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Vážná hra
o budoucnost iOS
Editorial

Máme zde konec léta, děti se
vracejí do školy a všichni s napětím
očekáváme, jak se bude dál vyvíjet
situace kolem pandemie. Skoro
stejně zajímavé je sledovat dění
kolem sporu mezi Applem a Epic
Games, do kterého se postupně
zapojují další velcí hráči, a o slovo se
hlásí i soud, který bude v celé věci
rozhodovat.
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Honza Březina

Apple si zatím stojí za svou stávající politikou,
ale již nyní je zřejmé, že každý, kdo má na Apple
spadeno, se pokusí situace využít k prosazení svých zájmů. A tak se do sporu vložily dle očekávání Spotify, Microsoft, Facebook, ozývají se
vydavatelé knih a časopisů a další hráči budou
jistě následovat.
Je těžké v této fázi vnímat situaci černobíle. Epic
Games zcela záměrně porušili pravidla a Apple přesně podle pravidel zareagoval. To, že se Spotify nelíbí omezení, kterým v iOS musí čelit, nebo že by
Facebook chtěl volnější přístup k soukromí uživatelů iPhonů, asi nikoho nepřekvapí. Na druhou stranu je zřejmé, že některá pravidla App Storu jsou buď
nejasná, nebo Apple neměří všem vývojářům stejným metrem.
Co z toho vzejde, nevíme a nezbývá než doufat, že
půjde o dobrý kompromis, protože si umím představit i řadu nedobrých kompromisů, které by iOS změnily způsobem, jejž nechceme.
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První rok
Magazín

Marek Hajn, Jan Pražák

4

C D www.ipure.cz

Svou videostreamovací službu uvedl
Apple do provozu 1. října 2019. První
rok se pomalu chýlí ke konci, a tak
jsme se chtěli podívat na to, co nám
vlastně nabízí. Jaké seriály tu byly? Co
se nám líbilo a co bychom zlepšili?
A možná kontroverzní otázka: má
smysl si službu nadále platit?

P

řestože Apple úplně nedodržel slib
o rodinných filmech a seriálech, snaží se
na své databázi pracovat a i přes koronavirovou krizi svůj katalog doplňuje.
Někdy si vypomůže zakoupením určitého titulu (nač
mají peníze jen ležet v trezoru, že?), ale zároveň ví,
že po jednom roce provozu nemůže konkurovat velikánovi, jakým je Netflix.
Ostatně – proto je jeho přístup rozdílný oproti vstupu na trh s Apple Music v roce 2015. Názory
na rozdílnou strategii jste mohli slyšet i v našem
červencovém podcastu č. 87. Pojďme se tedy podívat
na to, jak si stojí jednotlivé novinky na poli seriálů. Objemnější téma rozdělíme na několik samostatných článků.

THE MORNING SHOW
Apple před spuštěním služby Apple TV+ postavil
promo kampaň hlavně na zvučných jménech hollywoodských herců, režisérů a scénáristů.
Jeden z prvních seriálů, které se po uvedení služby na trh objevily, stavěl na jménech jako
Jennifer Aniston, Reese Witherspoon nebo Steve
Carrel. Tři zvučná jména, tři hlavní postavy seriálu The Morning Show. Desetidílná série, které se,
ač to na první pohled není zřejmé, hlouběji podívá do problematiky sexuálních vztahů na pracovišti.
5
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Vztahů, které mohou hraničit s obtěžováním či znásilněním. Vztahů, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit kariéru zainteresovaných jedinců.
Inspirace kauzami #MeToo je zde čistě náhodná.
Nebo snad ne?
Osobně jsem k této sérii přistupoval hodně skepticky, protože Steve Carrel nikdy nebyl můj šálek
kávy, ale právě tento seriál naprosto změnil můj
pohled na něj jako na herce. A ačkoli to může
vyznít ve světle hlavního tématu seriálu sexisticky, Steve byl v The Morning Show naprosto vynikající a v mých očích zcela zastínil obě představitelky
hlavních ženských rolí Jennifer a Reese.
Zároveň je téma seriálu podle mě opravdu citlivé a mělo by se k němu přistupovat opatrně, protože
se může velmi snadno otočit a zničit život člověku,
který původně vůbec nebyl v hledáčku. Což seriál velmi dobře ukazuje, i když to možná nebyl jeho
původní záměr.
Obecně se mi moc nelíbí, jak se Apple prostřednictvím služby Apple TV+ a seriálu z vlastní produkce vyjadřuje ke společenským a politickým
tématům a dle mého je jeho postoj až příliš politicky korektní. Osobně si myslím, že technologická firma s takovým vlivem, by se měla podobných témat více stranit a méně ovlivňovat názor
ve společnosti.
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Nebudu více rozebírat děj, abych snad neprozradil něco, co by prozrazeno být nemělo. Nicméně přes
můj úvodní skepticismus jak k obsazení seriálu, tak
k jeho tématu, jsem jím nakonec byl nadšen a shlédli jsme ho se ženou jako nic. Byl to jeden z těch,
od kterých jsme se nemohli odtrhnout.
A ačkoli s poněkud jednostranným pohledem
na problematiku sexuálních vztahů na pracovišti,
který seriál The Morning Show přináší, nesouhlasím, protože celý tenhle problém je podle mě podstatně komplexnější a je nutno na něj pohlížet z více
stran, 10 dílů uteklo jako nic a seriál jsem si opravdu
užil. Mohu ho vřele doporučit, pokud chcete na pár
večerů něco těžšího, nad čím budete trochu více
přemýšlet.
Zároveň doporučím udělat si vlastní názor
a nekoukat na hodnocení. Server IMDb dal The
Morning Show hodnocení 8,4/10, což moc nekoresponduje s hodnocením 61 % od Rotten Tomatoes.
Já osobně bych se nebál dát seriálu hodnocení 85 %.
Názor si však udělejte sami.

