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Puheenjohtajalta
Kuluva vuosi on ollut Apple-käyttäjillä hiljaiselon ja uudelleenaktivoitumisen välimaastoa. Puheenjohtajana näen oleellisena asiana yhdistyksen tulevaisuutta ajatellen, että toimintaa tulee herätellä henkiin
koronahiljaisuuden jälkeen sekä yhdistystoimintaa tulisi monipuolistaa. Jokaisen jäsenen osallistuminen ja erilaiset ideat toiminnan kehittämisen sekä monipuolistamisen osalta ovat lämpimästi tervetulleita.
Yhteistoiminnalla saadaan paljon aikaan!
Jäsenten toiveita ja ideoita kartoitamme parhaillaan jäsenkyselyn avulla. Voit lukea jäsenkyselystä lisää sivulla 23. Yhdistyksen puheenjohtajana totean, että yhdistyksen toiminta on sidoksissa jäsenten toiveisiin
sekä heiltä saatuihin palautteeseen.
Tässä jäsenlehdessä Ville Järveläinen esittelee Applen lippulaivamallia, Mac Studio -tietokonetta sekä sen huippuhienoa Studio Display
-näyttöä. Ville Laasonen kertoo artikkelissaan kotiautomaation uudet
tuulet. Lopuksi esittelyssä on allekirjoittaneen retrokoneiden kovalevyjen korvike, näppärän edullinen BlueSCSI.
Mikäli et ole vielä ennättänyt vastaamaan jäsenkyselyyn, löydät linkin
tästä lehdestä sekä viimeisimmästä lähetetystä uutiskirjeestä!
 Mukavin omenaterveisin,
ADAM OSZACZKY

yhdistyksen puheenjohtaja / museovastaava

Omakuva bittikarttatyyliin
1-bittisenä kuvana (musta ja
valkoinen). iPhonesta MacPaintiin;
aikamatka 2020-luvulta
1990-luvulle. Kuva on eräältä
Apple-käyttäjien jäseneltä.
Kiitokset kuvasta, AT!
Kuva: AT
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Mac Studio &
Studio Display
Vain
toinen on
nappisuoritus.

A

pplen maaliskuun alussa esittelemä Mac
Studio on ensimmäinen täysin uusi lisäys
Mac-mallistoon sitten vuonna 2008 esitellyn MacBook Airin. Pöytäkonepuolella
Apple ei ole esitellyt täysin uutta Mac-mallia sitten
vuoden 2005 Mac minin, sillä Mac Pro oli ”vain” Intelaikakauteen siirtynyt ja uudelleenbrändätty PowerMac, eikä iMac Prota taas voi pitää täysin omana
mallinaan, sillä sen erotti tavallisesta iMacista vain
suorituskyky ja laitteen väri.
APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2022

Mac Studio on designinsa osalta pieni nyökkäysl
ikonisen Powe rMac G4 Cuben muotoilulle. Moni
on vetänyt jonkinasteisia yhtäläisyysmerkkejä Mac
Studion ja Cuben välille, mutta sitä, tuleeko uusi
Mac Studio jäämään samanlaiseksi tähdenlennoksi
kuin vuosina 2000–2001 valmistettu Cube, on vielä
mahdotonta sanoa. Uutukaisen saama positiivinen
vastaanotto antaa kuitenkin luvan povata sille pitkää ikää ja menestystä.
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sa. Vaikka Studio on hinnaltaan aivan toista maata
Intel-pohjaisen Mac Pron kanssa, ei mikään muu
M-sarjan prosessorilla varustettu Mac tarjoa vastaava tehoa kuin Mac Studio. Ensiarvioiden perusteella Mac Studio löytäneekin tiensä monien Mac
Pro -käyttäjien pöydille, ja on Mac Pron 6 599 euron
perusmalliin verrattuna suorastaan houkuttelevasti
hinnoiteltu. Samalla Mac Studio myös paikkaa melkoista teho- ja hintakuilua Mac minin, 24-tuumaisen
iMacin ja Mac Pron välillä.

Mikään muu M-sarjan
prosessorilla varustettu Mac
ei tarjoa vastaavaa tehoa kuin
Mac Studio.

Designin puolesta Apple ei lähtenyt keksimään Mac
Studion kanssa pyörää uudelleen, vaan se näyttää
käytännössä paksulta Mac miniltä. Siihen yhtäläisyydet kuluttajasegmenttiin naulatun minin kanssa
kuitenkin päättyvät. Siinä missä minin sydämenä
sykkii viime vuonna esitelty perusprosessori M1, on
Studion karvalakkimallinkin sisuksissa aina vähintään M1 Max. MacBook Pro -mallistosta löytyvää
M1 Pro -prosessoria ei saa Studioon lainkaan, vaan
2 369 euron hintaiseen Studioon on laitettu suoraan
parasta, mitä Applella on tarjota.
Apple ei tyytynyt Mac Studion kohdalla pelkkään M1
Maxiin, vaan toi sen rinnalle 4 669 euron hintaisen
M1 Ultran, joka yhdistää kaksi M1 Maxia niin sanotulla UltraFusion-tekniikalla yhdeksi erittäin suorituskykyiseksi siruksi.

