręcać na boki i w łatwy sposób skorzystać
z przestrzeni na laptopa. Jednak gdy założymy plecak, ta przestrzeń jest świetnie
chroniona. Bardzo spodobał mi się taki sposób na zabezpieczenie laptopa. Plecak
to produkt, który bardzo często nosi się podczas dojazdów komunikacją miejską.
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Jeśli stoimy, to zwykle się go nie zdejmuje, a złodziej ma przed sobą łatwą zdobycz.
W tym przypadku sprawa wygląda zgoła inaczej.
Po drugie, na dole powierzchni stykającej się z plecami jest umieszczona dodatkowa
sekretna kieszonka. Można w nią schować gotówkę lub najważniejsze dokumenty.
Z góry jest ona zabezpieczona gumką, dzięki czemu nawet gdy zachce nam się robić
salta z plecakiem, nic z tej kieszonki nie wyleci.
Główna komora na laptopa nie zawiera żadnych dodatkowych przegródek.
Jest ładnie wyściełana dookoła miękkim materiałem. Przydałaby się jednak druga
miękka warstwa na spodzie, by ochronić laptopa, gdy plecak spadnie nam na podłogę
lub mało dostojnie rzucimy go na ziemię. Przegroda ma mieścić laptopa 15—calowego, więc jak widać na zdjęciach, moja „trzynastka” miała czym oddychać. Ścianki
są śliskie, wiec gdybym zaczął skakać, laptop ślizgałby się w plecaku. Mimo wszystko nic by mu się nie stało.
Kolejna komora jest otwierana na oścież. Znajduje się w niej jedna przegroda
np. na tablet. Pozostała przestrzeń jest do dowolnego zagospodarowania. Z uwagi
na łatwość dostępu do całej przestrzeni można ją w wygodny sposób 100—procentowo wykorzystać. To kolejny plus dla tej konstrukcji. Wielbiciele małych schowków
w każdej sekcji plecaka nie znajdą tutaj jednak miejsca na swoje drobiazgi.
Dla takich osób przeznaczona jest ostatnia część plecaka, w której znajduje się skromny organizer. Dwie wąskie kieszenie, dwie szerokie, z czego jedna z siateczki
zamykanej na zamek. Co do zamków zastosowanych w tym plecaku — są świetne.
Duże, sprawne, po częściowym otwarciu przegrody można ciągnąć za materiał
i przestrzeń elegancko się otwiera. To drobnostka, która dodaje wygody w codziennym użytkowaniu plecaka. Nie oszukujmy się — bardzo często właśnie w ten sposób
dobieramy się do kieszeni we własnych torbach.

