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Vad som egentligen är

viktigt
D

en här ledaren såg annorlunda ut tills några timmar efter
att nyheten om Steve Jobs tredje sjukskrivning kablades
ut över världen. Och jag har skrivit om den några gånger

sedan dess. Apples aktie störtdök direkt på företagets andramarknad, Frankfurtbörsen, när det blev känt att Jobs fortsätter
som VD och styrelsordförande men att Tim Cook hoppar in och
vikarierar tills Jobs är tillbaka. När det är, vet ingen.
Nasdaq-börsen var inte mycket lugnare den utan tvärdök
initialt, trots nya rekordsiffror från Apple i samband med kvartalsbokslutet, och i skrivande stund har aktien återhämtat det mesta
av tappet och ligger nu strax över en procent back.
Pengar kommer och går, och så också chefer. Men få personer
i världshistorien har haft den vision, det mod och den viljestyrka
som Jobs uppvisat sedan han startade Apple. Utsparkad från företaget han grundade, en liten revansch med innovativa NeXT och sedan återkomsten till Apple för att då rädda företaget.
Men inget av det är viktigt, annat än för historieböckerna och
möjligtvis legenden om Steve Jobs. För bakom stängda dörrar, med
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sina närmaste, är han säkerligen lika rädd som alla andra som drabbats av en allvarlig sjukdom. Det kan vara värt att tänka på, istället
för att stirra sig blind på en börskurs.
Detta nummer av Macpro Magazine är årets första, och det
tredje sedan starten, och för första gången är det nu dags att betala
för tidningen om du vill läsa den. Sju kronor per nummer är priset
och i skrivande stund kan du antingen prenumerera via formuläret
på vår hemsida, eller så kan du inom kort ladda ner en gratis applikation från App Store till din iPad och köpa tidningen genom den.
Prenumeranter får tidningen via e-post och kan sedan läsa den på
datorskärmen, i sin iPhone eller sin iPad via iBooks-applikationen.

Du kan också köpa Macpro Magazine via Qiozk, Aggressive Developments suveräna tidningsbutik för iPad och iPhone. Priset där är
15 kr, beroende på att både Apple och Aggressive Development tar
en del av kakan, 50 procent närmare bestämt. Som vanligt – kom
med feedback!

Maila oss på redaktionen@macpromagazine.se idag med dina
tankar!

Väl mött i Februari!
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Av alla de nyheter och förändringar vi sett under alla de år som
Mac OS X har utvecklats, förändrats, kompletterats och på många
sätt flyttat fram gränserna för hur vi ser på en dator och hur vi använder den. Men nu handlar det inte om själva operativsystemet
och dess funktioner längre; nu handlar det om hur vi ska köpa och
hantera våra applikationer.
Text: Joacim Melin
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På ett dygn laddades det ned en miljon applikationer från Mac App
Store. Varför suget var så stort kan man ha flera teorier om, men jag
tror att många är överrens om att Mac App Store kommer att göra
precis det som App Store för iOS gjort för små, oberoende utvecklare. Låt gå att Apple fortfarande tar 30 procent av försäljningssumman, alla kommer att tjäna rejält med pengar på detta om applikationerna är bra och populära eftersom priserna ofta är tiodubbelt så
höga jämfört med de i App Store för iOS.

Vad innebär då Mac App Store
för oss användare?
En hel del. Initialt innehöll Mac App Store ett tusental applikationer men den siffran lär har ökat rätt snabbt när du läser detta, drygt
20 dagar efter lanseringen. Direkt fanns det applikationer som utmärkte sig med enorma framgångar, och försäljningen går som det
knakar. En fundering runt prisnivån som jag hade, att de där små
snabba köpen för sju kronor eller kanske det dubbla som man ser
via App Store för iOS, verkar ha kommit på skam eftersom det finns
applikationer som exempelvis Pixelmator, som nu äntligen tycks ha
fått sitt stora genombrott just tack vare Mac App Store, som säljer
som smör i Småland.
Lite förvirrande kan det dels vara att Mac App Store inte är en
del av iTunes, vilket App Store är. Nu har du en separat applikation
att använda och det skulle inte förvåna mig om App Store försvinner från iTunes-applikationen med tiden och att vi istället köper
och hanterar applikationerna till våra telefoner och pekplattor direkt från enheterna.
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En annan förvirrande sak med Mac App Store gäller de program
som redan finns på din hårddisk. Du kan exempelvis redan ha köpt
samma version av ett program som nu finns via Mac App Store, och
Mac App Store kommer att säga att det redan är installerat men när
en ny version kommer så kan du inte uppgradera det via Mac App
Store. Detta beror helt enkelt på att programmet måste vara köpt
via Mac App Store för att det ska gå att uppgradera. Mindre kul om
man sitter på flera program som man gärna vill kunna uppgradera
via Mac App Store i framtiden, då man bara har ett alternativ om
man inte vill hålla på och uppgradera vissa program via mac App
Store och andra var och ett för sig: radera de redan köpta programmen, och köp dem igen via Mac App Store.
Det känns lite som när DVD invaderade hemmen och helt plötsligt var alla VHS-kassetter man köpt i orginal i princip värdelösa.
Eller när DVD:erna slog ut LP-skivorna och man stod där och köpte
om samma plattor igen. Skivbranschen jublade, och det lär både Apple och ett flertal programutvecklare också göra.

Mac App Store för utvecklaren
Är man utvecklare av programvaror är Mac App Store antingen en
välsignelse eller en förbannelse, beroende på hur man ser på det.
Jag tror att vi går mot en utveckling där utvecklare som inte finns
på Mac App Store får det tufft. Förhoppningsvis upphör de inte att
existera, men deras applikationer som inte finns på Mac App Store
kommer obönhörligen att överskuggas av konkurrenter som redan
finns där.
Jag drog iväg en snabb tweet till Erik Aderstedt, en av våra
mest framstående utvecklare i det här landet på Mac:en tack vare
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extremt välskrivna applikationer som iOrdning, och frågade om
iOrdning kommer att finnas på Mac App Store. Jag ska erkänna att
jag hade räknat med ett ja som svar, men istället har Erik för närvarande valt att stå utanför. Anledningarna? Dels de 30 procent av
intäkterna för varje såld licens som Apple tar, och dels att Apple
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“

inte kan producera ett kvitto på med specifierad moms. Då de som
köper iOrdning väldigt sällan är privatpersoner utan istället företag så ett momskvitto ett krav, inte ett önskemål från både Ader-

Så länge som Apple

stedt Software och dess kunder. Tycker man att detta känns bökigt

tillåter utvecklare

är det ingenting jämfört med det faktum att momsen i Luxemburg,

att sälja både

genom egna butiker
eller återförsäljare
och via Mac App
Store är åtminstone
inte risken för

där Apples iTunes-verksamhet är placerad, endast är på 15 procent
vilket man inte kan kvitta mot vanlig svensk moms och därmed inte
få tillbaka från Skatteverket. Erik Aderstedt berättar också att Apple inte är villiga att slopa momsen på priset i butiken även om man
som företag har ett giltigt momsregistreringsnummer.

att utvecklare av

Erik Aderstedt pekar också på ett ytterligare problem och det

smalare applika-

är den kundinformation som Apple lämnar ifrån sig: ett land och

tioner slås ut.

ett ID-nummer på varje kund, vilket gör att Aderstedt Software
inte har en aning om vem som köpt programmet och detta gör det
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svårare att ge support till verkliga kunder som inte piratkopierat
programvaran.
– Detta är viktigt eftersom support är den enda rörliga kostnad
vi har för varje exemplar. Piratkopiering skulle bli en verklig kost-

nad för oss och inte bara en förlorad intäkt, säger Erik Aderstedt.
Har man utvecklat en iOS-applikation som kostar sju kronor
så tjänar man runt 4,50 till fem kronor per sålt exemplar. Säljer du
tusen exemplar så har du tjänat in 4 500 kronor efter att Apple tagit
sitt. Tio tusen exemplar ger 45 brak och 100 000 sålda exemplar
450 brak. Enkel matematik. Skulle iOrdning säljas för 995 kronor
på Mac App Store får Erik Aderstedt och hans företag ut drygt 695
kronor per sålt exemplar efter Apples avgifter. iOrdning är ett program som säljer bra, inget snack om det, men uppenbarligen är de
30 procent som Apple tar säkerligen 20 för mycket för att Aderstedt
Software ska kunna överleva. De lägre priserna i App Store för varje
enskilt sålt exemplar leder till att många bäckar små-modellen, där
många återkommande små transaktioner till slut blir en hel massa
pengar. Angry Birds är ett bra exempel på det.
Mac App Store har överlag högre priser, där man vid lanseringen kunde se att tre prisspann stod ut särskilt mycket: 20 till 50 dol-
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lar, 10 till 20 dollar och 4 till 5 dollar per exemplar. 20 till 50 dollar
var lite överraskande det prisspann som hade flest antal applikationer med över 140 stycken i butiken vid dess lansering. Applikationer över 100 dollar per antal exemplar, alltså den prisklass som
iOrdning skulle hamnat i? Runt 15 stycken.
Så länge som Apple tillåter utvecklare att sälja både genom
egna butiker eller återförsäljare och via Mac App Store är åtminstone inte risken för att utvecklare av smalare applikationer slås ut.
Alla applikationer kan inte sälja som exempelvis Angry Birds, Pixelmator eller iPhoto, men de applikationer som inte finns på Mac
App Store har nu en betydligt tuffare konkurrenssituation framför sig då de inte har samma fördelar av att redan ha halva foten
inne i kundernas datorer som de ju har tack vare Mac App Store.
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Utmaningen blir att hålla sina befint-

sales and updates through our own

liga kunder nöjda, att satsa hårdare på

website as well. Through our website,

marknadsföring och att göra det enkelt

we can offer much more flexible terms

för kunderna att köpa din produkt.

and options: trial and beta downloads,

Ken Case på Omni Group skickade

upgrade pricing, and discounts for vol-

ut ett mail som i ett enda citat summer-

ume, bundle, and educational purchas-

ar alla de begränsningar som Apple nu

es.”

lägger på de utvecklare som vill synas i

Erik Aderstedt har sin uppfat-

Mac App Store:

tning klar om Mac App Store, som hans

“But to be clear, the Mac App Store

företag trots allt säljer en produkt via:

is not the only way to buy our soft-

Sticky Brainstorming. Erik menar att

ware:

Mac App Store fungerar bäst för min-

we’ll continue to offer direct
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dre program som kräver lite eller ingen support, en synpunkt som
det kan ligga väldigt mycket i.