Kun mainittu G4 Cube aikoinaan esiteltiin, kaupiteltiin
sen kaveriksi 15-tuumaista Studio Display -näyttöä.
Mac Studion julkaisun yhteydessä ympyrä tietyllä
tavalla sulkeutui, sillä Apple paljasti samalla kertaa
myös uuden Studio Display -näytön. Uudesta näytöstä lisää tämän jutun loppupuolella.

Hurjasti tehoa
Mac Studio kantaa toistaiseksi Applen omalla Msarjan prosessoreilla varustettujen koneiden lippulaivamallin viittaa. Tilanne muuttunee, kun uuden
sukupolven Mac Pro esitellään lähitulevaisuudesAPPLEUSERS.FI
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Visuaalisesti vertailemalla näkee selvästi, miten
M1 Ultra koostuu kahdesta toisiinsa vastakkain
yhdistetystä M1 Max -sirusta. Lähes kaikkea on
siis tämän myötä tuplasti enemmän.
Kuvat: Apple

M1 Max -versiosta löytyy 10-ytiminen prosessori ja
24-ytiminen näytönohjain, mutta M1 Ultraan panostava pääsee tehostamaan työntekoaan 20-ytimisen
prosessorilla ja parhaimmillaan 64-ytimisellä näytönohjaimella. Apple mainostaa Ultra-version tukevan
peräti 18 virtaa 8K ProRes 422 ‑videota, mikä tekee siitä huiman suorituskykyisen laitteen raskaaseenkin editointiin.

tekivät niistä jopa edellismalleja paksumpia. Lisäksi
magneettinen MagSafe-liitin, HDMI-portti ja jopa SDmuistikortinlukija tekivät paluun. Mac Studion kohdalla Apple poikkesi viime vuosina tutusta tulleeksi
linjastaan ja laittoi liitäntöjä poikkeuksellisesti laitteen
etupuolelle. Vaikka kyseessä ei olekaan maailman
esteettisin ratkaisu, on se päätös, jota tämänkin laitteen kohderyhmä osaa varmasti arvostaa.

Keskusmuistin määrä on Max-versiossa 64 gigatavua, mutta Ultrassa 128 gigatavua. Vaikka nämä
lukemat kalpenevat Mac Pron uskomattomalle 1,5
teratavun enimmäismuistille, riittänee Studionkin tarjoama useimmille ammattilaisille. Tallennustilaa on
tarjolla enimmillään 8 teratavua.

Käyttäjien toiveita kuultu

Mac Studion Max-version takana on neljä Thunderbolt
4 -porttia, kaksi USB-A-porttia, HDMI-portti, 10 gigabitin Ethernet-portti, sekä korkea-impedanssisia
kuulokkeita tukeva 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä.
Etupuolella on kaksi USB-C-porttia sekä SD-korttipaikka. Ultra-mallissa liitännät ovat muuten samat,
mutta edessä on tavallisen USB-C:n sijaan Thunderbolt 4-portit.

Entisen pääsuunnittelijan Jonathan Iven lähdettyä
Applelta, on yhtiö tehnyt joitain muotoiluratkaisuja,
joita ammattikäyttäjät ovat siltä odottaneet pitkään,
mutta joista sai Iven ollessa ohjaksissa vain haaveilla. Esimerkiksi 14- ja 16-tuumaiset MacBook Prot
eivät enää tähtää mahdollisimman ohueen designiin, vaan suorituskyvyn ja akunkeston priorisointi
APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2022
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Apple on ensiarvioiden mukaan
myös oppinut läksynsä vuosina
2013–2019 myydyn sylinterimäisen Mac Pron lämmönhallintaongelmista. Mac Studio on varustettu
tuulettimilla, jotka imevät ilmaa alhaalta laitteen ympäriltä ja puskevat sen ulos laitteen takapuolelta
yläosasta. Vaikka ratkaisu on jokseenkin samanlainen kuin pahamaineisessa Mac Prossa, on Mac
Studion raportoitu pysyvän hiljaisena kovassakin rasituksessa, eikä
se ole testeissä lämmennyt suorituskykyä rajoittavasti.

Liitäntöjä on useimpien tarpeisiin riittävästi,
ja niitä löytyy myös laitteen etupuolelta.
Takapaneelia hallitsee jäähdytysjärjestelmän
tuulettimen ritilä.

Mac Studioon voi liittää parhaimmillaan jopa neljä
kappaletta 6K-resoluution Pro Display XDR -näyttöjä
sekä näiden lisäksi vielä yhden 4K-näytön.

