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Puheenjohtajalta
Apple-käyttäjät -yhdistys on saavuttanut toiminnassaan 30 vuoden
virstanpylvään.
Näiden kolmen vuosikymmenen aikana on tapahtunut melkoisia
muutoksia siitä, kun Apple julkaisi ensimmäisen Macintosh-tietokoneen vuonna 1984.
Yhdistyksemme historia ulottuu kolmen vuosikymmenen taakse. Olemme 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. Onneksi tietotekniikka vastaa osaltaan näihin haasteisiin. Varsinkin Apple
on historiansa aikana rohkeasti kokeillut uraauurtavia lähestymistapoja. 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 nykyinen 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 haasteellisista ajoista huolimatta, ja haastan yhdistyksen jäsenet osallistumaan rohkeasti ja kehittämään yhdistyksemme toimintaa.
Omenaterveisin,
Adam Oszaczky
puheenjohtaja
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iOS 14

– widgettien suuri
tuleminen

A

pplen iPhone-käyttöjärjestelmän neljästoista
versio laskettiin vapaaksi syyskuun puolivälissä. Tyypillisesti uuden käyttöjärjestelmän
julkaisu on ajoittunut lähelle uusien lippulaivapuhelimien myyntiintuloa, mutta tänä vuonna
koronaviruspandemia muutti myös tätä perinnettä.

iOS 14 on parantanut myös käyttäjän mahdollisuuksia suojautua toimiensa seuraamiselta, mikä on närästänyt muun muassa Facebookia. App Storen tuotesivujen uudessa osiossa voi tarkastella sovelluksen tietosuojakäytäntöjä helppotajuisessa muodossa
ennen sovelluksen lataamista. iOS 14 myös kertoo
etukameran viereen ilmestyvällä oranssilla tai vihreällä merkillä, mikäli jokin sovellus käyttää mikrofonia tai kameraa.

iOS 14 sekä iPadOS 14 toivat tullessaan muun muassa kotivalikon widgetit eli pienoisohjelmat, joiden
avulla sovellukset voivat näyttää kotivalikossa aiempaa tarkempaa informaatiota yhdellä vilkaisulla.
Widget-tukea ei vielä tällä hetkellä löydy Applen omien sovellusten lisäksi kuin melko harvasta kolmannen osapuolen sovelluksesta, mutta tämä muuttunee ajan kuluessa. Lisäksi uusi kotivalikkonäkymä
mahdollistaa harvemmin käytettyjen sovellusten siivoamisen automaattisesti järjestyksessä pysyvään
appikirjastoon pois varsinaisesta kotivalikosta.

AirPods- ja Beats-käyttäjiä ilahduttanee näytölle
pomppaavat ilmoitukset kuulokkeiden akun varaustason ollessa matala.
Uusi käyttöjärjestelmäversio toi myös mahdollisuuden käyttää iPhonea auton avaimina tiettyjen uusien
automallien yhteydessä. Lisäksi CarPlay on aiempaa kehittyneempi ja sallii taustakuvan vaihtamisen.

Aiemmin sekä saapuvat puhelut että Siri ovat vaatineet itselleen koko näytön, mutta iOS 14:n myötä
kumpikin näkymä on kompakti ja vähemmän silmille hyppäävä. Uuden Kuva kuvassa -toiminnon
ansiosta myös videoiden katsomista tai FaceTimepuheluiden puhumista voi jatkaa vaikka poistuisikin
pääsovelluksesta. Kuva kuvassa -ikkunan kokoa on
mahdollista muuttaa, minkä lisäksi sen voi sijoittaa
haluamaansa kulmaan.
APPLE-KÄYTTÄJÄT 2 | 2020

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

apple.com/fi/ios/ios-14/
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IOS 14:N KOTINÄYTÖN UUSI ILME. Sovellusten
sekaan voi nyt lisätä myös widgettejä, jotka tarjoavat
kukin hieman erilaisia toiminnallisuuksia ilman varsinaisen sovelluksen avaamista. Widgettejä ei ole vielä tarjolla kuin lähinnä Applen omista sovelluksista,
mutta niiden määrä tullee lisääntymään ajan myötä.
Widgetit ovat parhaimmillaan erittäin informatiivisia.