Dodatki
Chcę jeszcze zwrócić uwagę na dwa elementy. Jeśli czytałeś, drogi Czytelniku, moją
recenzję plecaka w poprzednim numerze Mój Mac Magazyn, to wiesz, że przywiązuję wagę do tego, by żadne niepotrzebne paski nie motały mi się pod rękami.
Case Logic zadbał o to na swój sposób.
Plecak ma dodatkowy pasek piersiowy. Dzięki dodatkowym przeszyciom możemy
go zamontować na pięciu różnych wysokościach. Jeśli nie chcemy z niego korzystać, odpinamy dwa guziki i demontujemy obie końcówki paska. Proste i wygodne.
Drugą kwestią są końcówki pasków naramiennych, które po wyregulowaniu długości, zwykle wiszą aż do ud. W tym przypadku patent Case Logic nie jest idealny,
ale efekt jest najlepszy z oczekiwanych. Domyślnie cały nadmiarowy pasek jest
zwinięty i spięty zwykłą opaską na rzep. W zdecydowanej większości przypadków jednego plecaka używa jedna osoba. Zatem gdy już dopasujemy go do siebie,
to raz, a dobrze można poradzić sobie z wiszącymi resztkami. Zamierzam zrobić
tak u siebie, choćby gumką recepturką.
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Podsumowanie
Berkeley II ma pojemność 29 litrów. To sporo, jak na miejski plecak na laptopa.
Każda przegroda została w nim fajnie przemyślana. W ostatnich miesiącach miałem
parę plecaków w okolicach 30 litrów i wiem, że często ta przestrzeń się marnuje.
W tym przypadku, dzięki otwieranej na oścież głównej komorze bagażowej, możemy bez problemu wypełnić ją po brzegi. Osobiście lubię przy sobie nosić sporo
gratów „na wszelki wypadek”, więc skromny organizer się u mnie nie sprawdzi,
aczkolwiek dla wielu osób będzie to bardzo wygodny plecak do codziennego przenoszenia komputera, ubrań oraz jedzenia do pracy.
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TURBO EGG
CZYLI „KONTAKT”
STEROWANY IPHONE’EM
JAROMIR KOPP
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Żyjemy w czasach, w których ziszczają się marzenia leniwej ludzkości. Możemy
bez podnoszenia się z łóżka czy kanapy sterować telewizorem, rozmawiać przez
telefon, sprawdzić pogodę. Skąd ten wybór przykładów? To są czynności, o jakich
nie marzyłem nawet jako dziecko w latach 70 XX w. Programy (dwa I i II) w czarno
białych telewizorach trzeba było zmieniać gałką w odbiorniku, głośność również.
Telefon, jeżeli ktoś miał zaszczyt jego posiadania, stał w centralnym miejscu domu
i był ograniczony kablem. Na prognozę pogody trzeba było poczekać do 19.55
na koniec „Dziennika Telewizyjnego”. A teraz mamy to wszystko w iPhonie!
Jednak chcemy jeszcze więcej ułatwień.
Znamienne jest to, że próby automatyzacji w domu pojawiły się już z początkiem
nastania ery elektryczności. Pamiętam nieme filmy „W starym kinie”, w których różne
elektryczne, toporne urządzenia płatały figle domownikom, ale dopiero teraz samodzielnie możemy podjąć próbę budowania „inteligentnego mieszkania”, a jednym
z urządzeń, które nam to może ułatwić, jest TurboEgg.

TurboEgg, czyli elektryczne jajko
Od ponad 3 tygodni mam okazję testować i użytkować „kontakt” sterowany Bluetoothem. I od prawie samego początku sprawia mi poważny problem.
Tym problemem jest to, że on jest tylko jeden, a ja mam bardzo wiele pomysłów,
jak go użyć! Obecnie najczęściej używam „jajka” do sterowania oświetleniem.
Kontakt jest w formie niemal kulistej (stąd prawdopodobnie jego nazwa) o największym wymiarze około 7 cm. Wykonany został z tworzywa, a konstrukcja jest bardzo
solidna i przemyślana (nie powstrzymałem się przed rozkręceniem). TurboEgg
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może przełączać do 1800 W mocy, czyli da się do niego podłączyć większość żelazek lub słabsze czajniki. O to, abyśmy nie przesadzili z obciążeniem, dba klasyczny,
wymienny bezpiecznik 8 A. Poza samym przełączaniem „kontakt” zbiera informacje o napięciu w sieci i temperaturze. Do działania wymaga iPhone’a z Bluetooth
4.0 LE (Smart) czyli modeli od 4s wzwyż, iPoda Touch 5 gen., iPada 3 lub nowszego
(aplikacja jest uniwersalna, wymaga iOS 7) ew. smartfona z Androidem 4.3
obsługującego Bluetooth LE.

