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8,98 mm!

Acer Swift 7

NOTEBOOK
CIENKI
AŻ DO
PRZESADY

imo że dążenie
producentów
do stworzenia
najbardziej smukłego notebooka trwa już od
dobrych kilkunastu lat, to nie można powiedzieć, że
był to specjalnie emocjonujący wyścig.
Był to raczej maraton niż sprint. Dopiero na przestrzeni ostatnich 2-3 lat
wspomniany pojedynek nabrał nieco
rumieńców, tempo znacząco wzrosło,
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a peleton to nie tylko Apple MacBook,
Lenovo ze swoim X1 Carbon, HP
z Spectre 13, Dell z XPS-em 13, ale też
debiutujący Huawei Matebook X, ZenBook od Asusa i… Acer Swift 7, który
właśnie wysunął się na prowadzenie.
Zeszłoroczny Swift 7 posiadał obudowę o grubości 10,16 mm. Jak się okazało, ambicji projektantów tajwańskiego
producenta to nie zaspokoiło, gdyż na
tegorocznych targach CES zaprezentowali nową wersję Acera Swift 7. Tym
razem z obudową o grubości… 8,98 mm.

Tak, dobrze napisaliśmy. Dziewięć
milimetrów. To tylko 1,5 milimetra więcej niż ZenFone 3 – flagowy
smartfon Asusa. Smartfon i laptop podobnej grubości. Takie mamy czasy.
Na rynku zaś jest mnóstwo smartfonów, które są grubsze. Da się? Da się!

Krzysztof
Grzegorowski
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JAKOŚĆ WYKONANIA I ERGONOMIA OBUDOWY
Paradoksalnie, najnowszy Acer sprawia wrażenie całkiem wytrzymałego,
a gabarytowo bliżej mu do sprzętu 13- niż
14-calowego. Dużą rolę odgrywa tu czarne
aluminium, z którego wykonano całą obudowę, a swoje dołożyła także tafla Corning Gorilla Glass pokrywająca matrycę.

Na monochromatycznym tle przyjemnie
prezentują się srebrne szlify rozjaśniające
nieco cieniutką ramkę monitora, a także
otaczające touchpad i czytnik linii papilarnych. Ponadto w pudełku z komputerem
znajduje się eleganckie etui ze sztucznej
skóry w kolorze szarym. To wszystko

sprawia, że Acer Swift 7 ma klasę. To niewielki, elegancki i uniwersalny sprzęt, który
sprawdzi się nie tylko na uczelni, ale też na
spotkaniu zarządu firmy. Estetów od razu
uspokajamy – czarna obudowa nie ma
tendencji do zbierania naszych odcisków
palców.

gniazda USB 3.1 typu C oraz klasycznego,
3,5-milimetrowego jacka. Jedno ze złączy
USB typu C jest jednocześnie gniazdem
zasilającym ultrabooka. Nie oznacza to
jednak, że na tym możliwości podłączenia
czegokolwiek do laptopa się kończą, gdyż
w pudełku znajdziemy także niewielki

replikator portów, posiadający gniazdo
USB typu A, HDMI oraz dodatkowe USB
typu C. Bardzo miło, że Acer pomyślał o takim gadżecie i nie zmusza użytkownika do
dodatkowych zakupów.

KWESTIA PORTÓW
Cóż, chcąc zrobić notebooka o grubości
niecałych 9 mm, trzeba zrezygnować z portów, które w tak cienką obudowę po prostu
by nie weszły. Nie uświadczymy więc żadnych złączy dla dodatkowych monitorów,
gniazda LAN ani klasycznych USB typu A.
W obudowie znajdziemy wyłącznie dwa
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OSPRZĘT
I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
PODŚWIETLENIE
EKRAN

PARAM ETRY M AT RYCY

luminancja: 322 cd/m2
kontrast: 1677:1
czerń: 0,19 cd/m2
paleta sRGB: 98%
paleta AdobeRGB: 68%
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Acer postarał się także w kwestii wyświetlacza. 14-calowy ekran IPS wyświetla treści
w rozdzielczości Full HD, co z pewnością dużym
zaskoczeniem nie jest, ale już możliwość obsługi
systemu za pomocą dotykowego ekranu może
niektórych pozytywnie zaskoczyć. Ponadto
zainstalowany panel posiada bardzo wysokie
odwzorowanie palety sRGB, wynoszące 98%.
A gdy do tego dołożymy bardzo głęboką czerń
(0.19 cd/m2) oraz dość jasne podświetlenie (322
cd/m2), uzyskamy naprawdę świetną jakość
obrazu. Jasne podświetlenie sprawia także, że
na błyszczącej płaszczyźnie szyby Gorilla Glass
widoczność refleksów jest nieco ograniczona.
Praca za pomocą ekranu dotykowego również należy do przyjemnych. Palec ślizga się po szybie bez najmniejszego
oporu, a dodatkowym atutem jest
wysoka odporność szkła na
tłuste ślady, które lubią
zostawiać nasze palce.

KLAWIATURA I TOUCHPAD
Czarna, wyspowa klawiatura posiada krótki
skok, który jest na szczęście wystarczająco wyraźny i miękki. Dodatkowo klawiatura posiada
białe podświetlenie. Układ klawiszy jest niecodzienny, gdyż w Swifcie 7 mamy do czynienia z krótkim Caps Lockiem, a tuż obok niego
znajduje się klawisz tyldy, który zazwyczaj mieści się pod przyciskiem Esc. Klawiatura Swifta
7 nie posiada także klawiszy funkcyjnych. To
wszystko sprawia, że zanim zaczniemy bezwzrokowo i intuicyjnie korzystać z klawiatury,
będziemy musieli się do jej układu przyzwyczaić.
Touchpad jest całkiem spory, przez co
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korzystanie z niego jest wygodne. Czarna płytka
jest odpowiednio śliska i, podobnie jak ekran
i obudowa, raczej nie kolekcjonuje odcisków
palców. Co ciekawe, touchpad nie posiada fizycznych przycisków i w całości obsługujemy go
za pomocą gestów. Puknięcie w płytkę jednym
palcem działa jak lewy przycisk myszy, a stuknięcie dwoma palcami – jak prawy. Chociaż mieliśmy
małe obawy związane z takim rozwiązaniem, to
okazało się, że sprawdza się ono bardzo dobrze
i obsługa komputera w taki sposób jest równie
przyjemna, co za pomocą klasycznego touchpada.

GŁOŚNIKI
Do gamy pozytywów nowego Acera zaliczyć
możemy także głośniki. Zaskoczyły czystością
brzmienia i całkiem sensownym i znośnym dla
ucha zrównoważeniem dźwięków. Poza tym,
pieczę nad jakością dźwięku sprawuje system Dolby Atmos. Niewielka aplikacja, oprócz
gotowych profili, posiada także rozbudowany
equalizer, którym możemy dostosować częstotliwość poszczególnych pasm do naszych
upodobań. Jeżeli już mielibyśmy się do czegoś
doczepić, to do stosunkowo niskiej maksymalnej głośności. Wychodzimy jednak z założenia,
że nie jest to laptop multimedialny, a poza tym
– lepiej, żeby głośniki grały ciszej, niż żeby ich
większa donośność pociągnęła za sobą ewentualne trzeszczenie lub zniekształcenia dźwięku.

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Acer Swift 7 nie jest typowym notebookiem
biznesowym, a jednak Tajwańczycy umieścili
w nim nie tylko czytnik linii papilarnych, ale
też kamerkę współpracującą z usługą Windows
Hello. To bardzo dobry pomysł, gdyż niejednokrotnie zaznaczaliśmy, że jest to notebook mobilny. A jeżeli mobilny, to będziemy go używać
w różnych miejscach, nie tylko na domowym lub
firmowym biurku. Uniemożliwienie osobom niepowołanym zalogowania się na nasze systemowe
konto użytkownika to godna pochwały idea.

ŁĄCZNOŚĆ
Tutaj kolejna niespodzianka – oprócz standardu pod postacią karty sieciowej WLAN,
możemy skorzystać z modemu WWAN. Slot
na kartę nanoSIM znajduje się po prawej stronie notebooka. Kolejny dobry patent – jeżeli
nie chcemy podłączać się do nieznanych lub
niezabezpieczonych sieci Wi-Fi, możemy połączyć się z siecią LTE i korzystać z własnego pakietu danych. Zaskoczeniem nie powinien być
brak złącza RJ-45. To nie ten gabaryt sprzętu.

8

TECHSETTER.PL _ RECENZJE

Testy_wydajności
Nawet niskonapięciowe procesory potrafią się nieźle rozgrzać,
nagrzewając jednocześnie obudowę. Nierzadko zdarza się to
w „normalnych” notebookach,
a szczuplutkie urządzenia są na
to narażone jeszcze bardziej.
Szczególnie, kiedy nie posiadają
aktywnego chłodzenia – tak jak
recenzowany Acer. Dobrym pomysłem wydaje się więc umieszczenie
na płycie głównej jednostki ultraniskonapięciowej – Intel Core i7

technologii vPro.
To wszystko przekłada się na
256 punktów w teście wielu rdzeniu w benchmarku Cinebench R15.
Owszem, to prawie 3-krotnie niższy wynik niż w niskonapięciowym
Core i5 8250U, który znalazł się na
pokładzie testowanego przez nas
ostatnio XPS-a 9360, ale nie zapominajmy także o ponad 3-krotnie wyższym TDP przywołanej
jednostki. Nie musimy się jednak
martwić – do codziennych zadań

Intel HD 615, będący zintegrowaną z CPU grafiką, nie zaskoczy
nas wydajnością, więc do pracy
nad bardziej skomplikowaną obróbką multimediów musimy pomyśleć o mocniejszym laptopie.
Granie w trójwymiarowe tytuły na
testowanym ultrabooku jest możliwe pod warunkiem przypominania sobie starszych gier. Jednak
Intel HD 615 pozwoli nam na podłączenie zewnętrznego monitora
o dużej rozdzielczości.

3DMark
3DMark - Cloud Gate
3DMark - Sky Diver
3DMark - Fire Strike
3DMark - Time Spy
0

7Y75 z rodziny Kaby Lake-Y o TDP
wynoszącym tylko 4,5W. Parametry tej bardzo oszczędnej jednostki
również nie prezentują się źle.
Bazowo układ pracuje z częstotliwością 1,3 GHz, a w trybie Turbo
Boost może osiągnąć nawet 3,6
GHz. Żeby było jeszcze ciekawiej,
wspomniany CPU obsługuje technologię Hyper-threading, więc
dwa rdzenie są w stanie liczyć
jednocześnie cztery wątki. Wisienką na torcie jest także obsługa
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związanych z przeglądaniem Internetu oraz pracą z pakietem biurowym taka wydajność w zupełności
wystarczy.
Acer Swift 7 wyposażony został w 8 GB wlutowanej pamięci
operacyjnej, co także nie powinno
stanowić bariery w pracy. Jest to
jednak jedyna występująca konfiguracja, co niektórych może nieco
zasmucić.

1500

Bardzo pozytywnym zaskoczeniem okazał się dla nas dysk.
Nośnik SSD PCIe Skhynix BC501
o pojemności 256 GB pokazał się
z dobrej strony, a dzięki obsłudze
protokołu NVMe potrafił „wykręcić” wyniki na poziomie 1350 MB/s
w odczycie oraz 642 MB/s w zapisie sekwencyjnym. Jeżeli dysponujemy nie najszybszym procesorem,
to dołączenie do konfiguracji komputera dysku PCIe NVMe wydaje
się właściwą decyzją

3000

4500

TECHSETTER.PL _ RECENZJE

Testy_baterii
Rozmiary Acera nie pozwolą na
zainstalowanie pojemnego akumulatora. Wewnątrz umieszczono litowo-jonową baterię o pojemności
34 Wh. Nie czarujmy się – to nie

jest dużo. Wyniki testu baterii niestety to potwierdzają, gdyż w trybie przeglądania zasobów Sieci
komputer zasilany był przez nieco
ponad 4 godziny, zaś w trakcie

pracy – niecałe 4 godziny. Wyniki
te raczej nie imponują, gdyż na
rynku posiadamy ultramobilne
laptopy z podobnej półki cenowej
potrafiące pracować co najmniej

2-3 razy dłużej. No właśnie – czy
ultramobilność w tym momencie
zbyt mocno nam nie spada?

Testy baterii
Swift 7 -i7 7Y75

Pełne obciążenie (godz./min.)
Przeglądanie sieci (godz./min.)

XPS9360 - i5 8250U

Praca biurowa (godz./min.)
X270 - i5 7200U

Odtwarzanie filmów (godz./min.)
0

4

8

12

16

Testy_kultury pracy
Jeśli ktoś poszukuje ultrabooka,
który potrafi pracować nie wydając z siebie nawet najmniejszego
dźwięku, to dobrze trafił. Acer Swift
7 posiada pasywne chłodzenie,
więc możemy być pewni, że nawet w trakcie intensywnej pracy
notebook pozostanie bezszelestny.
Ultraniskonapięciowy Core i7
7Y75 nie potrzebuje do działania dużo energii, więc i on powinien pochwalić się dobrą kulturą

pracy. I faktycznie tak się dzieje.
Zamknięta w szczelnej obudowie
jednostka dopiero po godzinie rozgrzała się do 75 stopni Celsjusza,
zachowując taktowanie na poziomie 2,2 GHz. Co ważne, przez cały
czas trwania testu obciążającego
CPU, procesor pracował w miarę
stabilnie, tylko momentami obniżając taktowanie.
Cieniutka obudowa z aluminium
w trakcie testów nie nagrzewała się

do zbyt wysokich wartości, co jest
miłą niespodzianką. W czasie symulowania pracy z pakietem biurowym najcieplejszy punkt pulpitu
roboczego znajdował się pomiędzy
zawiasami. Tam temperatura wzrosła do 36 stopni. Najważniejsze
jednak, że wartości te były o kilka
stopni niższe w miejscach, gdzie
w trakcie pracy spoczywają nasze palce i nadgarstki. Tam najcieplejszym punktem był środek

klawiatury. Temperatury na spodzie notebooka także prezentowały
się bardzo przyzwoicie. Obudowa
stawała się odczuwalnie cieplejsza w trakcie dużego obciążenia
CPU, chociaż trzeba oddać, że nie
są to wartości budzące trwogę lub
dyskomfort.

Praca biurowa (° C)

Intel Core i7 7820HQ

32

36

33

34

40

32

70° C taktowanie 2194 MHz

29

30

28

32

33

32

czas pracy – 30 min.

71° C taktowanie 1995 MHz

28

27

27

30

29

29

czas pracy – 60 min

75° C taktowanie 2195 MHz

czas pracy – 15 min.

Płne obciążenie (° C)
35

41

35

41

45

37

33

35

31

36

48

35

30

32

32

32

31

29
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PODSUMOWANIE
rzeba przyznać, że Acer Swift
7 zrobił naprawdę dobre wrażenie. Najsmuklejszy laptop
świata okazał się sprzętem
pełnym pozytywnych zaskoczeń i miłych niespodzianek. Samą stylistykę
i wykonanie notebooka można traktować jak
sporą zaletę, podobnie jak kulturę pracy, o którą
początkowo nieco się martwiliśmy. Sporą wartość dodaną stanowią także funkcje zabezpieczające ultrabooka – czytnik linii papilarnych
oraz kamerka z sensorami współpracującymi
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z Windows Hello. Obecność modemu LTE to
również praktyczny dodatek, z którego potencjalni nabywcy z pewnością skorzystają. Dużym
pozytywem jest także dotykowy ekran. Bardzo
dobre parametry matrycy z pewnością nie tylko
poprawią komfort pracy, ale też pozwolą na cieszącą oko rozrywkę w postaci ulubionego filmu
lub serialu.
Niestety, mimo że mamy do czynienia ze
sprzętem ultramobilnym, to jednak niektórych
może zawieść niewielka pojemność baterii,
szczególnie jeżeli od czasu do czasu jesteśmy

zmuszeni pracować przez kilka godzin z dala od
źródła zasilania. Niewielki problem może też stanowić nieco nietypowy układ klawiatury, ale tu
akurat możemy zapewnić, że już po kilkunastu
minutach można się do niego przyzwyczaić.
Finalnie Acer stworzył naprawdę dobrego
ultrabooka. Warto też przypomnieć, że w pudełku z komputerem znajdziemy świetnie prezentujące się etui ze sztucznej skóry, a także
replikator portów pozwalający na łatwe podłączenie dodatkowych peryferiów.
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S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A
P O D S U M O WA N I E
A C E R S W I F T 7 2 0 18
segment:		

ultrabook

optymalne zastosowanie:
			
			

- zadania administracyjno-biurowe
- codzienne podróżowanie z laptopem
- praca poza biurem

mobilność:		

- ekstremalna

kultura pracy:		

- bardzo dobra

modem WWAN w opcji:

- tak

opcje dokowania:		

- USB typu C

ważne cechy:		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

- lekki i niesamowicie smukły
- wytrzymała obudowa
- bardzo dobry ekran dotykowy
- dysk PCIe NVMe
- wygodna, podświetlana klawiatura
- funkcje zabezpieczeń
- modem WWAN
- niezły zestaw audio
- Dolby Atmos
- replikator portów oraz etui w zestawie

wymiary i waga:		
			

335 x 259 x 9 mm
1,2 kg

przetestowany CPU:
			
			
			
			

Intel Core i7 7Y75
2 rdzenie, 4 wątki
1,3 - 3,6 GHz
TDP - 4,5 W
cache - 4 MB

dysk:			
			

256 GB, SSD M.2 PCIe NVMe
Skhynix BC501

obsługiwane dyski:		

SSD M.2 NVMe

RAM:			
8 GB LPDDR3
			-----------------			
maks. 8 GB
			
pamięć wlutowana
przetestowana matryca:
			
			

14,1 cala 1920 x 1080
IPS, dotykowa, błyszcząca
AUO513D

wybór portów:		
			

2x USB 3.1 typu C
audio in/out

akumulator:		
			

wbudowany:
36 Wh, Lit-Ion

wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			
			
			

czytnik linii papilarnych
Bluetooth 4.1
podświetlenie klawiatury
TPM 2.0
modem WWAN
replikator portów w zestawie
etui w zestawie

opcje gwarancji:		
1 rok
			------------			
carrry-in
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DELL
LATITUDE
7490
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Dell Latitude
7490

PRESTIŻOWY
SPRZĘT DLA
AKTYWNEGO
PROFESJONALISTY

d notebooków biznesowych
z wyższych półek wymagamy naprawdę sporo.
Płacąc niemałe przecież
pieniądze, oczekujemy
produktu wykonanego
solidnie, z dbałością o najmniejsze detale, wysokiej klasy ekranu oraz wysokiej wydajności.
Niemniej ważne jest też to, co wyróżnia
„biznesówki” na tle laptopów stworzonych
z myślą o użytkowniku domowym: możliwość
zabezpieczenia komputera i danych przed
niepowołanym dostępem, podpięcia stacji dokującej czy zainstalowania modemu WWAN.
W tym miejscu pojawia się tegoroczna premiera głównego konkurenta ThinkPadów T

15

produkowanych przez Lenovo oraz EliteBooków
od HP. Dell Latitude 7490 to najnowsza odsłona
sprawdzonej przez lata serii notebooków biznesowych. Model, który trafił do nas na testy wyposażono w najnowszą i najmocniejszą jednostkę
niskonapięciową od Intela – Core i7 8650U. Jak
sprawdzi się bohater testu w trakcie codziennej pracy, a także czy spełni wszystkie przedstawione wcześniej wymagania? Sprawdźmy.