APPLEUSERS.FI

IOS 14:N APPIKIRJASTO, joka löytyy selaamalla
kotinäytön kaikkein oikeanpuoleisimmalle sivulle. Appikirjastosta löydät kaikki sovelluksesi kätevästi yhdestä paikasta. Myös ne, jotka olet halunnut piilottaa
varsinaiselta kotinäytöltä. Appikirjastossa sovellukset on automaattisesti järjestetty niiden kategorian
mukaan, eikä järjestystä voi valitettavasti ainakaan
vielä itse muuttaa. Yläpalkin suurennuslasikuvaketta painamalla avautuu aakkosjärjestyksessä oleva
listaus kaikista puhelimessa olevista sovelluksista.
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iPhone 12

– neljän luurin voimin

A

pple on viime vuosina esitellyt uudet iPhonensa tyypillisesti syyskuussa, mutta tänä
vuonna koronaviruspandemia siirsi odotetun julkistuksen lokakuulle. Lisäksi iPhonevalikoima kasvoi poikkeuksellisesti jo keväällä, kun
uusi iPhone SE näki päivänvalon.

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

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

Perusmalli nyt kahdessa koossa
iPhone-malliston uusi perusversio on iPhone 12. iPhone 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-

Kaikki 12-malliston puhelimet tukevat 5G:tä, ovat
muodoiltaan kulmikkaita, niiden näytöt on päällys-
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en tapaan reunasta reunaan ulottuva OLED-näyttö.
Näyttö on käytännössä identtinen viime vuoden Promallien kanssa, mutta tänä vuonna Pro-mallien näytöt
kasvoivat aavistuksen ja ne myös tarjoavat hieman
paremman enimmäiskirkkauden. Tänä vuonna näyttö ei kuitenkaan ole varsinaisesti Pro-mallien myyntivaltti, sillä iPhone 12:ssa se on ottanut niin suuren
loikan eteenpäin. iPhone 12:n näyttö on 6,1-tuumainen. Puhelin on varustettu kahdella takakameralla,
joista toinen on ultralaajakulma. Tallennustilaa on
vähintään 64 gigatavua.

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 edistyksellisempi kuvanvakaaja sekä suurempi kenno ja kookkaammat 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 mahdollisuuksia lisätyn todellisuuden (AR) sovelluksiin.
Parasta mahdollista kameraa etsivän kannattaa sijoittaa rahansa Pro Maxiin, jossa on lisäksi parempi
akunkesto kuin perus-Prossa. ◼

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

Pro vai Pro Max?

VILLE JÄRVELÄINEN

iPhone 12 Pro on tänä vuonna ehkä hieman väliinputoajan roolissa. Vaikka 12 Pro onkin monessa mielessä 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 terästä, kun taas tavallisessa 12:ssa ne ovat alumiinia.
APPLEUSERS.FI

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

K

un Applen perustaja ja silloinen toimitusjohtaja Steve Jobs (1955–2011) esitteli Mac
OS X -käyttöjärjestelmän ensimmäistä versiota vuonna 2000, totesi hän, että se tulisi
palvelemaan Macien käyttöjärjestelmänä kahden vuosikymmenen ajan. Eikä arvio ollut lainkaan pielessä.

Big Sur on Applen ensimmäinen käyttöjärjestelmäversio, joka tullaan näkemään myös uuden aikakauden Mac-tietokoneissa, jotka on varustettu Applen omalla M1-prosessorilla. Applen on jo vuosia
huhuttu suunnittelevan siirtymistä pois Intelin prosessoreista ja ryhtyvän valmistamaan omia ARMpohjaisia prosessoreita myös tietokoneille. Tätä on
pidetty suorastaan itsestäänselvyytenä, sillä onhan
Apple käyttänyt omia prosessoreitaan muissa laitteissaan jo pitkään.