Jak to działa?
Aplikacja jest stosunkowo prosta i przemyślana, choć może być dla niektórych
zbyt surowa (mnie się takie podejście podoba). Należy dodać, że program na
iPhonie czy iPadzie jest tylko jednym z elementów systemu. W programie dodajemy nasze „gniazdka”, nadając im pin (hasło) i nazwę. Wtyczki możemy łączyć
w grupy, które będą w całości włączane lub wyłączane i dodawać do „ulubionych”.
Musimy pamiętać, że jesteśmy ograniczeni zasięgiem Bluetooth LE, czyli w otwartej przestrzeni około 30 m. Na szczęście producent nie pożałował i wbudował
w „gniazdko” moduł Bluetooth o dobrej czułości. Z iPhone’em 6s Plus łączy się u mnie
w całym domu i ze sporego kawałka podwórka, ale wszystko zależy od grubości ścian
i warunków lokalnych.
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I tu na arenę wkracza wspomniany „system”. Uruchamiając aplikację, zakładamy
konto na panelu TurboEgg . Dzięki niemu, jeżeli w domu pozostawimy jakieś urządzenie mogące komunikować się z naszymi „gniazdkami” np. iPada, starszego
iPhone’a, czy iPod Touch, to nie musimy martwić się o zasięg! Przez panel TurboEgg
lub z innej aplikacji podpiętej do naszego konta, za pośrednictwem pozostawionego
w domu urządzenia możemy przełączać zasilanie z dowolnego miejsca świata gdzie
mamy dostęp do internetu. Ponieważ polecenia są wysyłane za pośrednictwem
serwerów Push Apple, nie zaprzątamy sobie głowy konfiguracją routerów, portów
czy „dynamicznych domen”. Zdalnie odczytamy również napięcie, temperaturę
i stan gniazdek. System pozwala również na sterowanie sprzętem z urządzeń bez
Bluetooth LE. Aplikacja zainstalowana na moim iPadzie 2 przez panel TurboEgg
kontaktuje się z iPhone’em 6s, który dalej wysyła i odbiera informacje z gniazdka. Brzmi to dość skomplikowanie, ale sprawdza się w praktyce bez większych
problemów. Kilka razy zdarzało się, że po wyjściu z zasięgu i powrocie gniazdko
nie reagowało przez chwilę (15—30 sekund), jednak w normalnym użyciu nigdy nie
miałem problemów ze sterowaniem „kontaktem”.
Z ciekawostek: panel i aplikacja zbierają logi zdarzeń i możemy przeglądać,
jak zmieniało się napięcie zasilania i temperatura, kiedy nastąpiły załączenia i wyłączenia oraz dowiedzieć się o ewentualnych błędach w komunikacji.
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To dopiero początek
Producent umożliwia dostęp do swojego systemu
(po zobowiązaniu się do zachowania tajemnicy)
innym. Mogą to być producenci sprzętu chcący użyć w swoich rozwiązaniach modułów
Bluetooth firmy TurboEgg i korzystać z systemu
sterowania lub twórcy mający własne pomysły, które
zechcą realizować we współpracy z TurboEgg. Trwają też prace nad udostępnieniem
API w wersji „bez zobowiązań” do zastosowania we własnych aplikacjach sterujących bezpośrednio urządzeniami TurboEgg. Liczba mnoga nie jest wcale pomyłką.
Poza kompletnym „gniazdkiem” już teraz w ofercie znajduje się moduł do zabudowy we własnych rozwiązaniach np. w domowej rozdzielni elektrycznej czy innych
urządzeniach. Niebawem będę miał okazję również i ten moduł przetestować.
W odpowiedzi na moje wnioski i zastrzeżenia, jakie zrodziły się podczas testów,
dostałem od producenta kilka istotnych informacji. Trwają prace nad zaimplementowaniem harmonogramów przełączania w urządzeniu oraz pomiaru zużycia
prądu. Rozważane jest też wprowadzenie opcji zapamiętywania stanu urządzenia
po zaniku zasilania (to było jedno z moich zastrzeżeń). Funkcje te będą wprowadzone przez aktualizację oprogramowania sprzętowego w TurboEgg. Kolejnym
zastrzeżeniem były powiadomienia push, które gdy aplikacja była w tle, pojawiały
się na ekranie iPhone’a, i to z dźwiękiem. Prawdopodobnie gdy czytacie ten tekst,
aplikacja została już odpowiednio zmodyfikowana.
Niestety, nie ma na razie w planach wersji na Apple TV 4, ale wiąże się to ze sporymi ograniczeniami w tvOS. Być może gdy pojawią się powiadomienia Push w tvOS,
aplikację uda się zrobić. Rozważam również napisanie takiego programu samodzielnie (jak dostanę dostęp do API urządzenia), ale na razie nic nie mogę obiecywać,
choć możliwość sterowania gniazdkami i sprzętem elektrycznym w domu właśnie

NAZWA TurboEgg
CENA
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229 zł za gniazdko
109 zł za moduł
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za pośrednictwem Apple TV 4 jest bardzo kusząca.

