
SUOMEN APPLE-KÄYTTÄJIEN YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI  ◼  2 |  2020  ◼  APPLEUSERS.FI

Apple-käyttäjät 

30 vuotta!
1990–2020



JULKAISIJA Apple-käyttäjät ry, Helsinki
ISSN 2342-9941. 28. vuosikerta
PAINOPAIKKA Eura Print 
PAINOSMÄÄRÄ 1 000 kpl 
PÄÄTOIMITTAJA Adam Oszaczky, adam.oszaczky@appleusers.fi
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Ville Järveläinen, ville.jarvelainen@appleusers.fi
LAY OUT Pirta Mikkola, pirta.mikkola@appleusers.fi

Puheenjohtajalta .............................................. 3

iOS 14 – widgettien suuri tuleminen ................ 4

iPhone 12 – neljän luurin voimin ...................... 6

macOS Big Sur – X on kuollut, 
kauan eläköön X! ............................................. 8

Macin uusi aika alkaa .................................... 12

AirPods Pro – laadukasta langattomuutta 
ilman hifiä ..................................................... 16

Vanhat Macintosh-tietokoneet, osa 6. 
Mac-emulaattorit ........................................... 18

Kuva & Ääni 2020 -messut ............................ 22

Tapahtumakalenteri ....................................... 24

2  |   2020

Jäsenedut
Homppuhotelli
Webhotelli esimerkiksi nettisivuillesi.  
Levytila 1 Gt/jäsen.  
appleusers.fi/homppuhotelli

Kurssit ja workshopit
Kurssit jäsenetuhintaan 70 !/kurssi.  
Workshopit ovat jäsenille pääosin ilmaisia.  
appleusers.fi/tapahtumat

Jäsentapaamiset
Jäsentapaamiset ovat maksuttomia  
tapahtumia yhdistyksen jäsenille.  

Apple-käyttäjät-lehti
Apple-käyttäjiä kiinnostavia artikkeleita  
sekä tietoa kursseista ja tapahtumista.  
Lehti ilmestyy 1–2 kertaa vuodessa.  
appleusers.fi/jasenlehti  

Yhteistyökumppaneiden 
tarjoamat edut

DIGIMAMA RY
Saat osallistua DigiMaMan järjestämiin  
koulutuksiin jäsenhinnalla. digimama.fi
CORELLIA HELSINKI OY
Saat –20 % koulutuksista. corellia.fi
M.A.D.
Saat –10 % M.A.D.:in itse tuottamista 
koulutuksista. mad.fi
ELGATO
Saat –25 % Elgato Eve -tuotesarjasta.  
Kutakin tuotetta yksi alennetulla hinnalla  
per asiakas. evehome.com

Pysyt parhaiten ajan tasalla tapahtu- 
mista, koulutuksista, uusista jäsen- 
eduista ja tarjouksista sekä muista  
uutisista. Tee tilaus osoitteessa  
appleusers.fi/uutiskirje

TILAA APPLE-KÄYTTÄJIEN 

UUTISKIRJE! 
Tapahtumakalenteri: appleusers.fi/tapahtumat

yhdistys@appleusers.fi

041 535 7224

hopeinenomena.fi/shop 

appleusers.fi 
hopeinenomena.fi  facebook.com/appleusersfi

twitter.com/appleusersfi

instagram.com/appleusersfi 

youtube.com/appleusersfi



Puheenjohtajalta

Apple-käyttäjät -yhdistys on saavuttanut toiminnassaan 30 vuoden 
virstanpylvään. 

Näiden kolmen vuosikymmenen aikana on tapahtunut melkoisia 
muutoksia siitä, kun Apple julkaisi ensimmäisen Macintosh-tieto- 
koneen vuonna 1984.

Yhdistyksemme historia ulottuu kolmen vuosikymmenen taakse. Olem-
me siis saavuttaneet kunniakkaan virstanpylvään toiminnassamme.

Tietotekniikka on valloittanut arkipäivämme kaikin mahdollisin tavoin 
ja laittein. Sen merkitys on vain korostunut koronan myötä, kun työ 
on muuttunut monen kohdalla etätyöksi.

Kaiken kaikkiaan elämme mielenkiintoisia ja haasteellisia aikoja. On-
neksi tietotekniikka vastaa osaltaan näihin haasteisiin. Varsinkin Apple 
on historiansa aikana rohkeasti kokeillut uraauurtavia lähestymista-
poja. Jopa niin rohkeasti, ettei kaikkia muutoksia ole aina osattu edes 
ottaa positiivisesti vastaan.

Yhdistyksemme on tärkeässä asemassa suomalaisen Applen historian 
vaalijana. Meillä on laaja kokoelma Applen materiaalia ja laitteita eri 
aikakausilta alkaen alkuperäisestä ”kottaraispönttö-Macista”. 

Käytin itse lapsena kottaraispönttöä, ja se teki minuun lähtemättömän 
vaikutuksen. Minua kiehtoo eri aikakausien laitteet ja tietokoneet, ja 
erityisesti Apple-laitteet ovat retroharrastuksessani vahvasti edustettuja.

Vaikka laitteet ovat vuosien saatossa muuttuneet, niin – kuten nykyi-
nen Applen toimitusjohtaja Tim Cook on sanonut – Steve Jobsin dna 
tulee olemaan aina osa Applea. Se näkyy edelleen Applen designissa 
sekä yrityksen ”ytimessä”.

Toivon, että yhdistyksemme toiminta kehittyy ja monipuolistuu haas-
teellisista ajoista huolimatta, ja haastan yhdistyksen jäsenet osallistu-
maan rohkeasti ja kehittämään yhdistyksemme toimintaa. 

Omenaterveisin,

Adam Oszaczky 
puheenjohtaja
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iOS 14 

4

Applen iPhone-käyttöjärjestelmän neljästoista 
versio laskettiin vapaaksi syyskuun puolivä-
lissä. Tyypillisesti uuden käyttöjärjestelmän 
julkaisu on ajoittunut lähelle uusien lippu-

laivapuhelimien myyntiintuloa, mutta tänä vuonna 
koronaviruspandemia muutti myös tätä perinnettä.

iOS 14 sekä iPadOS 14 toivat tullessaan muun mu-
assa kotivalikon widgetit eli pienoisohjelmat, joiden 
avulla sovellukset voivat näyttää kotivalikossa ai-
empaa tarkempaa informaatiota yhdellä vilkaisulla. 
Widget-tukea ei vielä tällä hetkellä löydy Applen omi-
en sovellusten lisäksi kuin melko harvasta kolman-
nen osapuolen sovelluksesta, mutta tämä muuttu-
nee ajan kuluessa. Lisäksi uusi kotivalikkonäkymä 
mahdollistaa harvemmin käytettyjen sovellusten sii-
voamisen automaattisesti järjestyksessä pysyvään 
appikirjastoon pois varsinaisesta kotivalikosta.