Krzysztof
Grzegorowski
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JAKOŚĆ WYKONANIA I ERGONOMIA OBUDOWY
Tym razem Dell zrezygnował z odświeżania wyglądu laptopa. Nie przeszkadza nam to, gdyż raczej
nie jesteśmy zwolennikami zmieniania na siłę tego,
co jest dobre. Najważniejsze, że cała konstrukcja
jest solidna i może się podobać. Umiejętnie łączy
w sobie nowoczesne trendy z klasycznym, biznesowym designem. Obudowa ma głęboki, czarny
kolor, ale biały font z niebieskimi oznaczeniami dodatkowych funkcji klawiszy oraz czarny TrackStick
ozdobiony niebieską otoczką przyjemnie przełamują monochromatyczność konstrukcji.
Do wykonania obudowy użyto wysokiej klasy
tworzyw sztucznych. Wyjątkiem jest jedynie klapa
notebooka, którą wzmacnia magnez. Metal chroniący matrycę spełnia swoją rolę w stu procentach,
znakomicie usztywniając konstrukcję pokrywy – nawet mocniejszy nacisk nie zakłóci pracy wyświetlacza. Do samego spasowania elementów nie można
mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń. Konstrukcja
ugina się tylko nieznacznie, jest to odczuwalne
w okolicach touchpada. Jednak należy wspomnieć,
że elastyczność materiału ma też swoje plusy –
większa sprężystość tworzywa to mniejsza szansa
na pęknięcie obudowy w przypadku upadku bądź
incydentalnego uderzenia jej twardym przedmiotem. Jeden spory zawias pewnie utrzymuje ekran
w wybranej przez nas pozycji, jednak jego opór jest
na tyle duży, że otwierając laptopa będziemy musieli
drugą ręką przytrzymać korpus.

Z poprzedniej generacji zachowano także rozmieszczenie gniazd oraz slotów. Mimo, że brakuje
nam złączy z tyłu obudowy, charakteryzujących
nieco starsze odsłony Della Latitude, to nie ma na
co narzekać. W testowanym Latitude 7490 wszystkie porty rozmieszczone są w tylnych częściach
bocznych krawędzi, dzięki czemu na wysokości
operowania myszką nie znajdą się przeszkadzające przewody ani wtyczki. Po prawej stronie notebooka umieszczono miejsce na zabezpieczenie
Noble Lock, gniazdo na poczciwą „erjotkę”, port
USB 3.0 oraz gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe.
Po tej stronie umieszczono także slot na kartę microSIM oraz microSD. Lewa krawędź notebooka
zawiera w sobie gniazdo zasilania oraz USB typu
C obsługujące interfejs Thunderbolt 3, za pośrednictwem którego możemy podłączyć do laptopa np.
dodatkowy monitor lub stację dokującą. Miejsca
wystarczyło także na pełnowymiarowy port HDMI,
a także dwa porty USB 3.0 i slot Smart Card.

3
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OSPRZĘT
I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
EKRAN

PODŚWIETLENIE
PA RA ME TRY M ATRYCY

luminancja: 289 cd/m2

306

298

300

285

287

282

263

268

257

kontrast: 1200:1
czerń: 0,22 cd/m2
paleta sRGB: 82%
paleta AdobeRGB: 59%
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Dell pozwala na wybór jednej
z kilku dostępnych z tym modelem opcji ekranu. Latitude
7490 może zostać skonfigurowany z matrycą o rozdzielczości HD (1366 x 768 pikseli) lub
Full HD (1920 x 1080 pikseli).
Druga opcja występuje także
w wersji z dotykowym ekranem
schowanym za szybą Corning
Gorilla Glass. Co ciekawe, Dell
zdecydował, że dotykowa matryca nie będzie zabezpieczona
klapą magnezową, ale wykonaną z włókna węglowego.
Testowany przez nas notebook
wyposażony był w matową
matrycę klasy IPS, generującą
obraz w wyższej rozdzielczości – Full HD. Takie połączenie
daje użytkownikowi nie tylko
szerokie kąty widzenia poprawiające komfort pracy – wysoka rozdzielczość dodatkowo
zapewnia spory obszar roboczy.
Jakość obrazu można uznać za
bardziej niż satysfakcjonującą.
Wysokie pokrycie palety sRGB
(82%) oraz całkiem jasne
podświetlenie to duże plusy
panelu. Nie każdy notebook
biznesowy może pochwalić się
ekranem o takich parametrach.

KLAWIATURA I TOUCHPAD
Klawiatura recenzowanego Della jest świetna,
a potwierdzeniem tych słów
niech będzie nieco twardawy
(ale w pozytywnym tego
słowa znaczeniu) i głęboki
skok z odpowiednio sprężystą odpowiedzią. Przyciski są
także bardzo subtelnie wyprofilowane, przez co użytkowanie klawiatury jest
jeszcze bardziej wygodne.
Nie zapomniano także
o dwustopniowym podświetleniu w kolorze białym.
Touchpad umieszczono
pośrodku nadgarstnika.
Sama płytka wykonana została z teflonu, więc jej właściwościom ślizgowym nie
można postawić żadnego
zarzutu. Przyciski gładzika
odseparowano od płytki. Ich
skok jest bardzo miękki, ale
głęboki i wyczuwalny na tyle,
że nie będziemy zastanawiać
się, czy wybrany przycisk
na pewno został wciśnięty.
Nad płytką touchpada znalazły się także trzy przyciski
dla osób używających TrackSticka, wpisanego pomiędzy
litery G, H oraz B. Korzystanie
z nich jest tak samo wygodne,
jak z przycisków touchpada.
Sam „grzybek” TrackSticka
również bardzo dobrze spełnia
swoje zadanie, umożliwiając
wygodne nawigowanie kursorem. Jest on nieco wklęsły
oraz posiada chropowatą fakturę, przez co nie musimy się
bać, że w trakcie pracy nasz
palec ześlizgnie się z niego.
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GŁOŚNIKI
Zestaw audio jest kolejnym
dużym plusem recenzowanego
notebooka. Mimo że głośniki
umieszczono pod spodem
obudowy, to nie przeszkadza
im to w generowaniu dźwięku
czystego, pozbawionego
trzeszczeń i donośnego jednocześnie, co nieczęsto zdarza się
przy takim ulokowaniu głośników. Jakości wydobywającego
się dźwięku mogą nowemu
Dellowi pozazdrościć nawet
niektóre laptopy gamingowe.
Poszczególne pasma są bardzo dobrze zbalansowane – te
o wysokiej częstotliwości nie
powodują dyskomfortu wchodząc w tony „kłujące” w uszy,
a delikatnie zarysowane basy
w pożądany sposób dopełniają
całości. Jakością głośników
Latitude 7490 zdecydowanie
wyróżnia się na tle konkurencyjnych notebooków biznesowych.

ŁĄCZNOŚĆ
Oprócz wspomnianego wcześniej modułu NFC, który można
także wykorzystać np. do komunikacji laptopa ze smartfonem, Dell opcjonalnie wyposaża
swoją flagową „biznesówkę”
w modem WWAN współpracujący ze standardem LTE. Jest
to o tyle istotne, że z niewielkim, 14-calowym notebookiem
można łatwo podróżować,
a zainstalowanie w modemie
karty SIM pozwoli nam na bycie „online” przez cały czas.
Rzecz jasna, do dyspozycji użytkownika oddano także
kartę sieciową WLAN oraz LAN.

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Korporacyjne standardy
w kwestii ochrony danych zapisanych na dysku notebooka
bywają bardzo precyzyjne
i restrykcyjne. Inżynierowie
Della doskonale o tym wiedzą
i wyposażyli nowego Latitude
7490 w pełen pakiet funkcji
zabezpieczających. Do dyspozycji użytkownika oddano
klasyczny czytnik Smart Card,
czytnik linii papilarnych nowej generacji oraz moduł NFC
pozwalający korzystać ze zbliżeniowych kart Smart Card.
Nie zabrakło również modułu
szyfrowania danych TPM 2.0
oraz możliwości fizycznego zabezpieczenia notebooka za pomocą blokady Noble Lock. Tak
rozbudowany zestaw pozwoli
na kompleksowe zabezpieczenie sprzętu oraz efektów naszej
pracy. Ponadto Dell umożliwia skonfigurowanie laptopa
bez kamerki i/lub mikrofonu.
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Testy_wydajności
Jak już wspomnieliśmy na początku,
w tegorocznej odsłonie 14-calowego
Della Latitude serii 7000 zainstalowano
najnowszą wersję procesora Intel Core
i7 o oznaczeniu 8650U. Intel nie chcąc
oddać pola rywalom z AMD zdecydował
się zwiększyć możliwości nowej mobilnej serii procesorów poprzez podwojenie
liczby fizycznych i logicznych rdzeni. Tak
więc, zamiast dwóch rdzeni i czterech
wątków, tak jak to było w poprzednich
generacjach, najnowsza niskonapięciowa „i-siódemka” może pochwalić
się czterema rdzeniami i możliwością
obsługi do ośmiu wątków jednocześnie.
Wpływ tego rozwiązania jest nad wyraz

wyraźny, gdyż nowa generacja może
pochwalić się wzrostem wydajności
o ponad 40% w porównaniu do dwurdzeniowych poprzedników. Testowany
procesor charakteryzuje się także sporą
rozpiętością pomiędzy taktowaniem bazowym a maksymalnym. 1,9 GHz może
maksymalnie wzrosnąć do aż 4,2 GHz.
W trakcie testów jednak średnie taktowanie przy dużym obciążeniu wynosiło
2,5 GHz. Dla porównania, testowany
przez nas niedawno ProBook 440 G5
z Core i5 8250U utrzymywał taktowanie
na takim samym poziomie, zaś średnie
taktowanie Core i5 7200U z ThinkPada
L470 wyniosło 3 GHz.

PCMark 10
7490 - i7 8650U

PCMark 10 – Score
PCMark 10 – Essentials

440 G5 -i5 8250U

PCMark 10 – Productivity
L470 - i5 7200U

PCMark 10 – Digital CC
0

2500

5000

7500

7490 - i7 8650U

CPU

440 G5 -i5 8250U

CPU (single core)
200

400

Dzisiaj coraz częściej sięga się po
dyski SSD ze względu na ich prędkość
operowania danymi. Mimo że w egzemplarzu testowym zainstalowano nośnik
M.2 SATA o pojemności 256 GB od Microna, to nic nie stoi na przeszkodzie,
aby kupując nowego Della, zdecydować
się na jeszcze szybszy nośnik NVMe. Co
prawda inwestycja taka będzie bardziej
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3DMark

10000

Cinebench R15

0

Testowana konfiguracja wyposażona
została w 16 GB pamięci operacyjnej
taktowanej z częstotliwością 2400 MHz.
Jeżeli jednak ktoś zapragnie zwiększyć
zasobność RAM-u, może go rozszerzyć
do 32 GB. Dell nie przewiduje konfiguracji Latitude 7490 z niezależną kartą
graficzną, więc trzeba zadowolić się
zintegrowanym z CPU układem Intel
UHD 620. Jego wydajność jest uzależniona głównie od mocy procesora
oraz pojemności pamięci operacyjnej.
Zintegrowany GPU umożliwi jednak
komfortową obsługę mniej rozbudowanych multimediów oraz odtwarzanie
treści w wysokich rozdzielczościach.
Nie można również zapomnieć o drugiej
stronie medalu – zintegrowany GPU to
wyższa kultura pracy (mniej generowanego ciepła niż w przypadku niezależnego układu graficznego przekłada się
na cichszą pracę układu chłodzenia),
a także dłuższy czas pracy na baterii
dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu
na energię elektryczną.

600

L470 - i5 7200U

kosztowna, ale uzyskamy w ten sposób
jeszcze szybszy transfer danych, a co za
tym idzie – kopiowanie nawet większych
plików oraz uruchamianie systemu stanie się jeszcze szybsze. Ze względu na
ograniczoną przestrzeń wewnątrz laptopa dysk M.2 to jedyna opcja na jaką
możemy sobie w nowym 7490 pozwolić.

3DMark - Cloud Gate
3DMark - Sky Diver
3DMark - Fire Strike
3DMark - Time Spy
0

2500

5000

7500
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Testy_baterii
Akumulator o pojemności 60
Wh to doskonałe rozwiązanie
w sprzęcie aspirującym do miana
urządzenia mobilnego. Taka pojemność pozwoli nam na 9 godzin

i 11 minut pracy na baterii, co powinno zadowolić potencjalnego
nabywcę. Symulacja pracy biurowej wygenerowała nieco ponad 7
godzin pracy z dala od zasilacza.

Jeżeli nie zależy nam na wydajnym
akumulatorze, można wybrać wersję laptopa z baterią o mniejszej
pojemności – 42 Wh.

Testy baterii
7490 - i7 8650U

Pełne obciążenie (godz./min.)
Przeglądanie sieci (godz./min.)

440 G5 -i5 8250U

Praca biurowa (godz./min.)
L470 - i5 7200U

Odtwarzanie filmów (godz./min.)
0

4

8

12

16

Testy_kultury pracy
Dell Latitude 7490 w trybie wysokiej wydajności potrafi być ciepły, co skutkuje wzmożoną pracą
układu chłodzenia. 45 dB szumu
generowanego przez układ chłodzenia podczas obciążenia podzespołów będzie trudno w pełni
zignorować. W trybie zrównoważonym jest dużo lepiej i laptop jest

niemal niesłyszalny.
Intel Core i7 8650U jest jednostką dość wydajną, mimo że jej
TDP wynosi tylko 15W. W trakcie
godzinnego testu badającego
temperaturę i taktowanie CPU
zauważyć można było wysoką
stabilność działania. Przez niemal
cały czas taktowanie oscylowało

w okolicach 2,5 GHz, a temperatura procesora nie przekraczała 80
stopni Celsjusza.
Wcześniej zwróciliśmy uwagę
na nagrzewanie się notebooka
w trakcie intensywnej pracy. Nie
są to oczywiście wartości budzące
trwogę, ale 45-46 stopni Celsjusza na spodzie obudowy będzie

odczuwalne przez nasze kolana,
jeżeli zdecydujemy się na pracę
w takiej pozycji. Na szczęście przy
zrównoważonym trybie wydajności
jest lepiej – obudowa jest wyraźnie
chłodniejsza.

Intel Core i7 7820HQ

Praca biurowa (° C)

czas pracy – 15 min.

79° C taktowanie 2495 MHz
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38

41

34

czas pracy – 30 min.

78° C taktowanie 2495 MHz
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35

34

35
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32

czas pracy – 60 min

80° C taktowanie 2095 MHz

Układ chłodzenia
Pełne obciążenie (dB)
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Płne obciążenie (° C)

Zadania biurowe (dB)
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PODSUMOWANIE
owy 14-calowy Dell Latitude to
sprzęt biznesowy najwyższej
klasy, co do tego nie ma wątpliwości. Bardzo bogate wyposażenie oraz mnóstwo możliwości
skonfigurowania laptopa stricte pod nasze (lub
firmy) wymagania to bardzo pożądane cechy
w sprzęcie korporacyjnym. Żadnych zastrzeżeń
nie można mieć do wydajności testowanej przez
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nas konfiguracji, chociaż niektórzy mogą nieco
kręcić nosem na kulturę pracy przy maksymalnym obciążeniu.
Samo wykonanie laptopa także pozostawiło
pozytywne odczucia, podobnie zresztą jak jakość
obrazu oferowanego przez matrycę. Cieszy także
świetne rozmieszczenie portów, wśród których
można znaleźć nowoczesne złącze Thunderbolt

3, powoli stające się standardem w sprzęcie tej
klasy. Nie można także zapomnieć o bardzo wygodnej klawiaturze oraz świetnych głośnikach.
A już absolutną rewelacją może być wyposażenie
notebooka w rozbudowane funkcje zabezpieczeń oraz modem LTE.
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S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A
P O D S U M O WA N I E
D E L L L A T I T U D E 7 490
segment:		

ultramobilny notebook biznesowy

optymalne zastosowanie:
			
			
			

- zadania administracyjno-biurowe
- praca z aplikacjami biznesowymi
- praca w podróży
- zadania wymagające większej wydajności

mobilność:		

- ekstremalna

kultura pracy:		

- dobra

modem WWAN w opcji:

- tak

opcje dokowania:		

- USB typu C z Thunderbolt 3

ważne cechy:		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

- solidna i bardzo dobrze spasowana obudowa
- wysokiej klasy matryca
- sporo dostępnych konfiguracji
- Thunderbolt 3
- obsługa dysków PCIe NVMe
- wygodna, podświetlana klawiatura
z Pointstickiem
- mnogość funkcji zabezpieczeń
- długi czas pracy na baterii
- modem WWAN

wymiary i waga:		
			

331 x 221 x 18 mm
1,4 kg

przetestowany CPU:
			
			
			
			

Intel Core i7 8650U
4 rdzenie, 8 wątków
1,9 - 4,2 GHz
TDP - 15 W
cache - 8 MB

dysk:			
			

256 GB, SSD M.2 SATA
Micron 1100

obsługiwane dyski:		
SSD M.2 NVMe
			lub
			
SSD M.2 SATA
RAM:			
16 GB DDR4 2400 MHz
			-----------------			
maks. 32 GB
			
dwa gniazda
przetestowana matryca:
			
			

14,1 cala 1920 x 1080
IPS, matowa
AUO333D

wybór portów:		
			
			
			
			