SEE
Jednoduché jméno, složitý děj, lehce hvězdné obsazení. Jakmile se Jason Momoa, kterého můžete znát z dnes již kultovní série G ame of T hrones
nebo skvělého filmu A quam an , objeví na obrazovce,
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spousta žen vzdychne úžasem a vzrušením. Věřím
ale, že seriál stavěl nejen na jeho mužném vzhledu a vypracovaném těle, ale také skvělém hereckém
výkonu a hlavně velmi nápaditém ději.
Pravdou je, že v See, jehož děj je zasazen
do vzdálené budoucnosti a mohl by se odehrávat
v Pensylvánii, Momoa opět exceluje a svým výkonem zastiňuje méně známé herecké kolegy. Ne, že by
snad obsazení bylo špatné, ale Jason Momoa v této
osmidílné sérii opravdu vyniká nad ostatními.
Ztvárnit slepého vůdce kmene, kde i všichni ostatní jsou slepí, dozajista nebylo jednoduché.
Seriál nás přivede do vzdálené budoucnosti, kde lidstvo osleplo. Lidé se tak museli adaptovat a celkově změnit styl života. Momoa, jako Baba Voss, vůdce
kmene Alkenny, přijme do kmene ženu jménem
Maghra, které se narodí dvojčata. Na tom by nebylo nic divného, kdyby obě dvojčata nebyla obdařena
zrakem. A pak se celý děj rozjede a zamotá natolik,
že bych vás připravil o zážitek, kdybych v tuto chvíli prozradil více.
Kmen Alkenny má být odvozen od Allegheny,
řeky pramenící v Pensylvánii, která protéká státem New York zpět do Pensylvánie a v Pittsburghu
společně s řekou Monoghaela tvoří podstatně větší
Ohio. Dále se v seriálu objevuje Kanzua Dam, což
má odkazovat na přehradu Kinzua v pensylvánském
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Allegheny National Forest. Tedy reálná a mně osobně dobře známá místa. Bohužel seriál se nenatáčel v Pensylvánii, ale nedaleko Vancouveru a dalších
kanadských lokacích.
Důležité je, že seriál bezesporu patří k tomu lepšímu, na co se v současné sci‑fi produkci můžete podívat. Opět nehleďte na hodnocení, protože
v tomto případě se IMDb a Rotten Tomatoes rozcházejí ještě více – 7,6/10 oproti 43 %.
Osobně bych seriál ohodnotil tak 75 %. Nápad
a děj jsou skvělé. Jason Momoa v hlavní roli také
skvělý. Nicméně vedlejší herecké obsazení by si
zasloužilo nějaké další zvučné jméno a lepší herecké
výkony. Stejně tak by tvůrci mohli ubrat na brutalitě některých bojových scén.
Podle všeho se dočkáme druhé série. Je zde tedy
prostor pro zlepšení. Druhá série se měla začít
natáčet v únoru letošního roku a měla být hotová
v červnu. Bohužel, pandemie změnila mnoho a natáčení tedy ani nezačalo. Jestli a kdy bude obnoveno,
zatím není jasné. Nezbývá nám tedy než čekat.

AŽ NA MĚSÍC
Jeden z prvních taháků nové služby byl jednoznačně seriál For All Mankind. Od úvodního traileru sliboval netypický příběh, skvělou kameru a zajímavé obsazení. Myšlenka vesmírného
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seriálu, ve kterém Spojené státy prohrají boj
o první přistání na Měsíci s ruskou sbornou,
se dle našeho názoru povedla. Odlišuje jej totiž
od mnohých dalších, které se zakládají na skutečných událostech nebo zfilmovaných povídkách. Mezi těmi nejznámějšími figuruje například
F rom T he E arth To T he M oon dle knižní předlohy
Julese Verna. Tam hlavní roli obsadil Tom Hanks
a zvládl ji bravurně, takže si ve stejném roce
zahrál i ve filmu A pollo 13.
Hlavní postavou nového seriálu od Apple je
postava Edwarda Baldwina, který má za úkol už
nejen doletět na Měsíc, ale především jej kolonizovat. Díky tomu by mohla Amerika ukázat světu,
že má před Ruskem opět navrch. K tomu se v dalších dílech promítá aktuální otázka rovnoprávnosti žen, takže se můžete setkat i s bojem o umístění
první ženy na nejbližším vesmírném tělese ve sluneční soustavě.
Vytváření dlouhodobých obydlí na Měsíci, přičemž je o něm třeba zjistit mnohé informace, se
v průběhu několika prvních dílů rychle rozjede.
Občas narazí celé ústředí NASA na zádrhele a při
zjištění, že na Měsíc nedorazili sami, dostává seriál rychlejší tempo. Je zajímavé sledovat, jak se v roce
1960 rozebírají i otázky sexuality nebo psychických onemocnění. V dnešní době o nich víme daleko
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více a jsou častěji propírána veřejností, zatímco
v 70. letech byla často tabu.
Herecky nás zaujaly postavy Joela Kinnamana
(Ed Baldwin), Shantel VanSanten (Karen Baldwin),
Wrenn Schmidt (Margo Madison) a Jodi Balfour
(Ellen Waverly). Jejich postavy se musí vypořádávat
se ztrátou blízkých, s nedostatečných oceněním své
práce i podceňováním ze strany okolí kvůli jejich
pohlaví.
Velmi nás těší práce s kamerou, detailní záběry i perfektně provedené drobnosti v oblékání, doplňcích nebo bytové architektuře. Jak jsme ale zmínili
na začátku – i v tomto seriálu se setkáte se sprostými
výrazy a tak rating poskočil na kategorii 18+. Kvalitu
oceňují i uživatelé aplikace TV Time, kde se známkou
4,8 z 5 řadí mezi nejlepší seriály posledních let.
Musíme přiznat, že po novém traileru k druhé
sezoně, která by měla být uveřejněna v říjnu letošního roku, se moc těšíme, jak se bude příběh dále
rozvíjet. Vypadá to na opravdový boj o Měsíc.
H odnocení : 85 %.

PRAVDA ZVÍTĚZÍ
Další povedenou sérií (která se taktéž dočká pokračování) je Truth Be Told. Ta se dostala k předplatitelům v prosinci 2019 s hvězdným hereckým
duem Octavia Spencer a Aaron Paul. Je založena
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na povídce Are You Sleeping od Kathleen Barber
a vystupuje v ní postava Poppy Parnell, která hledá
pravdu v kriminálních případech a dělí se o ně skrze
podcasty. Zaujme ji případ Warrena Cavea, který má
však některé trhliny.
Tady chceme především pochválit výborné dramatické výkony jednotlivých herců. Na rozdíl
od měsíční cesty je celý seriál založen na několika
málo postavách. Kromě dvou hlavních herců zmiňme i Lizzy Caplan, která skvěle zahrála identická dvojčata. Neméně zajímavý výkon podal i Ron
Cephas Jones, v posledních letech nejvíce známý
ze seriálu This Is Us.
Aaron hraje výtečně postavu, která ve vězení
bojuje o přežití, vypořádává se s touhou dostat se
z vězení i pocitem nespravedlivého obvinění. V prvních setkáních s Poppy má tak velmi nedůvěřivý postoj, který se začne měnit až ve chvíli, kdy mu
Poppy jeho nevinu uvěří na základě důkazů.
Poppy naopak do případu zapadne hlouběji především proto, že byla přítomna u prvního projednávání případu a po celou dobu vykreslovala Aarona
jako chladného zabijáka. Až nové důkazy ji přimějí k projevení lítosti nad svým rychlým soudem
a k nápravě škod.
I zde byli kritici TV Time milí, hodnocení první
série dosáhlo hodnoty 4,7. Napětí se v mnoha dílech
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Má tedy smysl si službu platit?
Před námi je ještě hodně obsahu
ke zhodnocení a na toto téma
v redakci stále probíhají vášnivé
diskuse.