Aiemmin sekä saapuvat puhelut että Siri ovat vaa-
tineet itselleen koko näytön, mutta iOS 14:n myötä 
kumpikin näkymä on kompakti ja vähemmän sil-
mille hyppäävä. Uuden Kuva kuvassa -toiminnon 
ansiosta myös videoiden katsomista tai FaceTime-
puheluiden puhumista voi jatkaa vaikka poistuisikin 
pääsovelluksesta. Kuva kuvassa -ikkunan kokoa on 
mahdollista muuttaa, minkä lisäksi sen voi sijoittaa 
haluamaansa kulmaan.

iOS 14 on parantanut myös käyttäjän mahdollisuuk-
sia suojautua toimiensa seuraamiselta, mikä on nä-
rästänyt muun muassa Facebookia. App Storen tuo-
tesivujen uudessa osiossa voi tarkastella sovelluk-
sen tietosuojakäytäntöjä helppotajuisessa muodossa 
ennen sovelluksen lataamista. iOS 14 myös kertoo 
etukameran viereen ilmestyvällä oranssilla tai vih-
reällä merkillä, mikäli jokin sovellus käyttää mikro-
fonia tai kameraa.

AirPods- ja Beats-käyttäjiä ilahduttanee näytölle 
pomppaavat ilmoitukset kuulokkeiden akun varaus-
tason ollessa matala.

Uusi käyttöjärjestelmäversio toi myös mahdollisuu-
den käyttää iPhonea auton avaimina tiettyjen uusien 
automallien yhteydessä. Lisäksi CarPlay on aiem-
paa kehittyneempi ja sallii taustakuvan vaihtamisen.

iOS 14 on asennettavissa iPhone 6S:ään ja uudem-
piin. iPadOS 14 vaatii vähintään iPad Air 2:n, iPad 
mini 4:n tai 5. sukupolven iPadin. ◼

VILLE JÄRVELÄINEN

apple.com/fi/ios/ios-14/

– widgettien suuri 
tuleminen
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IOS 14:N KOTINÄYTÖN UUSI ILME. Sovellusten 
sekaan voi nyt lisätä myös widgettejä, jotka tarjoavat 
kukin hieman erilaisia toiminnallisuuksia ilman varsi-
naisen sovelluksen avaamista. Widgettejä ei ole vie-
lä tarjolla kuin lähinnä Applen omista sovelluksista, 
mutta niiden määrä tullee lisääntymään ajan myötä. 
Widgetit ovat parhaimmillaan erittäin informatiivisia.

IOS 14:N APPIKIRJASTO, joka löytyy selaamalla 
kotinäytön kaikkein oikeanpuoleisimmalle sivulle. Ap-
pikirjastosta löydät kaikki sovelluksesi kätevästi yh-
destä paikasta. Myös ne, jotka olet halunnut piilottaa 
varsinaiselta kotinäytöltä. Appikirjastossa sovelluk-
set on automaattisesti järjestetty niiden kategorian 
mukaan, eikä järjestystä voi valitettavasti ainakaan 
vielä itse muuttaa. Yläpalkin suurennuslasikuvaket-
ta painamalla avautuu aakkosjärjestyksessä oleva 
listaus kaikista puhelimessa olevista sovelluksista.
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Apple on viime vuosina esitellyt uudet iPho-
nensa tyypillisesti syyskuussa, mutta tänä 
vuonna koronaviruspandemia siirsi odote-
tun julkistuksen lokakuulle. Lisäksi iPhone-

valikoima kasvoi poikkeuksellisesti jo keväällä, kun 
uusi iPhone SE näki päivänvalon.

Nyt syksyn tullen oli aika esitellä uudet lippulaiva-
iPhonet. Vähemmän yllätyksellisesti uutukaiset kan-
tavat numeroa 12. iPhone 12:n, iPhone 12 Pron ja 
iPhone 12 Pro Maxin lisäksi tarjolla on pienemmästä 
puhelimesta haaveilleiden iloksi myös iPhone 12 mini. 

Kaikki 12-malliston puhelimet tukevat 5G:tä, ovat 
muodoiltaan kulmikkaita, niiden näytöt on päällys-

iPhone 12 
– neljän luurin voimin

tetty uudenlaisella keraamisella pinnoitteella, jolle 
lupaillaan jopa neljä kertaa aiempaa parempaa pu-
dotuskestävyyttä, ja lisäksi niitä kaikkia vauhdittaa 
markkinoiden nopein prosessori A14 Bionic. Jokai-
sen takakuoren alla on myös uusi MagSafe-mag-
neetti, joka mahdollistaa erilaisten lisävarusteiden 
kiinnittämisen sekä lataamisen puhelimen selkään 
napsahtavalla MagSafe-laturilla.

Perusmalli nyt kahdessa koossa
iPhone-malliston uusi perusversio on iPhone 12. iPho-
ne 11:n ja sitä edeltäneen XR:n paksuhkoilla reunoilla 
ja heikommalla resoluutiolla varustettu LCD-näyttö on 
historiaa, sillä iPhone 12:ssa nähdään nyt Pro-malli-
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en tapaan reunasta reunaan ulottuva OLED-näyttö. 
Näyttö on käytännössä identtinen viime vuoden Pro-
mallien kanssa, mutta tänä vuonna Pro-mallien näytöt 
kasvoivat aavistuksen ja ne myös tarjoavat hieman 
paremman enimmäiskirkkauden. Tänä vuonna näyt-
tö ei kuitenkaan ole varsinaisesti Pro-mallien myyn-
tivaltti, sillä iPhone 12:ssa se on ottanut niin suuren 
loikan eteenpäin. iPhone 12:n näyttö on 6,1-tuumai-
nen. Puhelin on varustettu kahdella takakameralla, 
joista toinen on ultralaajakulma. Tallennustilaa on 
vähintään 64 gigatavua.

iPhone 12 mini on muuten identtinen laite iPhone 12:n 
kanssa, mutta sen näyttö on 5,4-tuumainen. Fyysi-
siltä mitoiltaan iPhone 12 mini on todella kompakti ja 
itse asiassa markkinoiden pienikokoisin 5G-puhelin.

Pro vai Pro Max?
iPhone 12 Pro on tänä vuonna ehkä hieman väliin-
putoajan roolissa. Vaikka 12 Pro onkin monessa mie-
lessä parempi ja edistyneempi laite kuin iPhone 12 ja 
varustettu aina vähintään 128 gigan tallennustilalla, 
on ne parhaat herkut jätetty tänä vuonna isompaan 
12 Pro Maxiin. 12 Pron kyljet ovat ruostumatonta te-
rästä, kun taas tavallisessa 12:ssa ne ovat alumiinia. 

