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Redakcja

Spis treści
Jesteśmy już po dwóch prezentacjach nowych produktów. Na rynek trafiły iPhone'y 13, zegarki Apple
Watch, nowe iPady, a przede wszystkim zupełnie nowe i niewiarygodnie szybkie 14- i 16-calowe
MacBooki Pro z układami M1 Pro i M1 Max. Na wiele z tych produktów czekaliśmy, ekscytowaliśmy
się doniesieniami na ich temat. Nic zatem dziwnego, że w bieżącym numerze MyApple Magazynu
znajdziecie dwa teksty poświęcone tym właśnie nowościom. Na tym jednak nie koniec.
W numerze przeczytacie także ciekawą analizę
tego, jak wygląda usługa Apple TV+ w drugim roku
jej istnienia. Czekają na Was również recenzje, m.in.
AirTaga, aplikacji (Hook) oraz innych akcesoriów,
w tym przenośnego głośnika Beosound czy podstawki Twelve South.
Jak zwykle w imieniu całej redakcji zapraszam Was
serdecznie do czytania i życzę miłej lektury. .
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn

4

Nowe urządzenia Apple
- nie, dziękuję

5

Nowe MacBooki Pro - czasami trzeba
8
się cofnąć, by pójść do przodu
Nomad - skórzane etui
dla produktów Apple

9

Drugi rok z Apple TV+

13

Kupiłem AirTaga, abyście Wy
nie musieli tego robić

17

JCPal PaperTech PaperLike
Screen Protector iPad 11

21

Beosound Explore

22

Podstawki Twelve South z serii
HiRise zwiększające komfort
pracy z komputerami Apple

26

JCPal Linx USB-C to Lightning
Cable 1M

30

Hook dla macOS - ogarnąć
nieogarnięte

32



Nowości

Nowe urządzenia Apple - nie, dziękuję
Grzegorz Świątek



We wrześniu firma Apple zaprezentowała nowe modele iPhone’ów, iPadów
oraz zegarków Apple Watch. Stało się to z zachowaniem rocznego harmonogramu premier nowych urządzeń, mimo tego, że obecne czasy nie należą
do najłatwiejszych. Świat cały czas boryka się z pandemią koronawirusa,
która skutecznie utrudnia funkcjonowanie firm w wielu gałęziach przemysłu. Przykładem jest światowy deficyt układów scalonych, który powoduje,
że produkcja sprzętu elektronicznego jest nieco ograniczona. Nowe modele urządzeń marki Apple są mniej więcej takie, jak przewidywano, a firma
nie zaskoczyła niczym rewolucyjnym. Osobiście z niecierpliwością czekałem
na prezentację nowych produktów, ale zaraz po jej zakończeniu stwierdziłem, że nie kupię żadnego z nich.
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Nowości

Nowe iPady
Podczas prezentacji na pierwszy ogień poszły
iPady. Zaprezentowano dwa nowe modele tabletów – najtańszy, podstawowy model oraz
model mini. Pierwszy z wymienionych został
odświeżony, a drugi zupełnie przeprojektowany.

że firma pozycjonuje ten produkt jako urządzenie dla profesjonalistów. Nowy mini wyposażono w najnowszy układ A15 – ten, który
montowany jest w iPhone’ach serii 13.

Na szczególną uwagę zasługuje także wykorzystanie portu USB-C zamiast Lightning.
Podczas prezentacji wiele razy wspominano,
że pozwala on na podłączenie wielu urządzeń,
co sprawia, że tablet ten nadaje się do pracy,
a ze względu na niewielkie wymiary sprawdzi się w szczególności poza jej stacjonarnym
miejscem. Tablet obsługuje także sieć 5G,
co z pewnością przyda się w profesjonalnych
zastosowaniach.

Apple Watch Series 7
Wygląd taniego tabletu nie uległ zmianie.
Wyposażono go w układ A13 oraz dwukrotnie
zwiększono pojemność podstawowego wariantu pamięci masowej. Wynosi ona obecnie 64, a nie 32 gigabajty. To ważna informacja, ponieważ w porównaniu z modelem
z ubiegłego roku pamięć jest większa, a cena
nie uległa zmianie.
Lepszy jest także aparat, ale nie jest to najwyższa półka. Ten tablet nie jest urządzeniem,
które mogłoby zastąpić aparat fotograficzny.
Więcej zmian wprowadzono w przypadku
iPada mini. Został on zupełnie przeprojektowany i wygląda jak mały iPad Pro. Pozbyto
się przycisku Home, a ekran zajmuje większość przedniego panelu. Wydaje się również,

6

Następnie
pokazano
nowy
zegarek
Apple Watch. Na początku wielu zachwyciło
się nowym wyglądem i większym wyświetlaczem. Zwężone zostały ramki wokół ekranu, a rozmiar koperty został zwiększony
o 1 milimetr. Dzięki temu powierzchnia
wyświetlacza jest o około 20% większa
niż w przypadku ubiegłorocznych modeli.



Nowości

Drugą dużą zmianą jest zastosowanie bardziej odpornego na uszkodzenia szkła,
które chroni wyświetlacz zegarka. To wbrew
pozorom ważna zmiana, ponieważ w poprzednich modelach szkło nie było zbyt wytrzymałe, a nawet niezbyt mocne puknięcia kończyły
się pęknięciem lub zarysowaniem.

Najwięcej nowości dotyczy właśnie możliwości związanych z wykonywaniem zdjęć
i nagrywaniem filmów. Poza lepszą specyfikacją techniczną aparatów, wprowadzono
też nowe funkcje programowe: Tryb filmowy
oraz Style fotograficzne. Modelami serii Pro
można dodatkowo wykonywać zdjęcia makro.

Wbrew temu, co przewidywali analitycy, nowy
zegarek nie jest wyposażony w żadne dodatkowe czujniki monitorujące parametry zdrowotne. Pojawiało się wiele doniesień o tym,
że nowy Apple Watch będzie w stanie mierzyć
ciśnienie krwi, ale nic takiego się nie stało.

iPhone’y 13
Zdecydowaną większość czasu trwania konferencji poświęcono nowym modelom
iPhone’ów. Zaprezentowano cztery modele,
które są następcami ubiegłorocznej generacji. Ich wygląd nie uległ dużej zmianie. Mniejsze jest wcięcie przy górnej krawędzi ekranu,
a w serii „nie Pro” zmieniono układ położenia
tylnych obiektywów, dzięki czemu zastosować
można było większe matryce.