dá krájet a herecké výkony drží seriál pohromadě. Zatím jsme kromě březnového potvrzení druhé
sezóny bez jakýchkoli indicií, kdy bychom se pokračování mohli dočkat. N aše hodnocení : 77 %.
V úvodu jsme otevřeli otázku, zdali má smysl si
službu Apple TV+ platit. Dnes vám odpověď nedáme. Je před námi ještě hodně obsahu ke zhodnocení a na toto téma v redakci stále probíhají vášnivé diskuse. Zatím jsme všichni stále v stavu, kdy
máme Apple TV+ zdarma, protože roční předplatné jsme dostali k nákupu nového zařízení od Apple,
takže na samotné „lámání chleba“ ohledně placeného předplatného je stále ještě pár týdnů čas, a máme
tak prostor podrobněji zhodnotit obsah a vývoj služby během jejího prvního roku na trhu. Více tedy
v další části tohoto seriálu.
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D

Deep&Dark Web
Temná strana internetu
Magazín

Jan Netolička

Předpokládám, že všichni, kteří čtou tento magazín, používají internet. Klasický
internet používáme denně. Většina z nás si dokonce život bez něj ani nedokáže
představit. Nakupujete zde, projíždíte sociální sítě, spravujete finance, čtete si
novinky, pracujete. Slyšeli jste ale už o temné verzi internetu? Mnozí možná
ano. Po světě ale koluje spousta domněnek, fám a spekulací. Je opravdu tak
špatný a nebezpečný, jak ho popisují média? Já se vám tímto článkem pokusím
vysvětlit, co Dark Web a Deep Web opravdu znamenají a snad vám odpovím
na některé nevyřčené otázky.
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P

ředchůdce internetu byl spuštěn v roce
1969 a jednalo se o výzkumný projekt
ARPANET. Ten byl financován agenturou
DARPA, která spadala pod ministerstvo
obrany USA. Síť vytvořená z propojených počítačů neměla mít žádnou centrální složku, aby fungovala i v momentě, kdy by některé její části byly
zničeny. Jednalo se o technologii, která by umožnila komunikaci v případě, kdyby se studená válka
zvrhla ve skutečný konflikt. Toto propojení počítačů se však již ve své době stalo prostorem pro nelegální aktivity.
Jedna z prvních objednávek po internetu totiž
zahrnovala prodej marihuany mezi dvěma studenty
MIT. Už v té době bylo jasné, že nezáleží na systému
nebo technologii, ale záleží na lidech, kteří ji používají. Buď ji budou používat legálně, nebo ji využijí
k nelegální činnosti.
Postupem času se z vojenského systému stal
internet, který známe dnes.
Většina uživatelů však zná jen jeho malou část,
která se nazývá Povrchový web (Surface Web). Život
bez něj, jak jsem již zmínil, si většina lidí nedovede představit.
Není to jediná vrstva internetu, který by se dal
rozdělit do tří částí. Tyto součásti internetu jsou
také dost často přirovnávané k ledovci, který je
téměř celý ukryt pod vodou. Na hladině se objevuje
jen jeho nepatrná část – již zmíněný Surface Web.
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důvodů nechtějí, zahrnout některé webové stránky
do svého indexu.
Ve zkratce. Prohlížeče využívají programy, které
procházejí stránky, zjišťují, co se na nich nachází a tyto údaje zapisují do databází. Pokud pak
do Google zadáte např. „Apple magazín“, vyhledávač
se s pomocí databází pokusí nalézt a nabídnout ty
nejlepší výsledky – iPure.
Indexovat je ale možné pouze veřejné stránky,
vše ostatní spadá do Deep Webu, jako např. e‑maily,
cokoliv, co najdete na Facebooku po vašem přihlášení i zboží, které máte v eshopovém košíku.
V podstatě, pokud k přístupu potřebujete odkaz,
heslo nebo platbu, jedná se o Deep Web. Pokud jste
tedy čekali místo plné kriminality, máte smůlu.
Na Deep Webu jste tak pokaždé, když komentujete
příspěvky kamarádů.

DŮVODY VEDOUCÍ K VYTVÁŘENÍ
HLUBOKÉHO WEBU
• Webové vyhledávače nedokážou indexovat dynamicky se měnící stránky.
• Přístup na některé stránky je chráněn heslem.
• Některé webové vyhledávače neindexují rámce,
obrázkové mapy apod.
• Mnoho webových vyhledávačů má omezení počtu
indexovaných stránek z určité domény.
• Většina webových vyhledávačů preferuje indexování populárních stránek.
• Na některých stránkách je nabízen nelegální
obsah.
SURFACE WEB
Surface Web je viditelný pro všechny uživatele internetu používající www. Přístup k této části
internetu je zprostředkován pomocí standardních
webových prohlížečů.
Surface Web však tvoří jenom okolo čtyř procent celkového objemu internetu. Zbytek tvoří tzv.
Deep Web. Pro přístup ke zbytku informacím (tedy
k oněm 96 %), byste museli mít přístupové údaje,
hesla či přímé odkazy. Pokud se nyní ptáte, jaké
tajemství v sobě Deep Web ukrývá, tak vás bohužel zklamu. Navzdory videím a popisům v televizi je
Deep Web v podstatě běžnou součástí našeho každodenního života.
DEEP WEB
Ze začátku bych měl objasnit, co je to vlastně
Deep Web a čím se liší od Dark Webu. Deep Web
je každá součást www (World Wide Web), jejíž
obsah není přístupný pomocí klasických webových vyhledávačů, jako jsou například Google nebo
Bing. Tyto vyhledávače neumí, nebo z různých
12

DARK WEB
Deep Web a Dark Web jsou sice dva na pohled velice
podobné pojmy, ale rozhodně se tedy nejedná o synonyma. Dark Web je označení pro specifickou část
Deep Webu obsahující záměrně skryté informace
nedostupné skrze všechny běžně používané webové
prohlížeče (Chrome, Mozilla, Opera). Největší prostor
na Dark Webu zabírá síť s názvem Tor, která je díky
téměř stoprocentní anonymitě vyhrazena především
nelegálním záležitostem a službám.
Dark Web je ta nejmenší část internetu. Abyste
mohli Dark Web navštívit, potřebujete odkaz
na konkrétní stránku. Následně často i přístupové údaje.
Na stránku se dostanete jen s prohlížečem, který
umožní vyhledávat stránky s koncovkou „.onion“.
Jedná se o podobné stránky, jaké najdete na Surface
Webu, rozdíl je ale v tom, že stránky s touto koncovkou klasické prohlížeče (jako například Google
Chrome) neumí vyhledat.
Pohyb v Dark Webu může být zcela anonymní za předpokladu, že uživatel ví, co dělá. Pokud
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uživatel nemá dostatečné zkušenosti s prozkoumávání temných zákoutí Dark Webu, může se stát terčem hackerských útoků.

PROČ DARK WEB VZNIKL?
Dark Web je v podstatě spojen se vznikem již zmíněného ARPANETU, ve kterém člověk nemohl jen
tak zobrazit libovolnou stránku. ARPANET sloužil především k akademickým účelům, tudíž stránky byly přístupné pouze s přihlašovacími údaji či
s odkazem.
V době vytvoření standardu www, který
po ukončení ARPANETU splnil roli nástupce, začal
vznikat „onion prohlížeč“ Tor. Ten byl vytvořen za účelem anonymního posílání a výměny

informací po internetu. Pomocí Toru můžete sledovat YouTube nebo prohlížet zprávy. Zároveň jej
můžete použít k přístupu do Dark Webu, protože Tor, jak jsem již zmínil, dokáže otevřít adresy
s koncovkou „.onion“.