12 Pron näyttö on 6,1-tuumainen, Pro Maxin näyttö 
puolestaan 6,7-tuumainen. Kummassakin on kolme 
takakameraa, joista yksi on ultralaajakulma, yksi tele 
ja kolmas tavanomainen. Pro Maxissa on edistyksel-
lisempi kuvanvakaaja sekä suurempi kenno ja kook-
kaammat pikselit. Nämä tekijät auttavat parantamaan 
kuvanlaatua erityisesti heikossa valossa kuvatessa, 
mutta ensimmäisten Pro Max -arvioiden perusteella 
ero mallien välillä ei kuitenkaan ole aivan niin suuri 
kuin Apple antoi alun alkaen ymmärtää. Kummastakin 
Pro-mallista löytyy myös uusi LiDAR-skanneri, joka 
mahdollistaa jopa kuusi kertaa aiempaa tarkemman 
tarkennuksen hämärässä ja tuo aivan uusia mah-
dollisuuksia lisätyn todellisuuden (AR) sovelluksiin. 
Parasta mahdollista kameraa etsivän kannattaa si-
joittaa rahansa Pro Maxiin, jossa on lisäksi parempi 
akunkesto kuin perus-Prossa. ◼

VILLE JÄRVELÄINEN

iPhone 12 mini (829 !) 
iPhone 12 (929 !) 
iPhone 12 Pro (1 179 !) 
iPhone 12 Pro Max (1 279 !)

apple.com/fi/iphone
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Big Sur on Applen ensimmäinen käyttöjärjestelmä-
versio, joka tullaan näkemään myös uuden aika-
kauden Mac-tietokoneissa, jotka on varustettu App-
len omalla M1-prosessorilla. Applen on jo vuosia 
huhuttu suunnittelevan siirtymistä pois Intelin pro-
sessoreista ja ryhtyvän valmistamaan omia ARM-
pohjaisia prosessoreita myös tietokoneille. Tätä on 
pidetty suorastaan itsestäänselvyytenä, sillä onhan 
Apple käyttänyt omia prosessoreitaan muissa lait-
teissaan jo pitkään.

Edellinen prosessoriarkkitehtuurin muutos nähtiin 
vuonna 2006, kun Macit siirtyivät PowerPC:stä Intel-
aikaan. Vuonna 2009 esitelty Mac OS X 10.6 Snow 
Leopard oli ensimmäinen vain Intel-Maceille tarkoi-
tettu käyttöjärjestelmä. Siirtyminen Inteliin mahdol-
listi Windowsin asentamisen OS X:n rinnalle, mutta 
helpotti myös ohjelmien kehittämistä Macille.

Viime kesänä pitkään velloneille ARM-huhuille saa-
tiin vahvistus, kun Apple ilmoitti esittelevänsä itse 
kehittämällään prosessorilla varustetun Macin vielä 
vuoden 2020 aikana. Vaikka Apple esittelikin mar-
raskuussa ensimmäiset M1-pohjaiset tietokoneensa, 
vakuutti se jatkavansa myös Intel-pohjaisten Macien 
tukemista pitkälle tulevaisuuteen. Isoimmat tuoteke-
hityspanostukset laitetaan nyt kuitenkin omilla pro-
sessoreilla varustettuihin Maceihin.

Kun Applen perustaja ja silloinen toimitusjoh-
taja Steve Jobs (1955–2011) esitteli Mac 
OS X -käyttöjärjestelmän ensimmäistä ver-
siota vuonna 2000, totesi hän, että se tulisi 

palvelemaan Macien käyttöjärjestelmänä kahden vuo-
sikymmenen ajan. Eikä arvio ollut lainkaan pielessä.

Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger… Kissaeläi-
millä liikenteeseen lähtenyt Mac OS X muutti omaa 
nimeään matkan varrella ensin OS X:ksi, kun versio 
10.8 Mountain Lion esiteltiin vuonna 2012 ja sittem-
min macOS:ksi vuonna 2016 esitellyn 10.12 Sierran 
myötä. Tuolloin takana oli jo muutama Kalifornian 
osavaltion ikonisten lokaatioiden mukaan nimetty 
käyttöjärjestelmäversio.

Numero 10 – siis roomalaisittain X – on kuitenkin 
kulkenut mukana aina tähän päivään asti. Kaiken 
kaikkiaan tuon vuonna 2001 esitellyn käyttöjärjestel-
män tarina kesti 19 vuotta ja käsitti 16 eri versiota.

Uuden ajan kynnyksellä
12. marraskuuta julkaistu macOS Big Sur kääntää 
uuden sivun Mac-käyttöjärjestelmien historiassa, 
sillä sen versionumero on 11. Kalifornian rannikko-
alueesta nimensä saanut Big Sur on ensimmäinen 
merkittävä ulkonäöllinen päivitys Macien käyttöjär-
jestelmään vuosiin, sillä se ottaa taas yhden aske-
leen lähemmäs iOS:n ilmettä.

macOS Big Sur 
–  X on kuollut,  

kauan eläköön X!

APPLEUSERS.FI  APPLE-KÄYTTÄJÄT  2 |  2020 8



ARM-Macit ovat Applen mukaan hiljaisempia, vii-
leämpiä ja energiatehokkaampia kuin Intelin siruilla 
varustetut Macit. Sekä uudelle MacBook Airille että 
MacBook Prolle lupailtiin hyvin suuria teho- ja akun-
kestoloikkia. Muutoksen myötä Apple ei myöskään 
ole riippuvainen Intelin prosessorikehityksestä, ei-
kä uusien Mac-tuotteiden esittely ole kiinni Intelin 
suunnitelmista tai aikatauluista.

Kosketusnäyttöjä tietokoneisiin?
Applelta on pitkään odotettu myös kosketusnäytöl-
listä Macia, mutta sellaista tuskin tullaan vielä näke-
mään. Vaikka huhut kosketusnäytöllisestä Macista 
ja jopa macOS:n ja iOS:n yhteensulauttamisesta 
ottivatkin lisää kierroksia ARM-ilmoituksen sekä Big 
Surin esittelyn myötä, vaikuttaa todennäköisemmältä, 
että Apple haluaa Big Surin iOS:n elementtien avul-
la vain yhtenäistää käyttöjärjestelmiensä visuaalista 
ilmettä, jotta käyttökokemus eri laitteiden välillä olisi 
mahdollisimman yhdenmukainen.

Apple eriytti iPhonen ja iPadin käyttöjärjestelmät toi-
sistaan vasta viime vuonna pystyäkseen tarjoamaan 
iPadille paremmin räätälöidyn käyttökokemuksen ja 

viemään sitä eteenpäin omana erillisenä käyttöjär-
jestelmänään. Kahden eri maailman keinotekoinen 
törmäyttäminen ja pakan sekoittaminen kosketus-
näytöllisellä Mac-tietokoneella edustaisi täysin päin-
vastaista ajattelumallia kuin nykyinen käyttöjärjes-
telmävalikoima (macOS, iOS, iPadOS, watchOS ja 
tvOS), jossa jokainen käyttöjärjestelmä on tarkkaan 
räätälöity tukemaan kyseisen laitteen näytön kokoa 
sekä syöttölaitetta – oli se sitten sormi, kynä, hiiri 
tai kaukosäädin.