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

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

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

Viime kesänä pitkään velloneille ARM-huhuille saatiin vahvistus, kun Apple ilmoitti esittelevänsä itse
kehittämällään prosessorilla varustetun Macin vielä
vuoden 2020 aikana. Vaikka Apple esittelikin marraskuussa ensimmäiset M1-pohjaiset tietokoneensa,
vakuutti se jatkavansa myös Intel-pohjaisten Macien
tukemista pitkälle tulevaisuuteen. Isoimmat tuotekehityspanostukset laitetaan nyt kuitenkin omilla prosessoreilla varustettuihin Maceihin.

Uuden ajan kynnyksellä
12. marraskuuta julkaistu macOS Big Sur kääntää
uuden sivun Mac-käyttöjärjestelmien historiassa,
sillä sen versionumero on 11. Kalifornian rannikkoalueesta nimensä saanut Big Sur on ensimmäinen
merkittävä ulkonäöllinen päivitys Macien käyttöjärjestelmään vuosiin, sillä se ottaa taas yhden askeleen lähemmäs iOS:n ilmettä.
APPLE-KÄYTTÄJÄT 2 | 2020

8

APPLEUSERS.FI

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

viemään sitä eteenpäin omana erillisenä käyttöjärjestelmänään. Kahden eri maailman keinotekoinen
törmäyttäminen ja pakan sekoittaminen kosketusnäytöllisellä Mac-tietokoneella edustaisi täysin päinvastaista ajattelumallia kuin nykyinen käyttöjärjestelmävalikoima (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.

Kosketusnäyttöjä tietokoneisiin?
Applelta on pitkään odotettu myös kosketusnäytöllistä Macia, mutta sellaista tuskin tullaan vielä näkemään. 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 avulla vain yhtenäistää käyttöjärjestelmiensä visuaalista
ilmettä, jotta käyttökokemus eri laitteiden välillä olisi
mahdollisimman yhdenmukainen.

Sen sijaan mielenkiinto Applen tulevissa Mac-julkistuksissa 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 laskentateho vaikuttaa ottaneen valtaisia harppauksia
verrattuna Intel-koneisiin, minkä lisäksi akunkesto
on kasvanut suorastaan pöyristyttävän paljon. MacBook Airille, jossa ei muuten ole lainkaan tuuletinta, luvattiin 18 tunnin ja MacBook Prolle peräti 20
tunnin akunkesto. Ja tämä kaikki aiempia malleja
halvempaan hintaan.

Apple eriytti iPhonen ja iPadin käyttöjärjestelmät toisistaan vasta viime vuonna pystyäkseen tarjoamaan
iPadille paremmin räätälöidyn käyttökokemuksen ja

APPLEUSERS.FI
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Big Surin uudistukset

kuten Safarin, Viestien, App Storen, Muistiinpanojen, Kuvien ja Karttojen ulkoasuun ja toimintaan.

Marraskuussa julkaistua päivitystä on helppo pitää
Mac-käyttöjärjestelmän tärkeimpänä sitten ensimmäisen Mac OS X:n. Sen lisäksi, että macOS 11 Big
Sur pohjustaa täysin uutta aikakautta Macin historiankirjoissa, on se myös kaikkien aikojen suurin
muutos käyttöjärjestelmän ilmeessä, vaikkakaan ei
erityisen radikaali.

Toisin kuin macOS Catalina, joka tuki kaikkia samoja Maceja kuin sitä edeltänyt Mojavekin, pudottaa
Big Sur kyydistä useita vuosina 2012–2013 esiteltyjä koneita. Big Sur on asennettavissa seuraaviin
Maceihin:
•
•
•
•
•
•
•

iOS:n elementtejä nähtiin jo vuonna 2014 esitellyssä OS X 10.10 Yosemitessa, minkä jälkeen niiden
määrä on tasaisesti kasvanut. Big Sur tuo mukanaan
uudelleen muotoillut vakio-ohjelmien ikonit, iOS:n kaltaisen 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.