KDO VYTVOŘIL TOR?
Vzhledem k tomu, že Tor umožňuje nerušený pohyb
po internetu, dalo by se očekávat, že se jedná o nějaké zločince či mafiány. Tor však vytvořili programátoři z Americké národní výzkumné laboratoře
spadající pod vládu.
Jejich cílem bylo vytvořit prostředí, ve kterém by
mohli instituce a jedinci, jako jsou například agenti,
bezpečně a anonymně sdílet a sbírat informace.

Cílem bylo vytvořit prostředí, ve kterém by mohli
instituce a jedinci, jako jsou například agenti, bezpečně
a anonymně sdílet a sbírat informace.
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Na technologii Toru pracovala DARPA, která ji
roku 2002 zdarma zpřístupnila široké veřejnosti.
Z tohoto důvodu je tato služba doteď z části financována vládou USA.
Proč by ale ministerstvo obrany něco takového
vytvořilo a zpřístupňovalo?
Za vším je bezpečnost komunikace. Pokud by například mafii kontaktoval někdo pomocí této služby, bylo
by jasné, že jde o někoho od policie či jiné agentury. Po zpřístupnění prohlížeče veřejnosti se tak vládní složky mohly skrýt v moři anonymních uživatelů.
V podstatě se tak dá říci, že čím více je zde uživatelů, tím je jeho používání bezpečnější. Samozřejmě,
i kdyby Tor neexistoval, Dark Web pořád ano.

SILK ROAD
Roku 2013 byla díky práci FBI zavřena stránka Silk
Road (Hedvábná stezka). Jednalo se o online černý
trh a jeden z prvních moderních darknet marketů. Obchod byl založen v roce 2011 a po dobu své
existence podle odhadů vydělal až 23 miliard dolarů. K nákupu byly používány kryptoměny, o kterých
jsem psal minule.
14

Zprávy o zrušení této stránky měly tak velký
dosah, že udělaly velkou reklamu prohlížeči Tor.
Po zrušení Silk Road stoupl počet uživatelů Toru
o pět milionů, předtím měl pouze jeden milion.
Zablokování webu Silk Road ale vytvořilo místo
pro nový online market, který se jmenoval Silk Road
2.0. Byl založen původními správci. Během roku
byl tento nový obchod znovu zablokován vládou
USA, avšak během jednoho dne vznikla další služba
s názvem Silk Road 3.0.

BESA MAFIA
Místo, kde jste si od albánské mafie mohli z ceníku
objednat vraždu nebo jinou službu. Po zaplacení jste
jen čekali, až mafie udělá špinavou práci. K tomu však
nikdy nedošlo. Jak se ukázalo, nejednalo se o mafii,
ani nájemné vrahy, místo toho šlo o dva podvodníky, kteří se pokoušeli obrat zájemce o peníze. Platba
probíhala předem, a pokud uživatel nezaplatil, majitel
stránky anonymně upozornil policii.
Nezapomeňte, že stránku na Dark Webu si může
udělat každý úplně stejně jako na Surface Webu.
Proto i zde může být spousta falešný stránek. Dark
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Mnoho lidí tedy mylně Dark
Web považuje za místo, kde se
scházejí jen kriminálníci za účelem
nelegální činnosti. Samozřejmě,
toto místo někteří používají
k páchání trestné činnosti, ale
jsou zde i lidé, kteří nemají
jinou možnost. Používají Dark
Web k organizování protestů
nebo jenom proto, aby mohli
shlédnout video na YouTube nebo
komunikovat přes Facebook.
Web tudíž není tak „temné“ místo, jak všichni tvrdí.
Spousta příběhů je pouze smyšlených, nebo jsou
pravdivé jen z části.

STATISTIKY
Podle studie z roku 2016 bylo na darknetu 2 500 stránek, zhruba polovina z nich se zabývala nelegální činností, jako je prodej zakázaných látek, zbraní, citlivých údajů (údaje z karty…) a nelegální pornografie.
15

Avšak pouze 3 % až 6 % uživatelů skutečně
navštívilo skryté stránky, tedy darknet. Ostatní
používali Tor za účelem ochrany osobních údajů.
Anonymity na Dark Webu využili také účastníci skupiny Anonymous, kteří roku 2017 zablokovali přes 10 000 skrytých stránek, které v sobě
ukrývaly videa s dětskou pornografií. Celkově
se jim podařilo odstranit přibližně 20 % stránek
na Dark Webu.

ZÁVĚR
Dark Web za účelem ochrany své identity používají také žurnalisté, disidenti, společnosti odhalující konspirace (Anonymous, WikiLeaks…) nebo třeba
jen obyčejní lidé žijící v totalitních režimech.
Mnoho lidí tedy mylně Dark Web považuje
za místo, kde se scházejí jen kriminálníci za účelem
nelegální činnosti. Samozřejmě, toto místo někteří používají k páchání trestné činnosti, ale jsou zde
i lidé, kteří nemají jinou možnost. Používají Dark
Web k organizování protestů nebo jenom proto, aby
mohli shlédnout video na YouTube nebo komunikovat přes Facebook.

D
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GameClub

Alternativa pro Apple
Arcade a App Store
Recenze

iOS

Filip Brož

Slovo GameClub jsem poprvé viděl na stránkách zahraničního magazínu
MacStories. Ten nabízí předplatitelům, podobně jako iPure, každý týden speciální
obsah. MacStories si platím již několik let a každý pátek si čtu, co je nového
ve světě Apple. Čas od času se zde najdou i nějaké soutěže o aplikace a promo
kódy zdarma. Světe div se, ono to vyšlo a nedávno jsem obdržel roční členství
v GameClub zdarma. O co jde?

P

ředstavte si další App Store či Apple
Arcade pro hry. GameClub stáhnete jako
aplikaci normálně v App Store, a to zcela
zdarma. Po spuštění vás přivítají dlaždice a obsah, jako je tomu v App Storu, avšak pouze
s nabídkou her. GameClub se specializuje na klasické hry a menší nezávislé vývojáře. Říkají tomu hráči
pro hráče.