Sen sijaan mielenkiinto Applen tulevissa Mac-julkis-
tuksissa tulee lähivuosina keskittymään sen oman 
prosessoriarkkitehtuurin edistysloikkiin. Ensimmäisiin 
M1-sirua käyttäviin Maceihin on saatavissa enintään 
16 gigatavua RAM-muistia, mutta tämän odotetaan 
muuttuvan nopeasti. Sen sijaan prosessoreiden las-
kentateho vaikuttaa ottaneen valtaisia harppauksia 
verrattuna Intel-koneisiin, minkä lisäksi akunkesto 
on kasvanut suorastaan pöyristyttävän paljon. Mac-
Book Airille, jossa ei muuten ole lainkaan tuuletin-
ta, luvattiin 18 tunnin ja MacBook Prolle peräti 20 
tunnin akunkesto. Ja tämä kaikki aiempia malleja 
halvempaan hintaan.
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Big Surin uudistukset
Marraskuussa julkaistua päivitystä on helppo pitää 
Mac-käyttöjärjestelmän tärkeimpänä sitten ensim-
mäisen Mac OS X:n. Sen lisäksi, että macOS 11 Big 
Sur pohjustaa täysin uutta aikakautta Macin histo-
riankirjoissa, on se myös kaikkien aikojen suurin 
muutos käyttöjärjestelmän ilmeessä, vaikkakaan ei 
erityisen radikaali.

iOS:n elementtejä nähtiin jo vuonna 2014 esitellys-
sä OS X 10.10 Yosemitessa, minkä jälkeen niiden 
määrä on tasaisesti kasvanut. Big Sur tuo mukanaan 
uudelleen muotoillut vakio-ohjelmien ikonit, iOS:n kal-
taisen ohjaus- ja ilmoituskeskuksen, uuden Dockin 
sekä kaikkein merkittävimpänä iOS-yhtäläisyytenä 
mahdollisuuden käyttää iOS- ja iPadOS-sovelluksia, 
mikä Intel-siirtymän tavoin tulee lisäämään Macille 
tarjolla olevien sovellusten määrää rajusti.

iPhonen ja iPadin sovellusten käyttäminen tietoko-
neella toki vaatii myös sitten sen Applen omalla pro-
sessorilla varustetun Macin, mutta mahdollisuus ajaa 
näitä sovelluksia suoraan Macilla ilman, että se vaatii 
ohjelmistokehittäjiltä mitään ylimääräistä vaivaa, on 
valtaisa edistysaskel ja tulee tarjoamaan aiempaa 
yhdenmukaisemman käyttökokemuksen Macien ja 
iOS-laitteiden välillä.

Ilmiselvien visuaalisten muutosten lisäksi Big Suris-
sa on kehitetty muun muassa ohjelmistopäivitysten 
lataamista ja asentamista sekä Spotlight-haun ja 
Time Machine -varmuuskopioinnin toimintaa. Eri-
asteisia muutoksia on tehty myös vakio-ohjelmien, 

kuten Safarin, Viestien, App Storen, Muistiinpano-
jen, Kuvien ja Karttojen ulkoasuun ja toimintaan.

Toisin kuin macOS Catalina, joka tuki kaikkia samo-
ja Maceja kuin sitä edeltänyt Mojavekin, pudottaa 
Big Sur kyydistä useita vuosina 2012–2013 esitel-
tyjä koneita. Big Sur on asennettavissa seuraaviin 
Maceihin:

• MacBook (early 2015 tai uudempi)
• MacBook Air (mid 2013 tai uudempi)
• MacBook Pro (late 2013 tai uudempi)
• Mac mini (late 2014 tai uudempi)
• iMac (mid 2014 tai uudempi)
• iMac Pro
• Mac Pro (late 2013 tai uudempi)

VILLE JÄRVELÄINEN

apple.com/fi/macos

Myös komentokeskus tuo mieleen iOS:n.Dock on ottanut vaikutteita iOS:stä.

Muun muassa Safarissa on uusi virtaviivaisempi ulkoasu.
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HELPOSTI  HUOLTOON
Toimita Apple-laitteesi  huol toon helpommin,
sujuvammin ja i lman yl imääräisiä kontakteja

Haluamme mahdollistaa kaikille 
asiakkaillemme helpon ratkaisun 
toimittaa laitteesi huoltoon viasta 
riippumatta täysin veloituksetta. 

mcare helposti huoltoon palvelun 
avulla voit toimittaa niin omat kuin 
yrityksesi takuun alaiset sekä ta-
kuun ulkopuoliset Apple-laitteesi 
huoltoon entistä helpommin ja 
sujuvammin täysin veloituksetta.

 
     Palvelu sisältää:

• Lähettämiseen soveltuvan 
      pakkausmateriaalin  toimituksen
      ilmoitettuun osoitteeseen

• Pakettikortin ja ohjeet laitteen 
huoltoon toimittamista varten.

• Laitteen takaisin toimituksen 
huollon valmistuttua.

Lue l isää ja toimita laite vaivattomasti  huol toon:  
www.mcare.f i/helposti-huol toon

Palvelu on ilmainen kaikille Mac, iPhone ja iPad laitteille.  Muiden laitteiden logistiikasta 
ja pakkausmateriaalien lähettämisestä veloitetaan 24,90!

hhpalvelu.indd   1hhpalvelu.indd   1 13.11.2020   12.0213.11.2020   12.02



Yksi vuosituhannen odotetuimmista ja kiis-
tämättä myös suurimmista Apple-uutisista 
saatiin viime kesänä, kun yhtiön toimitus-
johtaja Tim Cook vahvisti pitkään velloneet 

huhut. Applen suunnitelma omien suorittimiensa käyt-
tämisestä tulevissa Mac-tietokoneissaan oli ollut pit-
kään julkinen salaisuus, mutta ehkäpä juuri siitä syys-
tä virallista vahvistusta oli odotettu niin kuumeisesti.

Heti kättelyssä on syytä muistuttaa, että Apple ei ole 
mikään uusi tekijä prosessoribisneksessä, sillä se 
on aina käyttänyt omia suorittimiaan muun muassa 
iPhoneissa ja iPadeissa (A-sarjan sirut) sekä Apple 
Watcheissa (S-sarja). Maceissa niitä ei kuitenkaan 
ole nähty, mikäli uudemmista koneista löytyviä T-
sarjan tietoturvasiruja ei oteta lukuun. Macien las-
kentateho on kuitenkin vuodesta 2006 lähtien ollut 
kiinni Intelin valmistamista suorittimista.

Ensimmäiset Applen omalla prosessorilla varustetut 
Macit oli luvattu esitellä ennen vuoden loppua, ja jul-
kistustilaisuuden päivämääräksi valikoituikin lopul-
ta 10. marraskuuta. Tuolloin päivänvalon nähneet 
kolme uutuusmallia ovat kääntäneet aivan uuden 
sivun yhtiön historiassa.

