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See on arvutite tulevik. See loob kõik uueks, mida me seni üldse ITst teadnud
oleme. Kui sulle see ei meeldi, siis oled sa hukule määratud dinosaurus. Jah, see on
iPad.
Arvutimaailm otsustas omavahel tutvustada kahte maailma: läikivat, moodsat iPadi ning vanakooli ITmehi. Kas iPad suudab võita Veiko Tamme südame? Kas meie Unixiga harjunud kaasautor Marko
Habicht suudab näha multitasking’ut mittetoetava läikiva vidina võlu? Kas nende töntsid, suurte
klaviatuuridega harjunud näpud üldse suudavad iPadi kipakal ekraanil toimetada?
Et asi kindlam oleks, võtsime appi ka Maci-fännist arvutiärimehe Margus Nurga. Just tema raske
ülesanne oli iPadi itimeeste karmide hinnangute eest kaitsta ja vajadusel selgitada neile, et nad on
kõigest valesti aru saanud.
Ah jaa, et kust me juba iPadi saime? Üks rahvusvahelise haardega IT-firma juht oli just naasnud USAst,
tuliuus iPad kaenlas ja temalt me selle üheks õhtuks laenasimegi. See siin ei ole iPadi test, see on
tutvumisõhtu.
On kolmapäev, 7. aprill ja kell on 18 õhtul. Vaid mõni tund varem olin enda kätte saanud sellesama, ühe
esimestest Eestisse jõudnud iPadidest ning nüüd tutvustan ma seda Arvutimaailma väljaandja
Presshouse’i kontoris meie auväärsele itimeeste paneelile.
Veiko Tamm on elupõline IT-mees, kes ilmselt meie lugejale pikka tutvustamist ei vaja. Ta armastab
rääkida aegadest, mil internetiühendus käis ainult läbi satelliidi Rootsi või isegi veel varasematest
aegadest, mil internetti üldse laiatarbekasutuses polnudki. Veiko elab maailmas, kus tegijateks on
protsessorid ja mälud, gigahertsid ja gigabaidid. Veikol on kodus ainult üks ülivõimas lauaarvuti, tal pole
ei sülearvutit ega nutitelefoni. Ta pole Maci peaaegu kunagi kasutanud.
Marko Habicht on, kui nii võib öelda, tulevane elupõline IT-mees. Ta õpib koolis ja töötab IT-alal ning
kirjutab Arvutimaailmale teste ning tooteülevaateid. Temagi pole mingi Maci-mees, vaid elab, nagu
Veikogi, pigem gigahertside ja gigabaitide maailmas.
Ja siis Margus Nurk. Maci-fänn (Veiko ja Marko kasutavad küll ühte teist sõna, aga seda me siin ära ei
trüki). Valges T-särgis Margus jalutab tutvumisõhtule sisse, pole küll veel iPadi oma silmaga näinud, aga
teab sellest absoluutselt kõike. Viimse detailini. Ja on veendunud, et tegu on – nagu kõigi Apple’i
toodete puhul – kindlalt fantastiliselt geniaalse asjaga.
Astun ruumi sisse, iPad käes. Fotograaf Kalev on kaamera näo juurde tõstnud ja sellise ilmega, nagu
ma oleks kaitseminister Aaviksoo ja hakkaks just uuesti valgustatud vabadussambalt katet ära
tõmbama. Auväärne paneel ootab. Panen iPadi nende ette lauale.
Veiko alustab, haarates raamatusuuruse vidina kohe enda kätte. „Kust ta selle sealt USAst kätte sai
üldse?” uurib ta.
„Läks poodi ja ostis,” vastan mina.
„Lihtsalt läks poodi ja ostis?” Veiko on ilmselt lugenud uudiseid inimestest, kes Apple’i poodide juures
terve öö sabas veedavad, et uut toodet endale saada. iPad ei toonudki mingit erilist möllu kaasa, isegi
New Yorgis olevat poodides järgmisel päeval olnud väga rahulik ja iPade vabalt saada.
Veiko keerutab nüüd iPadi näppude vahel, Marko assisteerib.
„Võta ta lukust lahti kõigepealt, näed!” õpetab Maci-fännist (tegelikult kasutatakse tema kohta ikka veel
seda teist sõna) Margus.
„Aa,” ütleb Veiko, kuid ilmselgelt ei saa sellega hakkama.
Margus tõmbab sõrmega üle iPadi ekraani ja masin avaneb. „Aga palun!” lausub ta võidukalt.
„Pole kunagi iPhone’i kasutanud või?” itsitab Marko.
„Ei, ma ei ole kunagi iPhone’i kasutanud,” vastab Veiko rahulikult.
Paneel uurib nüüd, kui palju iPad kaalub ja Margus teab muidugi peast. 680 grammi meie käes olev

ainult WiFiga mudel, 730 grammi veidi hiljem turule jõudev 3G-ga mudel.
Marko teeb esimese järelduse. „Mina tulin selle pilguga, et kas see on suur iPod Touch või ei ole.
Helistada sellega ju ei saa. Ne rõba, ne mjasa.”
Ma ei kuule vaimustusehüüdeid. Paneel vaatab iPadi nagu indiaanlane purjelaeva ega oskagi nagu
seisukohta võtta.
Veikol tuleb idee. „Anname Marguse kätte. Kui ikka Maci-masin, siis tuleb Maci-fänni kätte anda.”
(Tegelikult kasutatakse Marguse kohta IKKA VEEL seda teist sõna.)
IPad antaksegi Marguse kätte.
Margus uurib iPadi, kohe pikalt. Tähelepanelikult. Veiko ja Marko arutavad, kui vastupidav see ikkagi on
ja et Delli väidetavalt varsti tulev tahvelarvuti peaks ka ju sama äge tulema ning vast isegi kergem.
„Küsimus pole kaalus!” Margus on nüüd hoos. „Kui see Delli oma tuleb, kas ta kannatab niimoodi
väänata? Kas ta kannatab niiiiiiiiiii tugevalt väänata? Kas sa tead, milline see iPad seestpoolt välja
näeb? See on välja freesitud ühes tükis, külmfreesimisega, sfääriliselt freestitud. Miks ta on nii raske?
Pool sellest kolast on alumiinium ja just sellepärast, et sa saaksid seda väänata.”
Edasi loe aprilli Arvutimaailmast...
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