3x USB 3.0
1x USB 3.1 typu C z Thunderbolt 3
HDMI
LAN
audio in/out

akumulator:		
			

wbudowany:
60 Wh, 4-komorowy

wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			
			
			
			

czytnik kart microSD
Bluetooth 4.2
podświetlenie klawiatury
TPM 2.0
modem WWAN
Smart Card
moduł NFC
czytnik linii papilarnych

opcje gwarancji:		
3 lata
			------------			on-site
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HP ProBook
440 G5

TAK
PROJEKTUJE
SIĘ DOBRĄ
BIZNESÓWKĘ
W DOBREJ
CENIE!
Kuba
Kutzmann
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środowisku biznesowym notebooki HP ProBook serii 400 cieszą
się zasłużoną reputacją
sprawdzonych i godnych zaufania maszyn biznesowych. Nietrudno
to zrozumieć, gdyż seria ta od lat może się pochwalić dobrym wykonaniem, przemyślanym
wyposażeniem i, co najważniejsze, sensownymi
cenami. W tegorocznym portfolio nadal znajdziemy cztery wersje notebooka, czyli modele
430, 440, 450 i 470. Każdy z nich ma inny format
– od 13,3 do 17,3 cala, więc bez problemu wyszukamy tu zarówno rozwiązania skrojone pod
kątem osób często podróżujących, jak i propozycje idealne do komfortowej pracy stacjonarnej.
HP zadbało także o unowocześnienie i odświeżenie całej serii, dzięki czemu
notebooki w wielu kwestiach wypadają
jeszcze lepiej od swoich poprzedników. Zaprojektowane od nowa obudowy cieszą oko
gustowną stylistyką, zaktualizowano także
wybór portów oraz zmodyfikowano klawiaturę.
Jednak najważniejszą zmianą jest nowa platforma procesorowa – dzięki ósmej generacji
układów Intel Core ProBooki serii 400 mogą się
pochwalić wydajnością, jaka do tej pory była
nieosiągalna w sprzęcie o tak dużej mobilności.
W tej recenzji zajmiemy się czternastocalowym przedstawicielem owej rodziny, czyli
ProBookiem 440 G5. Mieliśmy już okazję testować jego konkurenta ze stajni Lenovo – czyli
ThinkPada E480. Przesiadka na ósmą generację
CPU w znaczącym stopniu zwiększyła możliwe
zastosowania ThinkPada serii E, ale kultura
pracy daleka była od ideału. Czy propozycja
od HP wypadnie pod tym względem lepiej?
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JAKOŚĆ WYKONANIA I ERGONOMIA OBUDOWY
Nowa odsłona ProBooków 440 z pewnością zyskała na wyglądzie. Zewnętrzne, srebrne powierzchnie konstrukcji gustownie kontrastują z czarnym
wykończeniem wnętrza. Obudowa ma bardzo przyjemną dla oka nowoczesną linię i będzie się równie dobrze prezentować na spotkaniu biznesowym,
konferencji branżowej, jak i na uczelni. Notebooki
czternastocalowe powinny łączyć w sobie cechy
maszyny ultramobilnej z wygodą pracy notebooka
o klasycznej przekątnej, więc bardzo istotna jest tu
także waga i grubość komputera – 1,63 kg i 20 mm
na pewno będą sprzyjać podróżowaniu.
Pod względem solidności wykonania ProBook
wypada nieźle, ale do ideału nieco mu brakuje. Na
klapie nie znajdziemy aluminium, gdyż ten materiał
zarezerwowano tylko dla pulpitu. Pokrywę cechuje
zatem przyzwoita sztywność, ale mocniejszy nacisk na jej tył zakłóci działanie pracującego ekranu.
Ładnie prezentuje się nieco wyszczuplona ramka
ekranu, precyzyjnie spasowana z samą matrycą.
W tej generacji projektanci postawili na centralny,
szeroki zawias, dodatkowo podkreślający odświeżoną linię obudowy. Ekran pracuje na tyle lekko, że
bez problemu podniesiemy go jedną ręką, co ułatwia zaczep dla palców na górnej krawędzi pokrywy,
nie ma jednak tendencji do zmiany położenia przy
byle wstrząsie czy wyboju.
Aluminiowy panel na pulpicie przełożył się
na dobre podparcie dla klawiatury, ale niewielką
reakcję na nacisk wywołamy zasadniczo na całej
jego szerokości. Próby wykrzywiania jednostki
zasadniczej wywołały nieprzyjemne trzeszczenie,
więc ThinkPad E480 ze swą monolityczną wręcz
konstrukcją wypada pod tym względem zdecydowanie lepiej. Nie są to niedoróbki dyskwalifikujące
ProBooka, ale nie sposób tu nie uznać wyższości
ThinkPada – zwłaszcza, że obie maszyny występują
w zbliżonych cenach.
Bardzo dobrze prezentuje się wybór portów,
który usatysfakcjonuje zarówno użytkowników
przywiązanych do starszych rozwiązań, jak i oczekujących technologicznych nowości. Wśród wyjść
obrazu znajdziemy zatem zarówno analogowe

gniazdo VGA, jak i cyfrowe HDMI. Dodatkowo do
podłączenia monitora lub stacji dokującej możemy
wykorzystać gniazdo USB 3.1 typu C, z zaszytym
wsparciem DisplayPort. Arsenał portów wieńczą
dwa pełnowymiarowe USB 3.0 oraz gniazdo sieciowe. Z takim zestawem ProBook sprawdzi się
zarówno podczas wykładu na uczelni, gdzie często
nadal królują projektory z przewodem VGA, jak
i w roli komputera podpinanego do rozbudowanego
stanowiska pracy – wielofunkcyjność wyjścia USB
3.1 typu C zapewnia zupełnie nowy standard i wygodę pracy stacjonarnej.

Dużą zaletą testowanego notebooka jest uproszczony dostęp do podzespołów. W przeciwieństwie
do ThinkPadów nie będzie konieczny demontaż całego spodu, gdyż dwie klapki serwisowe pozwolą na
szybkie i łatwe dobranie się do wnętrza laptopa. Pod
większą znajdziemy gniazda pamięci RAM, układ
chłodzenia oraz dysk M.2. Mniejsza kryje zatokę na
dysk 2,5-calowy, umożliwiając stworzenie konfiguracji dwudyskowej.
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OSPRZĘT
I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
EKRAN
Wersja testowa ProBooka
440 G5 dotarła do nas z matową matrycą IPS o rozdzielczości Full HD. Choć nie jest to
rozwiązanie przystosowane do
profesjonalnej obróbki graficznej, gdyż odwzorowanie kolorów prezentuje dość przeciętny
poziom, to pamiętajmy, że to
nie do takich zadań ProBook
został zaprojektowany. Mocny
kontrast i szerokie kąty widzenia zwiększą komfort pracy
administracyjno-biurowej, poprawiając czytelność wyświetlanych treści i chroniąc oczy
przed szybkim zmęczeniem.
W tańszych konfiguracjach zastosowano matowy ekran TN
o rozdzielczości HD, który zapewni znacznie słabszą jakość
obrazu. Trzecią alternatywą jest
matryca o rozdzielczości HD,
wspierająca obsługę dotykową.

PODŚWIETLENIE
PARAMETRY MATRYCY
luminancja: 237 cd/m2

213

231

219

224

236

231

234

217

215

kontrast: 700:1
czerń: 0,3 cd/m2
paleta sRGB: 60%
paleta AdobeRGB: 39%

KLAWIATURA I TOUCHPAD
Piąta generacja ProBooka
440 zyskała także nową klawiaturę. Jej układ wygląda
znajomo, ale przyciski mają
ostrzejszy i bardziej kwadratowy kształt. Wykonano je
z tworzywa lepszej jakości
niż w poprzednim modelu,
o przyjemnie gładkiej fakturze
i z odświeżonym fontem. Ich
skok nie jest zbyt głęboki, ale
został dobrze wyeksponowany
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przez bardzo sprężystą odpowiedź klawisza na naciśnięcie.
Dzięki tej modyfikacji ProBooki serii 400 zapewniają
znacznie lepszy standard
pracy z tekstem, co w sprzęcie
o zwiększonej mobilności nie
zawsze jest regułą. Klawiatura jest przy tym odporna na
zachlapanie, a w opcji znajdziemy także białe podświetlenie zwiększające wygodę

pracy przy marnym świetle.
Nowy standard wykonania
prezentuje również touchpad.
Płytka stała się nieco większa
i bardziej prostokątna, a jej
faktura nie kojarzy się już z byle
tworzywem, lecz przypomina
powierzchnię pokrytą teflonem.
Palce przemykają po niej bardzo
płynnie, aczkolwiek dłonie muszą pozostać suche – wystarczy
nieco wilgoci i touchpad stawia

zbyt duży opór, tracąc idealną
precyzję działania. Obsługę
komputera w trasie ułatwi
także wsparcie dla windowsowych gestów. Przyciski zostały
zintegrowane z dolnymi narożnikami płytki – ich skok jest
bardzo krótki i dobrze uzupełniają funkcjonalność gładzika.
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GŁOŚNIKI
Głośniki trafiły nad klawiaturę, więc nic nie
tłumi ich brzmienia i cechuje je całkiem spora
głośność. Choć wspiera je cyfrowy korektor pozwalający na dopasowanie ustawień do bieżących działań i gatunku muzycznego, to muzyka
nie rozpieszcza jakością. Brzmienie jest płaskie,
a tony wysokie mają nienaturalne, szeleszczące
pobrzmienia. Do zadań biznesowych, np. wideokonferencji, wystarczą w zupełności, ale podczas
seansu filmowego szybko zaczniemy rozglądać
się za dodatkowymi głośnikami lub słuchawkami.

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Służbowy notebook, zwłaszcza o zwiększonej mobilności, powinien dysponować wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa. Ochrona
przechowywanych w komputerze danych oraz
kontrola nad logowaniem się do systemu staje
się szczególnie ważna, gdy nasz laptop często
opuszcza firmę i towarzyszy nam na każdym
kroku – zwłaszcza podczas służbowych podróży. W przypadku ProBooka 440 G5 możemy
liczyć na czytnik linii papilarnych zmieniający
nasz odcisk palca w hasło oraz na moduł TPM
szyfrujący zawartość dysku twardego. To oczekiwany w sprzęcie tej klasy standard. Więcej
o sprzętowych zabezpieczeniach w notebookach
piszemy w tekście Jak zadbać o bezpieczeństwo
notebooka? 11 rozwiązań dla profesjonalistów.

ŁĄCZNOŚĆ
Testowany model nie dysponował modemem
WWAN i możemy w nim liczyć wyłącznie na łączność Wi-Fi oraz Bluetooth 4.2. Po wyjściu z biura
do zachowania połączenia z Siecią będzie więc
niezbędny smartfon generujący punkt dostępowy
lub przenośny modem LTE z własnym zasilaniem.
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Testy_wydajności
HP ProBook 440 G5 to kolejny przetestowany przez nas notebook wyposażony w procesor Intel Core i5 8250U. To
mobilny układ najnowszej, ósmej generacji dysponujący czterema fizycznymi
rdzeniami o taktowaniu oscylującym
między 1,6 a 3,4 GHz. Dzięki wsparciu
wielowątkowości (Hyper-Threading)

oraz zwiększonej pamięci cache (6 MB)
procesor znacząco przewyższa swą wydajnością układy niskonapięciowe z poprzednich lat. Mamy więc do czynienia
ze sprzętem pozwalającym na szybką
i sprawną pracę z zadaniami zarezerwowanymi do tej pory dla maszyn mocniejszych od typowego ultrabooka.

PCMark 10
440 G5 -i5 8250U
ThinkPadT470p – i5

PCMark 10 – Score
PCMark 10 – Essentials

E480 - i5 8250U

PCMark 10 – Productivity
L470 - i5 7200U

PCMark 10 – Digital CC
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Cinebench R15

440 G5 -i5 8250U

CPU

E480 - i5 8250U

CPU (single core)
0

150

300

Nasze testy pokazały, że ProBook 440
lepiej od ThinkPada E480 wykorzystuje
tryb Turbo Boost podczas pracy – taktowanie obciążonego procesora jest
wyższe, ale temperatura zachowuje bezpieczny poziom. Co prawda, w PCMarku
10 ThinkPadowi więcej punktów zapewniła rozbudowana pojemność pamięci
RAM oraz obecność niezależnej grafiki
Radeon, ale test konwersji pliku wideo
na ProBooku trwał cztery minuty krócej.
W testowanym modelu generowanie
grafiki powierzono układowi zintegrowanemu z procesorem. Osiągi grafiki
Intel UHD 620 są na tyle duże, że bez

450

600

L470 - i5 7200U

problemu sprostają typowym zadaniom
biznesowym – do pracy z dodatkowymi
monitorami, obsługi multimediów w wysokiej rozdzielczości i sprawnego działania pakietu biurowego nie potrzebujemy
bardziej zaawansowanych, a co za tym
idzie – podnoszących cenę komputera
– rozwiązań. Jeśli jednak niezbędny jest
nam niezależny układ graficzny możemy
sięgnąć po konfigurację doposażoną
w grafikę NVIDIA GeForce 930MX. Jednak nawet w takiej wersji sprzęt sprosta
tylko starszym i mniej wymagającym
grom.

3DMark
3DMark - Cloud Gate

440 G5 -i5 8250U

3DMark - Sky Diver
3DMark - Fire Strike
3DMark - Time Spy
0
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Mocną stroną komputera są jego
możliwości dyskowe, gdyż ProBook 440
G5 dysponuje dwoma rodzajami zatok
dyskowych, pozwalającymi na wykorzystanie nośnika praktycznie dowolnego
typu. Miejsce na dysk M.2 może zająć
nośnik SATA 3 lub NVMe – wszystko
zależy od naszego budżetu. Testowana
wersja dysponowała dyskiem SSD NVMe
marki Intel, który może nie należał do
najszybszych w swojej klasie, ale i tak
przewyższał osiągami typowy dysk SSD
na interfejsie SATA 3. Do tego dochodzi
zatoka na dysk 2,5-calowy, pozwalająca na instalację wybranego dysku
w tym właśnie formacie. Jeżeli bardziej
zależy nam na dodatkowym magazynie
na dane o bardzo dużej pojemności, możemy w tym celu wykorzystać klasyczny
dysk talerzowy. Jednak w przypadku,
gdy priorytetem ma być niezawodność
sprzętu, a częste podróże to nasz chleb
codzienny, to sensowniejszym wyborem
będzie drugi dysk półprzewodnikowy,
odporny na wstrząsy i inne potencjalne
uszkodzenia.
Dwudyskowy magazyn na dane to
coraz częstszy widok w sprzęcie biznesowym, znacząco zwiększający możliwości dopasowania konfiguracji sprzętu do
indywidualnych potrzeb użytkownika.
Tym bardziej cieszy obecność takiego
rozwiązania w modelu z niższej półki cenowej, który w dodatku należy do maszyn
o stosunkowo niedużym i poręcznym formacie. Więcej informacji o typach dysków montowanych w notebookach oraz
o zaletach i wadach danych rozwiązań
znajdziecie w tekście Dyski w notebooku.
HDD, SSD, SSHD, M.2 – przewodnik po
możliwościach.
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Testy_baterii
Dużą mobilność sprzętu podkreślają także ponadprzeciętne
osiągi na własnym zasilaniu. Akumulator o przyzwoitej pojemności
48 Wh zapewnia około 8 – 9 godzin

aktywnej pracy z notebookiem, co
powinno wystarczyć nawet na
całodzienny wyjazd poza firmę.
Zarówno ThinkPad E480 (42 Wh),
jak i dysponujący identycznym

procesorem Dell Vostro 5471 (45
Wh) wypadły w tej kwestii odczuwalnie słabiej.

Testy baterii
440 G5 -i5 8250U

Pełne obciążenie (godz./min.)
Przeglądanie sieci (godz./min.)

E480 - i5 8250U

Praca biurowa (godz./min.)
5471 - i7 8550U

Odtwarzanie filmów (godz./min.)
0
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8

10

Testy_kultury pracy
Układ chłodzenia bez większych
problemów radzi sobie z odprowadzaniem ciepła procesora poza
obudowę. Z tego względu nawet
pod obciążeniem szum wentylatora nie osiąga wysokich wartości
i nie ma prawa przeszkadzać nam
w pracy.

Przy typowych zadaniach biurowych chłodzenie pracuje jeszcze
dyskretniej, sporadycznie i w niewielkim stopniu przyspieszając
obroty. ProBook 440 G5 sprosta
więc nawet wymaganiom użytkowników bardzo wyczulonych
na kulturę pracy służbowego

komputera.
Także mapa temperatury obudowy dobrze świadczy o umiejętnościach inżynierów HP. Przy
zadaniach biurowych osiągnięte
wartości prezentują się wzorcowo,
natomiast przy dużym i długotrwałym obciążeniu temperatura

spodu nieznacznie przekroczyła
40 stopni.

Intel Core i7 7820HQ

Praca biurowa (° C)

czas pracy – 15 min.