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
iPhonen ja iPadin sovellusten käyttäminen tietokoneella toki vaatii myös sitten sen Applen omalla prosessorilla 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 Surissa on kehitetty muun muassa ohjelmistopäivitysten
lataamista ja asentamista sekä Spotlight-haun ja
Time Machine -varmuuskopioinnin toimintaa. Eriasteisia muutoksia on tehty myös vakio-ohjelmien,

Muun muassa Safarissa on uusi virtaviivaisempi ulkoasu.

Dock on ottanut vaikutteita iOS:stä.

Myös komentokeskus tuo mieleen iOS:n.

APPLE-KÄYTTÄJÄT 2 | 2020
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H E L P O S T I H U O LT O O N
To i m i t a A p p l e - l a i tte e s i h u o l to o n h e l p o m m i n ,
s u j u va m m i n j a i l m a n y l i m ä ä r ä i s i ä ko n t a k te j a
Palvelu sisältää:

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 takuun ulkopuoliset Apple-laitteesi
huoltoon entistä helpommin ja
sujuvammin täysin veloituksetta.

•

Lähettämiseen soveltuvan
pakkausmateriaalin toimituksen
ilmoitettuun osoitteeseen

•

Pakettikortin ja ohjeet laitteen
huoltoon toimittamista varten.

•

Laitteen takaisin toimituksen
huollon valmistuttua.

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

L u e l i s ä ä j a to i m i t a l a i te va i va tto m a s t i h u o l to o n :
www. m c a r e . f i / h e l p o s t i - h u o l to o n

Macin uusi aika alkaa

Y

ksi vuosituhannen odotetuimmista ja kiistämättä myös suurimmista Apple-uutisista
saatiin viime kesänä, kun yhtiön toimitusjohtaja Tim Cook vahvisti pitkään velloneet
huhut. Applen suunnitelma omien suorittimiensa käyttämisestä tulevissa Mac-tietokoneissaan oli ollut pitkään julkinen salaisuus, mutta ehkäpä juuri siitä syystä virallista vahvistusta oli odotettu niin kuumeisesti.

Ensimmäiset Applen omalla prosessorilla varustetut
Macit oli luvattu esitellä ennen vuoden loppua, ja julkistustilaisuuden päivämääräksi valikoituikin lopulta 10. marraskuuta. Tuolloin päivänvalon nähneet
kolme uutuusmallia ovat kääntäneet aivan uuden
sivun yhtiön historiassa.
Applen oman Mac-prosessorin ensimmäinen sukupolvi kantaa nimeä M1. ARM-arkkitehtuuria hyödyntävä prosessori on laitettu ensimmäisenä uuteen
MacBook Airiin, halvimpaan MacBook Prohon sekä
Mac miniin. Applella on kieltämättä valtaisa luotto
omaan prosessoriinsa, sillä MacBook Air, sen suosituin Mac-malli, ei ole enää lainkaan tarjolla Intelversiona, mikä lupaa hyvää M1-Macien yleistymiselle. Intel-version pudottaminen pois nimenomaan
Air-mallistosta oli Applelta kuitenkin myös turvallinen
veto bisnesmielessä, sillä ne asiakkaat, jotka saat-

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 Tsarjan tietoturvasiruja ei oteta lukuun. Macien laskentateho on kuitenkin vuodesta 2006 lähtien ollut
kiinni Intelin valmistamista suorittimista.
APPLE-KÄYTTÄJÄT 2 | 2020

12

APPLEUSERS.FI

tavat olla huolissaan prosessoriarkkitehtuuriin vaihtumisen tuomista muutoksista omaan työnkulkuunsa, eivät ole Airin ydinkohderyhmää muutenkaan.