W każdym modelu wydłużony został także
czas pracy na baterii, a to dość istotne. Krótki czas pracy na baterii to największa wada
większości smartfonów.
W modelach Pro wprowadzono długo wyczekiwaną technologię Pro Motion, czyli adaptacyjne odświeżanie ekranu w zakresie
od 1 do 120 Hz.
Zacznijmy teraz od początku, żeby wyjaśnić,
dlaczego nie kupię żadnego z nowych urządzeń.
iPady to zdecydowanie najlepsze tablety
na rynku. W sieci znaleźć można wiele artykułów o tym, że tablety z Androidem nie mają
sensu, ale nawet iPad to dla mnie produkt
luksusowy. Tablet służyłby mi jedynie do konsumpcji treści, a to z powodzeniem mogę robić zarówno na iPhonie, jak i na Macu. iPad
ma oczywiście większy ekran niż iPhone i jest
mniejszy i lżejszy niż komputer, więc korzystanie z niego jest wygodniejsze, ale kupowanie dodatkowego urządzenia do konsumpcji
treści nie ma ekonomicznego uzasadnienia.
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Nowości

Apple pozycjonuje niektóre modele iPadów
jako urządzenia, które z powodzeniem zastąpić mogą komputer, ale moim zdaniem dużym
ograniczeniem jest system iPadOS. Sprzętowo
iPady dogoniły już komputery, ale ich system
operacyjny nie jest tak rozwinięty jak macOS.

Obecnie posiadam Series 6,
a nowy model nie oferuje
niczego rewolucyjnego.
To, co ewentualnie mogłoby
przekonać mnie do jego
zakupu, to wytrzymałe
na uszkodzenia szkło.

Gdybym miał się zdecydować na zakup któregokolwiek z nowych urządzeń, to podarowałbym sobie odrobinę luksusu i kupił budżetowy model iPada. Jeślibym przeznaczył
go jedynie do konsumpcji treści, to na pewno, dzięki wydajnemu układowi A13, posłużyłby mi kilka lat. Mini jest mniejszy i droższy,
co w moim przypadku zupełnie nie ma sensu.

Apple Watch to jedno z moich ulubionych
urządzeń marki Apple. Cenię go szczególnie
za to, że na bieżąco monitoruje pracę serca
i poziom natlenienia krwi oraz pozwala czę-
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ściowo uniezależnić się od iPhone’a. Obecnie
posiadam Series 6, a nowy model nie oferuje niczego rewolucyjnego. To, co ewentualnie
mogłoby przekonać mnie do jego zakupu,
to wytrzymałe na uszkodzenia szkło. Większy
ekran nie jest mi potrzebny. Największą bolączką Apple Watcha jest czas pracy na baterii, i uważam, że tym powinno zająć się Apple.
Gdyby nowy model pracował na jednym ładowaniu dwa dni, to kupiłbym go bez wahania.

Podobnie jest w przypadku iPhone’a. Korzystam z „dwunastki” i uważam, że to świetne
urządzenie. Główną różnicą w nowych modelach jest zdecydowanie lepszy aparat,
ale ten w iPhonie 12 jest i tak bardzo dobry. Tutaj kusi dłuższy czas pracy na baterii, ale można
to załatwić na przykład zewnętrzną baterią
MagSafe. Jej zakup będzie zdecydowanie tańszy niż wymiana iPhone’a na nowy.





Nowości

Nowe MacBooki Pro - czasami trzeba
się cofnąć, by pójść do przodu
Krystian Kozerawski



Kiedy czytacie te słowa, nowe MacBooki Pro już trafiają do pierwszych klientów. Ich prezentacja zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Przede wszystkim
ich osiągi. Komputery te, wyposażone w procesor M1 Pro lub M1 Max, „zjadają
na śniadanie” ubiegłoroczne modele z układami M1. Te z kolei biją na głowę
w wielu zastosowaniach niemal wszystkie Maki z procesorami Intela.
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Nowości

I tak mój Mac mini z procesorem M1 i 16 GB
pamięci RAM za około 6 tysięcy złotych jest
znacznie bardziej wydajny niż pod pewnymi względami przeklęty (przez konstrukcję
układów graficznych), kosztujący niecałe dwa
lata temu około 14 tysięcy złotych 16-calowy
MacBook Pro z 32 GB pamięci RAM. Trudno mi
sobie nawet wyobrazić różnicę w wydajności
nowego MacBooka Pro w porównaniu z tym
moim komputerem. Nie o osiągach jednak
zamierzam pisać, a o tym, co Apple tak naprawdę zrobiło tymi nowymi MacBookami Pro.
W 2016 roku Apple wprowadziło szereg bardzo radykalnych zmian w konstrukcji nie tylko MacBooków Pro, choć przede wszystkim
w nich. W pędzie ku formie jeszcze bardziej
minimalistycznej MacBooki i MacBooki Pro
odchudzono na tyle, że trzeba było wymyślić zupełnie nową konstrukcję klawiatury
(w 2015 roku przy okazji premiery 12-calowego
MacBooka zachwalał ją sam Jony Ive). Ta okazała się totalną porażką. Klawisze zacinały
się szybko (nawet po kilku tygodniach pracy),
a często w ogóle odmawiały posłuszeństwa.
Niemal wszyscy użytkownicy szczerze znienawidzili „motylki” (od konstrukcji motylkowej
nowej klawiatury). W droższych modelach
13-calowych i we wszystkich modelach 15-,
a następnie 16-calowych klawisze funkcyjne zastąpiono paskiem Touch Bar, będącym
dotykowym wyświetlaczem. To rozwiązanie,
choć atrakcyjne wizualnie, nie zyskało wielu
zwolenników. Wprowadzenie czterech portów
USB-C, kosztem wszystkich innych, skazało
nas – użytkowników – na dodatkowe koszty
zakupu różnych przejściówek. Praca z nimi,
w zależności od jakości takiego akcesorium,
bywała czasem nie tylko niewygodna, ale i irytująca. Co więcej, choć każdy z portów USB-C
może służyć do ładowania komputera, to jednak bardzo wielu użytkowników narzekało
na usunięcie złącza MagSafe. Przez ostatnie
lata po prostu musieliśmy pogodzić się z faktem, że Apple radykalnie zmieniło podejście
i robi komputery może i lekkie oraz cienkie,
ale nie takie, jakich byśmy naprawdę chcieli.
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Apple nie mogło długo udawać, że klawiatura motylkowa to genialny i niezawodny wynalazek. Ta już kilka lat temu została wycofana. Apple oczywiście nie przyznało się, że był
to bubel, choć przecież prowadziło program
darmowej jej naprawy czy wymiany. Zrobiło
to po swojemu, wprowadziło nową klawiaturę
o ulepszonej konstrukcji nożycowej, czyli coś,
co użytkownicy znali i lubili. Wydawało się jednak, że sama forma MacBooków Pro nie ulegnie
zmianie, a przynajmniej nie będzie powrotu
do przeszłości. Okazało się jednak, że Apple
niemal dosłownie cofnęło się o ponad pięć
lat, by stworzyć komputer, na który od dawna czekali użytkownicy. Nowe MacBooki Pro
w swojej formie przypominają bowiem pierwszą linię tych komputerów z ekranami Retina.
Mamy więc powrót złącza MagSafe, HDMI, czytnika kart pamięci, powrót gniazda słuchawkowego na lewy bok. Tak jak w tamtych komputerach pod ekranem nie znajdziemy logo
„MacBook Pro”. Wróciły też klawisze funkcyjne
w miejsce wspomnianego wyżej paska Touch Bar. Wszystko tak jak w MacBookach Pro
sprzed 2016 roku. Oczywiście nie znajdziemy
w nowych MacBookach portów USB-A, są trzy
porty USB-C. Moim zdaniem to dobrze. Standard USB-C jest już powszechny. Są oczywiście inne nowości, jak choćby wcięcie „Notch”
w ekranie, tak by zmniejszyć górną ramkę.
Nie jestem specjalnie przekonany do tego
rozwiązania, ale trudno. Liczy się to, że nowe
MacBooki Pro są w końcu takimi komputerami, na jakie czekaliśmy. Aby pójść do przodu,
Apple zanegowało właśnie niemal w całości
ostatnie pięć lat, choć oczywiście firma nigdy
nie przyzna się do błędu, że w pędzie ku minimalizmowi przestała liczyć się z użytkownikami. Rzeczywistość zweryfikowała jednak
te idee, a w Cupertino osoby odpowiedzialne poszły po rozum do głowy. I dobrze! Mam
nadzieję, że w przyszłości na weryfikację ciekawych, choć nie zawsze dobrych pomysłów
nie będziemy musieli czekać kilka lat.
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Nomad - skórzane etui
dla produktów Apple
Krystian Kozerawski