71° C taktowanie 2493 MHz
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czas pracy – 60 min

71° C taktowanie 2494 MHz
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Układ chłodzenia

Płne obciążenie (° C)

Zadania biurowe (dB)
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PODSUMOWANIE
kolejny raz udowodniło, że nie
musimy dysponować ogromnym budżetem, by stać się
posiadaczem dobrej klasy notebooka biznesowego. Czternastocalowy ProBook 440 G5 może mógłby
być nieco lepiej usztywniony, ale i tak przyciąga
wzrok smukłą obudową z dobrych jakościowo
materiałów. Nowa stylistyka zwraca uwagę
nowoczesną linią i gustowną kolorystyką, więc
bez kompleksów możemy pojawić się z ProBookiem na biznesowym spotkaniu czy branżowej
konferencji.
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Komputer zyskał także na jakości wyposażenia. Nowa klawiatura wyspowa zdecydowanie
lepiej spisuje się przy pracy z tekstem, gdyż skok
przycisków stał się bardziej sprężysty i lepiej
wyczuwalny, a w opcji doszukamy się białego
podświetlenia. Odświeżono także touchpad,
zwiększając jego powierzchnię i poprawiając
właściwości ślizgowe. Unowocześniony wybór
portów daje nam teraz dostęp do USB 3.1 typu
C, umożliwiającym połączenie komputera z miniaturową stacją dokującą – znacząco zwiększa
to wygodę pracy stacjonarnej, ułatwiając wykorzystanie notebooka jako centralnej części

rozbudowanego stanowiska pracy.
Nie rozczarowała nas także kultura pracy
sprzętu. Układ chłodzenia bez problemu kontroluje temperaturę procesora, nie strasząc intensywną pracą nawet pod dużym obciążeniem.
Także temperatura obudowy nie przekracza
komfortowych wartości, co bywa bardzo istotne,
gdy zdarza nam się pracować z notebookiem położonym na kolanach. Równie dobrze prezentują
się osiągi na własnym zasilaniu, pozwalające na
cały dzień pracy zapomnieć o zasilaczu
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S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A
P O D S U M O WA N I E
H P P R O B O O K 4 4 0

G 5

segment:		

notebook biznesowy o zwiększonej mobilności

optymalne zastosowanie:
			
			
			

- zadania administracyjno-biurowe
- zadania wymagające dużej wydajności
- praca z aplikacjami biznesowymi
- praca w podróży

mobilność:		

- bardzo duża

kultura pracy:		

- bardzo dobra

modem WWAN w opcji:

- nie

opcje dokowania:		

- USB 3.1 typu C

ważne cechy:		
			
			
			
			
			
			
			
			

- sensownie wyceniony
- nowoczesna stylistyka
- ulepszona klawiatura z podświetleniem
- obsługa dysku 2,5” oraz SSD M.2 NVMe
- czterordzeniowy procesor 8. gen.
- rozbudowany wybór portów
- funkcje bezpieczeństwa
- matowy ekran Full HD
- łatwy dostęp do podzespołów

wymiary i waga:		
			

336 x 238 x 20 mm
1,63 kg

przetestowany CPU:
			
			
			
			

Intel Core i5 8250U
4 rdzenie, 8 wątków
1,6 - 3,4 GHz
TDP - 15 W
cache - 6 MB

dysk:			
			

256 GB, SSD M.2 NVMe
INTEL SSDPEKKF256G7H

obsługiwane dyski:		
			
			

SSD M.2 NVMe
plus
2,5”

RAM:			
			
			
			

1x 4 GB DDR4
-----------------maks. 32 GB
dwa gniazda

przetestowana matryca:
			
			

14 cali, 1920 x 1080
IPS, matowa
LGD04B2

wybór portów:		
			
			
			
			
			

2x USB 3.0
1x USB 3.1 typu C
HDMI
VGA
LAN
audio in/out

akumulator:		
			

48 Wh, 3-komorowy
Li-Ion

wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			
			

czytnik kart MMC/SD/SDHC/SDXH
Bluetooth 4.2
klawiatura odporna na zalanie
podświetlenie klaw. w opcji
TPM 2.0
czytnik linii papilarnych

opcje gwarancji:		
			
			
			
			

1 rok
3 lata
------------door2door
on-site
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Lenovo ThinkPad P71

ROZMIAR MA
ZNACZENIE
I BASTA!

obilne stacje robocze
to sprzęt potrafiący
znacznie więcej od typowego notebooka –
nawet biznesowego.
Najwydajniejsze mobilne procesory, najmocniejsze profesjonalne grafiki i zaawansowany,
wielodyskowy magazyn na dane to cechy zarezerwowane właśnie dla maszyn z tego segmentu – nic zatem dziwnego, że sięgają po nie
profesjonaliści potrzebujący sprzętu o bezkompromisowych osiągach i funkcjonalności, który
jednocześnie nie ma być „uwiązany do biurka”.
Oczywiście najlepsze osiągi i największe
możliwości konfiguracyjne znajdziemy w modelach o przekątnej 17,3 cala, gdyż dopiero
w takiej obudowie zmieści się układ chłodzenia
mogący sprostać podzespołom z najwyższej
półki wydajnościowej. Postęp technologiczny
nie jest jednak widoczny wyłącznie w osiągach
– choć maszynom tego typu nadal trudno zarzucić filigranowy wygląd i subtelną wagę, nie są
to już pięciokilowe kloce o grubości 5 cm. Podróżowanie z największymi przedstawicielami

Kuba
Kutzmann
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sprzętu tego typu
będzie więc mniej
problematyczne,
choć duży i wygodny
plecak z pewnością się
przyda. Więcej informacji
o mobilnych stacjach roboczych znajdziecie w artykule
TOP.5 – mobilne stacje robocze.
Dziś jeden z najlepszych przedstawicieli mobilnych „workstacji” w tym
właśnie rozmiarze – Lenovo ThinkPad P71.
To większy kuzyn testowanego już przez nas
piętnastocalowego ThinkPada P51, który urzekał
nie tylko osiągami, lecz także kulturą pracy i zaskakująco długim czasem pracy na własnym zasilaniu. Czy większe znaczy lepsze? Sprawdźmy!

JAKOŚĆ WYKONANIA I ERGONOMIA OBUDOWY
Jeżeli jesteśmy wyznawcami minimalistycznej, thinkpadowskiej stylistyki to ThinkPad P71
z pewnością przypadnie nam do gustu. Czarnej,
matowej i dość masywnej konstrukcji na pewno
nie pomylimy ze sprzętem innej marki. Wizualna
skromność idzie przy tym w parze z niezrównaną
jakością wykonania, za którą kryją się materiały
najwyższej jakości.
Choć grubość pokrywy nie przekracza typowego
standardu, to jej solidność jak najbardziej. Usztywnia ją wytrzymały polimer wzmocniony włóknem
szklanym i całość, mimo sporego formatu, może
się pochwalić imponującą odpornością na nacisk
i wykrzywianie. Niewielkie zastrzeżenia mamy jednak do ramki ekranu – w naszym modelu boczne
listwy nieco odstawały od matrycy tworząc niewielkie szpary, skore do gromadzenia kurzu i innych
paproszków.
O podtrzymanie ekranu dbają dwa masywne
zawiasy zamknięte w metalowych tulejach. Ich
opór jest dość znaczny, więc niemała matryca nie
ma żadnego problemu z utrzymaniem nadanej
pozycji. Problemu nie ma także z podniesieniem
pokrywy jedną ręką, gdyż waga notebooka w pełni

kompensuje ich opór.
Szeroki i delikatnie chropowaty pulpit także
może uchodzić za wzór solidności. W tej części
komputera znajdziemy aluminiowe i magnezowe
panele, które dodatkowo wspierają wewnętrzne
wzmocnienia i podpory. Nic zatem dziwnego, że
nacisk i wykrzywianie nie robią na tej konstrukcji
żadnego wrażenia i sprzęt zdaje się wręcz jednolitą bryłą. Solidność wykonania potwierdza także
certyfikat amerykańskiej armii MIL-STD-810G –
szerzej piszemy o nim w artykule Laptopy Rugged
i Semi-Rugged, czyli standardy wojskowe w świecie
notebooków.
Wybór portów robi wrażenie nie tylko swoim
zróżnicowaniem, lecz także świetnym rozmieszczeniem. Choć na spodzie komputera nadal znajdziemy klasyczne gniazdo dla stacji dokującej, to
nawet bez tego akcesorium dodatkowe peryferia
nie będą nam ograniczać przestrzeni do pracy – to
zasługa umieszczenia części gniazd na tyle komputera. Znajdziemy tam gniazdo zasilania, LAN,
HDMI oraz dwa pełnoprawne porty Thunderbolt
3 w formie USB typu C. Dodatkowo na bokach doszukamy się czterech USB 3.0, kolejnego cyfrowego

wyjścia obrazu (mini-DisplayPort), gniazda audio
oraz czytnika kart SD. Na tym lista się nie kończy,
gdyż ThinkPad P71 wciąż może się pochwalić coraz
rzadziej spotykanym gniazdem ExpressCard 34,
pozwalającym na doposażenie sprzętu w moduł
zwiększający jego funkcjonalność. Nie zabrakło
także miejsca na montowany w zatoce modułowej
napęd optyczny – możemy go zastąpić kieszenią
na dysk, by dodatkowo zwiększyć możliwości magazynowania danych w notebooku.
Także na spodzie znajdziemy rozwiązania cenione przez użytkowników „starej szkoły”. Spora
bateria montowana jest przy przedniej krawędzi
pulpitu, co przekłada się na lepsze rozmieszczenie
masy komputera i ułatwia podniesienie pokrywy.
Natomiast olbrzymia i łatwa w demontażu klapka
serwisowa pozwoli na bezproblemową ingerencję
w konfigurację sprzętu i modyfikację zarówno w obrębie nośników danych, jak i pojemności pamięci
RAM. Tu także swe ujście ma system odprowadzania cieczy rozlanej na klawiaturę.

3
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OSPRZĘT
I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
EKRAN
Testowany model dotarł do nas z najlepszą
dostępną matrycą, czyli wysokiej klasy ekranem
IPS o rozdzielczości 4K. Ekran robi wrażenie nie
tylko wysoką maksymalną luminancją (znacznie
powyżej 300 cd/m2), lecz także głębokim kontrastem i idealnym odwzorowaniem palety sRGB.
ThinkPad P71 w tej wersji sprosta zatem nawet
oczekiwaniom wymagającego grafika, w czym
duży udział będzie też miała niesamowita ostrość
treści wyświetlanych w rozdzielczości 3840 x
2160. Dodatkowo w utrzymaniu optymalnych
parametrów obrazu będzie nas wspierał wbudowany w pulpit kalibrator ekranu Pantone X-Rite.
Wystarczy uruchomić przypisane mu oprogramowanie, wybrać dopasowany do naszych
potrzeb profil, a następnie zamknąć pokrywę
– reszta procesu odbędzie się automatycznie.
Takie rozwiązanie znajdziemy wyłącznie u tego
producenta, wybierając konkurencyjne rozwiązanie (np. HP z rodziny ZBook 17) będziemy się
musieli wspierać zewnętrznym kolorymetrem.

PODŚWIETLENIE
PARAMETRY MATRYCY
luminancja: 339 cd/m2
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347

328

323

341

329

331

335

350

kontrast: 1100:1
czerń: 0,32 cd/m2
paleta sRGB: 100%
paleta AdobeRGB: 83%

KLAWIATURA I TOUCHPAD
W naszych publikacjach nie
brakuje peanów na część klawiatur montowanych w ThinkPadach i w tym przypadku nie
może być inaczej. Zajmująca
niemal całą szerokość pulpitu
klawiatura wyspowa z
apewnia niezrównany komfort
pracy z tekstem. Znajdziemy
w niej wszystkie najlepsze cechy klawiatur tego producenta
– duże przyciski o kształcie
zwiększającym odstępy między nimi, sprawdzony układ,
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podświetlenie oraz głęboki
i przyjemnie sprężysty skok.
Co prawda do naszej redakcji
przybyła wersja z układem zachodnioeuropejskim (pionowy
„enter”, krótszy lewy „shift”,
dodatkowy ukośnik przy „z”)
ale bez obaw – w polskich
sklepach znajdziemy maszyny
z rozmieszczeniem klawiszy
dostosowanym do naszych
przyzwyczajeń. Producent
nie zapomniał oczywiście
o pełnowymiarowym bloku

numerycznym, nad którym
ulokowano zestaw przycisków
pozwalających na szybką regulację głośności sprzętu
oraz wyciszenie mikrofonu.
Trudno mówić o ThinkPadzie
z prawdziwego zdarzenia bez
czerwonego trackpointa oraz
przypisanych mu fizycznych
przyciskach. Do tego dochodzi touchpad o dość przeciętnym formacie – szczególnie,
gdy uwzględnimy ogrom pulpitu. Jemu także towarzyszą

fizyczne przyciski, gdyż w tej
serii Lenovo odpuściło sobie
rozwiązanie integrujące przyciski z płytką gładzika. Sprzęt
tego formatu raczej rzadko
obsługuje się bez użycia myszy, ale w krytycznych sytuacjach, np. w podróży, gładzik
wykaże się idealną precyzją
działania i wsparciem dla
windowsowych gestów. Faktura touchpada przypomina
teflon, zapewniając idealnie
gładki ślizg dla naszych palców.

GŁOŚNIKI
Choć system audio składa się tylko z dwóch
stereofonicznych głośników i nie znajdziemy
tu subwoofera, to pod względem dźwiękowym
ThinkPad P71 robi bardzo pozytywne wrażenie.
Głośniki trafiły nad klawiaturę, gdzie skrywa
je siatkowana listewka. Dzięki takiej lokalizacji
dźwięk nie jest przytłumiony i osiąga naprawdę
imponujący poziom. Choć muzyce brakuje basów, to dzięki oprogramowaniu Dolby, dopasowującemu ustawienia dźwiękowe to bieżących
zadań, sprzęt wypada pod tym względem zdecydowanie lepiej od typowej biznesówki. Nic zatem
nie stoi na przeszkodzie, by bez dodatkowych
głośników lub słuchawek odpalić na prezentowanym ThinkPadzie film – także w większym gronie.

ŁĄCZNOŚĆ
Choć ThinkPadowi P71 trudno zarzucić promobilną naturę, to jednak producent zadbał,
by po opuszczeniu zacisznego biura użytkownik nie miał problemu z pozostaniem „online”.
Z tego też względu bez problemu znajdziemy
konfiguracje doposażone w modem LTE,
uwalniające nas od konieczności pozostania
w zasięgu sieci Wi-Fi. W notebooku nie zbrakło także łączności Bluetooth w wersji 4.1.

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Maszyna projektowa tej klasy może kryć
w sobie dane warte więcej niż sam komputer.
Wypada zatem zadbać o ich bezpieczeństwo –
w tym modelu możemy liczyć na pełen pakiet
sprzętowych zabezpieczeń. Bezpieczne logowanie do systemu ułatwi skaner biometryczny
zmieniający odcisk naszego palca w hasło oraz
czytnik Smart Card. Natomiast o zawartość dysków twardych zatroszczy się moduł szyfrujący
TPM. Więcej informacji na temat funkcji bezpieczeństwa w notebookach znajdziecie w artykule Jak zadbać o bezpieczeństwo notebooka?
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Testy_wydajności
By zapewnić osiągi niezbędne przy
najbardziej zasobożernych zadaniach,
producent musiał sięgnąć po najwydajniejsze mobilne procesory Intel. Wybrać
możemy spośród najmocniejszych układów Intel Core i7 siódmej generacji lub
nawet Intel Xeon. W wersji z Xeonem

komputer dodatkowo zyska wsparcie dla
pamięci RAM z korekcją błędów (ECC),
co ma istotne znaczenie przy wielogodzinnych obliczeniach, w których jeden
przekłamany bit może zmienić rezultat
końcowy i zmarnować czas użytkownika.

PCMark 10

ThinkPad P71 – i7
7820HQPCMark

PCMark 10 – Score

ThinkPadT470p – i5
7300HQPCMark

PCMark 10 – Essentials

Latitude 7490 – i7
8650U

PCMark 10 – Productivity
PCMark 10 – Digital CC
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Cinebench R15

ThinkPad P71 – i7
7820HQPCMark

CPU

ThinkPadT470p – i5
7300HQPCMark

CPU (single core)
0
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Do testowanej maszyny trafił procesor Intel Core i7 7820HQ, stojący
wyżej w hierarchii nawet od bardzo popularnego w segmencie profesjonalnym
i gamingowym Core i7 7700HQ – z tym
układem mieliśmy do czynienia przy
recenzji ThinkPada P51. Cztery rdzenie
i wielowątkowość to ich cechy wspólne,
natomiast Core i7 7820HQ może się
pochwalić wyższym taktowaniem oraz
pojemniejszą pamięcią cache, co zapewnia mu nieznaczną, ale odczuwalną
przewagę. Jeszcze większą różnicę
w osiągach zauważymy zestawiając

1000

Latitude 7490 – i7
8650U

go z czterordzeniowym Intel Core i5
7300HQ (ThinkPad T470p) niewspierającym funkcji Hyper-threading. Testowany CPU wygrywa także, co jeszcze
nie powinno być zaskoczeniem, z niskonapięciowym układem ósmej generacji
– przetestowany przy okazji recenzji
Della Latitude 7490 procesor Intel Core
i7 8650U, nie ma się, co prawda, czego
wstydzić, ale wciąż jeszcze musi uznać
wyższość układu z oznaczeniem HQ.
Szerzej o mobilnych procesorach Intel
piszemy w tekście Procesory Intel w notebookach – przegląd możliwości.

3DMark
3DMark - Cloud Gate

ThinkPad P71 –
Quadro P3000

3DMark - Sky Diver

ThinkPad P51 –
Quadro M2200

3DMark - Fire Strike
3DMark - Time Spy
0
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Jedynie w siedemnastocalowych stacjach roboczych znajdziemy układy graficzne z najwyższej półki
wydajnościowej – w przypadku mniejszego ThinkPada
P51 mogliśmy maksymalnie liczyć na grafikę Quadro
M2200 z czterema gigabajtami własnej pamięci. Natomiast ThinkPada P71, dzięki układowi chłodzenia
mogącemu sprostać nawet najwydajniejszym rozwiązaniom, możemy wybrać nawet w wersji z absolutnym
rekordzistą w tej kwestii, czyli układem Quadro P5000
z (sic!) 16 GB własnej pamięci. Testowana wersja
dysponowała nieco skromniejszym GPU, ale wypada
przyznać, że osiągi generowane przez układ Quadro
P3000 (6 GB pamięci) i tak robią wrażenie – nie bez
przyczyny pod względem sprzętowym jest on podobny
do GTX-a 1060. W zastosowaniach profesjonalnych
możemy wykorzystać nawet natywną rozdzielczość
ekranu, co budzi uzasadniony szacunek. A jak Quadro
P3000 poradziło sobie przy bardziej rozrywkowych
zastosowaniach? Wykres poniżej a o szczegółach przeczytacie w tekście Gry i mobilne stacje robocze. Czy na
grafice NVIDIA Quadro odpalimy Wiedźmina?
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Testowany model wykorzystywał ułamek swych
możliwości dyskowych, gdyż wyposażono go „zaledwie” w jeden dysk półprzewodnikowy w formie karty
M.2 wspierającej interfejs NVMe. Dysk tej klasy o pojemności 512 GB to marzenie niejednego użytkownika
– start sytemu czy wszelkich aplikacji został skrócony
do kilku – kilkunastu sekund. Dodatkowo takiemu rozwiązaniu niestraszne są wstrząsy i upadki, potrafiące
permanentnie uszkodzić klasyczny dysk talerzowy.
Użytkownicy o większych wymaganiach mogą jednak iść o parę kroków dalej i wybrać model z dwoma
dyskami M.2, którym mogą towarzyszyć dwa dyski
2,5-calowe – jeden z nich trafi do zatoki montowanej
w miejscu napędu optycznego. Taki zestaw, w niektórych modelach dopieszczony wsparciem RAID,
znacząco przewyższa rozwiązania dostępne w notebookach o mniej profesjonalnej naturze. O możliwościach
dyskowych we współczesnych notebookach piszemy
w poradniku Dyski w notebooku. HDD, SSD, SSHD, M.2
– przewodnik po możliwościach.
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Testy_baterii
Ponownie wypada stwierdzić, że
choć nie jest to maszyna ukierunkowana na mobilność, to potrafi
i w tej kwestii nieźle zaskoczyć.
Dzięki nielichej baterii, obecności

drugiego, zintegrowanego układu
graficznego i wszytym w procesor
funkcjom oszczędzania energii możemy liczyć na doprawdy imponujący czas pracy bez podpiętego

zasilacza. Po przejściu na plan
zasilania „oszczędzanie energii”
i wykorzystaniu wyłącznie grafiki
zintegrowanej, sprzęt przy zastosowaniach biurowych pracuje

Testy baterii

niewiele krócej od typowego ultrabooka. Oczywiście większe obciążenie podzespołów, szczególnie
grafiki Quadro, skróci ten czas
w znaczącym stopniu.