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

Iso harppaus suorituskyvyssä
sekä akunkestossa

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

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

Kolmenlaisia sovelluksia
Applen siirtyminen omiin prosessoreihinsa on merkittävää paitsi tehonlisäyksen ja akunkeston kannalta, niin myös siksi, että Maceissa voidaan jatkossa
pyörittää iPhonen ja iPadin sovelluksia natiivisti ja
ilman sen suurempia ponnistuksia ohjelmiston kehittäjän puolelta. Kyseessä on suurin integraatioloikka
Applen alustojen välillä koskaan.

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. Ensitietojen mukaan Apple on onnistunut nostamaan karvalakkimallin koneiden tehoa luvatusti, mikä on tehnyt
niistä suorituskykyisempiä kuin mitä paperilla olevista 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 omenalogolla varustetut laitteet pyyhkivät pöytää monilla
kilpailijoillaan. Mutta samalla vertailu Intel-pohjaisiin
koneisiin vaikeutuu huomattavasti, kun halvempi M1laite voikin olla tosielämässä tehokkaampi kuin kalliimpi ja paperilla hyvin suorituskykyiseltä vaikuttava
Intel-kone. Vertailua ei helpota myöskään se, että

APPLEUSERS.FI

Tällä hetkellä M1-Maceilla voi pyörittää kolmensorttisia sovelluksia, joiden käyttökokemus vaihtelee riippuen 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 välttämättä pyöri yhtä sulavasti kuin Intel-pohjaisella
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koneella. M1-versiot ovat kuitenkin työn alla kaikilla
aktiivisilla ja sovellustaan kunnioittavilla kehittäjillä.

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

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

Sitten, kun M-sarjan prosessoreita nähdään tehokkaammissa ja enemmän ammattikäyttöön suunnitelluissa Maceissa, lienee muistin maksimimäärä ihan
muuta kuin 16 gigatavua. Onkin äärimmäisen mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea Apple pystyy tekemään M-sarjan prosessoreilla esimerkiksi iMacissa
tai jopa Mac Prossa. On myös syytä muistaa, että
M1 on vasta ensimmäinen sukupolvi.

Muistilla ei tarvitse mässäillä
Yksi uusien M1-Macien rajoituksista on se, ettei niihin
saa enempää kuin 8 tai 16 gigatavua keskusmuistia. Äkkiseltään ajateltuna tämä voi hieman latistaa
tunnelmaa, mutta ehkäpä juuri siksi Apple on päättänyt 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.

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

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

M1-Maciin siirtymistä kannattaa lykätä myös siinä
tapauksessa, että oma työnkulku vaatii Windowsin
käyttämistä. Prosessoriarkkitehtuurin muutoksen
myötä Windows ei ole asennettavissa M1-Maceihin 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 työstävänsä M1-yhteensopivaa versiota ohjelmistostaan.

Tarjolla olevat M1-mallit
M1-prosessori kaventaa MacBook Airin ja MacBook
Pron eroa entisestään. Isoimpana erona on tuulettimen puuttuminen Airista, mistä johtuen Pro jaksaa
jauhaa maksimiteholla pidempään, kun koneen lämmöt pysyvät paremmin kurissa, eikä prosessorin tehoa jouduta rajoittamaan. Koneiden välillä ei ole merkittävää nopeuseroa, mutta Pro on edelleen parempi valinta raskaampaan käyttöön, mutta tuulettimen
puuttuminen tekee Airista käytännössä äänettömän.
MacBook Airin perusmallissa on 8-ytimisen M1-prosessorin ja 8 gigatavun keskusmuistin lisäksi 7-yti-

Applen M1-järjestelmäsiru sisältää vaikuttavat 16 miljardia
transistoria. Siihen on integroitu prosessorin lisäksi myös
näytönohjain.
APPLE-KÄYTTÄJÄT 2 | 2020
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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-ytiminen näytönohjain ja 512 gigatavua tallennuskapasiteettia. Air on saatavissa hopeisena, tähtiharmaana ja kultaisena.