Urządzenia Apple, choć mocne i wytrzymałe,
to jednak wrażliwe są na drobne, ale i bardziej
poważne uszkodzenia mechaniczne, czy to zarysowania, czy wgniecenia i pęknięcia wskutek upadków. Nic zatem dziwnego, że oferta
różnej maści akcesoriów ochronnych jest tak
bogata. Poza samą ochroną ważny jest jednak
także wygląd naszych urządzeń. Etui ochronne mają więc nie tylko zabezpieczać nasze
gadżety przed uszkodzeniami, ale także dodawać im jeszcze więcej szyku czy stylu. Mało
co nadaje się do tego bardziej niż skóra, a jeśli skóra, to tylko akcesoria Nomad.
Nomad oferuje szereg wykonanych z najwyższej jakościowo skóry etui i obudów dla produktów Apple. W jego ofercie znajdziemy
skórzane obudowy ochronne na iPhone'y,
słuchawki AirPods Pro czy nawet na ładowarkę MagSafe. Do ich produkcji wykorzystuje
skórę z jednej z najstarszych garbarni w USA
– renomowanej firmy Horween Leather Co.
z Chicago. Garbowana roślinnie skóra patynuje się z czasem, co nadaje jej ekskluzywny wygląd. Wraz z używaniem etui Nomad nabierać
będzie swojego unikalnego charakteru.
Skórzane etui Nomad zaprojektowane
są w taki sposób, by ściśle przylegać do powierzchni urządzenia, które chronią. Czy jest
to iPhone, etui słuchawek AirPods Pro czy ładowarka MagSafe, dzięki unikatowej konstrukcji i wyłożeniu wewnętrznej strony mikrofibrą

11

masz pewność, że będzie ono zapewniać najlepszą możliwą ochronę.
Skórzane produkty od Nomad dostępne są
w ofercie sklepu Zadbane Gadżety.



Opinia

Drugi rok z Apple TV+
Marek Gawryłowicz

1 listopada miną dwa lata od startu Apple TV+. To dobry moment, by po raz kolejny przyjrzeć się bliżej tej usłudze i sprawdzić, jak rozwinęła się na przestrzeni kolejnego roku.
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Gdy rok temu zabierałem się za pisanie podobnego podsumowania, podchodziłem
do Apple TV+ bardzo krytycznie. Wprawdzie
od samego początku byłem nastawiony dość
sceptycznie do tego pomysłu (a mówiąc konkretniej - sposobu, w jaki Apple chciało go zrealizować) i nie miałem co do niego zbyt dużych oczekiwań, jednak mimo to wspomniana
usługa zdołała mnie wówczas mocno rozczarować. Wśród jej głównych wad wymieniałem wtedy niewielki wybór dostępnych tam
filmów i seriali, powolne tempo rozwoju oraz
techniczne usterki i niedociągnięcia. Chciałbym móc napisać teraz, że w ciągu ostatnich
dwunastu miesięcy Apple udało się rozwiązać wszystkie te problemy i nadrobić dystans
dzielący Apple TV+ od konkurencji, jednak byłaby to gruba przesada. Drugi rok funkcjonowania tej usługi przyniósł bowiem wprawdzie
pewną poprawę w kilku kwestiach, jednak
to nadal stanowczo zbyt mało, by można było
mówić o sukcesie.

Rok temu łudziłem
się jeszcze, że jest
to tylko takie przejściowe
rozwiązanie, a Apple pracuje
nad porządną, oddzielną
aplikacją Apple TV+
Aplikacja
Apple swoją obecną pozycję na rynku technologicznych gadżetów zawdzięcza w dużej mierze świetnemu oprogramowaniu, a zwłaszcza
swoim systemom operacyjnym znanym z prostoty obsługi. Przed startem Apple TV+ wydawało mi się więc czymś oczywistym, że usługa
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ta będzie miała własną aplikację miażdżącą
konkurencję pod względem wygody użytkowania, intuicyjności i funkcjonalności. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna.
Nawet dwa lata po starcie Apple TV+ nie tylko
nie prześciga pod tym względem innych popularnych serwisów VOD, ale wręcz pozostaje
za nimi daleko w tyle.
Apple TV+ nadal nie ma swojej oddzielnej
aplikacji, lecz jest obsługiwane za pośrednictwem aplikacji Apple TV, w której znajdziemy też m.in. filmy i seriale dostępne do
kupienia oddzielnie oraz dodatkowe płatne
kanały (choć akurat w Polsce oferta jest pod
tym względem bardzo ograniczona). Wszystko to jest pomieszane ze sobą w taki sposób, że jeśli ktoś nie zna na pamięć oferty
Apple TV+, trudno na pierwszy rzut oka odgadnąć, które produkcje można oglądać w ramach abonamentu, a za które trzeba zapłacić oddzielnie. Rok temu łudziłem się jeszcze,
że jest to tylko takie przejściowe rozwiązanie,
a Apple pracuje nad porządną, oddzielną aplikacją Apple TV+. Ponieważ jednak po dwóch
latach nic się w tej kwestii nie zmieniło, muszę się chyba jednak pogodzić z myślą, że jest
to świadome i celowe działanie, prawdopodobnie mające z jednej strony zakamuflować
niewielkie rozmiary katalogu Apple TV+, z drugiej zaś zachęcić widzów do zakupu dodatkowych płatnych filmów.
Najbardziej pozytywną zmianą, jaką Apple
wprowadziło w aplikacji Apple TV w ciągu
ostatnich dwunastu miesięcy, było udostępnienie jej na kolejnych platformach, w tym
popularnych konsolach do gier oraz urządzeniach z systemem Android TV. Trudno jednak
nazwać to imponującym wyczynem, zwłaszcza
jeśli weźmiemy pod uwagę, że konkurencyjny
Disney+ (za którym nie stoi przecież gigant
branży technologicznej), który wystartował
dosłownie kilkanaście dni po Apple TV+, oferował aplikacje dla wszystkich najpopularniejszych platform niemal od razu w dniu
premiery.