ThinkPad P71 –
96 Wh

Pełne obciążenie (godz./min.)

ThinkPadT470p –
48Wh

Przeglądanie sieci (godz./min.)

Latitude 7490 –
60 Wh

Praca biurowa (godz./min.)
Odtwarzanie filmów (godz./min.)
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Testy_kultury pracy
Wyprowadzone na tył dysze
układu chłodzenia to patent znany
także z dużych notebooków gamingowych, mogących się pochwalić mało hałaśliwą naturą.
W przypadku ThinkPada P71 możemy śmiało mówić o najlepszej
kulturze pracy, jaką napotkaliśmy w sprzęcie tego formatu
i wydajności. Przy zadaniach
biurowych, tworzeniu grafiki czy
wszelkich innych akcjach niewymagających dużego obciążenia
podzespołów, chłodzenia pracuje
praktycznie bezszmerowo i prędzej
zacznie nam przeszkadzać zbyt

donośny klik przycisków myszki,
niż praca wentylatorów.
Duże obciążenie sprzętu – czy
to przy projektowaniu 3D, konwertowaniu dużych plików wideo,
czy nawet podczas relaksu z grą
– w niewielkim stopniu zmienia
ten stan rzeczy. Owszem, szum
nieco przybiera na sile, ale wciąż
utrzymuje zaskakująco niski i dobrze wytłumiony poziom. Z resztą
słowem lepiej pasującym będzie
tu „szmer” niż „szum”. ThinkPad
P71 wypada pod tym względem lepiej nawet od Asusa ROG G751JY,
będącego w naszym przekonaniu,

jednym z najcichszych notebooków
o dużej wydajności, jakie kiedykolwiek pojawiły się na rynku.
Rozbudowany układ chłodzenia to nie tylko praca cicha, lecz
także stabilna – podzespoły mogą
osiągać pełnię swych możliwości,
a ich temperatura nie przekroczy
bezpiecznego poziomu. Testowany
procesor nie miał żadnych problemów z wykorzystaniem trybu
Turbo, natomiast temperatura
długotrwale obciążonej grafiki nie
przekroczyła 70 stopniCelsjusza.
Taka specyfika pracy powinna
wyróżniać każdego notebooka

ukierunkowanego na osiągi.
Równie imponująco prezentuje
się mapa temperatury obudowy.
Zadania biurowe nie są żadnym wyzwaniem dla chłodzenia i dopiero
pełne wykorzystanie możliwości
sprzętu podniosło temperaturę
spodu do ponad czterdziestu
stopni – w sprzęcie tej klasy są to
nie tyle wartości akceptowalne, co
pożądane.

Intel Core i7 7820HQ
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PODSUMOWANIE
enovo ThinkPad P71 to jedna
z najlepszych mobilnych stacji roboczych, jakie obecnie
można znaleźć na rynku. Obudowa zachowała swą klasyczną
i cenioną przez fanów marki linię, a dzięki wykorzystaniu aluminium, stopu magnezu i włókna
szklanego konstrukcja stała się odczuwalnie lżejsza, smuklejsza i solidniejsza od rozwiązań poprzednich generacji. Zachwycają także dostępne
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konfiguracje oraz rozbudowana funkcjonalność
sprzętu. Nowoczesne podzespoły o niezrównanej wydajności oraz wyposażenie nieosiągalne
w sprzęcie z innego segmentu dają nam dostęp
do środowiska pracy, mogącego sprostać nawet
najbardziej wymagającym zadaniom.
Całość, mimo formatu, może się przy tym pochwalić całkiem niezłą mobilnością, gdyż możemy liczyć na zaskakująco długi czas pracy na
własnym zasilaniu oraz wsparcie dla modemu

WWAN. Znakomita ergonomia pracy to zasługa
nie tylko rozbudowanego i świetnie rozmieszczonego wyboru portów, lecz także fenomenalnej
klawiatury, mogącej śmiało uchodzić za niedościgniony wzór narzędzia do tworzenia i edycji
tekstu. Nie sposób nie przypomnieć wzorcowej
kultury pracy, ustanawiającej nowy standard, do
którego konkurencja może tylko równać.
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S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A

P O D S U M O WA N I E
L E N O V O T H I N K P A D

P 7 1

wymiary i waga:		
			

416 x 278 x 34 mm
3,3 kg

przetestowany CPU:
			
			
			
			

Intel Core i7 7820HQ
4 rdzenie, 8 wątków
2,9 - 3,9 GHz
TDP - 45 W
cache - 8 MB

segment:		

mobilna stacja robocza

dysk:			
			

512 GB, SSD M.2 NVMe
SAMSUNG MZVLW512HMJP-000L7

optymalne zastosowanie:
			
			
			
			

- projektowanie 3D
- profesjonalna obróbka grafiki i wideo
- zadania wymagające dużej wydajności
- praca administracyjno-biurowa
- gaming

obsługiwane dyski:		
			
			

2x SSD M.2 SATA 3/NVMe
plus
2x 2,5”

mobilność:		

- zważywszy na format - całkiem niezła

kultura pracy:		

- fenomenalna

modem WWAN w opcji:

- tak

opcje dokowania:		
			

- gniazdo stacji dokującej
- Thunderbolt 3

ważne cechy:		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

- obudowa z aluminium, stopu magnezu
oraz włókna szklanego
- znakomite osiągi - także graficzne
- obsługa do czterech dysków
- platforma Intel Xeon w opcji
- imponujący czas pracy na baterii
- świetna klawiatura
- rozbudowany wybór portów
- funkcje bezpieczeństwa
- wbudowany kalibrator ekranu

RAM:			
1x 8 GB DDR4
			-----------------			
maks. 64 GB
			
cztery gniazda
przetestowana matryca:
			
			
			

17,3 cala, 3840 x 2160
IPS, matowa
LGD053F
4XK13_156WF6

wybór portów:		
			
			
			
			
			
			

4x USB 3.0
2x Thunderbolt 3
mini-DisplayPort
HDMI
LAN
gniazdo stacji dokującej
audio in/out

akumulator:		
			

96 Wh, 8-komorowy
Li-Ion

wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			
			
			

kalibrator ekranu X-Rite Pantone
modem LTE/4G
ExpressCard 34
czytnik kart MMC/SD/SDXC/SDHC
trackpoint
klawiatura odporna na zalanie
podświetlenie klawiatury

opcje gwarancji:		
3 lata
			------------			
on-site
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Procesory Intel
w notebookach – przegląd możliwości

Wybieramy
optymalny
procesor
do różnych
zastosowań

o kilka lat w życiu większości użytkowników laptopów przychodzi czas
na wybranie nowego sprzętu. I w tym momencie zaczyna się przeglądanie stron kolejnych sklepów internetowych i analizowanie specyfikacji oferowanych notebooków – nierzadko z udziałem zaprzyjaźnionego
eksperta od IT. Łatwiej mają pracownicy firm dysponujących własnym
działem IT – tu nie będzie problemu z uzyskaniem pomocy w wyborze, jednak i tak warto wiedzieć, jaki typ komputera, a więc także
rodzaj procesora, będzie najlepszym kandydatem na stanowisko służbowego notebooka. Aby ustalić w jakim segmencie sprzętu jesteśmy
i jakich możliwości możemy po nim oczekiwać, zwykle wystarczy rzucić
okiem na rodzinę procesora, typ dysku i możliwości układu graficznego
Jednak sprawy nie ułatwia Intel i jego daleka od przejrzystości metoda
oznaczania produktów – termin „Intel Core” dobrze się sprzedaje, więc
może się nim pochwalić coraz większe grono procesorów. W tym artykule
postaramy się w sposób przejrzysty, nawet dla osób mniej zaznajomionych z tematem, przybliżyć tematykę procesorów mobilnych montowanych współcześnie w notebookach. Ale na wstępie musimy się zapoznać
z kilkoma terminami, niezbędnymi do lepszego zrozumienia sprawy.

Kuba
Kutzmann
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Krzysztof
Grzegorowski
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Czym
jest
TDP?

Jednym z najistotniejszych
wyznaczników wydajności
i możliwości procesora jest
TDP. Thermal Design Power
jest przez część użytkowników traktowane jako maksymalne zużycie energii przez
obciążony procesor, co jest podejściem błędnym.
TDP to informacja ile energii cieplnej należy z procesora odebrać, aby nie przekroczył bezpiecznej
temperatury i nawet pod obciążeniem pracował
stabilnie. Z punktu widzenia użytkownika najlepiej
traktować TDP jako informację o wielkości i zaawansowaniu układu chłodzenia niezbędnego do
utrzymania stabilnej i wydajnej pracy procesora.
W większości współczesnych notebooków znajdziemy procesory z następujących przedziałów TDP
- 4,5 W, 15 W oraz 45 W – debiutująca nowością
są rozwiązania o TDP 28 W. Im więcej watów widzimy, tym procesor jest wydajniejszy, ale wymagać
będzie bardziej rozbudowanego chłodzenia. Tym
sposobem tablety i pasywnie chłodzone ultrabooki dysponują procesorami o TDP 4,5 W, ultrabooki
i większość notebooków korzysta z układów 15 W,
a najwydajniejsze procesory trafią do mobilnych
stacji roboczych oraz dużych notebooków gamingowych, mieszczących w sobie system rozbudowanych radiatorów i wentylatorów.

Hyperto opracowana Intel
przez Intel techThreading nologia wielo- Turbo
wątkowości
współbieżnej obecna m.in. w procesorach Intel Boost
Hyper-Threading

Core i Intel Xeon. Dzięki niej system operacyjny do
każdego fizycznego rdzenia procesora przypisuje
dwa procesory wirtualne, a następnie, w miarę możliwości, rozdziela obliczenia między nimi. Znacząco
zwiększa to wydajność obliczeń prowadzonych równolegle przez mikroprocesory – aczkolwiek duży
wpływ na to ma także sama aplikacja i jej wparcie
dla pracy wielordzeniowej.

Współczesne procesory nie
są taktowane z jedną stałą
częstotliwością i system
może dopasowywać jego zegar do faktycznych potrzeb.
Znakomitym tego przykładem może być procesor na
którym powstaje ten tekst – Intel Core i7 4750HQ.
Jego taktowanie bazowe to 2 GHz, a maksymalne
3,2 GHz, jednak w tym konkretnym momencie
wynosi raptem 0,8 GHz. Ponieważ aktywny plan
zasilania to „zrównoważony”, a komputer jest obciążony jedynie pakietem biurowym, system obniżył
taktowanie procesora do minimum – dzięki temu
układ chłodzenia jest praktycznie niesłyszalny,
a komputer zużywa znacznie mniej energii.
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Intel
Turbo
Boost

Funkcja Turbo Boost działa w drugą
stronę – taktowanie procesora zostaje
podbite, aby zyskać dodatkową wydajność do działań wymagających dużej
mocy obliczeniowej. Nad tym pojęciem,
podobnie jak nad kwestią TDP, narosło
jednak sporo mitów. Postaramy się je
rozwiać na przykładzie dwóch procesorów oraz ich skróconej
specyfikacji
PROCESOR			TAKTOWANIE

CACHE

TDP

Intel Core i7 6500U

2/4

2,5 GHz - 3,1 GHz

4 MB

15 W

Intel Core i7 6700HQ

4/8

2,6 GHz - 3,6 GHz

6 MB

45 W

Spoglądając na taki opis nietrudno ustalić, który z nich
jest wydajniejszy i wymaga większego chłodzenia. Jednak
można także uznać, że wybierając układ i7 6500 zyskamy
maszynę o dwóch rdzeniach mogących pracować z taktowaniem 3,1 GHz, a CPU i7 6700HQ zapewni nam cztery rdzenie
i 3,5 GHz na zegarach. Rzeczywistość jest jednak bardziej
skomplikowana i najlepiej to odda taka tabela.
PROCESOR		

RDZENIE/ TAKT.
MAKS.
WĄTKI
BAZOWE TAKT.
				1 RDZ.

MAKS.
TAKT.
2 RDZENI

MAKS.
TAKT.
4RDZ.

Intel Core i7 6500U

2/4

2,5 GHz

3,1 GHz

3,0 GHz

---

Intel Core i7 6700HQ

4/8

2,6 GHz

3,5 GHz

3,3 GHz

3,1 GHz

Jak widać 3,1 oraz 3,5 GHz to maksymalne taktowanie
jednego rdzenia – dwa i więcej rdzeni przełoży się na nieco
mniejsze taktowanie zegarów. Ponadto nie każdy komputer może nam zapewnić długotrwałe Turbo – w części
smuklejszych notebooków układ chłodzenia pozwoli na
podniesienie taktowania na kilka – kilkanaście minut, gdyż
później procesor zacznie przekraczać bezpieczną temperaturę. Wtedy system dla jego bezpieczeństwa obniży zegary
do wartości referencyjnej, pozwalając mu nieco ochłonąć.
Jeżeli układ chłodzenia będzie miał nadal problem z utrzymaniem temperatury, system obniży zegary jeszcze bardziej
– mówimy wtedy o zjawisku „throtllingu” termicznego.
Paradoksalnie maszyny z procesorami Intel Core H, czyli
z TDP 45 W, lepiej sobie radzą z pracą na podkręconych
zegarach – bardziej rozbudowany układ chłodzenia ułatwia
jednak zadanie. Dotyczy to szczególnie mobilnych stacji
roboczych i sprzętu gamingowego, których głównym celem
jest wielogodzinna praca pod dużym obciążeniem.
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Mobilne procesory Intel Core
– hierarchia
zaawansowania
tosowany obecnie przez Intel system nazewnictwa procesorów Intel Core nie jest zbyt
przejrzysty. Użytkownik mniej obeznany z tematem może być przekonany, że decydując
się na urządzenie z procesorem Intel Core i7
7700U wybiera najwydajniejsze mobilne rozwiązanie o czterech rdzeniach. By lepiej się
orientować w tej kwestii niezbędne jest zwrócenie uwagi na oznaczenie literowe procesora.
Przyjrzyjmy się zatem sprawie bliżej na przykładzie konkretnych procesorów. Hierarchia
poniższego spisu nie opiera się jednak na wydajności lecz popularności – zaczniemy więc od rozwiązań najczęściej stosowanych w notebookach.
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Procesory ni-

Procesory skonapięciowe
to jedno z kluniskonapię- czowych dla
rozwoju komciowe o TDP puterów mobilnych osiągnięć
15 W
w portfolio

marki Intel.
Dzięki nim komputery zyskały wiele godzin pracy
na baterii więcej, przy jednoczesnym zachowaniu
potrzebnych osiągów i usprawnieniu kultury pracy.
Udało się to osiągnąć dzięki obniżeniu TDP układów
stosowanych w notebookach do 15 W, co znacząco
zmniejszyło zużycie energii i odciążyło układy chłodzenia. Tym sposobem współczesne notebooki są
znacznie smuklejsze od swych poprzedników, zapewniając przy tym wysoką kulturę pracy i wielogodzinny czas pracy na baterii.
Procesory z oznaczeniem U znajdziemy obecnie
w większości notebooków – zarówno przeznaczonych dla użytkowników domowych, jak i w maszynach biznesowych. Do niedawna, czyli do premiery
ósmej generacji układów Intel Core, były to wyłącznie rozwiązania dwurdzeniowe, w których to nawet
najskromniejsze rozwiązania (Core i3) wystarczały
do zadań nieco ambitniejszych niż przeglądanie
Sieci, obsługa pakietu biurowego czy odtwarzanie
multimediów w wysokiej rozdzielczości. Natomiast
mocniejsze układy generowały na tyle duży zapas
mocy obliczeniowej aby część producentów na ich
bazie przygotowała ultramobilne stacje robocze

(Lenovo ThinkPad P51s lub HP ZBook 15u G4).
Nie są to maszyny dorównujące osiągami swym
mocniejszym kuzynom, ale nic już nie stoi na przeszkodzie by wykorzystać je zdań wymagających
mocniejszej platformy sprzętowej. Przykładowe
procesory Intel Core generacji szóstej i siódmej
o oznaczaniu U prezentują się następująco:

PROCESOR		

RDZENIE/ TAKTOWANIE
WĄTKI

i zoptymalizowanie 14-nanometrowej architektury
Skylake pozwoliło na uzyskanie wydajności, której
dotąd w intelowskich CPU nie widzieliśmy. TDP
o wartości 15 W daje nam cztery fizyczne rdzenie
w jednostkach od Core i5 po Core i7. Core i3 pozostał z dwoma rdzeniami, ale wciąż posiada Hyper-Threading, tak jak jego mocniejsi pobratymcy, więc
ich logiczna liczba wynosi cztery.