En del av framtidens Mac OS X
Jag ska villigt erkänna att jag är en aning skeptisk. Jag var det redan
när Steve Jobs presenterade Mac App Store under Back to the Macpresentationen förra året, och min skepsism handlar inte så mycket
om att Apple gör vad de gör i sig, för de har gjort det oerhört bra med
butikerna för iPhone och iPad. Men att göra det med Mac OS X är en
helt annan sak.
För att förklara detta bättre så ska jag rita upp ett par enkla
exempel: säg att Apple om 2-3 år framåt i tiden bestämmer sig för
att de vill se till att Mac-plattformen är lika säker som iOS-plattformen. Kanske gör de som Apple ofta gör; förenklar, skär bort fettet
och skapar ett mer enhetligt grässnitt där iOS och Mac OS X smälter samman än mer. Om ett par-tre år kommer gissar jag att Apple
kommer att ha frågat sig varför det ska finnas två sätt att installera
program i en Mac.
Kanske har problemet med datorvirus slutligen drabbat Mac-plattformen
och genom att se till att alla tredjepartsapplikationer som man kan installera på
sin Mac går via Apples applikationsbutik
kan Apple behålla kontrollen över Mac:en
och se till att den är säker. Inga tredjepartsprogram från andra källor kan längre installeras, och vill du kunna göra det måste
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du “jailbreaka” din dator.
Låter det bekant? De flesta av oss låter bli att jailbrekaa vår
iPhone eller iPad och gör som Apple säger. Och många av oss, men

“

inte alla bör väl tilläggas, som har accepterat detta eftersom det
håller våra iPads och våra telefoner säkra. Jag gillar App Store rejält och tycker det är ett kanonsystem, men kanske är det för att det
aldrig funnits några riktiga alternativ som åtminstone jag kunnat
känna mig bekväm med. Cydia är en tredjepartsbutik där allsköns

Ett nytt MobileMe,

program, några bra, men de flesta mindre så, ryms och en del av dem

där våra datorer,

har gemensamt i att de låter dig göra saker med telefonen som du

våra telefoner och
våra pekplattor
alla lagrar all data
hos Apple. Jag vet

egentligen inte ska kunna göra. Det finns en anledning till detta och
det är för att telefonens tillverkare och utvecklare, Apple, har byggt
den så. När det gäller en iPhone eller iPad så vill man inte att den

inte om det känns

ska kunna krascha. Du vill inte att din telefon ska tappa samtal för

mysigt, bekvämt

att du installerat ett tredjepartsprogram som just då kraschar och

och enkelt eller om

tar med sig programvaran som hanterar telefondelen. Du vill inte

det är dags att börja

att din iPad ska rasa ihop och inte gå att komma in i igen eftersom

planera för en tillvaro där man måste
jailbreaka sin Mac.

ett tredjepartsprogram råkat skriva över känsliga systemfiler.
Så därför accepterar jag App Store med glädje. Jag kanske är
feg och missar massor av häftiga program och funktioner som jag
inte kan få via App Store, men jag kan vara hyfsat säker på att min
telefon och min pekplatta fungerar när jag behöver den.

Nedlåst som iOS?
Så varför har jag då ett problem med samma modell fast för min
Mac? Jag tror att det handlar om att sedan jag köpte min första Mac
och började använda Mac OS X har Apple varit stolta över att Mac
OS X bygger på Unix, att det är ett öppet operativsystem och att man

15

som användare kan installera vilka program man vill. Mac OS X för
mig var, och är, det enda alternativet till Windows där vi som gillar
att arbeta med mer komplicerade användningsområden kan dela
plattform med de som hellre håller sig till den grafiska världen vi en
gång kallade Aqua. Pillas det på det upplägget så börjar åtminstone
jag dra öronen åt mig.
Visst, Apple har minskat sitt stöd för exempelvis Linux på Mac
rejält under åren som gått, och de publicerar fortfarande pliktskyldigt all källkod som de är bundna av upphovsrättsavtal att publicera, exempelvis deras egna ändringar i kod som är släppt under
exempelvis GPL eller BSD-licens.
Men Apple släpper å andra sidan ytterst sällan, för att inte säga
aldrig, källkoden fri till någon av sina egna applikatoner eller andra
lösningar som är helt centrala för operativsystemet eller användarens upplevelse när denne använder sin Mac. Mac:en är idag en till
två tredjedelar sluten plattform där operativsystem och hårdvaran
är hårt bevakade hemligheter och det är Cupertino som bestämmer vad som gör vad. Utvecklingen mot mer slutna Mac:ar har dock
redan påbörjats med de nya Macbook Air-maskinerna som säljs
utan optiska enheter, där Mac OS X levereras på ett litet USB-minne
och det inte längre finns några rörliga delar i maskinen. På sikt tror
jag att det kommer att bli precis lika omständigt att öppna en Mac
som det är att öppna en iPhone eller iPad idag och vips så gäller det
att vi har backup på våra data, antingen till en Time Capsule eller till
“molnet”. Apple har på många sätt redan börjat resan mot en värld
utan optiska skivor, där “allt” (åtminstone det Apple tycker är nödvändigt) finns online i “molnet” och eftersom vår mail, våra webbsidor, kalendrar, kontakter, dokument och bilder redan finns där,
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vad säger att våra applikationer inte också kan göra det?
Ett nytt MobileMe, där våra datorer, våra telefoner och våra
pekplattor alla lagrar all data hos Apple. Jag vet inte om det känns

“

Små okända

utvecklare kan
snabbt göra sig
ett namn framför
etablerade dito som
av en eller flera

mysigt, bekvämt och enkelt eller om det är dags att börja planera för
en tillvaro där man måste jailbreaka sin Mac.
Applikationerna är det enda, och sista, sättet där vi användare
kan bestämma hur vi kan och vill arbeta med våra Mac:ar i framtiden, och därför känner jag en liten oro för att Mac App Store är
början till slutet för Mac OS X och Macintosh som vi ser dem idag.
Om jag får rätt, vilket jag innerligt hoppas att jag inte får, så har
vi en framtid där våra Mac:ar är säkrare än någonsin. De kommer
fortfarande att gå att ansluta till exempelvis Active Directory eller
Open Directory, och det kommer fortfarande att gå att installera

anledningar väljer

applikationer en massé som det låter sig göras idag med distribuer-

att stå utanför Mac

ade installationspaket. Men så vida Apple inte gör det enklare för

App Store, vilket

företag att hantera Mac:arna integrationsmässigt och via sin egna

jag tycker är bra

programdistribution, så kommer Apple att få det tufft ute hos före-

då det skapar en
större konkurrens
på marknaden.

tagen med Mac:arna.

Så var det företagskunderna...
Ska man vara krass, så kan man å andra sidan ställa sig frågan om
Apple faktiskt vill ha några företagskunder över huvudtaget. Frågan har dykt upp flera gånger under årens lopp och i och med att
Apple när du läser detta endast säljer Xserve, en renodlad företagsprodukt, några få dagar till så har frågan givetvis ställts igen. Som
tidigare vet vi som bor i Sverige att tack vare att vi är med i EU så
får ingen moms specifierad på kvittona från App Store eller Mac
App Store. Underligt nog får vi å andra sidan momsen specifierad
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på kvitton på saker vi köpt från Apple Store, men det är en annan
historia som jag hoppas kunna återkomma till senare under våren.
Så om man vidare leker med tanken att exempelvis Microsoft,
eller Adobe, skulle i princip tvingas till att börja sälja sina applikationer via Mac App Store så blir det givetvis lite löjligt. För det första
skulle Microsoft och Adobe tvärvägra. För det andra så skulle det
presentera en hel del problem med programmens storlek, och för
det tredje skulle alla återförsäljare som idag säljer de två företagens produkter bli helt skogstokiga och förlora en hel del pengar.
Inget av detta tror jag är något som Apple är särskilt bekymrade
över egentligen. Apple avskyr Adobe, så om de skulle försvinna från
Mac:en finns det andra där, exempelvis Quark med sitt QuarkXpress
som lydigt tog fram en renodlad MAC OS X-version av programmet
relativt omgående medan Adobe släpade fötterna efter sig bra länge
och krystade ur sig Carbon-baserade versioner av Photostop. Indesign, med flera. Detta plus allt gnabbade om Flash har ju inte direkt
placerat Adobe på Steve Jobs lista över folk som får julkort varje år.
Microsoft och Apples relation är lite mer komplicerad nu för
tiden. De sägs vara polare när det gäller SilverLight, och Apples
semi-omfamnande runt Exchange Server med ett bra stöd i iOS-enheter och förhoppningsvis ett bättre sådant i framtida versioner av
Mac OS X gör att vi kanske inte behöver Outlook för Mac. Microsoft
letar säkert efter en bra anledning att slå ihjäl sin Macintosh Business Unit om den inte levererar de pengar som Ballmer och kompani
kräver, och för Apples del så innebär det att de istället kan sälja fler
kopior av iWork.
Så, det är gott om spekulationer, funderingar, potentiella
skräckscenarion och allmänt negativa vibbar i den här artikeln.
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Finns det inget positivt att framhäva med Mac App Store? För egen
del kunde jag nog leva utan den. Visst, det blir betydligt enklare att
hantera uppdateringar av köpa applikationer via ett och samma
program istället för vart och ett för sig, men det gäller att vila på
hanen och inte shoppa loss som man kan göra i App Store för iOS,
eftersom de bra applikationerna gärna kostar tresiffrigt. Små
okända utvecklare kan snabbt göra sig ett namn framför etablerade
dito som av en eller flera anledningar väljer att stå utanför Mac App
Store, vilket jag tycker är bra då det skapar en större konkurrens på
marknaden.
Vi kunder har också ett ansvar att inte glömma bort de utvecklare som står utanför Mac App Store nu, och i framtiden. För utan de
utvecklarna är vi många riktigt bra applikationer fattigare och därför hoppas jag att Mac App Store kan leva sida vid sida med resten
av oberoende utvecklare som Erik Aderstedt och hans gäng som gör
ett otroligt bra jobb med sina produkter, som i sin tur är viktiga för

Annons

många, utan att ligga på Mac App Stores topp tio.