++ Solidność i jakość wykonania
++ Pomysłowy system sterowania
++ Prosta i elegancka aplikacja

WITRYNA www.turboegg.com

−− Cena gniazdka,
−− Brak obsługi HomeKit
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QNAP
I BEZPIECZEŃSTWO CZ. V
JAROMIR KOPP
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Żyjemy w takich czasach, że widok kamer na budynkach, skrzyżowaniach, dworcach, firmach czy w budynkach użyteczności publicznej nikogo nie dziwi. Jesteśmy
nagrywani i w zasadzie nie da się tego uniknąć. Jak mówi stare przysłowie,
klin trzeba wybijać klinem, czyli sami też możemy zrobić fachowy monitoring.
Pomoże nam w tym oczywiście NAS QNAP.
O tym, że QNAP może zapewnić bezpieczeństwo naszym danym, wygodę i wydajność w firmie, a w domu rozrywkę, już wiemy. Teraz nadszedł czas na zapewnienie
bezpieczeństwa nam i naszemu mieniu w domu i (lub) firmie.

QNAP Jako centrum monitoringu:
to się opłaca
Specjalizowane rejestratory wideo do kamer IP potrafią sporo kosztować. Najtańsze,
które ledwo sobie radzą z 4 kamerami i dość krótką listą zgodności, potrafią kosztować ponad 1000 zł (bez dysków). Do tego nie potrafią zazwyczaj nic więcej. QNAP,
nie tracąc nic lub prawie nic ze swoich zalet, może po wyjęciu z pudełka i pobraniu w App Center „Surveillance Station” obsłużyć dwie lub cztery (droższe modele)
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kamery IP. Jeżeli to jest za mało, to można dokupić licencje na dodatkowe „kanały”,
a koszt jednej dodatkowej kamery to około 250 zł z VAT. Cena maleje wraz z liczbą kupowanych licencji. Nadal w porównaniu z rejestratorami specjalizowanymi
nie jest to drogo.

Na co możemy sobie pozwolić?
Jeżeli nie mamy jeszcze QNAP, a chcemy użyć go również do monitoringu, to warto
zapoznać się z tabelą wydajności opublikowaną przez QNAP—a: konfigurator modeli do monitoringu. Należy zwrócić uwagę, że poza ilością kamer ważny jest rodzaj
kodowania przez nie używany i wielkość obrazu. Ma to wpływ na wymaganą przepustowość sieci. Np. najtańsze kamery kodujące obraz w formacie MJPEG wymagają
nawet 11 razy większej przepustowości niż trochę droższe kamery kodujące w H.264.
Czyli jeżeli chcemy zamontować więcej kamer, to nie tylko należy pomyśleć o dodatkowych licencjach, ale i o przepustowości sieci lub odpowiednim kodowaniu
obrazu w kamerach.

Z doświadczenia wiem, że najtańszy QNAP TS—112p poradzi sobie z dwiema kamerami IP o rozdzielczości 640 × 480 pikseli (i na tyle ma darmową licencję), ale ich
obsługa będzie mocno obciążała jego procesor, co wpłynie na wydajność innych
usług. Nawet ten model dobrze się spisze podczas naszego urlopu, gdy jego podstawowym zajęciem będzie monitoring. W przypadku modelu, którego używam,
czyli TS—251+, podłączenie dwóch bardzo tanich kamer IP Edimax IC—3115W
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kodujących w MJPEG przy rozdzielczości 1280 × 960 i 20 kl./s zwiększyło obciążenie procesora o 2—4% (zależnie od ilości oglądających z zewnątrz). Czyli obsługi
2—6 kamer w zasadzie nie da się odczuć.