Uusi näyttö on Applelta
minimisuoritus

Mac Studion on raportoitu
pysyvän hiljaisena kovassakin
rasituksessa.

APPLEUSERS.FI

Sen jälkeen, kun Apple lakkautti 27-tuumaisen Thunderbolt Displayn myynnin vuonna 2016, ei sillä ole
ollut tarjota muuta näyttöä kuin vasta vuonna 2019
markkinoille tuotu 32-tuumainen Pro Display XDR.
Sen 5 599 euron hintalappu (jalalla varustettuna
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6 698 €) on kuitenkin pitänyt näytön niin kuluttajien kuin monien ammattilaistenkin ulottumattomissa.

Toisin kuin Pro Display XDR:ssä, on Studio Displayssa myös webkamera, mikrofoni sekä sisäänrakennetut kaiuttimet. Kuusi kaiutinta tukevat Dolby Atmosta, ja niiden äänenlaatua on ylistetty arvioissa. Ne
eivät luonnollisestikaan pärjää laadukkaille erillisille kaiuttimille, mutta vastaavaa ääntä ei ole tarjolla
yhdessäkään toisessa näytössä tai tietokoneessa
sisäänrakennettuna.

Mac Studion kanssa samaan aikaan markkinoille
saatiin kohtuullisemmin hinnoiteltu 27-tuumainen
Studio Display. Vaikka alkaen-hinnaltaan 1 819 euron näyttöä ei voi sitäkään missään nimessä kutsua
edulliseksi, on tämä hintaluokka jo huomattavasti
useamman saavutettavissa.

Studio Displayn takaa löytyy kolme USB-C-porttia
sekä yksi Thunderbolt-portti, jolla se kytketään tietokoneeseen. Näyttö pystyy myös lataamaan kannettavaa tietokonetta.

Studio Display on varustettu käytännössä samalla paneelilla kuin 27-tuumainen iMac sekä LG:n ja
Applen yhteistyönä kehittämä 27-tuumainen LG UltraFine, mutta 600 nitillään se tarjoaa aavistuksen
paremman huippukirkkauden kuin mainitut mallit,
jotka yltävät 500 nitiin.

Studio Display on saanut jo jonkin verran kritiikkiä
paitsi vaatimattomista spekseistään, myös heikkolaatuisesta webkamerastaan. Kameran pitäisi tekniikaltaan ja näytön sisäänrakennetun A13 Bionic
-suorittimen ansiosta yltää huomattavasti parempaan
kuin mihin se tällä hetkellä yltää. Asia on mahdollisesti korjattavissa järjestelmäpäivityksellä, mutta
toistaiseksi kamerakuvan laatu on heikko hyvässäkin valaistuksessa.

Näyttöön saa 250 euron lisähinnasta nanopinnoitetun lasin, joka vähentää heijastuksia ympäristöissä, joissa on kirkkaita tai suuria valonlähteitä. Jalka
kuuluu tässä näytössä pakettiin, mutta hinnat alkaen
-mallissa ei ole korkeussäätöä, vaan sitä kaipaavaa
joutuu pulittamaan järeämmästä jalasta 460 euroa
lisää.

APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2022
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Studio Display on luonnollisesti hyvää
pataa myös Applen kannettavien kanssa.

Studio Display on saanut
jonkin verran kritiikkiä
vaatimattomista spekseistään ja
heikkolaatuisesta
web-kamerastaan.

MiniLED-teknologiaa tai korkeamman / muuttuvan
virkistystaajuuden ProMotionia, jotka loistavat poissaolollaan myös Pro Display XDR:stä. Nämä ominaisuudet ovat mahdollisesti – tai ainakin toivottavasti – luvassa johonkin toiseen myöhemmin esiteltävään näyttöön, sillä olisi vaikea nähdä, ettei Apple
toisi muissa tuotteissaan nähtyjä huipputeknologioita myös näyttöpuolelle. Studio Display onkin tietyllä
tapaa minimisuoritus ja kaikkein vähintä mitä Apple
olisi voinut Mac Studion näyttökaveriksi esitellä. ◼

Ihmetystä on herättänyt myös näytön virtajohto, joka
ei ole käyttäjän irrotettavissa, vaikka Apple on laittanut irrotettavia johtoja näyttöihinsä ja iMaceihinsa ties kuinka pitkään. Näin ollen Studio Displayn
virtajohdon rikkoutuminen sen jäädessä esimerkiksi
työtuolin pyörien alle tai lemmikin tehdessä tuhojaan
tarkoittaa koko näytön viemistä huoltoon sen sijaan,
että käyttäjä voisi hankkia vain uuden johdon.