Stenberg IT

Mångårig erfarenhet av utveckling
i Cocoa och Java.
info@stenbergit.se
0709-320804
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Med tanke på hur ojämn kvaliteten varit i programvarorna som medföljt 3G-modemen från våra operatörer
under de senaste åren kände jag att det var dags att
ta en titt på 4G-modemen istället och hur de fungerar
med Mac OS X Snow Leopard. Rätt bra, visade det sig.
Text: Joacim Melin. Foto: Johan Brook, 2010
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Testets två kombattanter. Telia och
Tele2, fick tyvärr ingen tredje att fajtas
med. Jag valde att ställa Telenor utanför testet då de inte ville skicka över ett
testmodem eftersom testet inte skulle
göras på de ställen som Telenor ville att
testet skulle göras på. Föreståeligt på
sätt och vis, då 4G är en het potatis för
samtliga mobiloperatörer och alla är
väldigt oroliga för att man ska ställa sig
ute i skogen med ett 4G-modem och sedan skriva att 4G är värdelöst eftersom
man inte får ADSL-hastigheter rakt av.
Nu är det inte så enkelt med 4G.
Utbyggnationen av systemet, om man
får kalla det så, har börjat ta rejäl fart
sedan slutet på 2009 då Telia som första
operatör i världen lanserade sina första
4G-tjänster till kunder i Stockholm och
Oslo. Men det är lite förvånande att Telia sedan dess inte kommit längre än en
utbyggnad i hela Stockholms innerstad
och förorterna Älvsjö, Kista och Farsta.
Den sista är förorten i och för sig inte
helt konstig med tanke på Telias gigantiska kontor där. Sitter man som jag
gör, i närbelägna Sollentuna (som tekniskt sett ligger på andra sidan E4:an
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från Kista sett), är det dock Turbo-3G som gäller med Telia. Det är
det också i princip överallt jag testat, bortsett från inne i stan där
det bitvis går att få riktigt fina hastigheter.
Tele2 då? Sista gången jag hade Tele2, fem år sen eller så, var det
via en arbetsgivare som inte gärna gjorde av med pengar på mindre
viktiga saker som mobiltelefon, dator, med mera. Tele2 var således
helt perfekt, eftersom de är che-e-e-e-e-e-p, som fåret Frank skulle
ha sagt. Problemet för arbetsgivaren i fråga, och i förlängningen
för oss anställda, var att Tele2 var samma sak som tappade samtal,
obefintlig täckning och allmänt usel kvalitet. Skönt om man hade
jourtjänst, dock,eller en chef som gärna ringde kvällarna igenom
skulle tjattra om det ena och det andra eftersom Tele2, där jag bor,
inte har någon som helst täckning. Vilket i sig är lite underligt då
det springer fältsäljare här ute i byn i tid och otid och försöker sälja
mobila bredband från just Tele2, men det är en annan historia.
Tele2 delar 4G-nät med Telenor men tvekade till skillnad från
de senare inte att vara med i testet. I mitten på november förra året
öppnade de två företagen sitt gemensamma nät i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. Det sistnämnda orten har ett litet särskilt historiskt intresse då det var där som Europolitan, den klassiska svenska uppstickaroperatören från 90-talets glada dagar
var baserade. Europolitan blev senare Vodafone, som senare blev
Telenor. Ska man vara krass så tycks det inte spela någon större
roll om Tele2 lanserar ett 4G-nät när deras befintliga 3G-nät inte
fungerar bättre än så här. Det är svårt att sätta fingret på vad det
är, förutom att signalstyrkan i princip konsekvent är lägre jämfört
med Telia och det är också både prestanda och känslan i att surfa
med ett 4G-modem från Tele2. DNS-uppslag tar flera sekunder men
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när man väl sätter sig och laddar en stor fil på prov så är hastigheten
i vissa fall rätt dräglig. Tyvärr avbryts nedladdningen lite då och då,
vilket aldrig hände med Telia. Även om jag inte har belägg för det så
har snacket i vissa kretsar gått i flera år hur Tele2 och Comviq, som
delar nät med varandra, konsekvent överbokar sitt nät och pressar
in fler abonnenter än vad de egentligen har plats för. Det i kombination med en underdimensionerad infrastruktur i form av basstationer ger ett resultat som innebär tappade samtal, sämre täckning,
och så vidare. Men billigt, det är det.

Modem och mjukvara
De två 4G-modemen jag testat leveras båda med en behändig förlängningskabel som gär att man som jag, som testade med en första generationens Macbook Air, kan använda de ganska stora och
klumpiga modemen. Att de är större än ett traditionellt 3G-modem
är inte underligt för fem öre och absolut inget jag har några synpunkter på, men det kan vara bra att veta att den lilla förlängningskabeln för USB-anslutningen i många fall är helt nödvändig för att
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kunna användas med rätt många bärbara datorer, inte minst från
Apple. Telias modem kommer från Samsung, Tele2:s från Huawei.
Inga konstigheter där, båda gör jobbet ypperligt.
Däremot kan man ha vissa synpunkter på de medföljande
programvarorna. Där lyckas faktiskt Tele2 bäst, då deras programvara är precis lagom innehållsrik, men om man vill kan man också
ta fram extremt detaljerad information om sin anslutning. Telias
däremot lägger en ikon i menyraden högst upp på skärmen, en ikon
i dockan och har sedan egenheten att inte följa Apples regler för

Tele2
Telia

hur en applikation ska utformas för fem öre. Programmet vill vara
flashigt och lite läckert men det irriterar bara och drar dessutom
batterikapacitet som gott kan användas till annat.
Modem och programvaruronden tar Tele2 hem, helt enkelt för
att deras program är mindre irriterande än Telias. Plus till båda leverantörer för att de medföljande programmen inte kraschar datorerna, som Telenors gamla 3G-modem gärna gjorde när Snow Leopard
släpptes och programvaran inte fungerade med annat än Leopard.
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Täckning och prestanda
Det här testets primära funktion har aldrig varit att testa prestanda eller täckning, utan hur program och modem fungerar med våra
Mac:ar. Men det går givetvis inte att motstå att testa farten och se
om man får ut vad leverantörerna lovar. 4G-hastighetens gyllene
land låter överlag vänta på sig. Man ska ha rent ut sagt bonntur om

Täckningskartor, Telia
(t.v.) och Tele2 (t.h.)

man råkar hitta en plats där någon av leverantörerna lyckats få till
så pass bra täckning så 4G kommer ens i närheten av sitt rätt och
det är väl värt att komma ihåg att mobiloperatörerna inte för länge
sedan fick kritik av bland andra Bredbandskollen som räknat ut
att Telias 4G-kunder under December 2010 kom upp i en medelhastighet på 24Mbit/s. Bredbandskollen rapporterade vidare att
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Telenors kunder kom upp i 22Mbit/s och Telias 19Mbit/s, men det är
alltså medelhastigheter vi talar om här.
Hänger man inne vid Stureplan, centrum för allt som är drygt och kotlettkammat, kan man få upp hastigheterna med Telias
4G-modem i trakterna runt 50MBit/s för nedladdning och ett par
Mbit/s för uppladdning.

Köper du 4G idag så kan du alltså förvänta dig i princip samma hastigheter som 3G erbjuder där du bor, arbetar eller pendlar om du
inte befinner dig inne i de zoner som Telia och Tele2 redan nu uppgraderat till 4G. Det enda som är värt att tänka på är att om du köper
ett 4G-abonnemang så ska du noga kolla vad det är för villkor kopplade till abonnemanget i form av datamängder, prislapp per månad,
och så vidare. Jämför sedan med exempelvis ett Turbo 3G-abonneman från Telia och se om du betalar mer för 4G-modemet. Om ett
par år är en investering i 4G definitivt inte bortkastade pengar, men
i dagsläget är 4G som att bo vid polcirkeln och ha en Jaguar XKR med
sommarslicks: du kanske kan köra enormt fort, men inte särskilt
ofta och du betalar ändå dyrt för något du inte kan använda fullt ut.
Glädjande är det dock att se att Telia och Tele2 är väl förberedda för oss Mac-kunder. Båda programmen fungerar som lovat,
inga krascher eller andra problem utan det faktiskt bara fungerar.
Det är i sig värt en eloge till de två testdeltagarna, och också värt en
liten eftertanke då den här typen av smidiga lösningar knappast var
vardagsmat för oss Mac-användare för inte allt för många år sedan.
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iMac 27"
De är två, eller egentligen tre beroende på
hur man ser på det. Apples 27"-familj av
iMac:s är starkare än någonsin och ska man
vara krass är det givetvis så att den dyraste
modellen också är den bästa. Kanske så, men
är den också det bästa köpet?
Text: Joacim Melin
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Det är lätt att förföras av en 27” iMac på skrivbordet. Massor med

“

pixelyta, hela innehållet sitter i ett enda chassi och det blir helt plötsligt så mycket mer smidigt i hemmakontoret. Färre kablar, mindre
prylar att irritera sig på. Prismässigt är de heller inte tokiga, från
16 995 kronor med en Intel Core i3-processor, 1 terabyte hårddisk
och 4 gigabyte internminne. Ta steget upp till Core i5-modellen med

för med en 27”

samma mängd internminne och hårddisk så landar du på 19995

iMac så behöver

kronor, eller om du vill fläska på för kung och fosterland och slå till

man ingen andra
skärm. Det är fullständigt onödigt.”