Opinia

Katalog
Jak już wcześniej wspomniałem, niewielki wybór filmów, seriali i programów od samego
początku był największą bolączką Apple TV+.
W dniu startu oferowało ono zaledwie dziewięć produkcji (cztery seriale fabularne, trzy
programy dla dzieci, serial przyrodniczy i talk-show), a po pierwszych dwunastu miesiącach sytuacja wyglądała tylko odrobinę lepiej.
W drugim roku funkcjonowania Apple TV+
tempo rozwoju tej usługi trochę wzrosło, jednak nadal nie jest ono oszałamiające. Obecnie
pojawia się tam zwykle od dwóch do pięciu
nowych produkcji miesięcznie. Katalog stał
się więc na przestrzeni ostatniego roku zauważalnie większy, ale przy tym także znacznie
bardziej zróżnicowany. Podczas gdy w pierwszym roku funkcjonowania Apple TV+ stawiało
przede wszystkim na sprawdzone, popularne
kategorie, takie jak komedie, dramaty i science-fiction, w drugim dołączyły do nich nieco
bardziej niszowe produkcje – m.in. broadwayowski musical, publicystyczno-satyryczny talk-show i eksperymentalne słuchowisko okraszone abstrakcyjnymi wizualizacjami. Nowym
tytułom udało się przy tym zachować względnie wysoki poziom, choć tu oczywiście wiele
zależy od gustu widza.
Niestety mimo wszystko oferta Apple TV+ nadal
wypada po prostu słabo w porównaniu z innymi podobnymi usługami dostępnymi obecnie na rynku. Najbardziej dobitnie prezentuje
to raport firmy analitycznej Self, która postanowiła porównać ze sobą katalogi najpopularniejszych serwisów VOD. Mimo iż produkcje z Apple TV+ miały najwyższą średnią ocen
(7,24 w IMDB), to jednak w zestawieniu pokazującym stosunek jakości do ceny usługa
ta znalazła się na ostatnim miejscu. Z obliczeń analityków wyszło, że za każdego dolara
wydanego na abonament otrzymujemy w niej
dostęp do jednego filmu i nieco ponad dwóch
seriali z oceną 8 lub więcej. Dla porównania,
użytkownicy Netfliksa za każdego wydanego
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dolara otrzymują dostęp do 15 filmów i 62 seriali z oceną 8 lub wyższą. Tak duża różnica
wynika głównie z faktu, iż Apple nadal uparcie
trzyma się swoich (zbyt) ambitnych założeń,
i próbuje oferować w Apple TV+ niemal wyłącznie nowe, unikatowe produkcje tworzone specjalnie z myślą o tej usłudze. Pomysł
ten, który może i wygląda fajnie na papierze,
spowalnia i ogranicza rozwój katalogu w takim stopniu, że nadążenie za konkurencją,
która oprócz własnych produkcji oferuje też
starsze filmy i seriale licencjonowane od firm
trzecich, wydaje się na chwilę obecną po prostu nieosiągalne.
Największym problemem katalogu Apple TV+
jest jednak to, że po dwóch latach funkcjonowania usługa ta nadal nie ma swojego wielkiego hitu – serialu tak popularnego, że ludzie
(nawet ci nie korzystający z produktów Apple)
wykupywaliby abonament tylko dla niego.
Wielu spodziewało się, że taką produkcją będzie serialowa adaptacja cyklu „Fundacja”
Isaaca Asimova, która jeszcze przed premierą
określana była jako Apple'owska „Gra o Tron”,
jednak jak na razie nic nie wskazuje na to,
by serial ten miał szansę osiągnąć tak dużą
popularność jak wspomniana produkcja HBO.
Jak dotąd największym hitem z Apple TV+ jest
„Ted Lasso”, serial komediowy opowiadający
o trenerze futbolu amerykańskiego, który zostaje wynajęty do prowadzenia drużyny piłki nożnej. Odnoszę jednak wrażenie, iż jest
to głównie zasługa przypadkowego „wstrzelenia się” w odpowiedni moment. Serial ten,
przepełniony ciepłem, optymizmem i pozytywnym nastawieniem do życia, zadebiutował
kilka miesięcy po rozpoczęciu się pandemii
COVID-19, czyli w momencie, w którym wielu widzów potrzebowało właśnie dokładnie
czegoś takiego jako odskoczni od wszystkiego, co działo się wokół. Podejrzewam jednak,
że trudno mu będzie utrzymać uwagę widzów przez dłuższy czas (co widać już zresztą
po drugim sezonie, który nie wygenerował już
wokół siebie tak dużego poruszenia jak poprzednik).
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Perspektywy na przyszłość
Badania niezależnych firm analitycznych
wskazują na to, że jak na razie Apple TV+ zalicza
największe skoki oglądalności, gdy w katalogu
tej usługi pojawia się pełnometrażowy film ze
znanymi aktorami. Działania Apple w ostatnich miesiącach wydają się to potwierdzać.
Firma ta wyraźnie skupiła się bowiem na inwestowaniu w tego typu produkcje, pompując
w nie jeszcze więcej pieniędzy niż dotychczas.
Lista znanych producentów, reżyserów, scenarzystów i aktorów pracujących nad nowymi
filmami powstającymi na potrzeby Apple TV+
powiększyła się więc w ostatnim roku dość
znacznie. Na przestrzeni ostatnich miesięcy
do tego grona dołączyli m.in. Brad Pitt, George
Clooney, Jane Fonda, Glenn Close, Natalie
Portman, Denzel Washington, Mahershala Ali,
Henry Cavill, Ron Howard, Tracy Oliver, Jon
Watts, Sam Catlin i Matthew Vaughn. Widać
więc wyraźnie, że firma ta coraz lepiej odnajduje się w branży filmowo-telewizyjnej,
a współpraca z nią staje się dla hollywoodzkich gwiazd coraz atrakcyjniejsza.

Największym sukcesem,
jaki Apple TV+ osiągnęło
w drugim roku swego
funkcjonowania,
jest przyciągnięcie do siebie
jeszcze pokaźniejszego
grona znanych aktorów,
producentów, reżyserów
i scenarzystów...
By jeszcze bardziej scementować swój związek z „fabryką marzeń” i zaznaczyć tam swoją
obecność, Apple zdecydowało się też utwo-
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rzyć nowy kampus nieopodal Los Angeles,
mający stanowić nową siedzibę zespołu odpowiedzialnego za Apple TV+. Z dotychczasowych doniesień wynika, że będzie on posiadał również własne studio filmowe, jednak
nie zostało to jeszcze potwierdzone oficjalnie.
Oczywiście wszystkie te działania nie wystarczą, by z dnia na dzień diametralnie poprawić sytuację Apple TV+. Dowodzą one jednak,
że Apple jest naprawdę zdeterminowane,
by uczynić ze swojej usługi coś więcej niż ciekawostkę dla fanów marki, nie waha się w nią
inwestować i nie zamierza w najbliższym
czasie odpuszczać. To wszystko daje pewne
nadzieje na przyszłość, jednak obawiam się,
że bez gruntownej zmiany podejścia do samych fundamentów funkcjonowania tej usługi (zwłaszcza wspomnianego już wcześniej
ograniczania jej katalogu do samych unikatowych nowości) mimo wszystko trudno będzie
osiągnąć ten cel.