Applen oman Mac-prosessorin ensimmäinen suku-
polvi kantaa nimeä M1. ARM-arkkitehtuuria hyödyn-
tävä prosessori on laitettu ensimmäisenä uuteen 
MacBook Airiin, halvimpaan MacBook Prohon sekä 
Mac miniin. Applella on kieltämättä valtaisa luotto 
omaan prosessoriinsa, sillä MacBook Air, sen suo-
situin Mac-malli, ei ole enää lainkaan tarjolla Intel-
versiona, mikä lupaa hyvää M1-Macien yleistymi-
selle. Intel-version pudottaminen pois nimenomaan 
Air-mallistosta oli Applelta kuitenkin myös turvallinen 
veto bisnesmielessä, sillä ne asiakkaat, jotka saat-

Macin uusi aika alkaa
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tavat olla huolissaan prosessoriarkkitehtuuriin vaih-
tumisen tuomista muutoksista omaan työnkulkuun-
sa, eivät ole Airin ydinkohderyhmää muutenkaan.

Iso harppaus suorituskyvyssä  
sekä akunkestossa

Applen odotettiin tasapainoilevan omien prosesso-
riensa kanssa tehokkuuden sekä akunkeston välillä, 
mutta yhtiön lupaukset yllättivät kaikki. Se nimittäin 
vannoi sekä valtavaa loikkaa prosessoritehoon että 
useilla tunneilla paranevaa akunkestoa. Ei siis joko-
tai, vaan sekä-että.

Lupaukset olivat kuitenkin vain kolikon toinen puoli, 
sillä ne oli myös lunastettava. Ensimmäiset M1-Macit 
ovat jo kauppojen hyllyillä, ja ensiarvioiden mukaan 
Apple ei ole repinyt lupauksiaan hatusta. Ensitieto-
jen mukaan Apple on onnistunut nostamaan karva-
lakkimallin koneiden tehoa luvatusti, mikä on tehnyt 
niistä suorituskykyisempiä kuin mitä paperilla olevis-
ta lukemista voisi päätellä. Mutta tämä onkin aina 
ollut Applen vahvuus. Esimerkiksi iPhonet ja iPadit 
kalpenevat monille Android-laitteille, kun speksejä 
vertaillaan paperilla, mutta tosielämän käytössä ome-
nalogolla varustetut laitteet pyyhkivät pöytää monilla 
kilpailijoillaan. Mutta samalla vertailu Intel-pohjaisiin 
koneisiin vaikeutuu huomattavasti, kun halvempi M1-
laite voikin olla tosielämässä tehokkaampi kuin kal-
liimpi ja paperilla hyvin suorituskykyiseltä vaikuttava 
Intel-kone. Vertailua ei helpota myöskään se, että 

Apple ei ilmoita M1-Maciensa prosessorin kellotaa-
juutta, kuten se ei tee myöskään iPhonen ja iPadin 
kohdalla, sillä miksi ilmoittaa numeroita, joille ei ole 
olemassa mitään relevanttia vertailukohtaa?

M1-prosessori on tehnyt hyvää myös MacBook Ai-
rin ja MacBook Pron akunkestolle. Ensiarvioissa on 
raportoitu yli 50 prosentin lisäyksestä jo valmiiksi 
varsin hyvään akunkestoon.

Kolmenlaisia sovelluksia
Applen siirtyminen omiin prosessoreihinsa on mer-
kittävää paitsi tehonlisäyksen ja akunkeston kannal-
ta, niin myös siksi, että Maceissa voidaan jatkossa 
pyörittää iPhonen ja iPadin sovelluksia natiivisti ja 
ilman sen suurempia ponnistuksia ohjelmiston kehit-
täjän puolelta. Kyseessä on suurin integraatioloikka 
Applen alustojen välillä koskaan.

Tällä hetkellä M1-Maceilla voi pyörittää kolmensortti-
sia sovelluksia, joiden käyttökokemus vaihtelee riip-
puen muun muassa siitä, mille prosessorille sovellus 
on alun perin suunniteltu. M1-prosessoreille koodatut 
ohjelmat pystyvät ymmärrettävästi hyödyntämään 
uusien laitteiden tehoa kaikkein parhaiten.

Jos sovelluksesta ei ole vielä natiivia M1-versiota, 
käytetään niitä automaattisesti taustalla hoituvalla 
Rosetta 2 -käännöksellä. Käyttäjä ei tätä huomaa 
kuin korkeintaan siitä, että jotkin ohjelmat eivät vält-
tämättä pyöri yhtä sulavasti kuin Intel-pohjaisella 
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koneella. M1-versiot ovat kuitenkin työn alla kaikilla 
aktiivisilla ja sovellustaan kunnioittavilla kehittäjillä.

Kolmantena ovat iPhonen ja iPadin sovellukset, joita 
voi ajaa nyt myös Macilla suoraan, mutta kosketus-
näytöille suunniteltujen appien toimivuus vaihtelee 
vielä toistaiseksi lähes käyttökelvottomasta yllättävän 
hyvään. iOS-kehittäjät joutunevat kuitenkin huomioi-
maan myös Mac-käyttäjät paremmin tulevaisuudessa.

Muistilla ei tarvitse mässäillä
Yksi uusien M1-Macien rajoituksista on se, ettei niihin 
saa enempää kuin 8 tai 16 gigatavua keskusmuis-
tia. Äkkiseltään ajateltuna tämä voi hieman latistaa 
tunnelmaa, mutta ehkäpä juuri siksi Apple on päättä-
nyt aloittaa siirtymän karvalakkimalleista, sillä niihin 
harvemmin otetaankaan tämän enempää muistia. 
Asiakkaat, jotka tietävät tarvitsevansa esimerkiksi 
32 tai jopa 64 gigatavua keskusmuistia, eivät ole 
olleet halvimman hintaluokan Macien kohdeyleisöä 
aiemminkaan.

Huomionarvoista on kuitenkin se, millaisesta muis-
tista on kyse. Uusissa M1-Maceissa muisti ei enää 
koostu erillisistä moduuleista, vaan on yhtenä könt-
tänä ja osa itse prosessorin arkkitehtuuria. Irrotetta-

vat muistikammat väistyivät emolevylle kolvattujen 
muistipiirien tieltä jo vuosia sitten, mutta nyt nekin 
ovat historiaa. Muutoksen myötä 16 gigatavun on 
raportoitu riittävän vaativassakin käytössä huomat-
tavasti pidemmälle kuin Intel-pohjaisissa koneissa.