KLASICKÉ „ZAPOMENUTÉ“ HRY PRO IOS
Už při prvním pohledu je jasné, že tady nenajdete
velká herní studia. Na první dojem jsou tu spíše jednodušší hry s primitivní grafikou. Prostě zapomenuté klasiky. Avšak nenechte se mýlit, najdou se zde
17

i zajímavé kousky. Jako obvykle nechybí kompletní spektrum všech žánrů – logické hry, adventury,
strategie, střílečky, simulátory, retro hry nebo RPG.
U každé hry vidíte její kompletní popis, podporované externí ovladače a samozřejmě i herní trailer. U mnoha titulů lze nalézt i hodnocení či recenze
prestižních herních magazínů, například Metacritic,
GamePro či TouchArcade.
Podobně jako v Apple Arcade a App Store i zde
naleznete poutavé příběhy ze zákulisí vývoje jednotlivých titulů, různé žebříčky a aktuálně doporučené hry. Čím více hrajete, tím také získáváte více
ocenění v rámci vašeho účtu. Nechybí ani podpora
pro multiplayer.
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JAK TO FUNGUJE?
Jak už jsem uvedl, stačí si v App Store stáhnout
appku GameClub, vytvořit účet a využít měsíční
zkušební období. Následně si vyberete hru, a jakmile kliknete na tlačítko Play, přesměruje vás to zpět
do App Store, kde si hru stáhnete. Po instalaci se
stačí přihlásit svým účtem z GameClubu. Některé
tituly sami poznají, že účet již máte vytvořený,
a můžete se pustit do hraní. Hry můžete hrát nejen
na iOS zařízeních, ale i na Androidu.
Mezi tituly, které mohu doporučit, rozhodně patří
Minigore, kde ve formě malého hrdiny musíte kosit
nestvůry na omezeném prostoru. Prostě tradiční
střílečka se vším všudy, na kterých jsem vyrůstal.

18

Velmi podobná je i Super Crate Box, avšak ke střílení si ještě přidejte skákání jako u Maria. Pokud
máte rádi RPG, nadšeni budete z Orc. Jednoduchá
adventura, kde vylepšujete svoji postavu a procházíte světem fantasy. Pokud si chcete naopak odpočinout, doporučuji velkou kočku alias Mr. Whiskers
ve hře The Big Journey. Máte rádi bitevní pole?
Zkuste Warpack Grunts. A co takhle surfování?
S Infinite Surf si můžete sjet svou nekonečnou vlnu.

RUČNĚ VYBRANÉ TITULY
V GameClubu aktuálně naleznete více než 70 klasických her pro iOS. Pro kontext je fajn uvést, že
za vývojem stojí Eli Hodapp, bývalý šéfredaktor
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Aktuálně zde naleznete více než
70 klasických her. Pro kontext
je fajn uvést, že za vývojem stojí
Eli Hodapp, bývalý šéfredaktor
magazínu TouchArcade.
magazínu TouchArcade. Důležité je také zmínit, že žádná z her nenabízí další in‑app nákupy či reklamy. Jediné, co musíte, je platba členství v GameClubu. Předplatné vás vyjde na 5 dolarů
měsíčně, tedy zhruba sto korun.
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Musím pochválit, že zde na jednom místě najdu
velmi kvalitní hry. Je jasné, že vás asi neosloví vše, ale skutečné perly se zde rozhodně najdou.
Myslím si, že minimálně trial verzi byste měli
vyzkoušet, za to nic nedáte. Každý týden pak editoři GameClubu vybírají a přidávají nové tituly, píší k nim příběhy a nabízejí pohled do zákulisí. Kdykoliv se můžete poměřit s vašimi virtuálními
přáteli anebo si dokonce přímo proti sobě zahrát.
Také se mi líbí, že si mohu k iPadu připojit
bezdrátový ovladač od PlayStation či jiný gamepad. Všechny hry také můžete hrát zcela offline, kdykoliv a kdekoliv. Stačí jen vyzkoušet. Přeji
fajn zábavu.

D
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Na dvou plochách
Magazín

Karel Oprchal

S příchodem září už nám, běžným smrtelníkům, skutečně zbývá jen posledních
několik týdnů s iOS 13. Každý prožívá přechod na nový systém s menším či větším
nadšením a já jsem osobně byl vždy tím, kdo poslední týdny nemohl dospat
a instaloval tak brzo, jak jen to šlo. Letos mě ale ze židle nezvedly ani praktické
funkce pro uspořádání plochy… Proto vás dnes chci provést mou domovskou
obrazovkou a zdůvodnit, proč widgety na ploše zřejmě nikdy nevyužiju.
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A

č letošní update přinese především
graficky působivé a praktické změny,
nové systémy mě svými novinkami nenadchly tak jako dřív. Těžko
říct proč. Možná jsem vyrostl z toho klukovského nadšení nad každou technickou novinkou, nebo
jsou pro mě dosavadní systémy skutečně dost dobré,
či mám snad jen blbé období, tak či tak mě letošní WWDC nechala docela chladným. Co se softwaru týče! Mnohem spíš mě fascinovalo po všech
směrech skvostné zpracování digitální konference a pochopitelně všechno okolo Macu (a o to stejně
šlo především). Co se novinek týče, většinou jsou to
skvělé (spíše okrajové) funkce, které posunou zážitek s vaším iPhonem, hodinkami či iPadem o kousíček dál, ale nemyslím si, že je tam něco, co úplně
změní používání toho kterého přístroje… Scribble
na iPadu, měření spánku na hodinkách, nové funkce map a vytuněná Siri jsou moc fajn, ale zpětně si
myslím, že tyto novinky nejsou nijak stěžejní a iOS
13 je podle mě skvělý systém, na který jsem si jako
na jeden z mála nikdy nemohl stěžovat.
Přesto jsem samozřejmě zvědavý, na iOS 14
i watchOS 7 se těším a budu je využívat na maximum, to by stejně jinak nešlo. Největší lákadlo
letošního updatu, ty výše zmíněné widgety na ploše
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a možnosti uspořádání plochy pomocí knihovny
aplikací, podobně jako byl vloni Dark Mode, mě však
letos bohužel úplně míjí. Jsem pořádkumilovný člověk a svoji plochu pravidelně kultivuji, aby odpovídala mým posledním požadavkům. Na iPhonu mám
strategicky zaplněné dvě první plochy, protože třetí
je už moc daleko, a připravit se o místo pro čtyři
nebo osm aplikací jednou infografikou je pro mě
momentálně nemyslitelné.