på Core i7-modellen och landa på 22 155 kronor. Samtliga priser
inklusive moms.
När jag först bekantade mig med en 27” iMac så var det just
grundmodellen med en Core i3-processor. Min dåvarande huvuddator, en 15” 2,53GHz Macbook Pro från 2009, var slö direkt, men när
det till och med gick snabbare att göra en så enkel operation som
att montera upp en AFP-utdelad sharepoint med denna iMac (ansluten via gigabit ethernet, med den kabel som i normala fall sitter i
min MBP), så började jag inse vad jag kanske gick miste om när man
kör bärbart. Det märks nämligen att det är skillnad på dator och dator; Apple kan stoppa i hur snabba processorer de vill i sina bärbara
maskiner men om resten av maskineriet runtom inte hänger med
så är det bortkastade pengar. Hur är det då med designen? Som ni
kanske märker är det lite mer bildporr än vanligt, och det finns en
god anledning till det.
En 27” iMac är inte bara den första iMac jag seriöst övervägt
att köpa hem sedan den första iMac G4-modellen (som hänger här
i mitt hemmakontor och bara är störtskön), utan det är också den
vackraste iMac-modellen någonsin. Det är givetvis inte den första
27”-modellen på marknaden, eller som passerat mina ögon, men nu
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när den står på skrivbordet, mitt i all röra bland en bunt programkartonger, Harman Kardon Soundsticks, hårddiskar, skruvar och
tidningar, så inser jag att den inte bara gör sig snygg på köksbordet,
utan den blir ännu snyggare när den står där den hör hemma: på
skrivbordet. Nu trängs den med min 24”″ Apple Cinema Display HD
på samma bord, och det blir givetvis lite löjligt; för med en 27”″ iMac
så behöver man ingen andra skärm. Det är fullständigt onödigt.
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Skärmen är helt enkelt vansinnigt bra, och får min 24”″ Apple Cinema Display med LED-belysningen att framstå som liten och faktiskt
en aning blek i jämförelse. Dockningsraden på 27”-skärmen blir så
löjligt lång så man slutar att bry sig om hur många applikationer
och minimerade fönster som finns däri. Och visst, den här maskinen
hade mått väldigt bra med ytterligare 4GB internminne så jag hade
haft 8GB totalt, men det är slående hur mycket den orkar med utan
att över huvudtaget svettas en droppe, jämfört med min MacBook
Pro med samma mängd minne.
Gott om anslutningar är det också, inte heller något man är direkt bortskämd med om man kör bärbart. Fyra USB 2.0-portar, Display Adapter för extra skärm, FireWire 800, Gigabit Ethernet samt
en in- och utgång för analogt och digitalt ljud. Rent och snyggt. På
sidan finner vi en kortplats för Apples senaste darling, SDXC-korten. Trådlöst Ethernet a’la Airport över 802.11n-standarden (upp
till 108 Mbit/s) och Bluetooth 2.1 + EDR är också inbyggt som standard. Någon som minns när Bluetooth och Airport var tillval på PowerMac G5? Jag gör det, och aldrig har man väl fått så mycket Mac för
pengarna om man just nu väljer en iMac.

Det är skillnad på processor
och processor
Core i3, i5 eller i7, vad är skillnaden och vad ska du välja? Det är inte
svårt att gå vilse i Intels olika namn på sina processorer. Till en början kan vi avhandla vad som finns i vilken processor. Core i3-processorn är i grund och botten en upphetsad Intel Core 2 Duo-processor med stöd för Hyper Threading, tekniken som gör det möjligt
för program att parallellt exekverera flera samtidiga trådar i en
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applikation. En Core i3-processor har fyra megabyte level 3-cache
och enkelt summerat är en Core i3-processor ett bättre val än den
gamla Core 2 Duo-processorn för dig som vill ha bra prestanda på
flera program samtidigt, förutsatt att programmen du kör stödjer
Hyper Threading. Är Core i5 då bättre? Det beror på vilken du väljer.
Grundmodellen av 27” iMac går nämligen att uppgradera till Core
i5, men båda processorerna i den enklaste modellen har endast två
processorkärnor.
Går du upp ett steg har Core i5-processorn helt plötsligt fyra
processorkärnor, 8 megabyte level-3-cache och en funktion kallad
Turbo Boost som enkelt beskrivet innebär att operativsystemet kan
begära av en eller flera processorkärnor att leverera mer prestanda
Turbo Boost-funktionen när operativsystemet anser att det behöver
det och om inte kraften behövs kan en eller flera processorkärnor,

Annons
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eller fysiska processorer, stängas av för att spara ström. Stöd för
Hyper Threading har dock Core i5-processorn inte, ironiskt nog.
Vill du ha det måste du upp till Core i7-processorn. Vilket leder oss
in på varför du inte ska köpa en 27” iMac med Core i7-processorn.
Överväger du ett sådant köp bör du hellre titta på en Mac Pro. Varför, kanske du undrar?
Av flera anledningar; ska du ha så mycket processorkraft i en
dator vill du kunna expandera den med mer minne, fler hårddiskar,
bättre grafikkort, och så vidare. En 27” iMac med en Core i7-processor, åtta gigabyte internminne, en två terabyte stor SATA-disk och
en 256GB SSD-disk kostar strax över 34000 kronor inklusive moms.
Och ja, du kan expandera en iMac till 16 gigabyte internminne, men
du kan i dagsläget inte stoppa i mer disk.

Men expansionsmöjligheterna

är inte det viktiga här,

utan processorvalen. En standard vanilj-konfiguration av Mac Pro
erbjuder en 2.8 gigahertz Xeon-processor, Hyper Threading, Turbo
Boost, åtta megabyte level 3-cache, med andra ord i princip exakt
vad den värsta iMac som går att köpa erbjuder. Okej, du får ingen
skärm med i priset för en grundmodell med åtta gigabyte ram, och
du får ingen SSD-disk heller (de kostar runt 14000 kronor extra
från Apple så köp en tredjepartsdisk istället från valfri återförsäljare), men för 27.745 kronor inklusive moms har du närmare sju
tusen kronor att lägga på en skärm innan du ens tangerar priset på
en 27” iMac med en Core i7-processor, som om man ska vara elak är
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en billigare variant av Xeon-processorn.
Nej, ska du köpa en 27” iMac är det Core i3 eller Core i5-modellerna du ska kika på. Köper du en Mac Pro får du i princip allt som
Intel har ett erbjuda med Hyper-threading och Turbo Boost. Köper
du en iMac finns det alltid ett förbehåll, en stympning, för att hålla nere pris, värmeutveckling, eller också konkurrensen de båda
produktfamiljerna emellan.

Testresultat inte allt
Att testa den här typen av maskiner med olika prestandaprogram är
i ärlighetens namn både roligt och skrämmande. För ska man enbart
gå på dessa programs resultat så blir man nog snabbt en aning galen.
Ta exempelvis det gamla testprogrammet Xbench. Core i3-modellen av iMac med två kärnor och Hyper Threading får 155.31 poäng,
medan Core i5-modellen fyra processorkärnor och Turbo Boost får
304.80 poäng. Snabbare? Absolut. Men hur är maskinerna att använda i praktiken?
Mina testmaskiner var en aning olika konfigurerade; Core i5maskinen hade exempelvis en SSD-disk som operativsystemet startades ifrån, vilket gav maskinen betydligt bättre skjuts inte bara vid
systemets uppstart utan också när den laddade program och rotade
runt på hårddisken. Men även om en SSD-disk gör mycket för att en
maskin ska kännas rappare så blir inte hela datorn snabbare i sig.
Detta är viktigt att lägga på minnet om man står och ska göra ett
inköp och personligen har jag funderat många gånger på SSD-diskar till min Mac Pro men än så länge är det inte värt pengarna, men
det är min högst personliga åsikt.
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Annons
Nej, den stora skillnaden är i hur datorn arbetar med vad du gör. Sitter du
som utvecklare och kompilerar stora
mängder kod hela dagarna bör du kolla
om ditt utvecklingsverktyg stödjer Hyper Threading och/eller Turbo Boost.
Vad jag vet drar exempelvis inte XCode
någon nytta av detta i dagsläget. Sitter
du och arbetar med videoredigering eller gör musik och kräver mycket proces-

Play nice

sorkraft till en enda uppgift är det Turbo
Boost som är din bästa vän och då är det en
Core i5-processor med fyra kärnor du ska
titta närmare på. Sitter du och pillar med
många små saker samtidigt (surfar, spelar
musik, och så vidare) är Hyper Threading
vad du ska titta efter eftersom den med

Further är ett litet, snabbt företag
laddat med kraftfullt kompetenta
och trevliga tekniker och konsulter.
Vi levererar ett högt värde genom
att sätta oss in i våra kunders
verksamhet och skapa IT-system
och lösningar som passar och
fungerar.

sin lägre klockfrekvens än de äldre iMacmodellerna med Core 2 Duo-processorn är
långsammare om du lägger allt krut på en
enda uppgift samtidigt.

För att få allt att lira har vi tagit fram
ett tekniskt stöd som inte bara är
listigt genomtänkt utan som också
ger oss möjlighet att ha full
kontroll, automatisera det tråkiga
och utlova unika garantier.

Summering och köpråd
En 27" Core i5-baserad iMac är en trevlig
bekantskap. Den är perfekt för dig som

Oberoende av vad du
kör hjälper vi dig hitta
vägen.

sitter hemma och arbetar med bilder,
webb och kanske också någon form av
utveckling. Skärmen är löjligt bra, datorn
är löjligt tyst och hela paketet är så el-

www.further.se

info@further.se

08-410 417 90

34

egant och vackert som man förväntar sig att en maskin från Apple
ska vara. Någon arbetsstation är det inte, det är en persondator med
ambitioner över vad man kan förvänta sig att en persondator ska
kunna prestera. Mer pang för pengarna, helt enkelt.
iMac med en Intel Core i3 är dock inte bortkastade
pengar. Allt beror som sagt på vad du gör med din dator,
men mitt val, om jag inte hade en Mac Pro med dubbla 24”-skärmar redan idag, hade helt klart fallit på
en 27” iMac Core i5-maskin med fyra processorkärnor, åtta gigabyte internminne och två terabyte
hårddisk. Känner du att det blir för dyrt, eller om
du passar in i allt-i-allo-användarmönstret jag beskriver ovan så ska du satsa på en Core i3-maskin
och spara dina pengar. Den enklare Core i5-processorn med två processorkärnor är endast en
400 megahertz snabbare Core i3-maskin och
den lilla prestandaökningen är definitivt inte
värd 2 160 kronor, lägg hellre de pengarna på
mer minne; åtta gigabyte till grundmodellen
av 27” iMac kostar nämligen precis just 2 160
kronor.