ja kalliimmassa 512 gigatavua. Pron värivaihtoehdot ovat myös M1-malleissa hopea ja tähtiharmaa.
Mac ministä Apple tarjoaa niin ikään kahta M1-versiota, joiden prosessorit ja näytönohjaimet ovat 8-ytimisiä. Keskusmuistia on kummassakin vakiona 8
gigatavua. 819 euron ja 1 049 euron hintaisten koneiden ainoana erona on tallennustila, joka on halvemmassa 256 gigatavua ja kalliimmassa 512 gigatavua. M1-versio on saatavissa ainoastaan hopeisena, Intel-malli taas pelkästään tähtiharmaana. ◼

MacBook Pro on tarjolla 1 479 euron ja 1 709 euron hintaisina versioina. Kummassakin koneessa
on vakiona 8-ytiminen M1, 8 gigatavua keskimuistia ja 8-ytiminen näytönohjain. Erona on tallennustilan määrä, joka on halvemmassa 256 gigatavua

VILLE JÄRVELÄINEN

Yhdistys järjesti 30-vuotisjuhlatapaamisen
18.11.2020 etäyhteyden välityksellä
Tunnin etätapaaminen järjestettiin Teams-kokouksena ja sen aikana käytiin läpi yhdistyksen toimintaa, menneisyyttä ja tulevaisuutta. Lisäksi keskusteltiin, kuinka yhdistyksen toimintaa tulisi kehittää
2020-luvun tarpeisiin.
Yhdistyksen historia juontaa juurensa Hyper ry:n
ajoilta 1990-luvun alkupuolelta. Myöhemmin yhdistyksen nimi vakiintui fiMUG ry:ksi ja viime vuosikymmenen aikana nimi muuttui nykyiseen muotoonsa
– Apple-käyttäjät ry:ksi.
Haluan henkilökohtaisesti kiittää kaikkia mukana olleita. Oli mukavaa kuulla osallistujien palautetta sekä näkemyksiä Apple-käyttäjät ry:stä!

Apple-käyttäjät

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

30 vuotta!
1990–2020

Adam Oszaczky
puheenjohtaja
APPLEUSERS.FI
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AirPods Pro
– laadukasta langattomuutta ilman hifiä

A

pple 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 vuoden lokakuussa myyntiin saatiin in-ear-malliset Pro-versiot.
AirPodsien Pro-versio eroaa tavallisista AirPodseista kahdella merkittävällä tavalla. Ensinnäkin
niiden istuvuutta voi säätää mukana tulevilla silikonisilla inserteillä, mikä takaa paremman istu-
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vuuden korvaan, minkä lisäksi Pro-malliset kuulokkeet
on varustettu aktiivisella vastamelutoiminnolla, joka
auttaa vaimentamaan ympäristön ääniä. Tämä auttaa saamaan enemmän irti musiikista, elokuvista tai
mistä tahansa sisällöstä käyttäjä haluaakin nauttia.

missä auttaa osaltaan silikonitulppien mahdollistama parempi ja tiiviimpi istuvuus. Mukana paketissa
tulevat pienet, keskikokoiset ja suuret tulpat. Promallit on myös suunniteltu kestämään hikeä ja vettä.

Avainsana on helppous

Ei kultakorville

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

Sanotaan se suoraan: Alkuperäiset AirPodsit eivät
olleet hifistien tai muiden kultakorvien kuulokkeet,
mutta sitä eivät ole myöskään Pro-versiot. Mahdollisimman hyvää äänenlaatua mahdollisimman kilpailukykyiseen hintaan etsivien kannattaa suunnata katseensa muihin vaihtoehtoihin, sillä AirPodsien vahvuudet liittyvät muihin seikkoihin kuin absoluuttiseen
äänenlaatuun. Jos alkuperäiset AirPodsit olivat mukava parannus iPhonen mukana tulleisiin langallisiin
EarPodseihin siinä mielessä, että ne tarjosivat aitoa
langattomuutta ja aavistuksen vakionappeja parempaa äänenlaatua, vievät Pro-versiot tavan AirPodsien
tarjoaman elämyksen pari naksausta pidemmälle.
Näin toki pitääkin olla, sillä hintaeroa on 100 euroa.