Sitten, kun M-sarjan prosessoreita nähdään tehok-
kaammissa ja enemmän ammattikäyttöön suunnitel-
luissa Maceissa, lienee muistin maksimimäärä ihan 
muuta kuin 16 gigatavua. Onkin äärimmäisen mie-
lenkiintoista nähdä, mitä kaikkea Apple pystyy teke-
mään M-sarjan prosessoreilla esimerkiksi iMacissa 
tai jopa Mac Prossa. On myös syytä muistaa, että 
M1 on vasta ensimmäinen sukupolvi.

Ei sovi vielä kaikille
Ensimmäisten M1-Macien kanssa ei voi ainakaan vie-
lä toistaiseksi käyttää ulkoisia eGPU-näytönohjaimia, 
joten sellaista ehdottomasti tarvitsevien kannattaa 
valita Intel-kone. Kannattaa myös huomioida, että 
MacBook Air ja Pro tukevat ainoastaan yhtä, enin-
tään 6K-mallista ulkoista näyttöä. Mac miniin voi kyt-
keä yhden 6K-näytön lisäksi myös yhden 4K-näytön. 

M1-Maciin siirtymistä kannattaa lykätä myös siinä 
tapauksessa, että oma työnkulku vaatii Windowsin 
käyttämistä. Prosessoriarkkitehtuurin muutoksen 
myötä Windows ei ole asennettavissa M1-Macei-
hin natiivisti Boot Campin avulla, vaan se on tehtävä 
virtualisointiohjelmiston avulla. Niitäkään ratkaisuja 
ei ole tämän artikkelin kirjoitushetkellä vielä tarjolla, 
mutta esimerkiksi Parallels on jo ilmoittanut työstä-
vänsä M1-yhteensopivaa versiota ohjelmistostaan.

Tarjolla olevat M1!mallit
M1-prosessori kaventaa MacBook Airin ja MacBook 
Pron eroa entisestään. Isoimpana erona on tuuletti-
men puuttuminen Airista, mistä johtuen Pro jaksaa 
jauhaa maksimiteholla pidempään, kun koneen läm-
möt pysyvät paremmin kurissa, eikä prosessorin te-
hoa jouduta rajoittamaan. Koneiden välillä ei ole mer-
kittävää nopeuseroa, mutta Pro on edelleen parem-
pi valinta raskaampaan käyttöön, mutta tuulettimen 
puuttuminen tekee Airista käytännössä äänettömän.

MacBook Airin perusmallissa on 8-ytimisen M1-pro-
sessorin ja 8 gigatavun keskusmuistin lisäksi 7-yti-

Applen M1-järjestelmäsiru sisältää vaikuttavat 16 miljardia 
transistoria. Siihen on integroitu prosessorin lisäksi myös 
näytönohjain.
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Tunnin etätapaaminen järjestettiin Teams-kokouk-
sena ja sen aikana käytiin läpi yhdistyksen toimin-
taa, menneisyyttä ja tulevaisuutta. Lisäksi keskus-
teltiin, kuinka yhdistyksen toimintaa tulisi kehittää 
2020-luvun tarpeisiin. 

Yhdistyksen historia juontaa juurensa Hyper ry:n 
ajoilta 1990-luvun alkupuolelta. Myöhemmin yhdis-
tyksen nimi vakiintui fiMUG ry:ksi ja viime vuosikym-
menen aikana nimi muuttui nykyiseen muotoonsa 
– Apple-käyttäjät ry:ksi.

Haluan henkilökohtaisesti kiittää kaikkia mukana ol-
leita. Oli mukavaa kuulla osallistujien palautetta se-
kä näkemyksiä Apple-käyttäjät ry:stä! 

Erityisen hienoa oli, kuinka pitkään yhdistyksen toi-
minnassa sekä jäseninä mukana olleet henkilöt toivat 
erilaisia ideoitaan ja näkemyksiään esille.

Adam Oszaczky 
puheenjohtaja

Yhdistys järjesti 30!vuotisjuhlatapaamisen 
18.11.2020 etäyhteyden välityksellä 

minen näytönohjain ja 256 gigatavua tallennustilaa. 
Koneen hinta on 1 159 euroa. Pykälää kalliimmassa, 
1 429 euron hintaisessa Airissa on sama 8-ytiminen 
M1-prosessori, mutta perusmallista poiketen 8-yti-
minen näytönohjain ja 512 gigatavua tallennuska-
pasiteettia. Air on saatavissa hopeisena, tähtihar-
maana ja kultaisena.

MacBook Pro on tarjolla 1 479 euron ja 1 709 eu-
ron hintaisina versioina. Kummassakin koneessa 
on vakiona 8-ytiminen M1, 8 gigatavua keskimuis-
tia ja 8-ytiminen näytönohjain. Erona on tallennus-
tilan määrä, joka on halvemmassa 256 gigatavua 

ja kalliimmassa 512 gigatavua. Pron värivaihtoeh-
dot ovat myös M1-malleissa hopea ja tähtiharmaa.

Mac ministä Apple tarjoaa niin ikään kahta M1-ver-
siota, joiden prosessorit ja näytönohjaimet ovat 8-yti-
misiä. Keskusmuistia on kummassakin vakiona 8 
gigatavua. 819 euron ja 1 049 euron hintaisten ko-
neiden ainoana erona on tallennustila, joka on hal-
vemmassa 256 gigatavua ja kalliimmassa 512 giga-
tavua. M1-versio on saatavissa ainoastaan hopei-
sena, Intel-malli taas pelkästään tähtiharmaana. ◼

VILLE JÄRVELÄINEN

Apple-käyttäjät 

30 vuotta!
1990–2020
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Apple toi ensimmäiset langattomat 
AirPods-kuulokkeet myyntiin joulun 
alla vuonna 2016. Sittemmin niistä 
on tullut aivan yhtä tuttu näky kuin 

ikonisista iPodien ja iPhonien mukana tulleista 
langallisistakin kuulokkeista. AirPodsien toinen 
versio esiteltiin keväällä 2019, ja saman vuo-
den lokakuussa myyntiin saatiin in-ear-malli-
set Pro-versiot.

AirPodsien Pro-versio eroaa tavallisista AirPod-
seista kahdella merkittävällä tavalla. Ensinnäkin 
niiden istuvuutta voi säätää mukana tulevilla si-
likonisilla inserteillä, mikä takaa paremman istu-

AirPods Pro  
– laadukasta langattomuutta ilman hifiä
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vuuden korvaan, minkä lisäksi Pro-malliset kuulokkeet 
on varustettu aktiivisella vastamelutoiminnolla, joka 
auttaa vaimentamaan ympäristön ääniä. Tämä aut-
taa saamaan enemmän irti musiikista, elokuvista tai 
mistä tahansa sisällöstä käyttäjä haluaakin nauttia.