Fakta
Apple iMac 27 tum
Leverantör:

Apple

Pris:

Från 16 995 kronor inkl. moms

Köp den hos:

Apple Store
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Ett
hav av
pixlar
Test av Cinema Display 27"
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N

är man satt och myste som mest över sin 24-tums
Apple Cinema Display HD-skärm så slutar Apple sälja
den. Ersättaren går dock inte av för hackor på något
vis.
Text: Joacim Melin

Låt oss börja detta test inte med att diskutera skärmen ifråga, utan
istället att fundera över varför Apple tog bort 24-tums-modellen av
sin Cinema Display HD ur sortimentet. Man kan ju notera att det för
närvarande inte finns någon 24”-modell av iMac. 21,5 tum eller 27
tum är de två storlekar som gäller. Och givetvis gissar jag bara här,
men kan det inte vara så att Apple helt enkelt får bättre pris på bildpanelerna om de satsar på 27-tums-skärmar både i iMac och i den
externa skärmen? Jag tror det.
En nackdel med detta tänk är att 24-tums-skärmen med sitt
visserligen höga pris ändå kostade under 10 000 kronor. Prislappen
var givetvis hög, drygt 8 500 kronor inklusive moms, men det var
åtminstone fyrsiffrigt på prislappen.
Den nya skärmen är alltså på 27 tum. Den har samma anslutningsmöjligheter som den äldre och mindre modellen, men kostar också 10 495 kronor inklusive moms. Skillnaden är alltså inte så
stor om man jämför de två prislapparna, men jisses vilken skillnad
det är när man pratar om specifikationerna på de två. Upplösningen
är på hela 2560x1440 pixlar, vilket är att jämföra med 1920x1200
pixlar i 24-tums-modellen. Kontrastförhållandet, 1000:1, är samma i båda skärmarna men ljusstyrkan är en aning bättre i den nya
27-tums-skärmen, 375 cd/m2 jämfört med 330 cd/m2 i den mindre.
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Betraktningsvinkeln är fortfarande samma, 178 grader vågrätt och
lodrätt, men värt att notera är att svarstiden är 2 ms långsammare i
den större skärmen än i den mindre.
Hur är då skärmen att jobba med till vardags? En sak jag noterade direkt var att den hade den där ny-appleprodukt-lukten. Du
vet, den där som finns i kartongen när du packar upp din nya Mac.
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Problemet är bara att luktens karaktär förändras och blir allt
starkare ju längre skärmen används och först efter 3-4 dagar mattas den av, men i skrivande stund har den ännu inte försvunnit och

“

lukten gör dessutom att man får en aning ont i skallen. Gissningsvis
är det någon sorts beläggning som ska “brännas in” och de här skärmarna blir ju en aning varma så det är inte helt underligt, men som
sagt: värt att nämna.
Annars är detta en dröm. Jag har använt den med min 15”

Detta är ett hav

Macbook Pro från i somras och det fungerar strålande. Datorn ser

av pixlar och jag

givetvis löjligt liten ut bredvid denna monsterskärm och ett fönster

ser inte fram emot
att lämna tillbaka
skärmen och återgå
till min 24” Apple
Cinema Display.”

som maximerats på 15”-skärmen tar upp knappt en tredjedel av
skärmytan på 27”-skärmen. Ovetenskapligt så det förslår, jag vet,
men det är ändå en bra illustration för att visa vad de här grejerna
går för.

Detta är ett hav av pixlar

och jag ser inte fram emot att

lämna tillbaka skärmen och återgå till min 24” Apple Cinema Display. Inte för att det är en dålig skärm jag har hemma på skrivbordet, nej snarare tvärt om, men man blir snabbt bortskämd med den
större ytan och den högre upplösningen och när denna skärm släpps
i en 30”-modell är det inte frågan om jag tar steget upp och kör en
sån skärm istället för två 24”-dito som jag har idag. 27”-skärmen är
läcker, underbar, snygg, fräsch och allt det där man associerar med
en skärm för närmare 10 500 kronor, och har man pengarna och behöver en extern skärm och inte nöjer sig med annat än Apples grejer
så är den givetvis värd det.
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Ska man önska något så hade det varit finemang om det fanns ett
sätt att ta bort eller bättre skydda laddningskabeln som går från
skärmen till den bärbara datorn som Apple tycks förutsätta att man
ansluter till skärmen. Jag ansluter den till min Mac Pro hemma och
även om det finns en plastplupp för att skydda kontakten så hänger
bara laddkabeln där och det är lite icke-Apple över den lösningen.
Men det är kanske att gnälla i överkant, och kanske är det också
ett resultat för det faktum att Apple skämmer bort oss kunder med
smarta lösningar så när de väl tänker lite fel så har vi så svårt att
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Fakta
Apple Cinema Display HD 27 tum
Tillverkare:

Apple

Pris:

10 495 kronor inkl. moms

Köp den hos:

Apple Store
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Esse: Tidningsapparna
ett hån mot läsarna
Apple
Reinvents the
Phone with
iPhone
MACWORLD
SAN FRANCISCO
January 9, 2007
Apple today introduced
iPhone, combining three
products—a revolutionary mobile phone, a
widescreen iPod® with
touch controls, and a
breakthrough Internet
communications device
with desktop-class email,
web browsing, searching and maps—into one
small and lightweight
handheld device. iPhone
introduces an entirely
new user interface based
on a large multi-touch
display and pioneering
new software, letting
users control iPhone
with just their fingers.
iPhone also ushers in an
era of software power
and sophistication never
before seen in a mobile
device, which completely
redefines what users
can do on their mobile
phones.

Tidningskoncernerna letar febrilt efter nya
intäktskällor och i vissas ögon ses iPad och dess
efterföljare som den heliga graalen. Med det som
premiss är det en gåta varför de tidningar som släppt
en iPad-version gjort det med ett stort magplask.
Text: Peter Esse, Allt Om Mac (http://alltommac.se)

One morning, when Gregor Samsa
woke from troubled dreams, he
found himself transformed in his
bed into a horrible vermin. He lay
on his armour-like back, and if he
lifted his head a little he could see
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his brown belly, slightly domed
and divided by arches into stiff
sections. The bedding was hardly
able to cover it and seemed ready
to slide off any moment. His many
legs, pitifully thin compared with

“iPhone is a revolutionary and magical product that is literally five
years ahead of any other
mobile phone,” said Steve
Jobs, Apple’s CEO. “We
are all born with the ultimate pointing device—
our fingers—and iPhone
uses them to create the
most
revolutionary
user interface since the
mouse.”
iPhone is a Revolutionary Mobile Phone
iPhone is a revolutionary new mobile phone
that allows users to make
calls by simply pointing
at a name or number.
iPhone syncs all of your
contacts from your PC,
Mac® or Internet service
such as Yahoo!, so that
you always have your
full list of up-to-date
contacts with you. In
addition, you can easily
construct a favorites list
for your most frequently
made calls, and easily
merge calls together to
create conference calls.
iPhone’s
pioneering
Visual Voicemail, an

Innan jag går in på detaljer vill jag här och nu sätta upp några enkla regler på hur en digital tidning skall fungera och vad vår
definition är av en digital tidning: man tar det bästa från den fysiska
världen ihop med det bästa från den digitala.
Från den fysiska världen lånar jag redaktionen och redigerarna. De sätter ihop innehållet med form och serverar det till oss
för bakåtlutad läsning. Att läsa en tidning handlar om att ta till sig
saker avslappnat. Det negativa med den fysiska världen är allt detta
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papper med allt vad det innebär med kostnader för både producenterna och läsarna.
Det bästa från den digitala är möjligheten att anpassa texter
och bilder som jag jag vill, förstora förminska, att enkelt dela med
oss till bekanta. Att lagra information i en och samma enhet. Det
negativa är all information. Det i sig är inget negativt med aktivt
surfande och informationsletande, men de där stunderna när jag
bara jag vill innesluta mig och passivt ta till mig information vill jag
få det färdigpaketerat. Att kombinera detta är inte svårt och en titt
på den lista över krav jag har för en digital tidning (se nedan) anser

¶¶

Tydlig och enkel navigering, gå till höger för ny artikel, gå
nedåt för mer innehåll.

¶¶

Textstorleken skall vara anpassad till skärmen men skall gå
att både förminska och förstora.

¶¶

Texter skall vara sökbara, markeringsbara och dynamiska
faktarutor skall finnas för krångliga ord och begrepp.

¶¶

Dela texter med andra och spara dem för senare läsning.

¶¶

Bilder och jagdeo skall gå att förstoras.

¶¶

Rubriker från innehållsförteckning och omslag skall alltid
vara länkade till artikeln i fråga.

¶¶

Priset skall vara rimligt.

¶¶

Det skall gå snabbt att ladda hem, en dagstidning måste
kunna laddas ner i ödemarken.

¶¶

Enkel och smidig att använda – noll väntetid.

¶¶

Den digitala versionen får inte kännas som att den är
sekundär papperstidningen.

43

jag inte är särskilt orimlig.

“

Expressen
Bonnier-ägda

Expressen

var först ut med sin app
och fick rejält med kritik
för att den kraschade och

Expressens iPad-

hade sig. Detta hade emel-

tidning känns bara

lertid med iOS 4.2-uppda-

som ett extraknäck
som inte kostar dem
någonting extra
men samtidigt vill

teringen att göra så det
kan jag inte helt lasta
tidningen för.

de ha 4 kronor mer

Vad jag däremot kan

för den digitala

lasta dem för är allt an-

utgåvan jämfört

nat i deras iPad-app och det faktum att de slog på den extremt stora

med den på papper.

trumman och körde nyheten om den fantastiska appen på bästa
plats samtidigt som Nordkorea bombade sönder en Sydkoreansk ö.
Då Expressen på iPaden inte är någonting annat än en exakt
kopia av papperstidningen så har den redan från början det mesta
mot sig. Navigeringen nyttjar inte höjden för innehållet så därför
trängs texten in på varje sida och kräver därmed att jag som användare zoomar in och ut hela tiden.
På grund av att allting bara är en stor PDF-liknande historia
så finns det ingen möjlighet att söka i innehållet eller möjlighet att
markera eller klicka på någonting överhuvudtaget. Ingen delning
eller arkivering av enskilda texter finns. Varken bilder eller texter
går att förstora.
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Appen är förhållandevis slö och som enda tidning har man en laddningsindikator vid varje sidbyte. Tidningarna går att läsa utan att
ladda hem dem men då går det ännu långsammare. Jag kan också
ta hem varje nummer och visserligen tog det särskilt lång tid på vår
100 Mbit-lina men att göra det ute i skogen blir en betydligt tråkigare historia.
Expressens iPad-tidning känns bara som ett extraknäck som
inte kostar dem någonting extra men samtidigt vill de ha 4 kronor
mer för den digitala utgåvan jämfört med den på papper. Ett sant
hån mot sina läsare. Expressen-appen är utvecklad av ett externt
företag som även levererat till exempelvis Helsingborgs Dagblad.