Co potrafi QNAP
jako stacja monitoringu?
W zasadzie wszystko, co jest potrzebne. Zapisywanie obrazu, zapisywanie według
harmonogramu, wykrywanie ruchu i alarmów z kamer (nie wszystkie modele kamer
to obsługują), przeglądanie zapisanych materiałów przez WWW czy przez aplikację
(na OS X i iOS). Mamy również obsługę kamer ruchomych i odpowiednie sterowanie

nimi, w tym planowanie „marszruty”. Oczywiście możemy wybrać, ile przestrzeni
dyskowej chcemy poświęcić na zapis i co ma się dziać, gdy zabraknie miejsca (nadpisywanie najstarszych lub zatrzymanie zapisu i wysłanie alarmu). Poza zapisem
na własne dyski „Surveillance Station” potrafi wysyłać zdjęcia lub filmy na inne
serwery np. ftp.
Poza podstawowymi funkcjami mamy sporo dodatków. Do kamer możemy dodawać
obszary (wycinki obrazu) jako wirtualne kamery. Obraz z obiektywów typu „rybie
oko” może być „prostowany”. Strumienie danych z kamery mogą być transkodowane do innego formatu (lub kilku formatów) w celu oszczędzania na transmisji
danych przez sieć do np. urządzeń mobilnych. Przy okazji QNAP może wysyłać
powiadomienia push o zdarzeniach bezpośrednio na naszego iPhone’a do aplikacji
Vmobile. Jeżeli nasz QNAP ma wyjście HDMI, to można obraz z kamer wyświetlać
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bezpośrednio na podłączonym monitorze lub TV w układzie, jaki sobie zaplanujemy. Oczywiście dostępne jest w tym trybie przeglądanie zapisów i sterowanie
(np. włączanie ręcznie zapisu czy obracanie kamer ruchomych).
Aplikacja na OS X działa sprawnie i pozwala na konfigurowanie kamer, choć chwilami widać, że częściowo jest zrobiona w HTML. Program Vmobile na iOS nie jest
dostosowany do dużych ekranów, ale działa sprawnie i również ma spore możliwości konfiguracji i sterowania kamerami.
Dostęp do stacji monitoringu może być przydzielany użytkownikom zapisanym
w naszym QNAP według wielu kryteriów. Np. możemy pozwolić lub nie na podglądanie
na żywo, odtwarzanie zapisów, sterowanie kamerami ruchomymi czy konfigurowanie całości.

Jak zacząć?
Gdy mamy już QNAP i jakieś kamery (dobrze jest sprawdzić przed ich zakupem
listę zgodności, choć ma kilkaset pozycji) to możemy zabrać się do ich konfiguracji.
W większości przypadków kamera podpięta do sieci zostanie wykryta automatycznie. Ja w przypadku moich Edimax IC—3115W musiałem wskazać model oraz
podać login i hasło. Następnie wybieramy format i rozdzielczość obrazu opcje
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dodatkowe jak automatyczne „snapshoty” i harmonogram nagrywania (lub jego brak).
Moje kamery niestety nie obsługują wykrywania ruchu, więc zdecydowałem się
na zapis ciągły wg harmonogramu, ograniczając przestrzeń do 256 GB.

Na OS X w Safari
można bez problemu i wygodnie konfigurować stację monitoringu, ale niestety
nie daje się podglądać obrazu i nagrań. Na szczęście, jak już wspomniałem, QNAP
zadbał o stosowną aplikację. Obraz z kamer można podglądać oczywiście przez internet, a jeżeli nie dysponujemy stałym numerem IP, pomoże nam usługa MyQnapCloud.
ZDJĘCIA:
QNAP
Autor

Dzięki transkodowaniu obrazu nie musimy mieć bardzo szybkiego łącza, aby mieć
podgląd z dowolnego miejsca świata przez internet.
Gdy już mamy NAS QNAP, warto pomyśleć o wzbogaceniu go w kamery IP.
Mogą się przydać do dozoru rzeczy na zewnątrz, np. auta, albo kontroli w mieszkaniu nad zachowaniem niani czy zwierząt podczas naszej nieobecności. W firmach
również zastosowanie dla monitoringu zawsze się znajdzie. Zacząłem od przysłowia
i przysłowiem skończę: „strzeżonego Pan Bóg strzeże”.
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Za oknem plucha. Bure chmury kłębią się na niebie, a kwietniowy wiatr szarpie gałęzie drzew i wywraca parasole na drugą stronę. Szaruga, słota, siąpawica... to idealna
pogoda na fotografowanie miasta. Wbrew powszechnej opinii nie trzeba czekać
na słoneczny, bezchmurny dzień, żeby uzyskać satysfakcjonujące kadry.