PODOBNÉ K SOBĚ
Podíváte‑li se na moji plochu, rozeznáte určitý vzorec. Sice si z hlavy přesně nepamatuji, kde všechny
aplikace jsou, ale mám díky tomu natrénováno, kam
po které sáhnout. Aplikace, které chci mít po ruce
vždy, a jsou mé nejpoužívanější, najdete dole v doku,
a ve stejném duchu pokračuji i dál vzhůru. Aplikace,
které mám tendenci používat méně (fotoaparát nejčastěji spouštím ze zamykací obrazovky), se nacházejí v horní části plochy. Naopak aplikace s vysokou
frekvencí otevírání jsou umístěny zhruba od prostředního řádku dolů, aby byly rychle a jednoduše dostupné palcem jedné ruky. Na první straně jsou
tedy dole umístěny především všechny mé primární komunikační kanály a sociální sítě. Obecně je
celá první strana věnována těm nejpodstatnějším
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aplikacím, jako je Safari, Počasí, Fotky, App Store,
FaceTime, IDOS anebo YouTube, které používám
několikrát denně a odmítám za nimi kamkoli cestovat. Narozdíl od Netflixu jsem fanouškem YouTube,
takže využívám placených služeb a instalací
YouTube Music jsem musel tyto dvě aplikace strčit do jedné složky, což mi sice přidalo zanedbatelný
krok navíc, ale alespoň jsou pohromadě.
Pokud si dobře vzpomínám, dokud jsem si nezaložil TikTok, neměl jsem první stranu zaplněnou, což v mém systému nevypadalo úplně souměrně. Hudební sociální síť se o úplnost postarala,
a byť ji navštěvuji ze všech nejméně, má na první
ploše své místo. Druhá strana byla ještě onehdy plná
jen z půlky, protože jsem nemohl najít dostatečný počet často používaných aplikací, abych je vytáhl ze složek ven. Na druhou plochu jsem odjakživa odkládal aplikace, které jsem chtěl mít, ale nikdy
nepatřily k těm nejpotřebnějším. Protože mám rád
pořádek, nemohl jsem nové aplikace jen tak pohodit na konec a nechat je řadit za sebe do nekonečna,
takže po instalaci dostaly své místo ve složce a tam
už zůstaly. Jen pár z těch, které jsou dnes na druhé
ploše volně, byly vyňaty zpět, protože jsem pro ně
našel smysl. Chci je mít po ruce, ale pořád je neotvírám tak často, aby musely být na první stránce.
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Celkově je to taková všehochuť od Shazamu,
který tam mám jen proto, abych stihl zaznamenat skladbu včas, protože Siri je pomalá a hodinky taky, po aplikaci Remote na ovládání Apple TV,
kterou nepoužívám moc často, ale když už ano,
tak ji potřebuji hned. Jeden celý řádek zabírají řekněme zdravotní aplikace mé chytré váhy, bot
a hodinek, je tam skupinka aplikací na manipulaci s penězi, vedle sebe se rovněž nacházejí úložiště
iCloud Drive a OneDrive a mám tam také aplikaci
Můj Vodafone, abych mohl kontrolovat stav svého
datového balíčku.

SLOŽKY DVOJÍHO TYPU
Složky vznikaly a zanikaly v průběhu let podle toho,
jak mi zrovna přišlo nejvhodnější jejich obsah co
nejlépe seskupit. V této formě je mám už pár let
a jediné, co provádím, je pravidelné mazání aplikací, které jsem nikdy nepoužil, a reorganizace první
stránky jednotlivých složek. Přestože se ve složkách
nacházejí aplikace, které obecně moc nepotřebuju,
na první stránce každé složky najdete vždy ty nejpodstatnější v rámci dané složky. Zbytek složky už
potom moc zorganizovaný není. Pokud chci jednou
ročně použít aplikaci od McDonald’s nebo se podívat
na recenzi restaurace, nevadí mi listovat.
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Moje složky nějakým způsobem drží pohromadě
aplikace se stejným určením nebo nabízející podobnou službu, a tím, že jsou všechny první stránky organizované systematicky, podobně jako mé
dvě plochy, vím i díky miniaturám ikon ve složkách
zcela přesně, kam po čem sáhnout. Myslím, že se
ve svém telefonu dobře vyznám a nedělá mi problém
aplikace ve složkách popřehazovat, aby se mi s nimi
pracovalo lépe. To je zřejmě právě ten důvod, proč
Apple do iOS 14 vložil nástroje umožňující organizaci aplikací. Většina uživatelů funguje přesně tak, jak
to Craig Federighi demonstroval ve své přednášce.
Aplikace jsou zmateně rozházené po několika složkách, jakákoli snaha o systém časem nedůsledností stejně ztroskotá a nikdo se potom nevyzná, kde co
je. Aplikací přibývá, nikdo je už nemaže a přemísťování méně a více používaných na praktičtější místa
je zbytečně pracné. Potom musí jít vývojář uživateli naproti.
Složky, které jsem založil za trochu jiným účelem, jsou třeba složky sdružující služby Microsoft
365 a naše redakční kanály. Když stahuji balíček
souvisejících aplikací, nedává mi smysl je nechat
jen tak viset venku na ploše, ani je strčit do nějaké složky mezi ostatní náhodně posbírané aplikace. Kancelářský balíček i softwarové zázemí pro
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komunikaci s redakcí tak potřebovaly vlastní složky,
aby kterákoli aplikace byla vždy k dispozici na jednom konkrétním místě. Složka iPure tak pro mě
představuje takový rozcestník pro jakýkoli úkon
spojený s časopisem, jelikož zatím Trello ani Slack
pro jiné účely nepoužívám. V takových složkách
jsou potom jednotlivé aplikace seřazeny subjektivně
podle důležitosti zleva doprava.

IPAD
Rozmístění aplikací na plochách mého iPadu
vychází z iPhonu. iPad jsem dlouho neměl
a potom jsem se při řazení logicky inspiroval, protože jsem na jeden layout byl už zvyklý.
U iPadu sice není podstatné dosáhnout na aplikace jednou rukou, ale tak jako tak je musíme řadit
zleva doprava počínaje levým horním rohem,
takže v tomto ohledu není moc o čem diskutovat, pokud stránku nezaplníte celou. To je dnes
na iPadu navíc o kus těžší než dříve, protože iPadOS 13 umožnil ikony na ploše zmenšit a umístit jich tak na plochu více, aby iPad nepůsobil tak
nemotorně a mezi aplikacemi nezelo tolik nevyužitého prostoru. Aplikace zde mám tedy ve vertikálním postavení seřazené víceméně stejně
jako na telefonu. Obecně jich ale mám na tabletu
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mnohem míň, takže jsem celou plochu nikdy
neměl čím zaplnit. Protože je pro mě iPad multimediální přístroj, mám na první stránce i Twitch,
který mám na telefonu až na ploše č. 2.
Povaha složek i aplikací mimo ně je i na iPadu
stejná. Složek je ale kvůli menšímu počtu aplikací na iPadu méně a jsou celkově univerzálnější, jejich obsah není tolik typově specifický. Stejné
jsou jedině složky s aplikacemi na domácí workout, nástroji Microsoft 365 a aplikacemi pro
iPure. Zatímco mám na iPhonu nainstalované ty
aplikace, které mohu potřebovat kdykoli, neskladuji tam skoro žádné hry, ani jiné graficky náročné aplikace, které jsou prostě milionkrát lepší
na luxusním 13palcovém displeji, navíc s frekvencí 120 Hz. iPad Pro má na ně jednak větší výkon
a jednak výhodu obřího displeje, na kterém detaily skutečně vyniknou a hlavně jsou vidět, aniž by
se člověk díval z pěti centimetrů. Mám rád vesmír
a mám nakoupené trojrozměrné aplikace na cestování sluneční soustavou, které sice na telefonu
jedou, ale na iPadu je to ve všech směrech úplně
jiný zážitek. Ne jen v tomto ohledu má u mě iPad
nezaměnitelnou roli, jako zařízení pro konzumaci
obsahu podle mě nikdy nebude žádným kapesním
zařízením nahrazen. Omezenost ovládacích prvků