Mac Studio (2 369 €)
www.apple.com/fi/mac-studio
Studio Display (1 819 €)
www.apple.com/fi/studio-display
VILLE JÄRVELÄINEN

Vaikka Studio Displayn hinta karkaakin nopeasti yli
2 000 euron, ei silläkään rahalla saa esimerkiksi
APPLEUSERS.FI
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Kotiautomaation uudet tuulet

Thread & Matter
Monta vuotta olen julistanut alkuvuodesta, että tämä tulee
olemaan kotiautomaation suuri vuosi. Kehitys on kuitenkin
edennyt odotettua hitaammin. Syyt ovat ainakin osittain
teknisiä ja niihin tuovat helpotusta viime vuonna julkaistu
Thread ja toivottavasti tänä vuonna saapuva Matter.

M

onet kotiautomaatilaitteet käyttävät vähävirtaista Zigbee-protokollaa. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut laitteiden vaatimat tukiasemat. Vaikka
protokolla onkin yleinen, on jokaisella valmistajalla
oma tukiasemansa.
Ja vaikka laitteen saisi kikkailtua toimimaan toisen
merkin tukiaseman kanssa, jäävät esimerkiksi laiteohjelmistopäivitykset ja HomeKit-tuki vain haaveiksi. Ja kukapa haluaisi kotiinsa nivaskaa tukiasemia
jotka usein myös kytketään reitittimeen johdollisestii.

Wi-Fi ja Bluetooth kotiautomaatiossa
Zigbee-innostuksen jälkeen markkinoille on tullut
monenlaisia laitteita jotka hyödyntävät tuttuja langattomia teknologioita. Molemmissa on kuitenkin
ongelmansa.
Suuren virrankulutuksen takia Wi-Fi soveltuu vain
verkkovirtaan kytkettäville laitteille. Se sopii toki esimerkiksi valaisimiin, mutta esimerkiksi pienet anturit
voidaan unohtaa.
APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2022

Bluetooth taas sopii akulla tai paristoilla toimiviin
laitteisiin, mutta sen kantama lyhyt ja yleinen luotettavuus heikommasta päästä. Markkinoilla on siis
tilausta uudelle tekniikalle.
10
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Thread
Pähkinänkuoressa Thread on Zigbeen kehittyneempi
versio. Toisin kuin Zigbee, Thread perustuu olemassaolevaan IPv6-verkkoprotokollaan ja se muodostaa verkoston jossa laitteen voivat välittää viestejä
suoraan toisilleen.
Thread-laitteita on kolmenlaisia: rajareitittimiä (border router) jotka voivat olla yhteydessä oman verkon ulkopuolelle, reitittimiä (router) jotka välittävät
liikennettä laitteiden välillä ja loppupisteitä (end point)
jotka vain vastaanottavat käskyjä ja lähettävät dataa. Viimeiset ovat usein juuri akku- tai paristokäyttöisiä antureita.
Thread-laitteille ei ole omia tukiasemia, vaan Applen tuotteista HomePod mini ja uusin Apple TV 4K
pystyvät keskustelemaan niiden kanssa suoraan.
Mikäli siis havittelee uudenlaisia laitteita, kannattaa tarkistaa oman HomeKit-keskittimen malli ja ikä.
Puheohjausta arvostavalle HomePod mini on edullinen nappivalinta, mutta saatavuus Suomessa on
huono. Apple TV:stä saa maksaa hieman enemmän,
mutta samalla rahalla saa toki yhden markkinoiden
parhaimmista mediatoistimista.

Pähkinänkuoressa Thread
on Zigbeen kehittyneempi
versio.

APPLEUSERS.FI
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Matter
Vielä Threadiakin kuumempi juttu kotiautomaation
saralla on jonnekin lähitulevaisuuteen lykättu Matter.
Siinä missä Threadia käytetään laitteiden väliseen
keskusteluun, on Matter kotiautomaatioprotokolla.
Vaikka kovan luokan Apple-käyttäjällä on vain omenankuvalla varustettuja laitteita, useissa talouksissa
käytetään sekaisin mm. Applea, Googlea ja Microsoftia. On erittäin epäkätevää jos kodin laitteet eivät
ole kaikkien käytössä.
Tähän ongelmaan tuo ratkaisun Matter, jossa ovat
mukana markkinoiden suurimmat teknologiapelurit. Matterilla kotiautomaatiota on mahdollista ohjata erilaisilla laitteilla eikä sitä ole sidottu mihinkään
ekosysteemiin.

Matterilla kotiautomaatiota on
mahdollista ohjata erilaisilla
laitteilla eikä sitä ole sidottu
mihinkään ekosysteemiin.

HomePod minissä ja uusimmassa Apple
TV 4K:ssa on sisäänrakennettuna Threadlaitteiden kanssa kommunikointiin tarvittava
radioteknologia.
Kuva: Apple

APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2022
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Tulevaisuus on myöhemmin
Matterin julkaisua kuitenkin lykättiin, kirjoitushetkellä
se on tulossa “vuoden 2022 aikana”. Se on onneksi
ominaisuus joka voidaan lisätä laitteisiin takautuvasti
päivityksellä, mitään omia komponentteja se ei vaadi.