W deszczu...
Deszcz bębniący w szyby i zimny wiatr zniechęcają do opuszczenia strefy komfortu
i wyjścia z domu. Przyjemniej przecież zostać na kanapie i opatulić się pledem, popijając ciepłą herbatę z miodem i cytryną. Ale jeśli pasjonujecie się fotografią mobilną,
to właśnie wtedy zrzućcie z siebie koc, wskoczcie w kalosze, kurtkę przeciwdeszczową i naprzód, na łowy! Niezależnie od tego, czy za oknem leje jak z cebra, czy tylko
delikatnie siąpi, przy takiej pogodzie można zrobić świetne zdjęcia. Trzeba się tylko
do tego odpowiednio przygotować: przede wszystkim zadbać o siebie. Ciepły sweter,
nieprzemakalna kurtka lub płaszcz (koniecznie z kapturem), wygodne spodnie
i buty, którym woda niestraszna pozwolą złagodzić nieprzyjemne uczucie chłodu
i wydłużyć czas, który poświęcimy na fotografowanie. Zabezpieczając siebie, warto
pomyśleć też o zadbaniu o telefon — w tym celu przydadzą się dodatkowe obudowy i etui osłaniające newralgiczne elementy iPhone’a, takie jak przyciski, głośniki
czy złącza, pozostawiając jednocześnie niezakrytą kamerę. Można też rozważyć
zabranie ze sobą statywu, ponieważ podczas deszczu obniża się znacznie naświetlenie sceny, przez co trudniej będzie zrobić „ostre” zdjęcie, a jeśli macie taką możliwość
— także filtra polaryzacyjnego (olloclip ma taki w swojej ofercie).
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Na początek warto skupić się na kadrach, które można złapać z bramy czy zadaszonych przystanków autobusowych — w ten sposób chronimy siebie i telefon przed
wilgocią i wiatrem i poprawiamy sobie komfort fotografowania. Jeśli korzystacie
z aplikacji, która pozwala rozdzielić punkty ustawienia fokusa i ekspozycji, pomiaru
światła dokonujcie z najjaśniejszego punktu na zdjęciu. Fotografujcie ludzi z parasolami, dzieci biegające po kałużach, chmury (dodają dynamiki i głębi i sprawiają,
że niebo nie wyjdzie na zdjęciu takie jednolicie szarobure), krople deszczu odbijające się od asfaltu lub uderzające w powierzchnię kałuży, świat widoczny przez
mokre szyby i krople zwieszające się z gałęzi drzew. A gdy tylko przestanie padać,
poszukajcie kałuż (albo mokrego płaskiego asfaltu). Przy odrobinie szczęścia,
jeśli tylko wiatr nie będzie marszczył powierzchni wody i przez chmury przebije
się słońce, będziecie mogli zrobić klasyczne zdjęcia z lustrzanymi odbiciami.