Podsumowanie
Apple TV+ nie jest tak wielką porażką, jak wielu przewidywało, ale z drugiej strony wciąż
trudno tu mówić o choćby umiarkowanym
sukcesie. Usługa ta nadal nie może pochwalić
się zbyt atrakcyjnym katalogiem filmów, seriali i programów, a powiązana z nią oficjalna
aplikacja wciąż pozostawia wiele do życzenia.
Największym sukcesem, jaki Apple TV+ osiągnęło w drugim roku swego funkcjonowania,
jest przyciągnięcie do siebie jeszcze pokaźniejszego grona znanych aktorów, producentów, reżyserów i scenarzystów, co daje nadzieję na to, iż w przyszłości zobaczymy tam
więcej godnych uwagi produkcji. Czas pokaże,
czy to wystarczy, by przyciągnąć uwagę widzów i poprawić pozycję Apple TV+ na rynku VOD. Ja póki co pozostanę w tej kwestii
umiarkowanie sceptyczny.
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Kupiłem AirTaga, abyście Wy nie musieli
tego robić
Jacek Zięba



Mimo że uważam się za osobę dosyć dobrze zorganizowaną, dokucza mi problem gubienia przedmiotów. Często w pędzie szukam kluczy do domu, które zapodziały się w kieszeni kurtki, albo nerwowo rozglądam się za portfelem, który spokojnie czeka na mnie w drzwiach samochodu. Gdy więc Apple
– po wielu miesiącach plotek na temat tego produktu – zapowiedziało premierę AirTaga, wiedziałem, że to rozwiązanie dla mnie. Dodatkową motywacją do zamówienia całego zestawu lokalizatorów był również mój pies,
który spuszczony ze smyczy lubi zniknąć w gąszczu lasu na dłuższy czas,
w pędzie goniąc nieuchwytnego zająca lub wróbla (uspokajam wrażliwych
czytelników – pies jest pacyfistą).
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Przed zakupem AirTagów zapoznałem
się z zasadami działania tych akcesoriów.
Nie są to bowiem lokalizatory GPS, które jak w filmach będą nam na bieżąco wysyłać
swoje położenie, a raczej proste w konstrukcji
nadajniki Bluetooth. Gdy więc znajdą się one
w zasięgu Bluetooth dowolnego iPhone’a,
Maca czy iPada, urządzenia te nawiążą z nimi
połączenie i wyślą zaszyfrowane informacje
o położeniu na serwery Apple, skąd dane zostaną z kolei przesłane właścicielowi AirTaga.
Mówiąc wprost – każdy użytkownik sprzętu
firmy z Cupertino może nam bezwiednie pomóc odnaleźć naszą zgubę, a gdy to my zbliżymy się do niej na maksymalnie 10-12 metrów
(bo tyle wynosi zasięg Bluetooth 5.0), nasz
iPhone precyzyjnie nakieruje nas w stronę
poszukiwanego przedmiotu.
Pomijając cały marketing, podatek od logo
Apple i ciekawy pomysł, który stoi za AirTagiem,
należy pamiętać, że to nic innego, jak wodoodporny metalowy krążek z modułem Bluetooth
i płaską baterią. Relatywnie niewielka cena
tego akcesorium (widziałem nawet czteroczęściowe zestawy poniżej 300 zł) nie powinna
więc nikogo dziwić. Gdy zaczniemy się zastanawiać, co za nią tak naprawdę otrzymujemy,
to szybko dojdziemy do wniosku, że jest ona
nawet dosyć wygórowana.
AirTag ma bowiem swoje ograniczenia, które mogą znacząco wpłynąć na naszą decyzję o zakupie. Akcesorium świetnie sprawdza
się w przypadku przedmiotów zagubionych
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w domu i oszczędza stresu nerwowego poszukiwania portfela, gdy na przykład spieszymy się na pociąg (jak mawiają za oceanem:
been there, done that). Wystarczy tylko wziąć
iPhone’a do ręki i otworzyć aplikację Znajdź,
aby zobaczyć, że klucze leżą siedem metrów
od nas w kierunku północnym, plecak został
w aucie pod domem, a etui na dokumenty
były ostatni raz widziane o 13:00 w mieszkaniu kuzynki, którą mieliśmy nadzieję zobaczyć
ponownie za rok na kolejnych urodzinach,
a nie znowu dzisiaj.

Niestety sprawa wygląda znacznie gorzej
w przypadku, gdy naprawdę zgubimy coś istotnego (lub ucieknie nam pies, o czym piszę
dalej). Załóżmy sytuację, że o 9:30 przy wchodzeniu do samochodu wypadł nam portfel
i leży sobie teraz na chodniku pod biurem.
Nie widzimy, gdzie znajduje się on obecnie,
bo jest poza zasięgiem naszego iPhone’a. Położenie AirTaga nie jest też odświeżane zbyt
często, gdy mamy go przy sobie, więc apli-
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kacja Znajdź pokazuje nam jedynie ostatnią
lokalizację według stanu z 8:00 rano. Wiele
przechodniów mija nasz portfel z AirTagiem
i część z nich ma iPhone’a, ale przechodzą
oni zbyt szybko obok naszej zguby, więc jest
ogromna szansa na to, że nie nawiążą połączenia z akcesorium, a tym samym nie udostępnią nam lokalizacji portfela. Na nasze
szczęście wyposażony w smartfona Apple palacz stanął sobie na kilka minut w miejscu,
gdzie wsiadaliśmy do samochodu, i bez naszej świadomości okazał się naszym wybawcą.

Ograniczonych możliwości AirTaga doświadczyłem, gdy mój pies ochoczo biegał bez smyczy po jednym z katowickich parków. Byłem
pewien, że musiał minąć choć kilku ludzi
z iPhone’ami w kieszeniach, ale żadne informacje o jego położeniu nie trafiały do mnie
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nawet przez chwilę. Włączyłem funkcję powiadomienia o odnalezieniu, która miała mnie
poinformować, gdyby ktoś natknął się na widocznego na zdjęciu rudego kundelka, i owszem, powiadomienie dostałem… gdy pies był
od 10 minut przy mojej nodze.
Reasumując, AirTag nie sprawdzi się najlepiej wtedy, gdy będziemy go najbardziej potrzebować. Owszem, zwiększa naszą szansę
na odnalezienie zguby, dzięki czemu nie uważam go za nieudany zakup, ale tak naprawdę
częściej pomoże nam w bardziej codziennych
sytuacjach, gdy w roztargnieniu zapodzialiśmy klucze w domu. Mam nadzieję, że udało
mi się przedstawić Wam, kiedy nowy produkt
Apple się przyda, a kiedy nie, i pomoże Wam
to w podjęciu decyzji o zakupie.
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JCPal PaperTech PaperLike Screen
Protector iPad 11
Krystian Kozerawski



iPady od ponad dziesięciu lat są wspaniałymi
podręcznymi tabletami graficznymi pozwalającymi rozwinąć swoją kreatywność wielu użytkownikom. Możliwości tych urządzeń
i wygoda tworzenia grafik zwiększyły się jeszcze wraz z wprowadzeniem stylusa Apple
Pencil. Dalej jednak doświadczenie pisania
i rysowania na szkle dalekie jest od tworzenia na papierze. To właśnie dlatego powstała specjalna osłona ekranu JCPal PaperTech
PaperLike Screen Protector. Jej specjalna powierzchnia wywołuje wrażenie rysowania lub
pisania na prawdziwym papierze.