Kotiautomaation saralla eletään siis tällä kertaa oikeasti ihan tosi mielenkiintoisia aikoja. Lunastetaanko lupaukset tällä kertaa? ◼

Thread-laitteita on kaupoissa jonkun verran, mutta koko kotia niillä ei varustella. Jotkut laitteet ovat
myös saaneet tuen takautuvasti päivityksellä, mutta sitä ei kannata omien laitteiden kohdalla odotella
henkeään pidätellen.

teksti

VILLE LAASONEN
Kuvitus: Tuomas Hämäläinen

Itse en kuitenkaan aio enää hankkia kömpelöitä Zigbee-laitteita. Kotini on pieni, joten Bluetooth menettelee vielä. Mutta suuremmat hankinnat aion kyllä
jäädyttää toistaiseksi. Kattovalosta löytyvät Nanoleafin Essentials E27 -lamput tukevat jo Threadia ja
ikealaiset edeltäjänsä lähtivät uudelle omistajalle.

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

Yrittäjä €
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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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Mitä uutta
Applelta
vuonna 2022?

A

pplelta on nähty tänä vuonna jo joitakin
uutuuksia, kuten esimerkiksi tämän lehden
sivuilla esitelty Mac Studio -pöytäkone sekä Studio Display -näyttö. Kuten tavallista,
kaikkia uutuuksia ei nähdä kerralla, vaan tuotejulkistuksia pudoteltaneen tänäkin vuonna enemmän
tai vähemmän tasaiseen tahtiin.
Vuoden 2022 aikana nähtävistä julkistuksista niitä varmimpia ovat iPhone sekä Apple Watch, mutta niiden lisäksi huhumylly pyörii vimmatusti myös
hieman epävarmempien tuotejulkistusten ympärillä.
Uusien Macien julkistuksen ajankohdasta ei ole vielä
tietoa, mutta Applen on huhuttu suunnittelevan niiden esittelyä touko-kesäkuulle – mahdollisesti kesäkuussa järjestettävän WWDC-kehittäjäkonferenssin
yhteyteen – sekä syksylle.
Seuraavien sivujen huhut pohjautuvat pääosin MacRumors-sivuston kasaamiin tietopaketteihin, jotka
perustuvat Apple-analyytikoiden, kuten Ming-Chi
Kuon ja Mark Gurmanin lähteisiin. Korostamme,
että kaikkien julkaisemattomien tuotteiden kohdalla
on kyse vasta huhuista.
APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2022
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Mac
Mac Pro on viimeinen Mac, joka ei ole vielä saanut sisuksiinsa
Applen omaa prosessoria. Uutta
Mac Studiota ei ole myöskään
tarkoitettu Mac Pron korvaajaksi,
vaan Apple mainitsi Studion julkistuksen yhteydessä, että myös
uusi Mac Pro on tulossa. Sen
odotetaan olevan ulkoisesti samanlainen nykyisen
Mac Pron kanssa, mutta Applen omat prosessorit
tulevat tarjoamaan vielä nykyistäkin enemmän tehoa – mahdollisesti tuplat tehokkaimpaan Studioon
verrattuna.

Uusi 27-tuumainen iMac voisi näyttää
esimerkiksi tältä. Silmäänpistävin ero
pienempään on musta näytön kehys
vaaleanharmaan sijasta.
Kuvat: Apple. Kuvamanipulaatio: Ville Järveläinen

Mac mini oli MacBook Airin ja Pron ohella ensimmäinen Applen M1-prosessorin saanut Mac. Viime
vuonna huhuttiin mahdollisesta suorituskykyisemmästä Mac ministä, mutta tämä saattoi jo käydä
toteen Mac Studion muodossa. Mikäli Apple päivittää tänä vuonna Mac miniä, saatetaan siinä nähdä
uusi M2-siru.

Mac Pro on viimeinen Applen malli, johon ei ole
vielä esitelty yhtiön omia M-sarjan siruja.

iMacin ympärillä pyöriviä huhuja on joka lähtöön.
Nykyinen 24-tuumainen saanee tänä vuonna M2prosessorin, mikäli sellainen esitellään, mutta kiinnostavampia näkemyksiä on esitetty suuremmasta
27-tuumaisesta, jollaista Apple ei tällä hetkellä tarjoa. Myös iMac Pro kuopattiin Mac Studion myötä.
Huhuttu 27-tuumainen perus-iMac olisi näyttöään
lukuunottamatta ulkoisesti identtinen pienemmän
kanssa. Mahdollinen iMac Pro olisi ainakin 27-tuumaisella näytöllä varustettu, ja sen näyttöä ympäröivät kehykset olisivat mustat. Pro-mallissa ei nähtäisi perusversion kaltaisia pastellivärejä. Pro-version
näytössä saatettaneen nähdä MiniLED- ja ProMotion-teknologiaa. Isommalla näytöllä varustettu iMac
saattaa kuitenkin olla vasta vuoden 2023 heiniä.
APPLEUSERS.FI
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iPhone