Ei kultakorville
Sanotaan se suoraan: Alkuperäiset AirPodsit eivät 
olleet hifistien tai muiden kultakorvien kuulokkeet, 
mutta sitä eivät ole myöskään Pro-versiot. Mahdolli-
simman hyvää äänenlaatua mahdollisimman kilpailu-
kykyiseen hintaan etsivien kannattaa suunnata kat-
seensa muihin vaihtoehtoihin, sillä AirPodsien vah-
vuudet liittyvät muihin seikkoihin kuin absoluuttiseen 
äänenlaatuun. Jos alkuperäiset AirPodsit olivat mu-
kava parannus iPhonen mukana tulleisiin langallisiin 
EarPodseihin siinä mielessä, että ne tarjosivat aitoa 
langattomuutta ja aavistuksen vakionappeja parem-
paa äänenlaatua, vievät Pro-versiot tavan AirPodsien 
tarjoaman elämyksen pari naksausta pidemmälle. 
Näin toki pitääkin olla, sillä hintaeroa on 100 euroa.

Aktiivinen vastamelutoiminto on omiaan auttamaan 
keskittymisessä esimerkiksi julkisissa liikenneväli-
neissä tai toimisto-olosuhteissa. Vastamelutoiminnon 
saa kuulokkeen kantaa puristamalla nopeasti pois 
päältä, mikäli tulee tarve kuulla ympärilleen. Nokke-
lasti toteutettu läpikuulumistoiminto hyödyntää kuu-
lokkeiden mikrofoneja, minkä ansiosta esimerkiksi 
vieressä istuvan henkilön puhe kuuluu erinomaisesti, 
vaikka korvissa onkin tiukasti istuvat silikonitulpat.

Pro-mallin kuulokkeiden äänenlaatu musiikkia tois-
tettaessa on parempi kuin tavallisissa AirPodseissa, 

missä auttaa osaltaan silikonitulppien mahdollista-
ma parempi ja tiiviimpi istuvuus. Mukana paketissa 
tulevat pienet, keskikokoiset ja suuret tulpat. Pro-
mallit on myös suunniteltu kestämään hikeä ja vettä.

Avainsana on helppous
Kuten tavanomaistenkin AirPodsien kohdalla, myös 
Pro-versioiden yhdistäminen iPhoneen, iPadiin tai 
Maciin tapahtuu kirjaimellisesti yksinkertaisella ran-
neliikkeellä. Applen H1-sirulla varustetut kuulokkeet 
yhdistyvät, kun latauskotelon kannen avaa ja kuu-
lokkeet ottaa pois kotelostaan. Tämän helpompaa 
ei Bluetooth-laitteiden yhdistäminen voi olla.

Syyskuussa 2020 tulleen päivityksen myötä AirPods 
Pro -kuulokkeiden käyttäjä pääsee nauttimaan dy-
naamisella päänseurannalla varustetusta tilaäänes-
tä sitä tukevien sisältöjen yhteydessä. Uusi päivitys 
mahdollistaa myös sen, että äänilähde vaihtuu Macin, 
iPhonen ja vaikka iPadin välillä automaattisesti ja 
saumattomasti riippuen siitä, mitä laitetta AirPodsien 
omistaja sillä hetkellä käyttää. Toiminnon saa luon-
nollisesti myös pois päältä niin halutessaan.

Apple lupaa AirPods Pro -kuulokkeille yhtäjaksoista 
kuunteluaikaa 4,5 tuntia vastamelutoiminnon ollessa 
aktiivisena. Latauskotelon avulla kuunteluaikaa saa 
yhteensä yli 24 tuntia. 5 minuutin pikalataus antaa 
kuulokkeille tunnin verran kuunteluaikaa. ◼

VILLE JÄRVELÄINEN

AirPods Pro (279 !) 
apple.com/fi/airpods-pro
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Olen esitellyt aiemmissa artikkeleissani erilaisia laiteratkaisuja: 
levykeasemaemulaattoreita ja USB-ADB-muuntimia, joiden 
ansioista vanhat 80–90-luvun Mac-koneet saa yhdistettyä 
kätevästi nykyaikaan retroharrastusmielessä sekä Floppy 

Emu:a ja SCSI2SD:tä, joiden avulla pystyy tekemään omista vanhoista 
levykkeistä sekä Macien kovalevyistä levykuvia (disk image) varmuus-
kopio- ja datapelastusmielessä.

Nykyään levykuvien hyödyntäminen uusimmilla Maceilla ja PC:illä on haas-
teellista. Siihen erilaiset laite-emulaattorit tarjoavat oivan avun. Erilaisten 
emulaattorien käyttötarkoitus on tullut tutuksi retropelimaailmassa. Tässä 
kehityksessä myöskin Applen laitteet ovat olleet mukana.

VANHAT  MA C I NTOSH-T I ETO KO N E E T  •  O SA  6 .

Mac-emulaattorit 

Neljä eri emulaattoria auki yhtä aikaa: ylhäällä vasemmalla QEMU-emulaattori, jossa ajetaan ensimmäistä Mac OS X - 
versiota (10.0.4) ja viereisessä SheepShaverissa on auki Mac OS 9.0.4. Vasemmalla alhaalla on Mini vMac System 6.0.7- 
versiolla, edessä keskellä käynnistyy suomenkielinen Mac OS 7.5.3-versio Basilisk II -emulaattorissa.
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Viimeisimmät Mac OS X/macOS-versiot eivät enää 
ymmärrä vanhoja ”legacy” tiedostojärjestelmämuo-
toja. Tämän vuoksi emulaattorit tarjoavat melkein-
pä ainoan järkevän keinon, jolla ”vanhanliiton” data 
saadaan hyödynnettyä.

Vuosien varrella on kehitetty erilaisia vapaaseen läh-
dekoodiin perustuvia emulaattoreita. Näitä ovat mm. 
Mini vMac, Basilisk II, SheepShaver sekä QEMU. 
Nämä hyvin erikoisilta kuulostavat emulaattorit ovat 
kehitetty sillä lailla, että eri aikakausien Macintosh-
tietokoneet on otettu huomioon. Niinpä vaihtoehtoja 
on tarjolla ensimmäisestä Macintosh 128K -koneen 
käyttöjärjestelmän ensiversiosta aina viimeisimpiin 
Mac OS X:n PowerPC-versioihin asti.

Mielestäni kätevin näistä emulaattoreista on Mi-
ni vMac. Sen tehtävänä on emuloida alkuperäisiä 
Motorolan 68k-pohjaisia Macintosheja (Macintosh 
128K/512K/Plus/SE, Macintosh II-sarjan koneita). 
Tällä emulaattorilla päästään käyttämään alkupe-
räistä Apple Macintosh -käyttöjärjestelmää aina Mac 
OS 7.5.5-versioon asti. Ohjelma on myös kompakti 
ja saatavilla laajalti eri käyttöjärjestelmille, kuten uu-
simmille Macille, Windowsille sekä Linuxille. Myös-
kin Basilisk II toimii samalla periaatteella, mutta Mini 
vMac on näistä kaikista kätevin käyttää.