Svenska Dagbladet
SVD har förstått att de måste göra något mer än att bara lägga in
en PDF-kopia av tidningen för att komma någon vart. Dessvärre är
deras lösning långt ifrån tillfredställande.
Appen består av två lägen varav ett fungerar på samma sätt
som Expressen, den jagsar tidningen precis som pappersversionen
med allt vad det innebr med statiska bilder och texter som inte går
att göra någonting med.
Trycker jag däremot en gång på sidan som jag läser så kommer
artikeln upp i en annan vy som påminner lite om en RSS-läsare. Texten är inte längre statisk och därmed kan jag ändra storlek och så är
den sökbar. Alla bilder är dock borttagna i detta läget och vissa texter får inget sammanhang när de lyfts ut från layouten på det sättet.
Trots att tanken varit god så är det inte så här jag vill ha det
heller. Först förstår de att det inte bara går att visa en identisk kopia papperstidningen men man tar det inte hela vägen och gör en
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särskilt version. Man lägger bara på extra lager och då blir det
mest pannkaka av alltihop för ena läget saknar nästan alla
fördelarna med en digital tidning och den andra visar bara nackdelarna.

Dessutom har de mage att ta 28 kronor för ett nummer när
pappersutgåvan bara kostar 20 kronor.
Skall jag vara ärliga uppfyller de dock ett par saker från vår
kravlista (sök och möjlighet att ändra storlek på texten) så betyget blir något högre än Expressen.

Betyg 2/10

Dagens Nyheter

Bonnier har tidigare visat upp Mag+ och med News+ skulle saker
och ting förändras även inom dagstidningsvärlden. Dessvärre
blev inte verkligheten riktigt samma som konceptet. Det var ett
projekt som skulle kunnat vara det jag efterfrågar. Men när DN+
släpptes häromdagen ser jag få egenskaper av de som utlovades.
Den är misstänkt lik det jag fick se från Wireds tidning och
det betyder att alla sidor egentligen bara är en stor bild. I DNs fall

46

har man dessutom valt att inte göra den läsbar horisontalt vilket är
konstigt då detta sätt är det bästa sättet att läsa på en iPad.
Trots detta är DN+ den första digitala tidningen som inte gör
att jag känner oss kränkta och anledningen till är att jag först och
främst kan läsa vad som skrivs utan att zooma ut och in hela tiden.
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Vidare är den gjort för iPad och några korsord och andra rester
från pappersvärlden saknas. Men då allt består av stora bilder så är
texten inte markerings-, förstorings-, eller sökbar. Bilder är statiska men visst går det att spela en och annan video och bildspel. Formen är dock betydligt mer genomarbetad i provtidningen som följer
med gratis än i de riktiga numren, men inte egentligen till någon
nackdel. Enkelhet är en dygd. Som unik funktion har DN att jag kan
följa dagens händelse på ett riktigt snyggt sätt.
Navigeringen är precis så som jag vill ha den, det vill säga
ny artikel till höger och mer innehåll nedåt. Nerladdningen är
förvånandsvärt snabb och en tidning tar cirka 40 MB utrymme i din
iPad.
Precis som de andra tidningarna misslyckas man med att ha
ett logiskt pris och ett nummer av DN+ kostar 22 kronor medan en
prenumeration går på 199 kronor per månad. Papperstidningen har
ungefär samma pris men samtidigt finns det en rad erbjudande för
just papperstidningen som tar ner detta och ännu mer om du är student. Redan existerande prenumeranter får till och med betala 99
kr månaden extra för den digitala versionen.
DN gör det enkelt och snyggt och det är positivt, samtidigt
finns det inget i DN+ som inte skulle fungera lika bra som en webbsida anpassad till iPaden.

Betyg 5/10

Sammanfattning
Tidningshusen verkar lida av samma problem som filmbranschen.
De vill ha in mer pengar via nya digitala tjänster men de är rädda
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att det skall urholka deras tradionella affärsmodell. De vill både äta
kakan och ha den kvar. Om det är därför deras iPad-versioner är så
dåliga eller om de helt sonika inte vet hur de skall göra är väl inte
helt klart. Klart är dock att de måste skärpa till sig och skapa bättre
produkter för ett billigare pris och det är något kan ta lång tid för
dem att ta till sig.
Egentligen finns det inget i dessa appar som inte går att göra
på webben och då enklare. Frågan är om apparna verkligen behövs
i längden? Under tiden fortsätter jag att surfa in på de traditionella
nyhetssidorna.

Annons
Enkel bokföring + snygg fakturering + överskådliga rapporter + genomtänkt gränssnitt + äkta OS X integration

PROVA
VÅR NYA
VERSION

iOrdning
iOrdning 4
4
ADERSTEDT
SOFTWARE AB

BOKFÖRING PÅ DIN MAC
Ladda hem och testa gratis i 30 dagar på iordning.se
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Test

Tester

50

ProSafe Plus
GS105E

Test

Kapabel switch till bra pris
En fem-portars ethernetswitch för 595 kronor? Med
VLAN-stöd? Jodå, Netgear har den. Gedigen är den
också. Men fungerar den?
Text: Joacim Melin

En switch här, en switch där… ett nätverk på kontoret, eller hemma, har en tendens att växa bortom vad man antingen vill
eller kan utöka det genom att dra ytterligare kabel i väggarna eller under golvet. Även om det är enormt mycket bättre att ha fler
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uttag i sin patchpanel framför att installera små switchar åt höger
och vänster har man ibland inget alternativ, i synnerhet när man är
i situationer när trådlöst nät inte räcker till eller av andra skäl inte
är acceptabelt. Netgear är ett företag som tillverkat den här typen
av små switchar ett tag nu. Förut var de blå, nu är det grå med små
inslag av blått och dess konstruktion, i rejäl plåt utan några fläktar
som stör eller går sönder, har gjort dem till en favorit hos många.
Den modell jag tittat på den här gången heter ProSafe Plus
GS105E. Det är en liten fem-portars gigabitswitch och den är verkligen så liten som bilden antyder ovan. Men det har vad jag kunnat se
inte påverkat prestandan, och heller inte de inbyggda funktionerna.
ProSafe Plus GS105E har bland annat en inbyggd funktion som
sänker strömförbrukningen per port beroende på om porten är ansluten, vilken hastighet den körs i och hur lång kabeln är. Är kabeln
kort, under tio meter, så sänks effekten på den porten. Vidare har
du möjlighet att via konfigurationen sätta trafikprioritet enligt
Quality Of Service (IEEE 802.1p priority tags), bra om du exempelvis
ska köra IP-telefoni över switchen, och kanske det mest intressanta
i hela switchen: den stödjer VLAN. Netgear har nämligen haft den
goda smaken att bygga in stöd för IEEE 802.1Q VLAN-taggar vilket
gör att den här lilla switchen helt plötsligt är inne och spelar med de
lite större grabbarna.
Utöver det stöds också portspegling, vilket är ett bra sätt att
övervaka en switch. Tyvärr är det inte samma sak som att trunka
flera portar mellan två olika switchar eller mellan en server med
flera nätverksuttag och switchen. För att få den funktionen krävs
att man går upp en storlek till en GS108-modell eller högre.
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Problem då? Det fanns tidigare ett problem med switchens firmware
där VLAN-interface svarade på pinganrop som inte skulle till dem.
Det är sedan i mitten på Juni fixat med en firmware-uppgradering
så köper du den här switchen är det värt att kolla så du har den senaste versionen installerad. För oss Mac-ägare är det givetvis inte
acceptabelt att konfigurationsprogrammet för switchen endast kan
köras i Windows men jag misstänker att det är få där ute som inte
har tillgång till en Windowsmaskin av något slag, alternativt har en
installerad via Parallels eller Vmware Fusion på sin Mac.
Prislappen då? 595 kronor exklusive moms. Nej, det är inte ett
skämt. En ProSafe Plus GS105E är inte dyrare. NetGears switchar
har ett bra rykte i min bok. Jag har personligen köpt in och installerat ett tiotal GS724E och de är verkligen kanonbra.
NetGear är inte alltid först med de mest avancerade egenskaperna och det är inte alltid som att deras grafiska gränssnitt är jättevackra, men podukterna håller vad de lovar och precis som med
betydligt dyrare konkurrenter som HP:s ProCurve-switchar har
också den lilla GS105E en livstidsgaranti. Pajar den, får du en ny –
så enkelt är det.

Fakta
Netgear ProSafe Plus GS105E
Tillverkare:

Netgear

Pris:

595 kronor exkl. moms

Egenskaper:

Fem ethernetportar (100/1000Mbps), VLAN,
portspegling, QoS.

Köp den hos:

Dustin, med flera.
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Test

Snagit for Mac
För dig som inte vet vad Snagit är för program kommer
här en liten summering.
Text: Joacim Melin
Med Snagit kan du ta skärmbilder, spela in filmsekvenser av något
som händer på skärmen, lägga in text, pilar och andra effekter och
på så sätt göra en skärmbild lite roligare. Så är tanken iallafall.

Det är inte att Snagit inte fungerar, för det gör det. Den lilla
egenhet man får leva med om man har två skärmar är sånt där som
man som Mac-användare kan störa sig på. Snagits egna lilla meny
lägger sig till både till höger på själva skärmen och i menyraden.
Det går att välja var menyn ska ligga, men om man har två skärmar,
vilket jag har, och har den vänstra som huvudskärm ligger alltså
Snagitmenyn i vänsterkanten på den vänstra skärmen, och inte på
den högra vilket borde vara mer praktiskt. Och snyggt.

54

Test
Det är inte att den grafiska editorn inte gör sitt jobb i Snagit, för
det gör den även om gränssnittet är så långt från vad man vant sig
vid med andra applikationer i Mac OS X, utan att effekterna, pilarna
och det andra är så totalt icke-Mac:igt så det bara skär sig i ögonen.
Jag kanske är överdrivet elak nu, men att sitta med Snagits
“häftiga effekter” är som att jämföra Powerpoint i Office 2004 med
Keynote och vilka resultat dessa två program kan prestera. Ja,
Snagit gör jobbet, men resultatet är inte representativt för vad man
vill att ett Mac-program ska kunna prestera. Att Snagit också finns
för Windows gör också att pusselbitarna i gåtan runt programmets
egenskaper faller på plats en aning, i synnerhet när Windowsversionen har versionsnummer tio. Snagit för Mac har versionsnummer ett. Kanske är kraven lägre på den plattformen, kanske är användarna i Windowsvärlden vana vid att progran kan se ut lite hur
som helst. Men vi som kör Mac har vant oss vid att inte bara vårt
operativsystem och våra datorer är vackra, effektiva att arbeta med
och stimulerar vår kreativitet, utan också att applikationerna är
det.