24

a nutnost dívat se zblízka a komplikovaně zoomovat nedělají mnohé činnosti tak příjemnými, jak
mohou být na iPadu.
Nezaměnitelnou roli u mě hraje iPad jako pracovní nástroj. Dock inspirovaný macOS se dá protáhnout po celé spodní hraně displeje, což umožňuje mít vždy po ruce všechny nejpotřebnější
aplikace a libovolně je umísťovat do multitaskingu
vedle nebo přes sebe. I zde jsem se pořadím původně inspiroval na telefonu, ale na iPadu ještě přibyly iCloud Drive, pár produktů z řady Microsoft
365, se kterými pracuji do školy, a Safari. OneDrive
je moje primární cloudové úložiště, stejně jako
jsou OneNote mým primárním zápisníkem a Word
primárním textovým editorem. Právě proto, že
na iPadu pracuji mimo domov, musím mít Word
a OneNote na každé ploše, tedy v docku. OneDrive
mám mimo ostatní aplikace od Microsoftu
i na telefonu, protože na něm navštěvuji de facto
pouze úložiště a kancelářské nástroje mám jen
na náhledy, téměř nikdy na telefonu nic netvořím.
Na iPadu je to úplně jinak, tam jsem letos ostatně psal i svou bakalářku… Složka Microsoft 365
na iPadu slouží tedy spíš jako odkládací prostor
pro ty méně používané aplikace, které nemám
v docku.
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DOCELA NUDA
Jinak je ale sbírka mých aplikací na iPhonu i iPadu
úplně skromná. Nemám zálibu v experimentálním
instalování nových aplikací a zkoušení, jestli mi
něco dají. Dokud nepotřebuji změnu nebo nemám
specifický požadavek, který mi nativní aplikace
nesplní, nesahám nikam dál. Je to až nudné, jak moc
mi na většinu věcí stačí schopnosti předinstalovaných aplikací, a nemám důvod objevovat nic nového… Pochopitelně využívám docela široké spektrum aplikací, ale mají konkrétní využití, k němuž
jsou určeny. Ze stejného důvodu si je instalujete i vy, tudíž nemám v čem radit. Jsem přesvědčen,
že nemám žádnou aplikaci, kterou bych vás mohl
inspirovat. Žádnou aplikaci nepoužívám k ničemu
nestandardnímu anebo k jinému účelu, než kvůli
kterému vznikla.
Podobně nudně, byť prakticky, mám zorganizované widgety. Primární je pro mě kalendář, počasí, zbývající data, stav baterie, zůstatek konta
a kroužky Apple Watch. Tyto widgety mám umístěny na obou zařízeních v podobném pořadí od nejpodstatnějšího, co musí být nahoře, po nejméně podstatné, kvůli čemu musím zalistovat níže.
Na iPadu mám v horizontálním postavení boční
panel připnutý a standardně mi ukazuje pouze tři
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nejdůležitější widgety – kalendář, počasí a baterie. Ve widgetech se nekochám fotkami, nevytáčím odtud kontakty ani se nenechávám navigovat.
Chápu je jako interaktivní ukazatele aktuálního
stavu něčeho, co chci mít trvale na očích, ale nepotřebuju přes tento prvek provádět žádnou akci.
Pokud chci vytvořit novou poznámku v OneNote,
otevřu si OneNote z jeho promyšleného místa
a určím, kam ta poznámka bude patřit, nikdy by mě
nenapadlo to dělat přes widget.
Proto mi nijak zvlášť nechybí možnost strkat widgety doprostřed plochy. Widgety jsou pro
mě informativní prvky a nemám problém s jejich
umístěním vlevo vedle úvodní plochy. Plocha
s ikonami je pro mě prostor pro činnost a potřebuji ji co nejhustěji zaplnit věcmi (aplikacemi),
které mi umožní něco efektivně dělat. Když chci
o něčem informaci rychleji, než bych se ji dozvěděl ze samotné aplikace, jdu do widgetu. Widgety
na ploše místo aplikací by mi sebraly docela cenný prostor, do kterého widgety podle mě
nepatří. Na úvodních obrazovkách na Androidu
rozhodně, tam je oddělená plocha s widgety od knihovny aplikací. U Applu to ale podle
mě funguje naopak a já tak dosud nemám důvod
měnit, co se osvědčilo.
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Zvuková bonboniéra #22

Ampify Blocs Wave
iOS

Pavel Černoch

Tvořit hudbu a zvukové efekty na iOS s rodinou programů od Ampify Music
je skutečné potěšení. Ve Zvukové bonboniérě č. 19 jsem se podíval na zoubek
většímu bratříčkovi Launchpad: Make & Remix Music, který používám na iPhonu.
Blocs Wave slouží jako rozšíření Launchpadu, takže doporučuji se k článku
případně vrátit. S Blocs Wave si ukážeme jak si sestavit vlastní originální beat.
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Z

a Ampify Music nestojí nikdo jiný, ani
menší, než dnes již legendární anglický Focusrite Audio Engineering Ltd.
Focusrite vyrábí skvělé zvukové karty,
jak pro hobíky tak pro profesionální zvukaře
a muzikanty. Osobně si troufnu tvrdit, že už i hobby
verze zvukovek Focusrite umí hrát tak skvěle, že se
nezaleknou ani slušné profi práce v menším studiu.
Blocs Wave je sice aplikací, a to musím hned
na začátku zmínit, kterou můžete stáhnout na App
Storu zdarma, ale… Na vyzkoušení a zablbnutí si
nejspíš na chvíli vystačí. Avšak aplikace je postavena na tematických balíčcích, které se ovšem musí
kupovat. Jak jsem psal v Bonboniéře č. 19, ceny
balíčků jsou i zde v rozpětí 25 až 49 korun. Takže
cílí na muzikanty nebo producenty, kteří potřebují konkrétní podkresovou hudbu, hudbu do reklamy, zvukový efekt v určitém tematickém kontextu
a nechtějí dávat peníze za ucelené profi databanky,
nebo kupovat licence třeba z Audiojungle.
K čemu jsou tedy aplikace od Ampify Music dobré?
Jak je používat? Například, když děláte nízkonákladový film a potřebujete smyčce. V tom případě kliknete v aplikaci Blocs Wave na nákupní košík
a vyhledáte si třeba balíček Cinematic Cello Vol. 1.
Za dvacet pět korun dostanete 24 loopů, neboli smyček s tématem uvedeným v názvu balíčku.
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Knihovna v marketu Blocs Wave je opravdu bohatá: potřebujete japonskou hudbu, chillhop, nebo tvoříte prezentaci fotek z Aljašky? Za cenu 49 korun
dostanete 48 smyček provoněných tundrou.
Blocs se nezaleknou rocku, funku, metalu, vokálů. Umí se rozněžnit s romantickým piánem, ale
také třeba rozvlnit v rytmu jazzu. A v čem, že tkví
ona jednoduchost? Nejsem vůbec zastánce mikrotransakcí, ale Blocs Wave je na nich žel založený. Ovšem chápu, že díky tomu se může knihovna rozrůstat, a tak tedy praktický záběr projektu se
postupně rozšiřuje. Nebudu však podrobně rozebírat
další funkce, které za poplatek můžete odemknout.
Osobně mi tyto funkce přijdou zbytečné. Chápu ale,
že se tak dá minimálně za aplikaci zdarma vývojářům poděkovat.
Ať tak či onak, co se mikrotransakcí týká. Jestliže
tvoříte jakoukoliv hudbu, nebo zvuky, dostáváte se
dnes a denně do situací, kdy vám nějaký zvuk chybí.
A zde Ampify Music nabízí jedinečnou příležitost,
nebo někdy i záchranný kruh za cenu poloviční kávy
někde na stojáka na nádraží, jak si velice efektivně ve svízelné situaci pomoci, nebo dokonce nakopnout vlastní projekt. Nevím, jak druzí zvukaři, ale já
nezřídka na 30s materiál potřebuji i desítky efektů
a zvuků, takže jsem v permanentním deficitu. Často
si člověk musí takové zvuky sám vyrábět… Od doby,
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kdy jsem objevil Blocs Wave, už tak často nemusím,
a navíc – člověk má pak appku, se kterou se dá blbnout třeba na dovolené. Velké profi programy jsou
většinou tak výkonné, až jsou prostě velmi zkostnatělé, a když nemusím, dělám věci raději jednoduše než složitě.