MacBook Air on ollut viime aikoina Maceista ehkäpä
kaikkein kovimmassa huhumyllyssä. Apple ei viime
vuonna päivittänyt Airin designia tuodessaan siihen
M1-sirun, vaan uusi ilme on tiettävästi jätetty malliin, joka saa sydämekseen M2:n. Uuden Airin odotetaan luopuvan ikonisesta kaventuvasta profiilistaan
ja ottavan mallia MacBook Pron linjoista, mutta ollen
niitä ohuempi. Airin uskotaan tulevan tarjolle iMacmalliston kaltaisissa pastelliväreissä sekä saavan
näyttönsä ympärille valkoiset kehykset ja mahdollisesti myös 14- ja 16-tuumaisista Pro-malleista tutun loven näytön yläreunaan. Pro-malleissa nähty
MagSafe-latausliitin raivannee tiensä myös alemman hintaluokan kannettavaan.

iPhone 14 ja iPhone 14 Pro julkistettaneen perinteiseen tapaan syyskuun tienoilla. Designin odotetaan
jatkavan pitkälti nykyisellä kantikkaalla linjalla, mutta
Pro-versioiden näyttöloven vaihtuvan kahteen pieneen reikään, joista toinen on pillerinmuotoinen ja
toinen pyöreä. iPhone 14 -mallissa näyttölovi olisi
tyyliltään samanlainen kuin tälläkin hetkellä. iPhone 14 -mallistossa ei välttämättä nähdä enää pientä mini-versiota. Sen sijaan huhuja on ollut iPhone
14 Max -mallista, joka olisi Pro Max -version tapaan
varustettu perusmallia suuremmalla näytöllä. Uusi
iPhone SE esiteltiin jo maaliskuussa, joten seuraavat iPhone-julkistukset nähtäneen vasta syksyllä.

MacBook Pro nähnee tänä vuonna muutoksia vain
halvimmassa versiossaan, eli vanhan designin mukaisessa 13-tuumaisessa. Siinä siirryttäneen käyttämään M2-prosessoria, mutta ulkoiset muutokset
lienevät parhaimmillaankin vähäisiä. 13-tuumaiselta
MacBook Prolta ollaan mahdollisesti riistämässä Prolisänimi, ja uusi laite tunnettaisiin nimellä MacBook.

2022 tuo potentiaalisesti
tullessaan huonoja uutisia
pienten puhelimien ystäville:
huhujen mukaan iPhone miniä
ei enää nähdä, vaan sen tilalle
mallistoon tulee suurempi
iPhone 14 Max.

APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2022
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Korvaako Apple Watch SE
vihdoin jo viisi vuotta täyttävän
Series 3:n malliston hinnatalkaen -vaihtoehtona?

iPad

minen, sekä uniapnean että liikenneonnettomuuksien tunnistus. Päivitetty Apple Watch SE esiteltäneen samalla kertaa, ja huhuja on ollut myös kolhuja
paremmin kestävästä kellosta, joka olisi suunnattu
extreme-urheilijoille.

iPad saanee päivityksiä vielä myöhemmin tänä vuonna, vaikka viidennen sukupolven iPad Air esiteltiinkin jo maaliskuussa. Mikäli Apple tuo M2-prosessorin joihinkin Maceihinsa, nähtäneen se myös iPad
Prossa. MiniLED-näytön on aiemmin arveltu tulevan myös pienempään 11-tuumaiseen Pro-malliin,
mutta kustannusten nousu ja komponenttien saatavuusongelmat voivat tarkoittaa, että kehittyneempää
näyttöteknologiaa ei vielä tänä vuonna saada pienempään Prohon. Kaikkein halvin iPad – siis pelkkä iPad – päivitettäneen sekin vielä tänä vuonna.

Käyttöjärjestelmät
Applen odotetaan esittelevän vuonna 2022 seuraavat käyttöjärjestelmäpäivitykset:
•
•
•
•

Apple Watch
Apple Watchin kahdeksas sukupolvi esiteltäneen tuttuun tapaan yhdessä uuden iPhone-malliston kanssa syksyllä. Laitteeseen ei odoteta ainakaan merkittäviä designmuutoksia. Huhuttuihin ominaisuuksiin
lukeutuvat muun muassa kehon lämpötilan mittaaAPPLEUSERS.FI

iOS 16 & iPadOS 16
tvOS 16
macOS 13
watchOS 9

Uusista käyttöjärjestelmistä saataneen esimakua kesäkuun WWDC-kehittäjäkonferenssissa. Ne saapunevat ladattaviksi myöhemmin syksyllä. ◼
VILLE JÄRVELÄINEN
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Sinistä pilleriä
retrokoneeseen