Fakta
Snagit for Mac
Tillverkare:

Techsmith

Pris:

49.95 dollar per licens

Systemkrav:

Mac OS X 10.5.8 eller senare. Stödjer både 32- och 		
64-bitarsläge

Köp den hos:

Techsmith
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Sparrow
lovar gott

Test

En gång tog sig vår käre konung, CG även kallad, tid mellan nattklubbsbesök och älskarinnor för att meddela oss,
hans undersåtar, att vi inte skulle förvänta oss några stekta
sparvar om vi inte gjorde vårt bästa. Jag gissar att han menade att man inte får något bra gratis, utan att man måste
jobba för det. Han har rätt i sak, men i åtminstone ett fall
har han fel, åtminstone när det gäller frågan om sparvar.
Text: Joacim Melin
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Jag pratar om mailprogrammet Sparrow. En uppstickare som i
skrivande stund är uppe i en sjunde betaversion och som, än så
länge, endast fungerar med Gmail. Men som den fungerar sen. På
många sätt är den Apple Mails totala motsats; minimalistisk, ett
rent på gränsen till kliniskt gränssnitt som enkelt och snyggt presenterar dina mail. Läsbarheten är enormt bra och om man bortser
från annonsblaffan högst upp i inkorgen, som jag misstänker går att
köpa sig fri ifrån på sikt, är programmet föredömligt utformat.
Notifieringar för ny e-post visas i menyraden och också via
Growl om det finns installerat och du önskar det. Du kan om du vill
använda sig av samma genvägar som finns i Gmail och även hantera
flera e-postkonton, lägga in signaturer, med mera.
Framtiden för Sparrow innehåller många spännande saker.
Bland annat stöd för Yahoo Mail, Mobile Me och vanlig IMAP. Sparrow stödjer sedan betaversion sex IMAP-IDLE vilket i praktiken är
en form av pushmail, vilket också de allra flesta moderna IMAPservrar stödjer idag.
Priset? Gratis. Du får dras med en annons högst upp men om du
vant dig vid Gmails webbgränssnitt lär du kunna leva med det här
också.

Se mer på www.sparrowmailapp.com!
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Namebench
kollar din
DNS

Test

Text: Joacim Melin

Funderat på om den DNS du använder är den snabbaste för
dig? Många har börjat använda Googles DNS-tjänst (ip-adresserna
8.8.8.8 och 8.8.4.4 är ju minst sagt enkla att lägga på minnet...) men
det har kommit allt fler rapporter om att användare har problem
med att ladda ner material från exempelvis iTunes när de använder
Googles DNS:er. En aning ironiskt är det väl då att programmet
Namebench är utvecklat av Google, närnare bestämt av en anställd
med det misstänkt svenskklingande namnet Thomas R Stromberg
som utvecklat programvaran under de 20 procent av sin arbetstid
där Googles anställda kan ägna sig åt egna projekt.
Programmet är enkelt. Ladda ned det (det finns för Mac, Windows och Unix) och starta det och automatiskt kommer programmet
att fylla i den eller de DNS:er som din dator använder i dagsläget.

58

Test

Klicka i de valmöjligheter du vill ha, exempelvis om du vill inkludera de bästa DNS:erna som hitills mätts upp av andra i samma region
som dig, och sen är det bara att klicka på start och låta programmet
göra sitt. Det tar en 5-6 minuter men efter det har Namebench piskat vettet ur den eller de DNS:er du använder samt flera andra och
sedan är det en smal sak att utifrån det avgöra vilken du ska använda i fortsättningen. För egen del visade det sig att min egna på Mac
OS X Leopard Server baserade DNS var den snabbaste, vilket inte är
så konstigt då den sitter i samma lokala nätverk som mina övriga
datorer, så jag behåller den som den är. Däremot blir det nog till att
ändra vilken DNS som min gör forward-uppslag på.
Priset då? Gratis. Som alltid, höll jag på att säga, när det handlar om Google. Gott så.

Kolla in mer på webbsajten
http://code.google.com/p/namebench
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RSS 5000
Webbläsare
möter RSS

Test

Text: Joacim Melin

En ny RSS-läsare för iPad dök upp och snabbt som ögat tog jag mig en titt.
Min favoritläsare är Reeder och men då man tillbringar mycket tid med att läsa
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olika sajters flöden är åtminstone jag alltid på jakt efter den perfekta läsaren. RSS5000 har ett litet annorlunda sätt att närma sig
utmaningen runt hur innehållet ska visas. Istället för att tanka ned
RSS-flödet och visa det i en sorts egen form, så tar RSS5000 istället
reda på den faktiska webbadressen till varje text
den ska visa och visar sedan hela webbsidan. Man
kan fortfarande bläddra
mellan innehållet som
exempelvis i Feeder, men
får en mer fullvärdig upplevelse när man läser
olika flöden.
Hela idén med detta
är att RSS5000 ska vara
en lite mer minimalistisk RSS-läsare, men då RSS5000 inte kan ta
ansvar för hur de olika webbsidorna med själva innehållet i ser ut
så riskerar den minimalistiska upplevelsen snabbt att gå förlorad.
Jag måste erkänna att jag ganska snabbt blev besviken på RSS5000.
Programmet kostar dessutom 38 kronor och för det så kräver åtminstone jag lite mer.
Är det minimalism och nedskalad funktionalitet man är ute
efter är det fortfarande Reeder som gäller. Och det är där jag stannar.

Kolla in mer på webbsajten
http://rss5000.com
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Lyckad bokmärkessynkronisering
för safari

Text: Joacim Melin

Om man som jag ledsnat på Mobile Me och hoppat av så
börjar man snart sakna en stor sak, och det är synkronisering av
bokmärken mellan olika datorer. Det finns diverse sätt att lösa detta på men det snyggaste jag stött på hittills är att använda sig av en
tjänst vid namn XMarks. Den fungerar med Mac OS X 10.5 eller senare samt Safari version 4 och 5, Chrome och Firefox version 3 och 4.
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Test

Dela kalendrar, mejl och adressböcker mellan
PC, Mac och smartphones. Vi ger dig tillgång
till samma information oavsett var du befinner dig!

Din e-post, kalender och kontakter.
Närsomhelst, överallt

macdaddy.se

Annons
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Test
Utöver detta finns också Xmarks till Windows för Internet Exploder
version 7 och 8 och Chrome samt Firefox version 3 och 4 för Linux.
Just ja, den fungerar också för Safari på iOS vilket innebär att du
också kan synkronisera ned dina bokmärken till din iPhone och din
iPad, eller om du kör Android eller BlackBerry så kan du även synkronisera bokmärkena dit.
Vad är då haken? Jo, Xmarks kostar pengar om du vill ha synkronisering till dina mobila enheter, vilket sker genom ett så kallat
premiumkonto.
Kostnaden är tolv dollar per år, alltså drygt en hundralapp för
att du ska ha ständigt uppdaterad synkronisering och backup av
dina bokmärken. Klart prisvärt, tycker jag.
Klientprogrammet för Mac:en kunde

använt tjänsten.
Rekommenderas varmt, således.

Fakta
Xmarks
Leverantör:

LastPass

Pris:

$12 / år för Premiumversionen

Mer information:

http://www.xmarks.com
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roniserat som den ska. För den har ald-
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fint med Growl så man vet att den synk-

RAR

vara snyggare, ja, men det integrerar fin-

Test
Spel

Squeezy

Snake, men ändå inte
Squeezy är ett spel för iPhone och iPad av de svenska
utvecklarna Gameheart (som även utvecklat “Love
Love” och “Smash Fiesta!”). Grymt kul att testa ännu
ett svenskutvecklat spel, då spelutvecklarna från vårt
lilla land brukar vara mycket talangfulla och producera
spel med hög kvalitet (“Touchgrind” och “Labyrinth”
någon?). Squeezy verkar inte vara något undantag.
Text: Johan Brook
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Test
Spel

“

Vid uppstart möts man av läcker grafik och ett kvickt, genomtänkt gränssnitt. Man startar på första världen som en gul mask –

Du ringlar runt en

inte helt olik den legendariska masken från Snake (Nokia 3310s

varelse och kläm-

“killerapp”). Grundidéen är densamma: ät frukter och du växer. Här

mer honom tills han
spricker och ger dig
de små bollarna
som tankar ditt
rymdskepp. Kul

kan du även bli skadad av diverse fiender på de olika banorna som
gör att du krymper, och till sist dör. Du går vidare till nästa nivå
genom att tanka upp ditt rymdskepp, vilket görs genom att äta en
viss mängd olikfärgade små bollar.

metafor och härligt

Jag erkänner att jag var en smula förvirrad över styrningen

frustrerande ibland.

av masken i början. Det finns två pilar på skärmen som svänger
masken till höger och vänster, och efter ett pinsamt långt experimenterande gick det upp för mig att man skulle alternera pilarna
– skapa en ringlande rörelse av masken. Riktigt kul efter ett tag, och
på ett sätt ganska genialiskt. Efter det kom nästa roliga moment: att
klämma sönder små utomjordingar som bor på planeterna. Riktigt
ormlikt. Du ringlar runt en varelse och klämmer honom tills han
spricker och ger dig de små bollarna som tankar ditt rymdskepp. Kul
metafor och härligt frustrerande ibland.
Spelet blir svårare och svårare. Det finns tio nivåer på varje
planet (det finns tre planeter). Fienderna jag nämnde inklud-

Ladda ner

erar taggbollar, kamouflerade stenblock, eldbollar och meteor-

66

Test
Spel
iter. Varje bana blir alltmer klurigare,

Jag gillar Squeezy. Det är snyggt, rätt-

men utvecklarna lyckas dock variera

framt, snabbt och har en kul idé. Den ko-

spelstilen så mycket de kan. Allt är på

pplar även upp dig till Game Center (jag,

tid – du kan inte slöa omkring för länge

“Remington Steele” ligger i skrivande

– och när tiden tar slut går alla fiender

stund på femte plats i “All Time”-listan.

på banan bärsärk och meteoriter börjar

Yeah.). Priset ligger på blyga 7 kr tills

falla. Det är en idé jag gillar: du dör inte

vidare, vilket jag tycker är mer än okay

definitivt när tiden är slut, utan du får

för ett spel som detta. Jag spelar inte

en chans att klara dig igenom horderna

alltför ofta på min iPhone, men kval-

av fiender (även om den är lika stor som

itetsspel som Squeezy är den typen jag

en Piggelins chans i en pizzaugn).

fastnar för.