STAVÍME BEAT
Když aplikaci Blocs spustíte, nebo ťuknete do levého
rohu na ikonu vedle zeměkoule a zvolíte New project,
uvidíte uprostřed nahoře prázdnou matrici, a sedm
šestiúhelníků, které ve mně evokují včelí plástev.
Podstata Blocs Wave tkví v tom, že můžete vytvořit funkční beat nebo sadu beatů. Nic víc a nic míň.
Výslednou práci pak lze v různých verzích vyexportovat. Zmíním již nám známý Launchpad, nebo
dokonce Live Set do Abletonu.
Cest, jak beat postavit, je řada. Klasická cesta vede
přes bicí. Takže, ťukneme na Drums, a rozezvučí se
bicí. Když se nám bicí nelíbí, klikneme na ně znovu
a smyčka bicích se vymění za jinou smyčku bicích
atd. Jakmile jsme spokojeni s bicí linkou, můžeme
pokračovat dále na basové lince.
Nyní tedy musíme ťuknout v matrici na volné
políčko a následně na ikonu Bass. Kdybychom se
nepřeklikli na volné políčko, tak by se bicí přepsaly na basovou linku, přestaly by hrát bicí, a místo
toho by zněla jen basová linka. Takže na to pozor.
Následně bych volil melodickou linku podle stejného
postupu. Dále můžete přidat efekt, který naleznete
pod označením v „plástvi“ jako FX. A máme hotovo.
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Jestliže chcete mít beat hutnější, můžete přidat ještě vhodné perkuse. Když chcete mít naopak
beat jednodušší, vyměnil bych přepsáním bicí linku
za perkuse. Obdobně se dá pracovat i s vokály. A tak
dále dle vlastního rozpoložení a účelu.
Když si s danou knihovnou (balíčkem) nevíte rady,
nebo se s ní chcete napřed seznámit, volte položku
Auto. Naleznete ji uprostřed „včelí plástve“.

NÁBOJE DO LAUNCHPADU
Krása Blocs Wave tkví také v tom, že vytvořený beat
můžete exportovat do projektu v Launchpadu. Kdo
si s ním ale již hrál, chápe, že jeden beat nestačí.
Proto si nyní vytvoříme mírně odlišný beat, efektový předěl, přechodový či refrénový beat. Postup
bude úplně stejný jako v předešlém odstavci. Jen
před zahájením tvoření je potřeba swipnout na čistou matrici pohybem prstu přímo po ní doleva. Číslo
matrice vidíte po její levici nad ikonou reproduktoru (funkce solo smyčky). Takhle si můžete udělat
celý set, který se dá následně exportovat. Stačí ťupnout na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky.
Sám si takhle nabíjím Launchpad, se kterým potom
blbnu a dělám v něm finální podobu skladby nebo
efektu. Z Launchpadu pak zvuk exportuji, uložím
do své knihovny, rovnou použiji v projektu, nebo
případně dále zpracovávám v Pro Tools.
VLASTNÍ SMYČKA
Beat můžete stavět také z vlastní nahrávky.
Nejjednodušší je kliknout na volné pole v matrici
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V praxi si postavíte nějakou sadu
beatů, ale chybí vám konkrétní
vokál. Buď je cesta nazpívat si jej
sám anebo právě zajít na market
a koupit jen balíček vokálů.

a zvolit ikonu mikrofonu pod ní. Jakmile jste připraveni, ťukněte na velké červené kolečko a začne samotné nahrávání – třeba skrze mikrofon vašeho iPhonu.
V tomto případě můžete šavlí po pravé straně korigovat hlasitost mikrofonu. Třeba aby byl signál silnější,
nebo naopak slabší a nedocházelo ke zkreslení.
Jakmile jste hotovi, klikněte v matrici na nahrávku, volte ikonu vedle mikrofonu, je na ní vyobrazena
zvuková amplituda. Zde můžete nahrávku velmi jednoduše ze stran odstřihnout, nebo zvolit nejvhodnější pasáž pro vaši smyčku.
Nyní je vaše originální smyčka připravena pro
vytváření beatu z knihovny dle chuti.
Editační menu smyčky nabízí samozřejmě další
funkce – hlasitost, panorama a ekvalizér, který je už
ale zpoplatněný, tak jako další volba, kterou je import.
Já tyhle funkce nepoužívám, ale někomu se můžou
hodit. Funkci ekvalizéru si můžete vyzkoušet, ale
dokud ji nezaplatíte, neodemkne se, a Blocs tedy
neumožní uložit provedenou změnu.
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KNIHOVNA
Mezi ikonou včelí plástve a amplitudy je ikona otevřené knihy. Zde se nalézá jednoduchý filtr. Například
si můžete přehledně rozkliknout knihovnu s balíčky,
které obsahují čistě jen vaše nakoupené Bassy. Hodí se
to určitě, když se nechcete moc experimentovat, nebo
naopak máte jasnou představu, jak má beat vypadat
a chcete si ho sestavit specificky ručně podle svého.
Skvělá vlastnost Knihovny je ale bezesporu variabilita. Beat totiž můžete poskládat z totálně rozdílných
balíčků. Takže v praxi si postavíte nějakou sadu beatů,
ale chybí vám konkrétní vokál. Buď je cesta nazpívat si jej sám nebo s pomocí zpěváka/zpěvačky, anebo
právě zajít na market a koupit jen balíček vokálů.
ZÁVĚR
Zde to ale rozhodně nekončí. Cesta vašich beatů by
nyní měla směřovat do Launchpadu nebo Abletonu,
a tam teprve začne pořádná jízda. Tak si držte klobouky. Přeji příjemnou zábavu.
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