za pomocą stylusa Apple Pencil efekt tarcia
podobny jak w przypadku papieru właśnie.
Dodatkowo osłona ta chroni ekran przed
potem i plamami, a jej specjalna, imitująca
papier faktura działa także jako powłoka antyodblaskowa. Dzięki niej można wygodnie
korzystać z iPada niezależnie od warunków
oświetleniowych.

Osłona posiada fakturę i szorstkość przypominające papier, wywołuje też podczas pisania lub rysowania odręcznego na iPadzie

Osłona JCPal PaperTech PaperLike Screen
Protector dla iPada Pro 11" dostępna jest
w sklepie Zadbane Gadżety w cenie 99 zł.
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To idealne rozwiązanie dla osób kreatywnych,
które piszą i rysują na iPadzie za pomocą stylusa Apple Pencil w różnych miejscach i przy
różnym świetle.
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Beosound Explore
Krystian Kozerawski



Nie miałem wcześniej okazji obcować z produktami świetnej i bardzo dobrze znanej marki Bang & Olufsen. Czas to zmienić. Jednym z pierwszych
urządzeń audio tej marki, które miałem okazję testować, jest bezprzewodowy głośnik Bluetooth Beosound Explore.
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To co na zewnątrz
Urządzenia marki Bang & Olufsen od lat znane
są nie tylko ze świetnego brzmienia, ale i równie świetnego wyglądu oraz jakości wykonania. W jej przypadku nie ma mowy o żadnych
kompromisach, nawet jeśli mowa o przenośnym, niewielkim głośniku Bluetooth, a takim
właśnie produktem jest Beosound Explore.
Głośnik swoim kształtem i rozmiarami kojarzy
mi się z niewielkim kempingowym kubkiem
na napoje lub bidonem. Ma nawet odpowiedni troczek w postaci paska, za pomocą którego możemy go przytroczyć np. do plecaka.

Obudowa w całości wykonana
jest z anodyzowanego
aluminium. Jest odporna
na zarysowania, korozję
oraz oczywiście zapewnia
odporność na wodę i kurz,
spełniając standard IP67 (...)
Głośnik ma formę cylindra z charakterystycznymi pierścieniami otaczającymi jego rdzeń
(w tym wypadku właściwy głośnik). Obudowa w całości wykonana jest z anodyzowanego aluminium. Jest odporna na zarysowania,
korozję oraz oczywiście zapewnia odporność
na wodę i kurz, spełniając standard IP67
(30 minut zanurzenia na głębokości 1 m).
To wszystko sprawia, że faktycznie sprawdzi
się on świetnie w podróży, nawet tej z plecakiem czy na biwaku, niezależnie od warunków
pogodowych.
Na górnej powierzchni głośnika znalazł
się panel sterowania z przyciskami ułożony-
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mi w formie krzyża. Z kolei blisko podstawy
umiejscowiono gniazdo USB-C służące do ładowania urządzenia.

Konfiguracja i czas pracy
Skoro już o baterii mowa, to czas pracy
tego urządzenia na jednym ładowaniu robi
nie mniejsze wrażenie od tego, jak ono wygląda. Beosound Explore może bowiem odtwarzać muzykę nieprzerwanie przez 27 godzin.
Przyznaję, nie sprawdziłem tego, ale faktycznie, przy kilkugodzinnych dziennych odsłuchach musiałem naładować go po ośmiu
dniach.
Parowanie głośnika odbywa się bezproblemowo. iPhone lub iPad po połączeniu zapyta
się o to, czy chcemy pobrać dedykowaną aplikację dla tego głośnika. Dodatkowo możemy połączyć dwa głośniki Beosound Explore
w stereofoniczną parę.
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W środku urządzenia znalazły się dwa szerokopasmowe głośniki o średnicy 1,8" napędzane parą wzmacniaczy klasy D o mocy
30 W sterowanych układami DSP.

Brzmienie
Jak wspominałem na wstępie Bang & Olufsen
to firma, która moim zdaniem nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek kompromisy – i w przypadku tego głośnika o żadnych
nie ma mowy. Tyczy się to także brzmienia,
oczywiście w granicach rozsądku. Mowa
przecież o niewielkim przenośnym głośniku
bezprzewodowym komunikującym się przez
Bluetooth.

Brzmieniowo także
jest bardzo dobrze.
Szerokie pasmo zapewnia
równomierne rozłożenie
poszczególnych
jego składowych. Głośnik
gra bardzo neutralnie
bez przewalania basów
czy upychania wszystkiego
pośrodku sceny.
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To, co zrobiło na mnie od razu ogromne
wrażenie, to właśnie szerokość, z jaką gra
ten niewielki przecież głośnik. Bez problemu
był on w stanie wypełnić dźwiękiem średniej
wielkości salon – i to w taki sposób, że nie czuło się tego, iż dźwięk rozchodzi się z jednego miejsca. Scena jest nie tylko szeroka,
ale i niemalże namacalna. Brzmieniowo także
jest bardzo dobrze. Szerokie pasmo zapewnia równomierne rozłożenie poszczególnych
jego składowych. Głośnik gra bardzo neutralnie bez przewalania basów czy upychania
wszystkiego pośrodku sceny.
Świetnie sprawdza się zarówno w moim ulubionym rocku i metalu progresywnym (polecam jeszcze ciepły nowy album Dream
Theater), jak i w muzyce elektronicznej i filmowej (niemal cała dyskografia Vangelisa)
czy folkowej.
Muszę przyznać, że nie słyszałem jeszcze takiego brzmienia z tak niewielkiego i wydawałoby się niepozornego głośnika bezprzewodowego, i to jeszcze w takiej cenie!
Głośnik
Beosound
Explore
dostępny
jest w sieci salonów Top Hi-Fi & Video Design
w cenie 999 zł
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Podstawki Twelve South z serii HiRise
zwiększające komfort pracy
z komputerami Apple


Jakub Świtek

Na łamach MyApple co jakiś czas pojawiają się recenzje różnego rodzaju
produktów Twelve South, których jestem ogromnym fanem i niemal zawsze
staram się po nie sięgać w momencie tworzenia przestrzeni do pracy.
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W zeszłym roku mogliście przeczytać o specjalnych podstawkach z serii Curve przeznaczonych dla komputera iMac oraz MacBooka.
Po roku postanowiłem odświeżyć swój zestaw na biurku i sięgnąłem po produkty, które są dostępne w ofercie firmy od bardzo
dawna. Mowa o serii HiRise.
HiRise Pro wykonany jest z metalu, a jego wymiary to 11,5 cm x 25 cm x 25,4 cm. Całość waży
aż trzy kilogramy. Przemyślany system mocowań umożliwia bardzo szybki montaż całości,
a jednocześnie gwarantuje bardzo solidną
podstawę pod nasze urządzenia.