CACHE

TDP

VPRO

Intel Core i3 6100U

2/4

2,3 GHz		

3 MB

15 W

nie

Intel Core i5 6200U

2/4

2,3 GHz - 2,8 GHz

3 MB

15 W

nie

Intel Core i5 6300U

2/4

2,4 GHz - 3,0 GHz

3 MB

15 W

tak

Intel Core i7 6500U

2/4

2,5 GHz - 3,1 GHz

4 MB

15 W

nie

Intel Core i7 6600U

2/4

2,6 GHz - 3,4 GHz

4 MB

15 W

tak

Najnowsza, ósma generacja przyniosła nam jednak
sporo zmian. Rzucona przez AMD rękawica w postaci wielordzeniowych i dość wydajnych APU,
została natychmiast podniesiona przez włodarzy
„niebieskich”. Poskutkowało to stworzeniem niskonapięciowych CPU, które mogą konkurować pod
względem wydajności z procesorami HQ poprzednich dwóch generacji. Ponowne przebudowanie

PROCESOR		

RDZENIE/ TAKTOWANIE
WĄTKI

CACHE

TDP

VPRO

Intel Core i3 7100U

2/4

2,4 GHz		

3 MB

15 W

nie

Intel Core i5 7200U

2/4

2,5 GHz - 3,1 GHz

3 MB

15 W

nie

Intel Core i5 7300U

2/4

2,6 GHz - 3,5 GHz

3 MB

15 W

tak

Intel Core i7 7500U

2/4

2,7 GHz - 3,5 GHz

4 MB

15 W

nie

Intel Core i7 7600U

2/4

2,8 GHz - 3,9 GHz

4 MB

15 W

tak

PROCESOR		

RDZENIE/ TAKTOWANIE
WĄTKI

CACHE

TDP

VPRO

Core i5-8250U

4/8

1,6 Ghz - 3,4 GHz

6 MB

15 W

?

Core i5-8350U

4/8

1,7 Ghz - 3,6 GHz

6 MB

15 W

?

Core i7-8550U

4/8

1,8 Ghz - 4,0 GHz

8 MB

15 W

?

Core i7-8650U

4/8

1,9 Ghz - 4,2 GHz

8 MB

15 W

?

Intel chwali się tym, że najnowsze Kaby Lake R
jeszcze lepiej potrafią zarządzać energią niż układy
siódmej generacji, mimo że ich wydajność bardzo
wyraźnie wzrosła. Jako recenzenci mieliśmy już
szansę rozliczyć amerykańskiego potentata z tej
deklaracji i trzeba przyznać, że nie były to czcze
przechwałki. Maszyny wyposażone w ósmą generację niskonapięciówek nie grzeją się jakoś specjalnie
mocniej oraz mogą pochwalić się bardzo dobrym
balansem pomiędzy wydajnością a czasem pracy
na baterii. Wystarczy spojrzeć chociażby na wyniki
pracy na baterii ProBooka 440 G5 czy Della Latitude
7490.
Pochodną ponownego zoptymalizowania zastosowanej litografii i usprawnień w dziedzinie zarządzania energią jest spora rozpiętość pomiędzy
bazowym taktowaniem rdzeni a trybem Max Turbo.
Różnica ta może w niektórych przypadkach wynosić
nawet ponad 2 GHz. Max Turbo jest chwilowym
„zastrzykiem” mającym przyspieszyć procesor przy
najbardziej wymagających czynnościach. Kiedy
wysoka wydajność nie jest potrzebna, procesor
pracuje z dużo niższym taktowaniem, nie zmuszając się do dużego poboru prądu. A wiadomo – im
mniej energii CPU pobierze, tym dłużej popracuje
na baterii. Warto przypomnieć o jeszcze jednym
fakcie – układy Kaby Lake R współpracują z kośćmi
DDR4 o taktowaniu 2400 MHz.
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Procesory
niskonapięciowe
o TDP
28 W

Procesory wybieramy komputer do zadań
o dużej
wymagających
większej wydajwydajno- ności, a mobilność nie jest tak
ści i TDP dużym priorytetem, lepszym
45 W
rozwiązaniem

Te jednostki będzie
można znaleźć nie
tylko w laptopach,
ale też mini-PC
oraz komputerach
typu All-in-One.
Układy Kaby Lake
G to owoc mezaliansu Intela oraz
AMD, w ramach
którego zrodził się
niewielki laminat
uzbrojony w CPU
„niebieskich” oraz w Radeona RX Vega M od
„czerwonych”. Układ graficzny od AMD posiada
aż 4 GB własnej pamięci HBM2 i pracuje niezależnie od procesora (mimo umieszczenia na
jednej płytce). GPU występować będzie w dwóch
wersjach: GL oraz GH. Druga opcja będzie rozwiązaniem mocniejszym i wg Intela ma przebije
wydajnością GTX-a 1060 Max-Q. Wersja słabsza,
czyli GL, ma zaś konkurować z GeForce’em GTX
1050 od NVIDII.
TDP procesora wynosi 28 W, a rozdźwięk pomiędzy taktowaniem bazowym a trybem Turbo
będzie zbliżony do tego z jednostek Coffee Lake
U. Ciekawostką może być fakt, że po Core i5
z Radeonem RX Vega GL sięgnął Dell oraz HP
przy tworzeniu, odpowiednio, XPS-a 9575 oraz
Spectre x360. Zbudowano w ten sposób maszyny niewielkie, smukłe i jednocześnie bardzo
wydajne.

Jeżeli

jednak

będą procesory
Intel Core klasy H o TDP 45W. Są to układy wymagające wydajniejszego chłodzenia i o większym
apetycie na energię, ale oferujące znacząco lepszą
wydajność. Miłośnicy gier, projektanci, architekci
lub administratorzy dużych baz danych stanowczo
powinni się rozejrzeć za notebookiem z jednym
z tych układów pod maską.
I ponownie najnowsza generacja (Coffee Lake
H) zmieniła reguły gry, gdyż układy z tej serii zyskały dodatkowe rdzenie. W dodatku procesory
Core i5 zostały dopieszczone funkcją Hyper-threading, co także zaowocowało odczuwalnym
wzrostem wydajności. Osiągi tegorocznych notebooków będą zatem znacząco lepsze od maszyn
korzystających ze starszych układów – to znakomity moment na zmianę sprzętu domowego lub
służbowego na nowszy. Tworzenie dużych projektów wideo lub projektowanie 3D będzie tu trwało
znacznie krócej i przebiegało znacznie sprawniej
– osoby przesiadające się kilkuletniego laptopa
będą bardzo zaskoczone, jak wielki postęp nastąpił w tej kwestii.

PROCESOR		

RDZENIE/ TAKTOWANIE
WĄTKI

CACHE

TDP

VPRO

PROCESOR		

RDZENIE/ TAKTOWANIE
WĄTKI

CACHE

TDP

VPRO

Intel Core i7-8809G

4/8

3,1 GHz - 4,2 GHz

8 MB

28 W

nie

Intel Core i3 6100H

2/4

2,7 GHz		

3 MB

35 W

nie

Intel Core i7-8709G

4/8

3,1 GHz - 4,1 GHz

8 MB

28 W

nie

Intel Core i5 6300 HQ

4/4

2,3 GHz - 3,2 GHz

6 MB

45 W

nie

Intel Core i7-8609G

4/8

3,1 GHz - 4,1 GHz

8 MB

28 W

tak

Intel Core i5 6440 HQ

4/4

2,6 GHz - 3,5 GHz

6 MB

45 W

tak

Intel Core i7-8509G

4/8

3,1 GHz - 4,1 GHz

8 MB

28 W

nie

Intel Core i7 6700HQ

4/8

2,6 GHz - 3,5 GHz

6 MB

45 W

nie

Intel Core i5-8305G
4/8
			

2,8 GHz - 3,8 GHz

6 MB

28 W

nie

Intel Core i7 6820HK
4/8
			

2,7 GHz - 3,6 GHz
4 GHz - tryb OC

8 MB

45 W

nie
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Procesory sza wydajność,
wsparcie dla
specjali- technologii
zwiększających
styczne stabilność pracy
– w tym obsługa
o dużej
pamięci RAM typu
ECC - to domena
wydajno- mobilnych procesorów Intel Xeon.
ści i TDP Pamięci ECC (Error Correction
45 W
Code) wspierają
Jeszcze

PROCESOR		

RDZENIE/ TAKTOWANIE
WĄTKI

CACHE

TDP

VPRO

Intel Core i3 7100H

2/4

3,0 GHz		

3 MB

35 W

nie

Intel Core i5 7300 HQ

4/4

2,5 GHz - 3,5 GHz

6 MB

45 W

nie

Intel Core i5 7440 HQ

4/4

2,8 GHz - 3,8 GHz

6 MB

45 W

tak

Intel Core i7 7700HQ

4/8

2,8 GHz - 3,8 GHz

6 MB

45 W

nie

Intel Core i7 7820HK
4/8
			

2,9 GHz - 3,9 GHz
4,2 GHz - tryb OC

8 MB

45 W

nie

więk-

system kodowania korekcyjnego i mają szerszą szynę do przesyłania nadmiarowych danych kontrolnych. Tym
sposobem eliminuje się potencjalne błędy w komunikacji między pamięcią i procesorem, co ma
szczególne znacznie przy tworzeniu projektów
opartych o wielogodzinne obliczenia. Tego typu
rozwiązanie jest potrzebne niewielkiej liczbie
użytkowników, nic więc dziwnego że znajdziemy
je jedynie w najbardziej zaawansowanych konfiguracjach mobilnych stacji roboczych (Lenovo
ThinkPad serii P lub HP serii ZBook).

PROCESOR		

RDZENIE/ TAKTOWANIE
WĄTKI

CACHE

TDP

VPRO

Intel Core i9-8950HK

6 / 12

3,1 GHz - 4,2 GHz

12 MB

45 W

nie

Intel Xeon E3 1505M v5 4 / 8

Intel Core i7-8850H

6 / 12

3,1 GHz - 4,1 GHz

9 MB

45 W

nie

Intel Xeon E3 1535M v5 4 / 8

Intel Core i7-8750H

6 / 12

3,1 GHz - 4,1 GHz

9 MB

45 W

tak

Intel Core i5-8400H

4/8

3,1 GHz - 4,1 GHz

8 MB

45 W

nie

Intel Core i5-8300H
4/8
			

2,8 GHz - 3,8 GHz

8 MB

45 W

tak

PROCESOR		

RDZENIE/ TAKTOWANIE
WĄTKI

CACHE

TDP

VPRO

ECC

2,8 - 3,7 GHz

8 MB

45 W

tak

tak

2,9 - 3,8 GHz

8 MB

45 W

tak

tak
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Procesory typu najczęściej
znajdziemy w taultrabletach, ale od
czasu do czasu
niskona- pojawiają się
także filigranowe
pięciowe ultrabooki oparte
na tym rozwiązao TDP
niu. Ich główną
zaletą jest możli4,5 W
wość pasywnego
Układy

tego

chłodzenia – przy
TDP 4,5 W jest to już wykonalne. Oznacza to
brak wentylatora, a co za tym idzie, całkowicie
bezgłośną pracę urządzenia. Co ciekawe, między
generacją szóstą a siódmą, w oznaczeniach zaszła
dość istotna zmiana:
Generacja szósta prezentowała się jakoś czytelniej – oznaczania m3, m5 i m7 dawały jasno
do zrozumienia, że jesteśmy wśród procesorów
o TDP 4,5 W. Natomiast w siódmej „cudownie”
objawiły się układy Core i5 oraz Core i7. Trzymajmy się zatem litery Y, która, póki co, jeszcze
nie zniknęła.
Wydajność układów Intel Core Y nie sprosta
wymaganiom zaawansowanych aplikacji czy gier.
Ich siła tkwi w energooszczędności – komputer
z takim układem w zupełności wystarczy do pracy
administracyjno-biurowej lub konsumpcji szeroko
rozumianych treści internetowych i multimediów.
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Przykładem urządzenia z takim układem może być
Microsoft Surface Pro 4 – w wersji z procesorem
Core m jest to urządzenie bezgłośne; mocniejsze
konfiguracje z procesorami Core U wymagają już
obecności układu chłodzenia z wentylatorem.

PROCESOR		

RDZENIE/ TAKTOWANIE
WĄTKI

CACHE

TDP

VPRO

Intel Core m3 6Y30

2/4

0,9 GHz - 2,2 GHz

4 MB

4,5 W

nie

Intel Core m5 6Y54

2/4

1,1 GHz - 2,7 GHz

4 MB

4,5 W

nie

Intel Core m5 6Y57

2/4

1,1 GHz - 2,8 GHz

4 MB

4,5 W

tak

Intel Core m7 6Y75

2/4

1,2 GHz - 3,1 GHz

4 MB

4,5 W

tak

PROCESOR		

RDZENIE/ TAKTOWANIE
WĄTKI

CACHE

TDP

VPRO

Intel Core m3 7Y30

2/4

1 GHz - 2,6 GHz

4 MB

4,5 W

nie

Intel Core i5 7Y54

2/4

1,2 GHz - 3,2 GHz

4 MB

4,5 W

nie

Intel Core i5 7Y57

2/4

1,2 GHz - 3,3 GHz

4 MB

4,5 W

tak

Intel Core i7 7Y75

2/4

1,3 GHz - 3,6 GHz

4 MB

4,5 W

tak
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Podsumowanie

Oferta procesorów
Intel Core do notebooków w dużym
stopniu pokrywa
się ze specjalizacją
samych laptopów –
producent zadbał o rozwiązania zapewniające
wielogodzinny czas pracy na własnym zasilaniu,
jak i o układy pozwalające na podkręcanie osiągów do imponujących wartości. Przed zakupem
nowego laptopa warto więc przeanalizować

nasze potrzeby, by wybrać sprzęt optymalnie
dopasowany do naszej pracy i potrzebnych aplikacji. Nie ma bowiem sensu dopłacać do wydajności sześciu rdzeni, gdy głównym zadaniem
komputera ma być obsługa poczty i pakietu biurowego. Natomiast jeżeli zawodowo zajmujemy
się projektowaniem 3D, czy też profesjonalną
realizacją wideo warto sięgnąć po procesor
mocniejszy od rozwiązań niskonapięciowych.
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iPhone X

IPHONE X PÓŁ ROKU
PO PREMIERZE.
NADAL NAJLEPSZY
SMARTFON
NA RYNKU?
d czasu premiery nowego iPhone’a –
oznaczonego rzymską liczbą X i określanego przez polskich fanów na
zmianę „Iksem” oraz „Dziesiątką” –
minęło już dobre parę miesięcy (polska premiera miała miejsce 3 listopada
2017 r. – czyli równo ze światową).
Tymczasem w sieci nadal wrze, a emocje wciąż nie opadły. I nic dziwnego:
fale prześmiewających flagowy telefon
Apple memów, które zalały Internet
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Artur
Makowski

w listopadzie i grudniu, zastępują powoli wieści o skandalach, a nawet…
plotki o wycofaniu iPhone’a z produkcji.
W natłoku wieści (oraz fake newsów) pewne wydaje się tylko jedno:
wyłącznie produkt marki Apple mógłby
wywołać podobne zamieszanie.
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z iPhone X. Po części może być to zasługą zastosowanych
przy produkcji rozwiązań: iPhone 8 wyposażono bowiem
w podobne co „Dziesiątkę” podzespoły. Porównanie to
pozwala zrozumieć prawdziwe znaczenie nowego Apple’owskiego procesora – A11 Bionic, który zastąpił rozwiązanie znane z wcześniejszych urządzeń (tj. procesor A10
Fusion). W teorii A11 charakteryzuje się osiągami o ¼ lepszymi niż poprzednie iteracje; w praktyce różnice te często
są większe, szczególnie przy obsłudze bardziej wymagających aplikacji. A choć różnice te wielokrotnie pokazywano
w testach i benchmarkach, to nigdzie nie są one tak widoczne jak podczas codziennego użytkowania. Użytkownik
przyzwyczaja się do nich właściwie niepostrzeżenie; osoby
korzystające równolegle z innego telefonu – szczególnie
urządzenia innej marki – z całą pewnością odczują dyskomfort, bo przewagę A11 nad A10 naprawdę się czuje. To przynajmniej jak przesiadka z PS3 na PS4. Spore znaczenie ma
tu zapewne również najnowsza wersja Apple’owskiego systemu operacyjnego – iOS 11 działa na iPhone X jak marzenie.
Różnice pomiędzy iPhone X a iPhone 8 są bardziej subtelne. Zdawać się może, że dotyczą one głównie sposobu
obsługi. „Dziesiątka” to z pozoru urządzenie skierowane dla
osób ceniących postęp i innowacje; „Ósemka” – dla przywiązanych do sprawdzonych rozwiązań znanych z poprzednich wersji iPhone. To mówiąc, nawet przesiadka z iPhone
X na iPhone 8 może okazać się bardzo utrudniona. Wygoda
i komfort użytkowania iPhone X nie ma sobie równych –
ani w rodzinie urządzeń Apple, ani nigdzie indziej poza nią.
Choć sprawność działania obu urządzeń pozostaje podobna,
to równoległe obcowanie z jednym i drugim bardziej przypomina korzystanie z urządzeń dwóch różnych producentów niż dwóch kolejnych wersji tego samego produktu.