... i we mgle
Na mgłę można się natknąć wczesnym rankiem wiosną i jesienią w pobliżu zbiorników wodnych. Fotografując w taką pogodę, musimy być świadomi tego, że mgła
eliminuje cienie, wyrównuje kontrasty i zmiękcza kształty i faktury. Cała scena staje
się bardziej płaska kolorystycznie, ale jednocześnie nie musimy się przejmować
tym, co jest na dalszym planie, bo to po prostu zniknie we mgle. Jeśli fotografujemy
mgłę podczas dnia, iPhone może próbować dość mocno przyciemnić naświetlaną scenę, warto wtedy uratować ją, ustawiając dodatnią korektę ekspozycji (+1 EV).
Mgła świetnie wychodzi na zdjęciach czarno—białych, które podkreślą kształty i nastrój.
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W śniegu...
Podobnie jak w przypadku deszczu warto wybrać proste, nieskomplikowane kompozycje z dobrym światłem. Smartfon i tak w większości wypadków będzie próbował
przyciemnić fotografowaną scenę (kłania się automatyczny pomiar światła), więc
fotografując w śniegu, warto posłużyć się aplikacją, która pozwoli wybrać punkt
pomiaru ekspozycji niezależnie od ustawienia ostrości oraz wykorzystać możliwość dodatniej korekty ekspozycji. Śnieg odbija światło, więc fotografując zimową
porą można rozważyć sesję portretową (odbite światło rozświetli cienie na twarzy).
Podobnie jak przy mgle, w takiej pogodzie dobrze sprawdzi się ograniczenie kolorów do czerni i bieli. Fotografujcie krajobrazy, linię ośnieżonych drzew, śnieg
zalegający na ulicach miasta, fakturę śniegu w ujęciach makro. Można polować
na wschody i zachody słońca (które w zimie — choć niezbyt częste — występują
o ludzkich godzinach:))
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... i pod słońce
Wbrew pozorom letnie południe z mocnym słońcem wcale nie jest wymarzoną porą na fotografowanie. Odbłyski światła, silne kontrasty, irytujące cienie
na twarzach ludzi, a do tego żywe kolory i wyraźnie widoczny dalszy plan z łatwością obrócą wniwecz każdą próbę złapania dobrego kadru. Jeżeli mamy możliwość,
to lepiej będzie unikać pracy w tak ostrym świetle i wrócić do fotografowania dopiero wówczas, gdy słońce będzie zbliżać się do horyzontu. Co wcale nie oznacza,
że w letni dzień nie da się zrobić zdjęć! Mając na uwadze wspomniane trudności, trzeba tak wybrać scenę, żeby jak najbardziej je zniwelować (decydując się na
kadry minimalistyczne, skupiając się na fotografii krajobrazowej, eksperymentując
ze zdjęciami pod słońce lub stosując różne techniki ułatwiające poprawne naświetlanie, np. doświetlając scenę dodatkowym źródłem światła, zmiękczając cienie
za pomocą blendy lub starając się lekko prześwietlić najjaśniejsze elementy, doświetlając w ten sposób to, co znikało w cieniu. Fotografujcie grę świateł i cieni, szczególnie
wtedy, gdy macie przed sobą prosty kadr bez bałaganu w tle. I ponownie — znakomicie sprawdzi się tu fotografia czarno—biała.
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JESUS CHRIST
SUPERSTAR
ALICJA IGNACZAK

KULTURA |FILM

Marzec w tym roku jest miesiącem „okołowielkanocnym”. Temat aktualnego numeru związany jest natomiast z muzyką. Ciężko oprzeć się pokusie połączenia obu
okazji i wykorzystania ich jako pretekstu do przypomnienia pasyjnej filmowej rock
opery z 1973 roku. Proszę Państwa, „Jesus Christ Superstar”!

Biblijny czy antybiblijny?
Nakręcenie opowieści o ostatnich dniach ziemskiego życia Jezusa Chrystusa
to żaden precedens. Wbicie jej formą i treścią kija w mrowisko również. Największe
kontrowersje pojawiają się zwykle wokół „Ostatniego kuszenia Chrystusa” Martina
Scorsese, „Jesus Christ Superstar” nie pozostaje jednak daleko w tyle. Historyczna
i religijna postać jest bowiem w filmie dla niektórych nazbyt uczłowieczona, relacja
z Marią Magdaleną przedstawiona w dwuznacznym świetle, Judasz jakby usprawiedliwiany, a fundamentalne dla biblijnej wymowy zmartwychwstanie nie znalazło
się w scenariuszu. Jest z pewnością grupa odbiorców, która te i inne odejścia
od kanonicznego przekazu uzna za obrazoburcze. Ja jednak stanę w obozie widzów,
którzy dostrzegają ponadczasowość tej ekranizacji, jej uniwersalne wartości etyczne i estetyczne oraz moc zawartych metafor. Bez względu na wyznanie.