R

etrokoneskenessä on tapahtunut viime vuosina erilaisten kovalevy- ja levykeasemaratkaisujen osalta mielenkiintoista kehitystä. Näistä viimeisin lienee suhteellisen
edullinen BlueSCSI-kovalevyemulaattori.
Olen aiemmin esitellyt yhdistyksen jäsenlehdissä
erilaisia vanhojen tietokoneiden kovalevykorvikeratkaisuja, jotka soveltuvat erityisesti vanhoille Macintosh-koneille kuten mm. SCSI2SD (2018) ja myös
kertonut Raspberry Pi -pohjaisesta RaSCSI:sta
(2021). Nyt tähän kovalevyjen ”emulaattorisarjaan” on tullut edullinen ja varteenotettava vaihtoehto nimeltään BlueSCSI.
BlueSCSI:n toiminta perustuu monipuoliseen avoimeen lähdekoodin
STM32-piirisarjaan. Kyseinen piirisarja on
mm. tunnettu harraste-elektroniikkapiireissä.
STM32-piirit ovat suhteellisen edullisia, mikä tarkoittaa sitä, että BlueSCSI on hintaansa nähden
halvempi kuin esim. SCSI2SD tai Raspberry Pi-pohjainen RaSCSI. BlueSCSI on myös toiminnaltaan
yksinkertaisempi kuin em. laitteet.

APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2022
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BlueSCSI kytkettynä ulkoisesti PowerBookkannettavaan SCSI-laitteena. Virransyöttö
tapahtuu USB-väylän kautta edestä.
Valokuvat: Adam Oszaczky

Kyseisestä STM32-piirisarjasta löytyy useita erilaisia variaatioita, joista yksi lienee niin kutsuttu ”Blue
Pill” (”sininen pilleri”). Tästä sinisestä pilleristä johtuen BlueSCSI:n STM32-mikropiiri on suhteellisen
helppo ohjelmoida omaan käyttöön.
Valitettavasti pitää todeta, että tällä hetkellä yhdeksi merkittäväksi haasteeksi on muodostunut maailmanlaatuinen sirupula, joka näkyy mm. heikkona
saatavuutena erilaisten mikropiirien osalta kuten
esim. Blue Pill -piirit. BlueSCSI:n kehittäjäporukalla on suunnitteilla myös vastaava korvaava versio
mm. Raspberry Pi Pico -mikropiiriin perustuen. Toistaiseksi Raspberry Pi Pico-piirejä liikkuu maailmalla enemmän.

BlueSCSI:n toiminta
perustuu monipuoliseen
avoimen lähdekoodin
STM32-piirisarjaan.

APPLEUSERS.FI

BlueSCSI-laite toimii myös SD-muistikortin avulla
kuten SCSI2SD ja RaSCSI. SD-kortille kopioidaan
valmis levykuva (disk image). BlueSCSI:lla olevan
levykuvan tiedostonimen perusteella määritellään
mm. emuloidun SCSI-levyn parametrit. Muistikortilla
sijaitseva levykuva on tallennettu perinteisen FAT32/
exFAT-tiedostojärjestelmällä, jota monet käyttöjärjestelmät tukevat. Lopullinen tietokone (kuten tässä
19
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Lähikuva PowerBookiin ulkoisesti
kytketystä BlueSCSI-laitteesta.

tapauksessa Macintosh) näkee levykuvan omana
erillisenä SCSI-laitteena, jolloin sen voi formatoida
haluttuun muotoon. Näitä levykuvia on myös helppo hallinnoida erilaisissa Macintosh-emulaattoreissa
(BasiliskII/SheepShaver jne).
BlueSCSI soveltuu mainiosti vanhojen 80–90-luvun Mac-koneiden kovalevyn korvikkeeksi. Ainoa
haittapuoli on hitaampi toimintanopeus verrattuna
SCSI2SD:hen tai RaSCSI:iin.

BlueSCSI asennettuna
sisäisesti PowerBook-läppärin
kovalevypaikkaan.