Technologia i jej funkcje: po co komu iPhone X?

iPhone X – nowe oblicze
urządzeń mobilnych?
Pół roku po premierze iPhone X nadal
robi wrażenie. Choć część recenzentów
zarzuca Apple brak „prawdziwych”
innowacji i skupienie się na rozwoju
„nieistotnych” funkcjonalności (m.in.
tych związanych z mediami społecznościowymi), to nie sposób nie zauważyć

ogromnego postępu. W porównaniu
z iPhone 7 „Dziesiątka” to urządzenie
z odległej przyszłości. O wcześniejszych iPhone’ach nie warto wspominać; X dystansuje je o całe wieki. I to
zarówno pod względem technologii, jak i użyteczności czy komfortu.
W porównaniach zdecydowanie lepiej radzi sobie iPhone 8, którego Apple
wprowadziło do sprzedaży równolegle

Jeśli wierzyć plotkom, to Apple planowało te zmiany od
lat: całkowite usunięcie przycisku Home, wprowadzenie
ekranu OLED, radykalną aktualizację interfejsu dotykowego
i, co chyba najważniejsze, zastąpienie Touch ID przez Face
ID – technologię odpowiadającą m.in. za rozpoznawanie
twarzy użytkowników (to właśnie do jej obsługi potrzebna
jest duża część mocy nowego procesora – dużo słabszy A10
nie poradziłby sobie z tak trudnym zadaniem). Pierwsze
wzmianki na ten temat pojawiły się w Internecie niedługo
po premierze iPhone’a 7, w 2016 roku; spekulacje podsycały dodatkowo insidery i przecieki (część z nich zapewne
kontrolowana). Ale prawdziwe znaczenie tych zmian staje
się jasne dopiero po spędzeniu z iPhone X pewnego czasu.
Czy korzystanie z telefonu pozbawionego jakichkolwiek
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przycisków może mieć sens? Czy rozwiązanie to rzeczywiście jest lepsze? Odpowiedź jest jedna – oczywiście, że
tak. Po przyzwyczajeniu się do nowego interfejsu aż chce
się zapytać: „Jak to możliwe, że korzystaliśmy ze smartfonów tyle lat, a jednak nikt tego wcześniej nie zrobił?”.
Technologię Face ID, będącą w istocie czymś znacznie
więcej niż tylko następczynią Touch ID, przywitano początkowo z dość sporym sceptycyzmem. Pytania dotyczyły faktycznej użyteczności i bezpieczeństwa: „Czy rzeczywiście
mamy powód, by wyposażać urządzenia mobilne w tego typu

technologię? Czy nie jest to przerost
formy nad treścią, postęp dla postępu,
innowacja bez uzasadnienia? I, co ważniejsze, czy jest to bezpieczne?”. Dziś
wiemy, że zmiana ta miała swój sens.
I nie chodzi tu tylko o odwieczne marzenie – stworzenie „telefonu bez przycisków”. Zabezpieczenia oparte na Face
ID złamano do tej pory *raz* – i nie stało
się to bynajmniej w domowych warunkach. Krytycy powołują się wprawdzie
na bardziej skomplikowane przypadki,

np. sytuacje, w których zabezpieczenia
łamane były przez identyczne bliźnięta
jednojajowe. Trudno jednak uznać to
za problem technologii; jeszcze trudniej – za lukę w zabezpieczeniach. Czy
nasze identyczne rodzeństwo rzeczywiście mogłoby chcieć uzyskać w ten
sposób dostęp do naszych danych?
Zapewne; amerykańskie filmy akcji
obfitują w dużo gorsze scenariusze.
Czy iPhone X umożliwia zabezpieczenie
się przed taką sytuacją również w inny

sposób? Bez większych problemów.
Natomiast sama technologia niewątpliwie jest przełomowa – i konkurencji
jeszcze dużo czasu zajmie dogonienie
Apple. Prace nad podobnym rozwiązaniem zapowiedziało ostatnio Huawei.
Trudno jednak oczekiwać, że firma ta
będzie w stanie dokonać podobnego
skoku technologicznego w czasie
krótszym niż paręnaście, a może nawet parędziesiąt miesięcy. Co więcej,
nawet pojawienie się bezpośredniej
technologicznej konkurencji nie sprawi,
że znikną wątpliwości związane z bezpieczeństwem Face ID i otaczającymi to
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rozwiązanie kontrowersjami prawnymi.
Czy tego chcemy, czy nie, Apple znów
przeciera szlak. Przynajmniej przez
najbliższe parę lat każde rozwiązanie
zaproponowane przez inną firmę będzie co najwyżej podążać ścieżką
wyznaczoną przez firmę z Cuper-

tino (i, ewentualnie, jej prawników).
Czy cyfrowe mapy twarzy użytkowników iPhone X są bezpieczne? Wiele
zależy od akceptowanych przez nich
regulaminów poszczególnych aplikacji.
Niektóre z nich domagają się dostępu
do tych (przechowywanych lokalnie
– na telefonach, a nie w chmurze) informacji. Czy możemy być spokojni
o jakość tych zabezpieczeń? Tak – o ile
do ich złamania nie wykorzystamy
technologii skanowania będącej
obecnie co najwyżej na wyposażeniu
wojska i agencji rządowych. Skan taki

należałoby następnie wykorzystać do
stworzenia bardzo szczegółowej maski.
Czy da się to zrobić? Z całą pewnością.
Czy trudno to zrobić? Tak – zdecydowanie. Face ID jest obecnie jednym
z najskuteczniejszych – i wciąż rozwijanych – zabezpieczeń biometrycznych.
Niestety, podobnie jak w przypadku
każdej innowacyjnej technologii, Face
ID nadal posiada stosunkowo niewiele *praktycznych* zastosowań.
Jest to zresztą jednym z powodów,
dla których najnowszy iPhone tak

często wyśmiewany jest w Internecie.
Najbardziej oczywistym sposobem
na wykorzystanie technologii mapowania twarzy są dodatkowe funkcje
społecznościowe. Nie ma w tym nic
zaskakującego – popularność mediów społecznościowych rośnie z roku
na rok, a eksperci przypuszczają, że
w najbliższych latach całkowicie zmienią one oblicze świata (co zresztą dzieje
się już dziś). Zastosowanie przełomowej, wartej miliardy dolarów technologii do generowania emotikon (np.

przypominającej twarz użytkownika… kupy) nie może jednak nie budzić śmieszności. Nic dziwnego więc, że budzi.
Krytykę tego rodzaju najłatwiej odeprzeć jednak statystykami. Sam tylko Facebook ma już ponad 2 miliardy
aktywnych użytkowników; za pomocą tej platformy możemy połączyć się z jedną trzecią mieszkańców naszej
planety – i to nie płacąc ani złotówki. Budżety reklamowe
i promocyjne alokowane rok do roku w mediach społecznościowych przez największe korporacje już dawno
przekroczyły PKB naszego kraju. A zupełnie nawiasem –
czym jest telefon, jeśli nie urządzeniem pełniącym przede

wszystkim funkcje społecznościowe? Ich dalszy rozwój
z całą pewnością nie przyniesie Apple szkody. Krytycy
mogą szydzić, racja jednak najczęściej jest po stronie innowatorów. Nawet jeśli na chwilę obecną stworzona przez
nich technologia nie posiada aż tak wielu zastosowań.
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1 Zdjęcie zrobione iPhone’m X podczas

podróży do Indii. Zamontowane w telefonie aparaty pozwalają osiągnąć jakość
zarezerwowaną uprzednio jedynie dla
lustrzanek oraz lustrzanek cyfrowych,
a barwy oddawane są z niespotykaną wcześniej dokładnością, nawet przy najbardziej
wymagającym oświetleniu.

2 Zdjęcie zrobione iPhone’m X podczas podróży do Indii. Tryb portretowy sprawdza się
również w połączeniu z funkcją zoomu i przy
węższym kadrowaniu. Jak uczy doświadczenie, w świecie smartfonów wcale nie
jest to regułą. Tym większe uznanie
należy się projektantom aparatu
w nowym telefonie Apple.

1

Coś dla oka – aparat fotograficzny
i wyświetlacz
Za zupełnie niekontrowersyjną należy natomiast uznać
jakość robionych przez najnowszego iPhone’a zdjęć. iPhone
X wyposażony jest w sumie w trzy aparaty: dwa z tyłu obudowy i jeden z przodu, u góry. Aparaty z tyłu obudowy
(z których jeden ma rozdzielczość 12 megapikseli) umożliwiają uzyskanie niespotykanej dotychczas przy sprzęcie
mobilnym jakości: fotografii oraz filmów w rozdzielczości
4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę (!). Możliwe jest
też uzyskanie dwukrotnego zoomu optycznego (co również
musi robić wrażenie) oraz dziesięciokrotnego zoomu cyfrowego; zoom optyczny jest przy tym bezstratny (co wcale
nie jest tak oczywiste). iPhone X wciąż jeszcze nie jest „lustrzanką”; to jasne. Pośród smartfonów nie ma jednak sobie
równych – to prawdopodobnie najlepszy dostępny obecnie
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2

na rynku mobilny sprzęt fotograficzny,
jeden z tych, których możliwości znacząco wykraczają poza potrzeby standardowego użytkownika. Niewątpliwie
tłumaczy to jego popularność wśród
socialmediowych influencerów i profesjonalnych YouTuberów; to idealne
zastosowanie dla tego smartfona.
Bardziej kompleksowym testom poddał aparaty nowego iPhone’a znany z filmów i podcastów o tematyce fotografii
mobilnej Tyler Stalman. Jego zdaniem
najbliższym „Dziesiątce” urządzeniem
na rynku jest Google Pixel 2 (który
również może pochwalić się aparatem o rozdzielczości 12 megapikseli).
Ustępuje on jednak nowemu iPhone’owi
pod względem pozostałych parametrów

– co może odbić się na jakości nagrywanych przezeń filmów. Całość recenzji Stalmana można obejrzeć na jego
kanale na YouTube. Zwróćmy uwagę,
że zgłaszane przez niego zastrzeżenia
mają głównie charakter preferencyjny
i dotyczą w dużej mierze sposobu kalibracji ekranu, nie samej jakości wykonywanych przez iPhone X zdjęć. Jak
pamiętamy, również Google Pixel 2 nie
był pod tym względem bez grzechu.
Drugą stroną tej samej monety jest
zainstalowany w iPhone X wyświetlacz. „Dziesiątka” wyposażona jest
w niespełna sześciocalowy (dokładniej: 5,8) ekran OLED charakteryzujący
się idealnym – niemal stuprocentowo akuratnym – odwzorowaniem

4 Zdjęcie zrobione iPhone’m X podczas
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podróży do Indii. Możliwości trybu portretowego stanowią kolejny krok uczyniony przez Apple w rozwoju tej funkcji.
Już w iPhone 7 robiła ona ogromne wrażenie; zwiększenie rozdzielczości do 4K
sprawia, że najnowszy smartfon Apple
zamienia się w małe, przenośne studio
fotograficzne. Zdjęcie bez filtrów, przed
jakimkolwiek retuszem czy poprawkami.

4

3 Zdjęcie zrobione iPhone’m X pod-

czas podróży do Indii. Rozdzielczość 4K,
niesamowite możliwości trybu portretowego
i perfekcyjne odwzorowanie rzeczywistych
kolorów. Zdjęcie bez filtrów.

3

rzeczywistych kolorów. Jest to pierwszy
na świecie smartfon, w którym zastosowano ekran tego rodzaju (dla porównania: Google Pixel 2 wyposażony
jest w standardowy ekran AMOLED);
dzięki temu jakość obrazu bliższa jest
iPadom i MacBookom Pro niż wcześniejszym wersjom iPhone. Jak wynika
z niezwykle szczegółowych testów
przeprowadzonych przez DisplayMate,
iPhone X bije pod tym względem na
głowę nie tylko inne urządzenia mobilne, ale również wiele nowoczesnych
monitorów i większość (!) telewizorów.
Wrażenie robi też zwiększony maksymalny poziom jasności, dzięki czemu
z urządzenia możemy korzystać nawet
przy wyjątkowo jasnym sztucznym

oświetleniu – o pełnym świetle dziennym nawet nie wspominając. Różnica ta
nie zmieni za wiele dla standardowego
użytkownika – większość z nas spokojnie mogłaby zadowolić się nawet dużo
mniejszą od maksymalnej jasnością.
To mówiąc, iPhone nadal pozostaje
„najjaśniejszym” dostępnym na rynku
smartfonem; najbliższa konkurencja nie jest wprawdzie bardzo daleko
w tyle (różnica sięga niecałych 100
jednostek), ale nadal jest w tyle. (Nawiasem mówiąc, producentem wszystkich zajmujących miejsca na podium
ekranów, również tego w iPhone X, jest
Samsung. Drugie miejsce zajmuje ekran
SG Note 8. Trudno więc mówić o jakiejkolwiek prawdziwej konkurencji.)
iPhone X też otrzymał oznaczenie
IP67, co oznacza, że jest w dużej mierze

wodoodporny, a także całkowicie odporny na kurz i zapylenie. Niedługo po
premierze pojawiły się zresztą pierwsze realizowane za jego pomocą podwodne sesje fotograficzne i filmowe.
Podobnie jak Google Pixel 2, iPhone
X nie jest odporny na całkowite zanurzenie; dłuższe podwodne sesje będą
wymagać dodatkowego zabezpieczenia przed zatapianiem. Zwróćmy
jednak uwagę, że nawet najnowsze
smartfony Samsunga posiadające
oznaczenie IP68 nie są całkowicie wodoodporne i mogą ulegać uszkodzeniom w kontakcie z płynami. Wszystkie
te telefony są natomiast całkowicie
bezpieczne w sytuacjach przypadkowego upadku do wody czy zamoczenia.
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Bez przewodów, bez problemu
iPhone X robi też kolejny krok w stronę rozwiązań bezprzewodowych. O tym, że Apple zamierza podążać w tym kierunku, wiedzieliśmy już dawno; zwolennicy słuchania muzyki
z telefonu przekonali się o tym po raz pierwszy jeszcze przed
premierą iPhone 7, kiedy firma z Cupertino zapowiedziała,
że telefon będzie całkowicie pozbawiony standardowego
3,5-milimetrowego wejścia minijack. Wejście to zostało całkowicie usunięte; posiadacze telefonu musieli zadowolić się
rozwiązaniem autorskim – gniazdem Lightning (będącym
obecnie Apple’owskim standardem) – i ewentualną przejściówką. Pomimo próśb i nalegań fanów, firma zdecydowała
się pozostać przy swoim – co, trzeba przyznać, wyszło samej konstrukcji na dobre, umożliwiając bardziej ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni we wnętrzu urządzenia.
Nie inaczej jest z iPhone X. Posiadacze „dużych” słuchawek mogą podłączyć je do gniazda Lightning za pomocą
przejściówki (np. USB). Istnieją też specjalne – i niedrogie
– adaptery Lightning-to-minijack, umożliwiające podłączenie do telefonu słuchawek z tradycyjnym jackiem. Dużo
lepszym i wspieranym przez Apple wyjściem jest jednak
zakup słuchawek bezprzewodowych, np. Apple’owskiego
zestawu AirPods. Słuchawki te „podłączamy” do iPhone’a za pomocą adaptera Bluetooth. iPhone X sam wykrywa
znajdujące się w pobliżu słuchawki AirPods – i za pomocą
wyskakującego na ekranie (ale nienahalnego) komunikatu
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pyta o ich „podłączenie”. O samym
zestawie AirPods można by napisać
osoby artykuł; dość powiedzieć, że
jest to rozwiązanie inteligentne, proste
– i dobrze zaprojektowane. Niestety, jak
na polskie standardy jest również dość
drogie. (Mieści się jednak w przedziale
cenowym zawierającym słuchawki
podobnej klasy i jakości wykonania.)
iPhone X w pełni wspiera też bezprzewodowe ładowanie. Nie jest to
wprawdzie pierwszy smartfon, który
wykorzystuje to rozwiązanie; trzeba
jednak uczciwie przyznać, że nigdy nie
zdobyło one należnej mu popularności, po części ze względu na szersze
branżowe trendy (najbardziej dziś
rozpowszechnione telefony w aluminiowych obudowach praktycznie
uniemożliwiają bezprzewodowe ładowanie). Czy Apple dokona rewolucji
również na tym polu? Trudno powiedzieć. Tradycyjne ładowanie nadal jest
dużo szybsze – nawet w przypadku

tego smartfona. Jest to jednak zdecydowanie krok w stronę nowości.

Gwóźdź programu,
czyli wzornictwo
Wątpliwości nie pozostawia natomiast projekt i jakość wykonania
nowego iPhone’a. X jest telefonem
pięknym. Na szczególną uwagę zasługuje przekora, z jaką Apple podeszło
do wzorniczych trendów, decydując
się na pozostawienie wokół ekranu
niewielkiej ramki – co w dobie telefonów „bezramkowych” jest naprawdę
odważnym posunięciem, a w oczach
niektórych fanów marki urasta do wręcz
rangi estetycznego manifestu („Hej, widzimy, co robicie z waszymi ekranami;
to, co robicie, wygląda okropnie”).
Gorzej natomiast z odpornością na
mniejsze i większe uszkodzenia. Fakt
powstawania na ekranie i obudowie
mikrorysek nikogo nie dziwi; przy tego
rodzaju szklanej powłoce właściwie
nie sposób tego uniknąć. iPhone X
nie jest w tej kwestii żadnym wyjątkiem. Niestety, smartfon Apple nie należy też do najbardziej wytrzymałych
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urządzeń na rynku. W testach wypada
znacznie gorzej niż pozostałe modele.
Zdecydowanie zalecamy ostrożność.

się nie zwróci. Przywilej codziennego
korzystania ze sprzętu z przyszłości musi mieć jednak swoją cenę.

Podsumowanie

Addendum: Czy Apple
porzuci nowego iPhone’a?

Nie ma wątpliwości: iPhone X jest
najbardziej zaawansowanym technologicznie smartfonem na rynku. Jest
też prawdopodobnie smartfonem
najlepszym (choć wiele zależy tu od
indywidualnych preferencji każdego
z użytkowników). Można też spodziewać się, iż jego użyteczność będzie
rosnąć, nie spadać: fakt, że część
z zastosowanych przy jego produkcji
rozwiązań technologicznych nie znalazła jeszcze bardziej praktycznego rozwiązania raczej nie powinien nikogo
zniechęcać – prędzej czy później na
pewno się to zmieni. Dużym problemem pozostaje natomiast cena urządzenia – w Polsce (i ogólniej: w Europie)
jeszcze wyższa niż w USA. Czy warto
zapłacić? Za cenę iPhone X można by
kupić niezłego notebooka (a nawet –
niezłego notebooka od Apple). Jeśli
nie zarabiamy na mobilnej fotografii
lub tworzeniu filmów do Internetu,
to wydatek tego rzędu prędko nam