Wędrówka sztuk przez pustynię
Wątpliwości co do odbioru musicalu mieli już twórcy muzyki i libretta — Andrew
Lloyd Webber i Tim Rice. Dlatego „Jesus Christ Superstar” przyszedł na świat
w postaci albumu koncepcyjnego (partie Jezusa wyśpiewywał wówczas Ian Gillan!).
Szybko nauczył się chodzić i ruszył w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych.
Wreszcie w 1971 roku stanął na deskach Broadwayu. Za każdym razem był ciepło
przyjmowany, a piosenki zdobywały coraz większą popularność. Przystąpiono
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więc do pracy nad przeniesieniem musicalu na szklany ekran. Reżyser — Norman
Jewison — został już wcześniej doceniony za „Skrzypka na dachu”, scenariusz został
rozbudowany o kilka scen, znaleziono świetne plenery do realizacji zdjęć... i „Jesus
Christ Superstar” wreszcie wszedł do kin.

Supergwiazda i jej planety
Duch lat 70. oraz teatralny rodowód odznaczyły się wyraźnie na ostatecznym kształcie produkcji. Jej konstrukcja przypomina matrioszkę. Film opowiada bowiem
właściwie o hippisowskiej młodzieży, która przybywa na pustynię, aby odegrać tam
biblijną historię. Rozdzielenie rzeczywistości współczesnej i czasów Chrystusa nie
jest jednak wyraźne w żadnej z warstw. Przeciwnie, te światy są ze sobą silnie splecione, szczególnie w emocjach bohaterów. Scenerie są po części dosłowne (w końcu
zdjęcia realizowano w stronach, w których faktycznie żył Jezus) i po części umowne.
Podobnie stroje. Konwencja operowa jednocześnie odrealnia i przybliża społeczne
i psychologiczne meandry historii.
Na pierwszym planie są jednak relacje trojga wymienionych wyżej postaci: Marii
Magdaleny (Yvonne Elliman), Judasza Iskarioty (Carl Anderson) i oczywiście Jezusa
z Nazaretu (Ted Neeley). Podczas kolejnych powrotów do filmu nabierałam przekonania, że dramaturgiczny ciężar tej historii niesie wyklęty apostoł. To jego wokal
otwiera film. To on wyznacza ton wątpliwości, jakie towarzyszyły współczesnym
w postrzeganiu wymiaru tworzącej się legendy. Wreszcie, to on zamyka opowieść
— i spektakl, i film.
Judasza pokazano jako postać tragiczną, zamotaną pomiędzy miłością i nienawiścią,
ZDJĘCIA:
Universal
Pictures

wiarą i obiekcjami, niezależnością i przeczuciem konieczności odegrania pewnej
roli. Lecz choć jego samobójstwo jest bardzo wyrazistą sceną, nie odbiera wyjątkowości ukrzyżowaniu.
Jezus nie jest zwykłym śmiertelnikiem. Zna swoje przeznaczenie. Spiera się z nim
jak człowiek, ale stawia czoło jak Syn Boży. Wymowa filmu nie ma na zamiaru tego
kwestionować. Nie umiejscawia istoty problemu w głównej postaci, lecz w realiach,
w jakich wypełniał misję.

Nieustanne powroty Chrystusa
Film z 1973 roku ma obecnie status kultowego. Na nim jednak podróże oryginału się
nie kończą. Do tej pory „Jesus Christ Superstar” jest odgrywany na scenach całego świata. Jeżeli wersja Jewisona wydaje się niektórym widzom już zbyt ograna,
warto sięgnąć po nagranie spektaklu z Live Arena Tour (2012). Akcję przeniesioną
w XXI wiek ubarwia występ znanej ze Spice Girls Melanie C w roli Marii Magdaleny
oraz australijskiego komika i muzyka Tima Minchina, znakomicie odtwarzającego
rozdartą postać Judasza Iskarioty.
„Jesus Christ Superstar” żyje i czeka na kolejne odsłony.
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