Syyskuussa 2020 tulleen päivityksen myötä AirPods
Pro -kuulokkeiden käyttäjä pääsee nauttimaan dynaamisella päänseurannalla varustetusta tilaäänestä 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 luonnollisesti myös pois päältä niin halutessaan.

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

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

Pro-mallin kuulokkeiden äänenlaatu musiikkia toistettaessa on parempi kuin tavallisissa AirPodseissa,
APPLEUSERS.FI
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VA N H AT M A C I N T O S H - T I E T O K O N E E T • O S A 6 .

Mac-emulaattorit

O

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

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 6.0.7versiolla, edessä keskellä käynnistyy suomenkielinen Mac OS 7.5.3-versio Basilisk II -emulaattorissa.
APPLE-KÄYTTÄJÄT 2 | 2020

18

APPLEUSERS.FI

Viimeisimmät Mac OS X/macOS-versiot eivät enää
ymmärrä vanhoja ”legacy” tiedostojärjestelmämuotoja. Tämän vuoksi emulaattorit tarjoavat melkeinpä ainoan järkevän keinon, jolla ”vanhanliiton” data
saadaan hyödynnettyä.
Vuosien varrella on kehitetty erilaisia vapaaseen lähdekoodiin perustuvia emulaattoreita. Näitä ovat mm.
Mini vMac, Basilisk II, SheepShaver sekä QEMU.
Nämä hyvin erikoisilta kuulostavat emulaattorit ovat
kehitetty sillä lailla, että eri aikakausien Macintoshtietokoneet on otettu huomioon. Niinpä vaihtoehtoja
on tarjolla ensimmäisestä Macintosh 128K -koneen
käyttöjärjestelmän ensiversiosta aina viimeisimpiin
Mac OS X:n PowerPC-versioihin asti.

Vanhanliiton Macintosh-tervehdys menneiltä ajoilta.

Mielestäni kätevin näistä emulaattoreista on Mini vMac. Sen tehtävänä on emuloida alkuperäisiä
Motorolan 68k-pohjaisia Macintosheja (Macintosh
128K/512K/Plus/SE, Macintosh II-sarjan koneita).
Tällä emulaattorilla päästään käyttämään alkuperäistä Apple Macintosh -käyttöjärjestelmää aina Mac
OS 7.5.5-versioon asti. Ohjelma on myös kompakti
ja saatavilla laajalti eri käyttöjärjestelmille, kuten uusimmille Macille, Windowsille sekä Linuxille. Myöskin Basilisk II toimii samalla periaatteella, mutta Mini
vMac on näistä kaikista kätevin käyttää.
Suurin osa emulaattoreista tarvitsee alkuperäisen
Macintoshin ROM-piirin kopion. Tämän voi helposti kopioida vanhasta Macintosh-koneesta sopivalla
ROM-piirin kopiointiohjelmalla. ROM-piirit ovat tekijänoikeusalaisia, joten niitä ei voi luvatta käyttää.
SheepShaverilla päästään käyttämään PowerPCaikaisia Mac OS -käyttöjärjestelmiä aina käyttöjärjestelmäversioista 7.1 eteenpäin 9-version asti (Mac
OS 9.0.4). SheepShaver ja Basilisk II toimivat samalla periaatteella, mutta emuloivat eri prosessoriarkkitehtuureja.
Mielenkiintoisin ja lupaavin emulaattoriympäristö lienee QEMU, jonka tehtävänä on emuloida
1990–2000-luvun PowerPC-Macintosheja mahdollisimman tarkasti laitetasolla. QEMU:lla pystyy emuloimaan myös muunlaisia laiteympäristöjä, ei pelkästään Macintosheja. QEMU:n ansioista on mahdollista käyttää Mac OS 9:ää sekä jopa eri Mac OS
X:n versioita ihan 10.5-versioon asti.
APPLEUSERS.FI