Tylna konstrukcja została
tak zaprojektowana, żeby
wsuwana część blokowała
zarówno ruch omawianej
wyżej półki, jak i komputera
znajdującego się wewnątrz
podstawki.

Cała konstrukcja zbudowana jest tak, że wewnątrz umiejscowione zostały cztery szyny,
w które można włożyć półkę podtrzymującą
komputer czy monitor. Ich wysokość to odpowiednio 2,3 cm, 4,5 cm, 6,7 cm oraz 9 centymetrów. Niestety w zestawie dostępna jest jedynie pojedyncza sztuka. Szkoda, że producent
nie dodał dodatkowej, ponieważ umożliwiłoby to lepsze zarządzanie przestrzenią w środku. W moim przypadku iMac stoi na najwyższym, czwartym poziomie, w związku z czym
do wykorzystania pozostaje dość spora przestrzeń, w której aż by się prosiło, żeby została
zamontowana jeszcze dodatkowa półka.
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Warto dodać, że wewnątrz podstawki można
umieścić na przykład Maca Mini, dzięki czemu nie zajmuje on dodatkowego miejsca
na biurku.
Górną część obudowy pokryto gumowym,
czarnym wykończeniem imitującym skórę.
W tym miejscu znajduje się małe, wytłoczone logo firmy. Natomiast pod dolną częścią
akcesorium zastosowano gumy, które chronią
biurko przed potencjalnym zarysowaniem
oraz zapobiegają przypadkowym przesunięciom.
Tylna konstrukcja została tak zaprojektowana,
żeby wsuwana część blokowała zarówno ruch
omawianej wyżej półki, jak i komputera znajdującego się wewnątrz podstawki. W jej dolnej części znajduje się specjalny otwór, przez
który można doprowadzić na przykład kable
zasilające.
Przedni moduł, który przymocowany jest
do ramy przy pomocy ośmiu specjalnych
magnesów, umożliwia zamknięcie schowka.
Ciekawym rozwiązaniem jest jego dwuczęściowe wykończenie, dzięki temu użytkownik
może wybrać, czy woli mieć szary aluminiowy,
czy ciemnobrązowy drewniany front.
Drugim niezwykle wygodnym rozwiązaniem jest podstawka HiRiser przeznaczona



Recenzja

dla MacBooka. Cała konstrukcja została wykonana z wysokiej jakości metalu. Charakteryzuje się ona teleskopowym trzonem, który umożliwia ustawienie komputera w bardzo
łatwy sposób na odpowiedniej wysokości.
Jej regulacja odbywa się poprzez wciśnięcie
górnej części na wybraną przez siebie pozycję, a następnie jej ustabilizowanie przy
pomocy specjalnego pokrętła znajdującego
się z tyłu nóżki. Spód oraz górna powierzchnia
podstawki zostały pokryte gumą, uniemożliwiającą przesunięcie konstrukcji na biurku,
a w przypadku ramion w kształcie litery V
na utrzymanie laptopa, bez ryzyka, że spadnie.
HiRiser przeznaczony jest zarówno dla 11-calowych MacBooków, jak i 16-calowych wersji. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć,
że producent nie zaleca, żeby korzystać z wbudowanej klawiatury, gdy komputer umiejscowiony jest na wysuniętych ramionach, ponieważ może to grozić upadkiem sprzętu. Cała
konstrukcja zapewnia również odpowiednią
wentylację laptopa.
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Oba akcesoria są niezwykle minimalistyczne i bardzo dobrze pasują do różnego rodzaju aranżacji biurka. Dzięki nim zwiększa
się również ergonomia pracy, co przekłada
się na nasze zdrowie oraz komfort pracy. Największą wadą HiRise Pro, oprócz pojedynczej
półki, jest wysoka cena. Akcesorium zostało
wycenione na 699 złotych w Polsce (170 dolarów). Podstawka HiRise przeznaczona
dla MacBooka to koszt około 359 złotych.
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JCPal Linx USB-C to Lightning Cable 1M


Krystian Kozerawski
Dobre i wytrzymałe kable Lightning to wciąż
akcesoria pierwszej potrzeby. Wiele produktów pośledniej jakości szybko ulega uszkodzeniom mechanicznym, często w sytuacjach,
w których nie mamy pod ręką innego kabla tego typu. Warto zatem zawsze wybierać
te najlepszej jakości, posiadające prawdziwy,
wydawany przez Apple certyfikat MFI (Made
For iPhone). Takim produktem jest właśnie
kabel JCPal Linx USB-C to Lightning Cable 1M.
Dzięki wspomnianemu, wydawanemu przez
Apple certyfikatowi MFI jest on kompatybilny
ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi Apple
wyposażonymi w port Lightning. Nada się więc
do bezpiecznego, szybkiego ładowania oraz
przesyłania danych pomiędzy iPhone'em, iPadem i komputerem. Docenią to nie tylko użytkownicy, którzy wciąż w ten tradycyjny sposób
synchronizują dane na obu urządzeniach,
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ale także programiści, którzy często podłączać muszą iPhone'y i iPady do komputerów
Mac, by zbudować na tych pierwszych swoje
aplikacje. Tutaj stabilność transmisji danych
ma także niebagatelne znaczenie.
Kabel JCPal Linx USB-C to Lightning jest przy
tym bardzo wytrzymały, a to dzięki zastosowaniu tworzywa PVC odpornego na pękanie
i rozciąganie do 10 tys. razy. Długość tego kabla
jest także odpowiednia, bo wynosi jeden metr,
co zapewnia wygodne korzystanie z iPhone'a
czy iPada. Kabel ma również wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa i ochrony przeciwwybuchowej, takie jak CE, EAC, REACH czy RoHS.
JCPal Linx USB-C to Lightning Cable 1M dostępny jest w sklepie Zadbane Gadżety w cenie 99 zł.
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Hook dla macOS - ogarnąć nieogarnięte
Krystian Kozerawski