BlueSCSI:n hinta liikkuu n. 40–60 euron kieppeillä ilman postikuluja. EU-alueelta tilattuna lopullinen
hinta asettuu n. 60 euroon postikuluineen. Halvemmalla pääsee, jos laitteen kasaa itse rakennussarjasta (kit). Tämä tietysti vaatii juotostaitoja ja sopivasti sorminäppäryyttä.
APPLE-KÄYTTÄJÄT 1 | 2022
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Vertailutaulukko erilaisista SCSI-emulaattorilaitteista
toiminnallisuuksineen sekä hinta-arvioineen. Kaikista näistä
SCSI-emulaattorilaitevaihtoehdoista monipuolisin lienee
RaSCSI.
Taulukko: FOSDEM 2021

Mikäli elektroniikkarakentelutaitoja löytyy, niin sanotun omatekoisen version saa itse tehtyä n. 25-30
eurolla. Omatekoista BlueSCSI:a varten tarvitaan
STM32-pohjainen Blue Pill -sirukortti, BlueSCSI:ia
varten tarvittavat erilliskomponentit, sekä erillinen
ohjelmointilaite Blue Pill -mikropiirikortin ohjelmointia varten. Tarvittavat kasausohjeet löytyvät mm.
BlueSCSI:n virallisilta sivuilta. BlueSCSI:sta löytyy
myös kustomoidut versiot kuten esim. kannettaviin
PowerBook-tietokoneisiin menevä versio pienemmällä SCSI-liitännällä. ◼

BlueSCSI soveltuu mainiosti
vanhojen 80–90-luvun
Mac-koneiden kovalevyn
korvikkeeksi.

ADAM OSZACZKY

teksti ja kuvat | Apple-käyttäjät ry:n museovastaava

BlueSCSI
Virallinen sivusto:
https://scsi.blue
GitHubissa:
https://github.com/erichelgeson/BlueSCSI
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9.–11.9.2022 Helsingin Messukeskus

Kuvaa ja ääntä kaikille!

Pohjoismaiden suurin valo- ja videokuvauksen sekä äänen
tapahtuma kaikille sisällöntuottajille 9.-11.9.2022!
Kuva & Ääni -tapahtuma kokoaa yhteen alan merkittävimmät yritykset ja esittelee
valo- ja videokuvaamisen sekä äänityksen ja äänenkäsittelyn ja -jakelun uusimmat
tuulet. Tule viihtymään laadukkaan ohjelman parissa, tekemään messuhintaisia
hankintoja sekä inspiroitumaan! Uutuutena striimaus ja podcastit!
VALO- JA VIDEOKUVAUS · KAMERAT JA VARUSTEET · TIETOTEKNIIKKA · VALOKUVANÄYTTELYT ·
LUENNOT · KUVATUOTTEET JA TULOSTUS · KUVAN JA VIDEON KÄSITTELY · TUBETUS · SOME ·
MOBIILIKUVAUS · ÄÄNITYS JA ÄÄNENKÄSITTELY · KUVAN JA ÄÄNEN JULKAISEMINEN · PODCASTIT ·
STRIIMAUS · PELIT JA PELAAMINEN · SISÄLLÖNTUOTANTO

APPLE-KÄYTTÄJÄT
k u va m e1 s| 2022
sut.com
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Jäsenkysely 2022
on käynnissä
Vastaa osoitteessa
appleusers.fi/
jasenkysely

Y

hdistyksen jäsenkysely julkaistiin 5. toukokuuta 2022 sähköisessä jäsenkirjeessä. Käythän vastaamassa kyselyyn osoitteessa www.appleusers.fi/jasenkysely,
tai lue alla oleva QR-koodi puhelimesi kameralla:

Tätä jäsenlehteä kirjoittaessa yhdistyksen jäsenkyselyyn on vastannut noin 80 henkilöä, mikä vastaa
noin yhtä neljäsosaa yhdistyksen tämänhetkisestä
jäsenmäärästä. Alustavia kyselyn tuloksia käsiteltiin
jo keväällä pidetyssä vuosikokouksessa ja ne otettiin huomioon yhdistyksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Kyselyn tuloksia tullaan
hyödyntämään vuoden 2023 toimintasuunnitelman
laatimisessa sekä yhdistystoiminnan kehittämisessä.
Jäsenkyselyn tuloksia käsitellään tarkemmin yksityiskohtineen seuraavassa jäsenlehdessä.
Toivomme mahdollisimman monipuolisia vastauksia. Kaikenlainen palaute on erittäin tervetullutta!

Kyselyssä on 16 kysymystä ja vastaamiseen menee keskimäärin noin 3–5 minuuttia.

Ystävällisin terveisin

Kysely on kaikille avoin: sekä yhdistyksen jäsenille että yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille. Toivomme vastauksia syksyyn mennessä. Yhteenveto
kyselyn tuloksista julkaistaan seuraavassa jäsenlehdessä 2/2022 sekä yhdistyksen verkkosivuilla.
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Lähettäjä Apple-käyttäjät ry,
Lähettäjä
Apple-käyttäjät
ry,
PL
75, 00101
HKI
PL 75, 00101 HKI

D051
D051

A N N A ÄÄNESI
K U U LUA!
VAS TA A JÄ SE NKYSE LYYN
Mikä toimii? Mitä
puuttuu?
Jäsenkyselyyn vastaamalla
voit vaikuttaa toiminnan
kehittämiseen.

Vastaa osoitteessa
appleusers.fi/
jasenkysely