Mini vMac soveltuu hyvin vanhojen ohjelmien ja pelien
ajoon. Tässä mm. vuonna 1986 julkaistu Arkanoidpeli käynnissä.
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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.

Eri emulaattoreiden käyttö vaatii perehtymistä ja
konfigurointia, ennen kuin niitä voi käyttää halutulla tavalla. Hyviä ohjeita löytyy mm. aihetta käsittelevien keskustelufoorumien ohjeista, kuten esim. EMaculation.com -sivulta.

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

Kun emulaattorit on saatu toimintakuntoon ja käynnistymään halutulla käyttöjärjestelmäversiolla, itsetehtyjä levykuvia pystyy liittämään (mount) eri emulaattoreihin.
Kaikkein kätevin tässä asiassa on Mini vMac -emulaattori. Käyttäjän näkökulmasta riittää, että ”levykuva” vedetään ohjelman päälle, jolloin emuloidun
Mac-ympäristön työpöydälle ilmestyy levykkeen kuvake, kuten oikeassa vanhassa Macissa.

APPLE-KÄYTTÄJÄT 2 | 2020

Lampaan keritsemistä eli kuvan mukainen ikoni kertoo,
että kyseessä on SheepShaver-emulaattori, joka kehitettiin aikoinaan Amiga-ympäristöön. Vieressä Basilisk II,
joka on SheeShaverin “pikkuveli”.
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on suomalaisten kehittämä. M.A.C.E ei mm. tarvitse
tekijänoikeudellista ROM:ia.

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

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

Myöskin muunlaisia vähemmän tunnettuja Mac-emulaattoreita on olemassa, mutta ne ovat marginaalisia. Näistä mainittakoon M.A.C.E-emulaattori, joka

ADAM OSZACZKY

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

Parempaa työpäivää luoville ja ICT-aloille
– teetpä töitä palkkasuhteessa tai yrittäjänä.
DigiMaMa ry on digimedian, markkinointiviestinnän, markkinointitutkimuksen, tietoalan,
pelialan sekä muotoilun ja muiden luovien alojen parissa työskentelevien ammattijärjestö ja
edunvalvoja. Olemme Toimihenkilöliittö ERTOn jäsen.
Digimama turvaa ja tukee työelämääsi
• Saat mahdollisuuksia oman osaamisesi
kehittämiseen monipuolisella koulutustarjonnalla sekä tilaisuuksia verkostoitumiseen.
• Voit kehittää valmiuksiasi yrittäjänä.
• Saat tarvittaessa tukea ja neuvoja mentorointipalvelumme kautta.
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• DigiMaMa välittää sinulle tärkeää
toimialaasi koskevaa tietoa.
• Saat käyttöösi myös yhteistyökumppaneidemme
tarjoamat edut ja palvelut.
• Työelämän asiantuntijat ovat apunasi.
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DigiMaMa ry, Asemamiehenkatu 4
00520 Helsinki, digimama.fi | erto.fi

Kuva Tuomas Hämäläinen

Kuva Adam Oszaczky

Kuva & Ääni 2020

28.2.–1.3.2020 Messukeskus Helsinki

Kuva Adam Oszaczky
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SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA!
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Lähettäjä
Lähettäjä Apple-käyttäjät
Apple-käyttäjät ry,
ry,
PL
PL 75,
75, 00101
00101 HKI
HKI

D051
D051

Tapahtumakalenteri, kevät 2021
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

Apple-käyttäjät
toivottavat

onnea ja
menestystä
vuodelle 2021