Angry Birds

äntligen för Mac OS X
“Äntligen”, skriver jag. Men är det så bra egentligen?
Spelet som faktiskt gör sig allra bäst på en iPad, har
nu blåsts upp till i mitt fall 24 tum, och eftersom man
Ladda Ner inte kan dra och pilla på skärmen med fingret får man
använda musen för att styra de galna fjäderfäna när de
ska bomba vettet ur grispacket.
Text: Joacim Melin
Problemet är dock inte styrningen. Eller musiken, eller ljudeffekterna. Problemet är att spelet har alldeles för hög upplösning. Som
synes i bilden här intill artikeln så spendeas det enorma mängder
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pixelyta på blå himmel. Det går inte att ställa om upplösningen i spelet så den blir högre, utan det är vad som gäller.

På en iPad kan man ofta se vad man ska bomba på samma
skärm som fåglarnas katapult. På min 24” Cinema Display HD kan
man inte det. Och det är nog det största problemet med Angry Birds
på Mac OS X.
I övrigt mitt första köp via Mac App Store, med ett installationsförfarande som var precis så smidigt som det ska vara.
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Retro

Nog var den snyggare förr?

Det kom ett samtal från Boden. Min gode vän
Daniel hade beställt hem två iPhone och jag
skulle få en. Bara så där. Det är skillnaden på
goda vänner och “bara” vänner.
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Hur som helst, väntan fram tills att paketet kom från USA till Boden, och sedan
från Boden ner till mig i Vallentuna, var lång och ytterst plågsam. När jag kom hem
från jobbet och hittade paketavin kastade jag mig in i bilen och körde i ilfart till
utlämningsstället och sedan hem igen i samma fart. Ett äventyr i sig med tanke
på att bilen var en stor Chrysler Voyager och det var vinterväglag, men det är en
annan historia.
Uppackningen av iPhone, och då pratar vi den första modellen utan varken
3G eller multiprogramskörning, var så nära jag som ateist kom en religiös upplevelse det året. Att det var magsårsvarning på att jailbreaka en iPhone på den tiden
behöver jag inte berätta för de som utfört den manövern med dåtidens verktyg,
men när den sedan fungerade var det bara kärlek vid första ögonkastet.
Telefonen återfinns sedan ett par år i en innerficka tillhörande chefredak70

tören på en av landets bättre datortidningar som har för vana att köpa mina gamla
mobiltelefoner när jag har en över och behöver pengar, och sist jag såg den såg den
ut som den hade stoppat en kula eller två, men den fungerade åtminstone då helt
klanderfritt.
Vad var då det magiska med den första iPhone-modellen? Förutom att den
var först så var den vacker. Bakstycket var inte i plast eller glas, utan i metall.
Telefonen tålde i princip hur mycket stryk som helst och man var aldrig orolig för
om den höll om man råkade sätta sig på den eller tappa den i golvet. Precis som
Windows Phone 7 är nu så var iPhoneOS, som operativsystemet hette då, enkelt
och avskalat. Det fanns ingen App Store utan vi skulle förlita oss på webbapplikationer och fick vi som då hade en iPhone tråkigt kunde vi alltid reta Windows
Mobile-användarna som med sina plastiga HTC-lurar skulle vara glada om de fick
ur sina telefoner 12 timmars drifttid, exklusive samtal.
En iPhone 2G klarade sig i ett par dagar utan laddning, minsann. Oklart om vi
någonsin får uppleva det igen med en iPhone, oavsett modell.

Annons
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Krönikan
Mitt favoritprogram
är...

Text: Tycho Sjögren

Häromdagen fick jag frågan vilket som var min favoritprogram för Macen. Vi hade en sista fikapaus under en av Apples certifieringsutbildningar och killen som frågade var ny på plattformen,
kommen från Windowsvärlden.
– Svårt att säga, svarade jag, beror ju helt på vilken kategori du
menar.
– Any kind! De har ju ofta den ovan, våra vänner från den andra
plattformen, att svänga sej med engelska termer.
Ett telefonsamtal till honom avbröt konversationen och frågan
glömdes bort, men den har sedan dess poppat upp i mitt huvud då
och då.
Hade det varit under tiden före Mac OS X tror jag att svaret för
min del varit rätt givet: RezEdit, den programvaran räddade en gång
ett halvt års jobb för mej. I slutet av nittiotalet var jag engagerad av
SIDA att modernisera ett tryckeri på Kap Verde öarna. Spännande
att ta det från 30-talets teknik till moderna prylar, vilket på sätteriet innebar fyra Macintosh SE, två Macintosh II med 19” monokroma skärmar och en Apple LaserWriter II NT. Allt sammankopplat
i ett AppleTalk nätverk. Programvaran vi skulle använda var den
nyutkomna Quark Xpress. På den tiden hade Quark ett kopieringsskydd som bestod av att man måste sätta i originaldisketten
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vid uppstart av programmet. Eftersom Kap Verde vid den tiden av
året hade soldis som orsakades av lössjord från Sahara, dvs sand fint
som mjöl som trängde in överallt, hade disketter en medellivslängd
på 10 insättningar i datorn. Alltså övergav vi Quark till förmån för
Letrasets Ready, Set Go som saknade kopieringsskydd. Problemet
för oss var att varken Mac OS eller programmen inte fanns på portugisiska - och killarna jag skulle utbilda kunde bara sin egen creolo och hjälplig portugisiska. Alltså var det bara att ta fram resurs
editorn RezEdit och börja översätta OS och program från engelska
till min hemmasnickrade Mac-portugisiska. Det funkade i varje fall
utmärkt för killarna på sätteriet och vi producerade mängder av
trycksaker under det halvår jag var där.

Men inte kunde väl svaret på frågan om favoritprogram var något
varit dött i över 10 år? Nej, dags att tänka till.
Quark Xpress dök upp som ett förslag. För trots sina omöjliga
kopieringsskydd i form av diskett, och sedan ADB-donglar, och trots
en arrogant ledning och support och att Mac OS X anpassning dröjde
i evighet har jag alltid älskat programmet som gett oss högklassig
typografi och layout på Macen. Och vem orkar lära om till inDesign
för att göra ett jobb i kvartalet?
Eller var det Photoshop, ett program jag lärde med parallellt med Digital Darkroom, och som var lika revolutionerande för
grafisk färgproduktion som Xpress var för typografin?
Digital video, eller non-linerar editing som experterna kallade
dåförtiden, var något jag höll på med mycket under många år. Skulle
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jag välja Media 100 jag demat så många gånger och gett så mycket
support på?
Kanske skulle jag välja något från min mera tekniska support
och då borde det bli DiskWarrior som hjälp med med så många korrupta hårddiskar.
Samtidigt är ju själva Mac OS X något jag undervisar i och lever med varje dag. Mac OS X Server inte att förglömma! Många fina
funktioner som jag också lever av och med varje dag.
Några småprogram av typ QuickSilver kan inte komma på fråga. Under mina dryga 20 år med support och undervisning i Mac har
jag hållit min egen Mac ren från käcka hjälpprogram. Inte för att jag
inte gillar dem utan för att det är svårt att ge support och utbildning
på grundsystemet om man själv kör en kraftigt modifierad version.
Terminalen hade jag kunnat välja, men vad jag gillar med den
är ju inte själva programvaran utan hela Unixmijön den ger tillgång
till. TextWrangler har varit till stor hjälp när jag kodat och scriptat
som dessutom är ett exempel på att fri programvara mycket väl kan
hålla toppkvalitet. Dit hör också Lingon som hjälp mej att snabbt
skapa många LaunchDaemons och LaunchAgents.
Eller varför inte helt enkelt välja process nummer 1, launchd,
som kärnan startar först av av allt och som i sin tur startar upp hela
systemet och därefter hela tiden har sin vakande hand över systemet som helhet? Men det var nog inte en bakgrundsprocess som
han frågade efter utan ett program i den grafiska användarmiljön.
Svårt att välja med alla bra program jag nämnt - och alla jag inte
nämnt. Till slut väljer jag nog ändå fseventer. I systemet finns en
process som heter fsevent och som registrerar varje ändring i filsystemet. fseventer är ett grafiskt interface mot den processen. Vill
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jag t.ex. kolla var ett program sparar sina inställningar kör jag bara
igång fseventer, gör ändringen i programmet, stoppar fseventer och
ser precis vad som ändrats i filträdet under tiden. Ett oumbärligt
hjälpmedel i många situationer!

Eller skulle jag valt ...

Wanloo
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Årets

MACPR DUKT
2010
iPhone 4
Förslagen blev många, men endast en
Apple-produkt av de nominerade från
förra året fick allra flest: iPhone 4.
En av de som röstat på iPhone 4
var Mats Ohlsson som nu har vunnit
en H-Squared Air Mount TC som låter
Mats montera upp en Time Capsule på
väggen, i taket eller i princip varhelst
han önskar.

Stort grattis till Mats och tack till alla
som deltog!

Redaktionen
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Star Deploy
Ett enklare sätt att distribuera ut program
till Mac:ar i ditt nätverk?

ABBYY Business Card Reader
MarsEdit
Det ultimata verktyget för var bloggare?

Logitech AnyWhere MX

Hur du hanterar iOSenheter i företaget

Kvicktänkt trådlös mus

iPhone 4-fodralet som tål tuffa tag
Apple Battery Charger

Lär dig allt om att införa och hantera

Smartare kan ingen vara

iPad och iPhone i företaget utan att helt

Netgear ReadyNAS Ultra
Logitech Speaker Lapdesk
N700
Airstrike HD

förlora kontrollen.

Mac Mini Server
från kartong
till drift, del 1
Gör rätt och slipp göra om.

Retro: “Forget Megahertz...”

SPF

Månadens Wanloo, Månadens

Ett måste för din mailserver.

nyhet, och mycket, mycket mer!

Väl mött den 21:a februari!