Suurin osa emulaattoreista tarvitsee alkuperäisen 
Macintoshin ROM-piirin kopion. Tämän voi helpos-
ti kopioida vanhasta Macintosh-koneesta sopivalla 
ROM-piirin kopiointiohjelmalla. ROM-piirit ovat te-
kijänoikeusalaisia, joten niitä ei voi luvatta käyttää.

SheepShaverilla päästään käyttämään PowerPC-
aikaisia Mac OS -käyttöjärjestelmiä aina käyttöjär-
jestelmäversioista 7.1 eteenpäin 9-version asti (Mac 
OS 9.0.4). SheepShaver ja Basilisk II toimivat sa-
malla periaatteella, mutta emuloivat eri prosessori-
arkkitehtuureja.

Mielenkiintoisin ja lupaavin emulaattoriympäris-
tö lienee QEMU, jonka tehtävänä on emuloida 
1990–2000-luvun PowerPC-Macintosheja mahdol-
lisimman tarkasti laitetasolla. QEMU:lla pystyy emu-
loimaan myös muunlaisia laiteympäristöjä, ei pel-
kästään Macintosheja. QEMU:n ansioista on mah-
dollista käyttää Mac OS 9:ää sekä jopa eri Mac OS 
X:n versioita ihan 10.5-versioon asti.

Vanhanliiton Macintosh-tervehdys menneiltä ajoilta.  

Mini vMac soveltuu hyvin vanhojen ohjelmien ja pelien
ajoon. Tässä mm. vuonna 1986 julkaistu Arkanoid- 
peli käynnissä.
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Eri emulaattoreiden käyttö vaatii perehtymistä ja 
konfigurointia, ennen kuin niitä voi käyttää halutul-
la tavalla. Hyviä ohjeita löytyy mm. aihetta käsitte-
levien keskustelufoorumien ohjeista, kuten esim. E-
Maculation.com -sivulta.

Kun emulaattorit on saatu toimintakuntoon ja käyn-
nistymään halutulla käyttöjärjestelmäversiolla, itse-
tehtyjä levykuvia pystyy liittämään (mount) eri emu-
laattoreihin.

Kaikkein kätevin tässä asiassa on Mini vMac -emu-
laattori. Käyttäjän näkökulmasta riittää, että ”levy-
kuva” vedetään ohjelman päälle, jolloin emuloidun 
Mac-ympäristön työpöydälle ilmestyy levykkeen ku-
vake, kuten oikeassa vanhassa Macissa.

Basilisk II ja SheepShaverissa levykuvien liittäminen 
on haasteellisempaa, mutta näissä molemmissa on 
mahdollista saada saumaton levy-yhteys paikalliseen 
isäntäkoneen käyttöjärjestelmään kansiotasolla, jol-
loin tiedostojen siirtäminen on suhteellisen kätevää 
emulaattorin ja varsinaisen tietokoneen välillä.

Lampaan keritsemistä eli kuvan mukainen ikoni kertoo,  
että kyseessä on SheepShaver-emulaattori, joka kehitet-
tiin aikoinaan Amiga-ympäristöön. Vieressä Basilisk II,  
joka on SheeShaverin “pikkuveli”.

QEMU ja Mac OS X 10.0.4 vuodelta 2001 macOS Big Surin kanssa vuoden 
2020 ajassa. Yli 19 vuoden ero Applen tunnetuimmasta käyttöjärjestelmästä. 
Tässä näkyy kehityksen kaari. 
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Kerroin 

liittymisestä  

kavereillekin!

Liity sinäkin jäseneksi.

www.liityertoon.!

Parempaa työpäivää luoville ja ICT-aloille
– teetpä töitä palkkasuhteessa tai yrittäjänä.

•  Saat mahdollisuuksia oman osaamisesi  
 kehittämiseen monipuolisella koulutus- 
 tarjonnalla sekä tilaisuuksia verkostoitumiseen.

•  Voit kehittää valmiuksiasi yrittäjänä.
•  Saat tarvittaessa tukea ja neuvoja mentorointi- 

 palvelumme kautta.

•  DigiMaMa välittää sinulle tärkeää  
 toimialaasi koskevaa tietoa.

•   Saat käyttöösi myös yhteistyökumppaneidemme  
 tarjoamat edut ja palvelut.

•  Työelämän asiantuntijat ovat apunasi.

DigiMaMa ry, Asemamiehenkatu 4
00520 Helsinki, digimama.! | erto.!

DigiMaMa ry on digimedian, markkinointiviestinnän, markkinointitutkimuksen, tietoalan, 
pelialan sekä muotoilun ja muiden luovien alojen parissa työskentelevien ammattijärjestö ja 

edunvalvoja. Olemme Toimihenkilöliittö ERTOn jäsen.
Yrittäjä- 

jäsenyys 19 "  

kuukaudessa!

Opiskelija- 

jäsenyys on  

MAKSUTON!

Digimama turvaa ja tukee työelämääsi

QEMU taas soveltuu vanhojen PowerPC Mac OS 
X:ien käyttämiseen virtuaaliverkkoyhteyden kanssa. 
Se on monipuolisin, mutta myös hitain.

Myöskin muunlaisia vähemmän tunnettuja Mac-emu-
laattoreita on olemassa, mutta ne ovat marginaali-
sia. Näistä mainittakoon M.A.C.E-emulaattori, joka 

on suomalaisten kehittämä. M.A.C.E ei mm. tarvitse 
tekijänoikeudellista ROM:ia.

Emulaattorien avulla pääsee myös vanhan Mac-maa-
ilman fiilikseen sekä leikkimään ja kokeilemaan, mil-
laista oli käyttää Macia ennen vanhaan. Näin pääsee 
halutessaan pelaamaan myös vanhoja nostalgisia 
Macille julkaistuja pelejä. ◼

ADAM OSZACZKY

Mac-ympäristöstä tuttu Finderin ikoni on muuttunut alkuperäisestä  
käyttöjärjestelmän 7.5-versiosta asti nykyiseen muotoonsa.



Kuva & Ääni 2020
28.2."1.3.2020 Messukeskus Helsinki

Kuva Adam Oszaczky Kuva Adam Oszaczky

Kuva Adam OszaczkyKuva Tuomas Hämäläinen
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Kuva Adam Oszaczky

Kuva Adam Oszaczky

Kuva Tuomas Hämäläinen

Kuva Tuomas Hämäläinen

Kuva Tuomas Hämäläinen

  SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA!
  @APPLEUSERSFI
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Ti 19.1. ja ti 26.1.  Käytä Maciasi sujuvasti -peruskurssi
Ke 10.2.  Vanhat Macit ja Apple-retroilua -workshop
Ti 23.3.  Affinity-workshop

Kaikki tapahtumat järjestetään etänä.
Käy ilmoittautumassa tapahtumiin ja kursseille osoitteessa:  
appleusers.fi/tapahtumat

Tapahtumakalenteri, kevät 2021

Apple-käyttäjät
toivottavat

 

onnea ja 
menestystä 

vuodelle 2021