Od lat przekonuję się, jak wiele jeszcze aplikacji dostępnych dla Maca czeka na moje odkrycie. Często są to programy w genialny sposób rozwiązujące problemy, które dotąd wydawały mi się nie do rozwiązania i z którymi
w pewnym stopniu już się pogodziłem. To, że na nie dotąd nie trafiłem,
wynika pewnie trochę z faktu, iż ich autorzy skupiają się przede wszystkim
na zadaniach i problemach, które te aplikacje mają rozwiązać, a nie na rzucającym się w oczy wyglądzie. Niedawno odkryty przeze mnie taki właśnie
program to Hookdla Maca, stworzony przez mieszczące się w kanadyjskim
Vancouver studio CogSci.
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Podczas codziennej pracy często borykamy
się z problemami związanymi ze znacznym
rozdrobnieniem narzędzi i dokumentów dotyczących jakiegoś konkretnego projektu,
nad którym pracujemy, czy też mniej lub bardziej powiązanych z innym, ważnym dla nas
tematem. Ja przynajmniej tak mam. Dokumenty Pages (lub Worda), dokumenty PDF
związane z jakimś interesującym mnie w danym kontekście tematem, maile, strony WWW.
Często po prostu zapominam o nich lub mam
problem z ich odnalezieniem po dłuższym czasie. Mogę oczywiście wynotowywać
je wszystkie w kolejnym dokumencie czy notatce. Wolałbym jednak wszystkie je połączyć
z głównym dokumentem lub całym projektem, nad którym właśnie pracuję, tak by lista
tych wszystkich innych dokumentów, plików
czy stron związanych z tym konkretnym tematem była dostępna od razu i by te połączenia działały także w drugą stronę, a więc
z danego dokumentu powiązanego z projektem. Otwierając jakiś wcześniej już odebrany
mail czy dokument PDF, mógłbym szybko wyświetlić listę powiązanych z nim projektów,
do których się odnosi i ekspresowo przenieść
się właśnie do któregoś z nich. Do niedawna
nie zdawałem sobie sprawy, że istnieje program, który to robi. A jest nim wspomniany
wyżej Hook.

Haki na wszystko
i do wszystkiego
Kiedy myślę o Hook, przychodzi mi do głowy
dobrze znane z polskiej polityki hasło „zbierać haki”. Hook (czyli hak) robi to, ale w odniesieniu do projektów i dokumentów. Program
ten tworzy bowiem dwukierunkowe linki pomiędzy poszczególnymi dokumentami, stronami, notatkami i wszelkimi innymi plikami,
które będziemy chcieli ze sobą w ten sposób
połączyć.
Hook to rozwiązanie pod wieloma względami
genialne. Przyznać jednak muszę, że pierwsze spotkanie z tym programem nie było łatwe. Początkowo trudno było mi zrozumieć
jego działanie, zwłaszcza że jego interfejs
jest dość minimalistyczny (o nim więcej napiszę za moment). Jest to bowiem jeden
z tych programów, w przypadku których warto
przeczytać instrukcję użytkowania. Nie ukrywam, że po zrozumieniu tego, jak Hook działa,
olśniło mnie. W końcu mam narzędzie, które pozwoli mi m.in. na lepsze trzymanie razem
wszystkich dokumentów, maili (od użytkowników z informacjami o zauważonych błędach
czy sugestiami nowych funkcji), stron web
(np. z dokumentacją Swifta czy samouczkami)
i masy innych plików związanych np. z projektem mojej aplikacji radiowej. Dzięki Hook
wystarczy, że zaznaczę sobie główny plik projektu w Xcode, nacisnę skrót Shift + Cmd +
Spacja, a na ekranie zobaczę listę wszystkich
tych, które powiązane są z Eterem.
Wspominałem o dwukierunkowych linkach –
czy raczej zahaczaniu razem plików (stąd nazwa programu – Hook, czyli hak). Wystarczy
przy otwartym dokumencie, notatce, stronie
czy innym projekcie nacisnąć wspomniany
skrót klawiszowy, by przywołać okno programu, następnie wcisnąć skrót CMD–C (lub wybrać z menu opcję kopiuj), przejść do innego
dokumentu lub strony, którą chcemy z nim
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powiązać, przywołać okno Hook i nacisnąć
skrót CMD–V („hook to copied link”). W ten
sposób oba dokumenty (dokument i strona)
zostaną ze sobą powiązane. I przeglądając jeden, będzie można szybko przejrzeć wszystkie
inne z nim powiązane. Oczywiście z jednym
dokumentem można powiązać wiele innych,
związanych z różnymi projektami.
Dokumenty czy strony można też powiązać
ze sobą poprzez przeciągnięcie ich na ikonę programu w górnej belce macOS. Niekiedy ten sposób jest szybszy i wygodniejszy,
choć zwykle wolę wspomniany system skrótów klawiszowych. Hook oferuje też szybki
start z nowym projektem poprzez zahaczenie
aktualnie przeglądanego dokumentu, strony
czy pliku do nowego dokumentu tekstowego
w domyślnym edytorze. Oczywiście wybierając powiązane dokumenty i pliki z danym
projektem, można je szybko otworzyć w domyślnej aplikacji.

Wygodny schowek na potrzebne i ostatnio używane dokumenty
Hook posiada także sekcję ostatnie (Recent)
i przypięte (Pinned), dzięki temu sprawdza
się też znakomicie jako swego rodzaju schowek na dokumenty, które chcemy mieć zawsze
pod ręką, oraz na te ostatnio otwarte. Nie ma
potrzeby zastanawiania się, gdzie dany dokument się znajduje i jaki program powinniśmy
otworzyć. Wystarczy przywołać skrótem klawiszowym okno Hook i wybrać właściwy dokument. To bardzo przydaje mi się np. przy
pracy z pocztą, bo dzięki temu mam ważne
dla mnie wiadomości zawsze pod ręką.
Na tym nie koniec możliwości tego świetnego
programu. Hook pozwala utworzyć linki markdown i wklejać je do innych dokumentów.
Hook komunikuje się z masą różnych progra-
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mów, m.in. z Omnifocus, Trickster. Wszystko
to, a nawet więcej, możliwe jest m.in. dzięki
tworzeniu przez Hook własnych schematów
URL do plików i aplikacji.

Program dla wymagającego użytkownika
Hook nie jest programem dla każdego. To zdecydowanie aplikacja dla osób kreatywnych,
pracujących nad projektami złożonymi z wielu
różnych, często niepołączonych ze sobą elementów, które bez tej aplikacji mogłyby zwyczajnie ujść ich uwadze. Ich znalezienie bez
tworzonej przez Hook sieci dwukierunkowych
odnośników także mogłoby być trudne. Dzięki
Hook można połączyć je wszystkie, bez przenoszenia czy kopiowania plików i tworzenia
jednej scentralizowanej struktury.
Hook dostępny jest w trzech wersjach licencyjnych: darmowej „Lite”, o ograniczonym
zakresie funkcji, oraz płatnych „Essentials”
($19,99) i „Pro” ($34,99), oferujących odpowiednio więcej funkcji, a także możliwość instalacji na większej liczbie komputerów Mac.
Obie licencje (Essentials i Pro) oferują też
darmowe aktualizacje przez kolejnych 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące tego, które funkcje
dostępne są w ramach danej licencji, dostępne są na stronie hookproductivity.com/buy.
Dostępna jest też pełna wersja trial, działająca przez 30 dni.
Więcej o Hook dowiecie się na stronie
hookproductivity.com.