Na podstawie przecieku, do którego
dotarł AppleInsider, komentatorzy rynkowi i dziennikarze wyciągnęli wnioski,
że Apple zamierza wycofać iPhone’a X
z produkcji i zastąpić go nowym modelem. Wszystko to w przeciągu roku.
Internauci natychmiast podchwycili
te wieści, budując na ich podstawie
nierzadko dość apokaliptyczne scenariusze dotyczące przyszłości telefonu,
a nawet całej firmy. Tymczasem wyniki
wcale nie są złe – pamiętajmy: iPhone
X konkuruje przecież o uwagę z iPhone
8 – a ewentualne wycofanie najnowszej
iteracji flagowego telefonu Apple z produkcji wcale nie musi wynikać z niższej
sprzedaży czy oznaczać zniknięcia
„Dziesiątki” z półek sklepowych. Najprawdopodobniejbędziezupełnieinaczej.
Jak wspominaliśmy we wcześniejszych artykułach poświęconych
marce Apple – Notebooki Apple
– fakty i mity oraz Czy korzystanie

z MacBooka ma sens bez iPhone’a? Porównujemy ekosystemy Microsoftu i Apple – firma z Cupertino ma długą
historię porzuconych urządzeń. Z biznesowego punktu
widzenia postępowanie takie nie budzi raczej większych
zastrzeżeń. Gorzej dla użytkowników. Apple nie pozostawia jednak złudzeń: porzucanie starszego bądź niepopularnego sprzętu to niezbędny krok na drodze do innowacji.
Trzeba tu jednak odróżnić „porzucenie” od „porzucenia”.
Czym innym jest bowiem całkowite wygaszenie wsparcia
dla danego urządzenia, czym innym zaś – zastąpienie go
nowym modelem, a nawet kilkoma, jak było np. w przypadku iPhone’a 5. iPhone 5 był urządzeniem równie przełomowym co iPhone X – i to zarówno w kwestii wzornictwa,
jak i technologii. A jednak Apple postanowiło zawiesić go
w niecały rok po premierze, zastępując oryginalną „Piątkę”
dwoma nowszymi wersjami: nieco lepszym (i droższym)
iPhone’m 5S oraz tańszym (i mniej spektakularnym) iPhone’m 5C z plastikową obudową. iPhone 5 nie zniknął jednak
z półek sklepowych – klienci Apple nadal mogli go kupić.
Jeżeli mielibyśmy interpretować wspomniane wcześniej
przecieki, to prawdopodobnie najlepiej jest je rozumieć właśnie w ten sposób. Jeśli iPhone X zostanie wycofany z produkcji, to istnieją spore szanse, że stanie się tak właśnie przez
wzgląd na wprowadzenie kolejnych iteracji tego samego
modelu. Oczywiście sama „Dziesiątka” nie zniknie z półek
sklepowych; należałoby raczej spodziewać się niewielkiej
(początkowo) przeceny i stopniowo malejącej dostępności.
Byłoby to zgodne z dotychczasowym cyklem życia iPhone’ów i miałoby większy sens biznesowy. Z czasem mogłoby
też zapewnić smartfonowi status urządzenia kultowego.
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uż na samym początku
przyznam się do czegoś.
Nie jestem fanem seriali.
Tak po prostu. Niewiele
jest pozycji, które wciągnęłyby mnie na tyle, abym
z wypiekami na twarzy
czekał na kolejny epizod,
a ostatni odcinek danej
serii powodował, że sens mojego życia odpływał niczym
znikające za horyzontem słońce, a ja zapadałem w stan
apatii w oczekiwaniu na pojawienie się jutrzenki pierwszego odcinka nowego sezonu. Takich seriali w przeciągu
życia obejrzałem zaledwie kilka: „Dr House”, „Kompania Braci”, „Rzym” i „Jak poznałem waszą matkę”. I nie,
nie zapomniałem dodać „Gry o tron” i „House of Cards”.
Z racji tego, że specjalnie nie interesuje się dziełami
Netflixa czy HBO, „Czarne Lustro” stało się dla mnie
zjawiskiem kojarzącym się głównie z wyjściami ze znajomymi i pytaniem, które prędzej, czy później musiało
paść: „Widziałeś nowy sezon/odcinek Black Mirror?”
No nie, nie widziałem, bo nie interesuje się tym. W tym
miejscu zazwyczaj pojawiała się riposta, którą można
skrócić do jednego polecenia: „To obejrzyj w końcu!”
W ten sposób, chcąc zaspokoić swoją ciekawość i sprawdzić, czym ci wszyscy ludzie się zachwycają, usiadłem ze
swoją lubą (wielką fanką tego tytułu) na kanapie i obejrzałem jeden odcinek. A później drugi. I kolejny. No dobra,
to jeszcze jeden. Ale to będzie ostatni… W ten sposób minął mi jeden z pierwszych chłodniejszych, listopadowych
weekendów. Tak rozpoczęła się moja przygoda z serialem,
gdzie każdy z odcinków był osobną historią. A każdy scenariusz pozostawiał w głowie mniejszy lub większy mętlik.
Fani serialu doskonale wiedzą, że opowiadania z „Black
Mirror” toczą się niejako w jednym uniwersum. W świecie, gdzie technologia weszła na poziom, który dopiero
zaczynamy osiągać lub jest dla nas zupełnie niedostępny,
abstrakcyjny lub celowo przesadzony, a społeczeństwo
w dużej mierze jest inwigilowane (często na własne życzenie) i manipulowane za pomocą różnej maści smart-urządzeń oraz wirtualnej rzeczywistości, a czasami wręcz od

J
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Technologia
w służbie
ludzkości.
Czy aby na pewno?

O czwartym sezonie Black Mirror słów kilka.

niej zależne. W pewnym sensie można
powiedzieć, że świat z niektórych odcinków jest uwspółcześnioną i bardziej
rozwiniętą antyutopią zarysowaną
przez George’a Orwell’a w powieści
„1984”. Tam jednak kontrola należała
do rozbudowanego aparatu „zamordyzmu” władzy. W „Czarnym Lustrze”
to my (to znaczy: społeczeństwo) sami
bezmyślnie eksploatujemy technologiczne nowinki pozwalając śledzić się
na przeróżne sposoby. Najczęściej nie
trudząc się na zadanie pytania: „A co,
jeśli coś pójdzie nie tak?”, ani też nie
siląc się na refleksję nad moralnym
aspektem wykorzystywania tego czy
innego urządzenia lub jego właściwości.
Jednak nie można powiedzieć, że wizja scenarzystów (głównym scenarzystą jest Charlie Brooker, ale w części

odcinków dostaje wsparcie od innych
twórców) jest zupełną fantastyką naukową, gdyż często czerpali oni inspirację ze współczesnego świata, a także
z najnowszych odkryć lub teorii naukowych. Kwaśno-gorzkie konsekwencje ich wykorzystania w niewłaściwy
sposób świetnie hiperbolizują scenarzyści serialu, jednocześnie zmuszając
nas do zastanowienia się nad sensem
niemal całkowitego zawierzenia elektronicznym lub bionicznym gadżetom.
W tym tekście głównie skupiłem
się na ostatnim sezonie „Black Mirror”, ale pojawią się też nawiązania do odcinków ze starszych serii.

Bo fantazja jest od tego
Przyjrzyjmy się nieco pomysłom scenarzystów i skonfrontujmy je ze współczesnym postępem technologicznym.
Oczywiście, aby nie psuć zabawy tym,
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którzy czwarty sezon mają jeszcze przed
sobą, postaramy się unikać spoilerów.
Część epizodów (celowo ich nie
wymienię) z najnowszego sezonu dotykało kwestii transferu lub kopiowania umysłu i przenoszenia go bądź
do wirtualnej rzeczywistości, bądź do
innych urządzeń. Co prawda podobny
motyw pojawiał się w już wcześniej,
także w świątecznym odcinku specjalnym, jednak tym razem potraktowano
go nieco inaczej. Szczerze mówiąc, to
właśnie ten motyw budził we mnie
największy niepokój. Powód jest prosty – przeniesienie umysłu w skali 1:1
spowoduje też zaimplementowanie
pełnej świadomości i jej wspomnień
do przedmiotu, co mocno zaakcentowali twórcy serialu. Świadomość
pozbawiona ciała i zapisana na elektronicznym nośniku staje się praktycznie

nieśmiertelna i zdolna do powielania.
Ludzkie jestestwo uwięzione w martwym przedmiocie brzmi wystarczająco złowrogo, a gdy dołożymy do tego
możliwość manipulowania czasem
wewnątrz urządzenia (dla nas mijają
minuty, dla przeniesionej świadomości zaś w tym czasie mogą upływać
lata), włączanie i wyłączanie go na
zawołanie, a nawet wykorzystywanie
naszej świadomości bez naszej zgody,
zaczyna się robić naprawdę strasznie.
Wszystko to brzmi mocno abstrakcyjnie, jednak warto wiedzieć, że świat
nauki od lat przygląda się i teoretyzuje
na temat wykorzystania ludzkiego umysłu w informatyce. Neuroinformatycy
w swoich futurystycznych wizjach snują
hipotetyczną możliwość kompletnego
przeniesienia ludzkiego umysłu do
urządzeń będących w stanie obsłużyć
taką ilość informacji. Transhumaniści zaś teoretyzują na temat korzyści
i zagrożeń wynikających z takiej możliwości. Współcześnie proces transferu
umysłu jest absolutnie niemożliwy.

Szacunki jednego z badaczy, Henry’ego Markrama,
mówią o potrzebie stworzenia komputera o pamięci
500 petabajtów (1 petabajt = 1000 terabajtów) oraz
mocy obliczeniowej wynoszącej 1 EFLOPS (etaflops),
aby w ogóle mówić o symulowaniu pracy ludzkiego
mózgu. Dla porównania, najmocniejszy obecnie superkomputer, chiński TaihuLight, oferuje ok. 93 petaflopsów (1 etaflops = 1000 petaflopsów). Amerykanie zaś
mają w planach zbudowanie superkomputera Summit
o mocy obliczeniowej dochodzącej do 184 PFLOPS.
Stworzenie komputera, który osiągnie przełomowe 1
EFLOPS, szacuje się na 2021 rok. Pożyjemy – zobaczymy.
Porzućmy jednak na moment kwstię całkowitego
przenoszenia kompletnego umysłu i wróćmy ponownie
do serialu.
Przenoszenie całej puli impulsów elektrycznych do
sztucznego nośnika to tylko jedna z wizji. Nieco inną
jest „podłączanie się” do swojego lub cudzego mózgu
za pośrednictwem różnego rodzaju mikroprzekaźników,
chipów i komputerów. Ta pierwsza sposobność w idei
Charliego Brookera wykorzystywana jest nie tylko
w medycynie, ale też w przemyśle rozrywkowym. W wizji z „Czarnego Lustra” immersję w świat gry umożliwia
przyczepiany do skroni gadżet. Ten zaś „oszukuje” nasz
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mózg tworząc w nim symulację wirtualnego świata.
W ten sposób gracz fizycznie wciąż znajduje się w fotelu przed swoim biurkiem, ale umysłem przemierza
galaktykę wymierzając sprawiedliwość kosmicznym
zbirom. Brzmi fajnie? Pewnie, że tak. Ale co stanie się, kiedy świat realny i rzeczywistość wirtualna
zaczną się ze sobą przeplatać w naszym umyśle?
Połączenie naszego organizmu z „inteligentną”
protezą lub implantem jest możliwe już dzisiaj, a naukowcy starają się przekraczać kolejne bariery. Dzięki
temu powstają sztuczne ręce, których sprawność jest
coraz bardziej zbliżona do ludzkich kończyn. Implanty
ślimakowe już od kilkunastu lat pozwalają słyszeć osobom głuchym, a wszczepiane pod skórę pompy insulinowe pozwalają diabetykom na bardziej swobodne
życie. Stymulatory mózgu potrafią niwelować skutki
choroby Parkinsona lub padaczki. Przyszłość jest dziś?
Częściowo tak. Ale z pewnością przyjdzie nam jeszcze
poczekać kilka lub kilkanaście lat zanim nauka zbliży się
do poziomu przedstawionego w serialu. Nie mówiąc już
o dostarczeniu takich rozwiązań na rynek konsumencki.

Społeczeństwo kontrolowane
Spróbujmy wyjść poza jednostkę. Akcja „Black Mirror”
toczy się w społeczeństwach w mniejszym lub większym
stopniu podporządkowanych smart-urządzeniom oraz
inteligentnym miastom połączonym siecią Internetu
Rzeczy. Inteligentne domy, autonomiczne samochody
oraz środki transportu publicznego, a nawet… system
rankingu obywateli – to wszystko dzieje się już dziś. Co
prawda większość wciąż znajduje się na etapie testów
lub eksperymentów, ale to wystarczy, żeby móc mówić
o ich istnieniu. Inteligentne domy, co prawda, nie działają
w taki sposób, jak w serialu (bez spoilerów!), a wyścig
pomiędzy Teslą a Google w zbudowaniu najlepszego
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systemu dla autonomicznych pojazdów
trwa w najlepsze i jeszcze trochę potrwa zanim samochody nie wymagające
zaangażowania kierowcy upowszechnią się na ulicach. W Chinach zaś stopniowo wdraża się System Zaufania
Społecznego, będącym sposobem na
przypisanie Chińczykom statusu socjoekonomicznego. Do 2020 roku każdy
obywatel Chin będzie zarejestrowany
w systemie, a każda aktywność jaką
przejawia w Internecie będzie monitorowana i oceniana. Oczywiście do
bazy obywatela zostanie także dodana
adnotacja o „wybrykach” pozainternetowych. Żeby niejako zmusić społeczeństwo do posłuszeństwa, posłużono
się starą jak świat metodą kija i marchewki. Będąc dobrym obywatelem
będziesz mógł szybciej dostać kredyt,
bilet na samolot, będziesz mógł uczyć
się w lepszych szkołach, a także zrobić
karierę na wyższych szczeblach. Obywatel o niskim rankingu może nie uzyskać zdolności kredytowej, nie pójdzie
do dobrej szkoły, ani nie zrobi kariery na
ważnym stanowisku. Mówi się nawet
o zakazie podróżowania samolotem
czy pociągiem przez określony czas.
Dość smutną wizję podobnego systemu przedstawiono w poprzednim
sezonie „Czarnego Lustra”. Była ona

odpowiednio przerysowana i „doprawiona” wizją scenarzysty, ale tak właściwie to nie odbiegała zbyt mocno od
pomysłu, na który wpadły władze Chin.
W serialu jednak, to ludzie oceniali siebie nawzajem, a jak wiadomo – podpaść komuś bardzo łatwo, gorzej jest
naprawić relacje. W efekcie otrzymujemy społeczeństwo pełne fałszywych
uśmiechów, wymuszonej grzeczności,
a „moralność” podporządkowana jest
tylko i wyłącznie ilości gwiazdek przy
naszym zdjęciu na smartfonie. Czy
w Chińskim Systemie Zaufania Społecznego obywatel będzie miał możliwość oceny innego obywatela? Tego
nie wiem. Jednakże wiza budowania
społeczeństwa instrumentalnego, bez
własnego kręgosłupa moralnego, nastawionego wyłącznie na to, aby przypodobać się władzy, brzmi strasznie.

Mechatroniczne bestie
Powróćmy znów do czwartego sezonu. W odcinku pt. „Metalhead”
mamy do czynienia z dość ponurą
wizją upadku ludzkości, podkreśloną
dodatkowo przez czarno-białą kolorystykę odcinka. W postapokaliptycznym świecie dochodzi do konfrontacji
jednej z ocalałych kobiet z robotem
nazywanym „Pies”. Zaskoczeniem
z pewnością nie będzie fakt, iż „Pies”
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wykorzystanie tego typu urządzeń staje się jeszcze bardziej
przerażające. Tak jak urządzenie wielkości psa jesteśmy
w stanie zauważyć, a przez to przygotować się na spotkanie
z nim, tak mikrorobot o gabarytach owada raczej nie będzie
z daleka oznajmiał swojej obecności. Żeby pokazać skalę niebezpieczeństwa wynikającą z posiadania całego roju takich
„owadów”, obejrzyjmy materiał będący pewną fantazją na
temat możliwości uzbrojonego „autonomika” w wersji mikro.

Straszy, czy nie straszy?

posiada sztuczną inteligencję na
wysokim poziomie, zaś z racji tego,
że robot pełni funkcję „psa strażniczego” jego schemat działania jest
prosty: znajdź i zniszcz zagrożenie.
Jakby tego było mało, „zwierzę” jest
piekielnie zwinne i niebezpieczne.
W tym odcinku mamy do czynienia
z gorzką wizją nie tylko dynamicznego rozwoju SI, ale też budowania
mechanicznych urządzeń, które swoją
funkcjonalnością coraz bardziej zbliżają
się do „mechanizmów” wykreowanych
przez matkę naturę. Jak już wspomniałem wcześniej, rozwój tego takich wynalazków z pewnością znajdzie swoje
zastosowanie w medycynie: naturalnie
zachowujące się protezy dłoni czy nóg,
a nawet umożliwienie chodzenia i poruszania się osobom sparaliżowanym
staje się coraz bardziej realne. Ale po

raz kolejny Charlie Brooker zabija w nas
hurraoptymizm pokazując drugą stronę
medalu, która niejednokrotnie w filmach i grach z gatunku science-fiction
gościła. Co, jeżeli roboty staną po tej
złej stronie i zamiast pomagać ludzkości rozwijać się, postanowią pozbyć
się organicznych „panów”? Albo po
prostu – wpadną w niepowołane ręce?
Spójrzmy teraz na rozwój „Psów”
stworzonych przez Boston Dynamics,
a później wyobraźmy sobie, że owe roboty są szybkie, zwinne, uzbrojone, pancerne i potrafią same zarządzać swoją
energią, wliczając w to ładowanie się.
W trzecim sezonie także mieliśmy do
czynienia z bezwzględnym wykorzystaniem robotów, a konkretnie minidronów mających zastąpić pszczoły. Nie
wchodząc w fabułę odcinka pt. „Hated in the Nation” powiem tylko, że

Dzisiaj każde odkrycie i każdy wynalazek przybliżający nas
do wizji autorów pozycji science-fiction odbija się szerokim
echem nie tylko w publikacjach naukowych, ale trafia też
na tapety codziennych gazet i portali internetowych. Jedne
z nich cieszą się większym zainteresowaniem, inne mniejszym. Inteligentne domy, coraz bardziej zaawansowane
urządzenia przenośne, inteligentne urządzenia połączone
w jeden ekosystem Internetu Rzeczy, rozwój zaawansowanej robotyki, autonomiczne pojazdy zasilane energią elektryczną, a w najbliższych latach – podróż na Marsa. Jeszcze
kilkanaście lat temu większość z tych rzeczy była wizjami
mniej lub bardziej szalonych naukowców. Dziś część z nich
staje się coraz bardziej dostępna lub – co najmniej realna.
Mimo, że od wieków największym zagrożeniem dla człowieka jest drugi człowiek, to ciężko nie wierzyć, że wiele
wynalazków z pogranicza fikcji naukowej i współczesności
tworzonych jest z myślą o poprawieniu jakości życia. Jednak historia nie raz uczyła nas, że obok osoby, która chce
dobrze, zawsze stoi ta, która ma mniej prawe zamiary. Dynamit Alfreda Nobla z początku miał ułatwiać pracę górnikom,
a nie służyć do wysadzania infrastruktury oponenta w powietrze w konfliktach zbrojnych, a rozszczepienie atomu
miało być źródłem czystej energii, a nie stanowić narzędzie
brutalnej anihilacji całych miast lub pełnić rolę „straszaka”
w relacjach międzynarodowych. Z drugiej strony, mówi się,
że motorem napędowym postępu jest wojna. Można więc
przypuszczać, że jakikolwiek wynalazek z „Czarnego Lustra”
nie pojawiłby się w naszej rzeczywistości, to z pewnością
będzie, w dłuższej lub krótszej perspektywie, dostarczał tyle
samo zagrożeń, co wsparcia dla ludzkości. Być może to
jest całe „clou” przesłania Charliego Brookera. Przesłania
gorzkiego, które nieco ironicznie, przekazywane jest za pomocą platformy mającej przecież dostarczyć nam rozrywki.
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