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Lenovo
ThinkPad
L480

To czternastocalowy
notebook, który dzięki
swej kompaktowej
naturze znakomicie
sprawdzi się zarówno
w biurze, jak i podczas
służbowego wyjazdu.

NIEDROGI THINKPAD
PO UDANYM
LIFTINGU Z NASZĄ
REKOMENDACJĄ
iejednokrotnie w swoich publikacjach wspominałem, że
szczególną sympatią darzę
dobrze zaprojektowane notebooki biznesowe z niższej
półki cenowej. W moim przekonaniu stworzenie udanego notebooka w dobrej
cenie jest większym wyzwaniem niż zaprojektowanie maszyny klasy Premium, za którą producent może zawołać kosmiczną niemal kwotę.
Największe uznanie budzi u mnie stworzenie
wytrzymałej i poręcznej obudowy ze „zwykłych” materiałów, czyli tworzyw sztucznych
i najróżniejszych polimerów – osiągnięcie tego
samego efektu z pomocą tytanu, platyny i rogu
jednorożca jest zdecydowanie łatwiejsze, ale
automatycznie podbija nam cenę urządzenia. Z tego też względu bardziej mi imponuje
solidność ThinkPadów serii E (tworzywo PC/
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ABS) niż ThinkPadów serii T złożonych z magnezowych paneli i włókna węglowego.
Dziś jednak zajmiemy się nowym przedstawicielem serii L, czyli ThinkPadem L480.
Klasyczna stylistyka zyskała na smukłości
i lekkości, więc nowe modele mogą się pochwalić nowocześniejszą linią. Oczywiście
nadal widać, że mamy do czynienia z ThinkPadem „pełną gębą”, a dostępne w tym modelu wyposażenie dodatkowe niczym nie
ustępuje droższym i bardziej prestiżowym
rozwiązaniom z sektora korporacyjnego.

Kuba
Kutzmann

TECHSETTER.PL _ RECENZJE

Jakość wykonania
i ergonomia obudowy
Obudowa ThinkPada L480 została zaprojektowana od podstaw – sprzęt zyskał znacznie atrakcyjniejszą prezencję i wypada pod tym względem
zdecydowanie lepiej od swojego poprzednika. Oczywiście, nie jest to stylistyka równie imponująca jak
w X1 Carbon, ale na pierwszy rzut oka „elkę” można
pomylić z czternastocalowym ThinkPadem serii T.
Konstrukcja została przy tym nieco wyszczuplona i zmniejszono jej wagę – po zamknięciu
pokrywy obudowa ma niecałe 23 mm grubości
i waży 1,68 kg. Odrobinę zredukowano także
ramkę wokół ekranu, ale dopiero stawiając L480
obok poprzednika można dostrzec różnicę. Komputer może więc pochwalić się bardzo kompaktowym rozmiarem i będzie świetnym wyborem
dla osób potrzebujących sprzętu o zwiększonej mobilności, który jednocześnie pozwoli na
wygodną prace stacjonarną. Ceną za to jest
zamknięcie baterii we wnętrzu obudowy – by się
do niej dostać niezbędny jest demontaż spodu
komputera.
Solidność wykonania zdecydowanie wybija
się ponad standard typowej biznesówki z niższej
półki cenowej. Co prawda nie znajdziemy tu aluminium, stopu magnezu czy włókna węglowego,
ale wykorzystany do złożenia całej obudowy

polimer PC/ABS (poliwęglan/akrylonitrylo-butadieno-styren) to tworzywo znacznie wytrzymalsze od zwykłego plastiku. Można to odczuć
chociażby na konstrukcji klapy, która dzielnie
broni się przed wykrzywianiem i dobrze chroni
matrycę przed naciskiem. Nic dziwnego zatem,
że notebook może się pochwalić certyfikatem
MIL-STD-810G, potwierdzającym zwiększoną
odporność na uszkodzenia.
Ekran podtrzymują dwa otulone metalem
zawiasy. Ich praca jest bardzo płynna i chociaż notebooka nie otworzymy jedną ręką, to
matryca stabilnie utrzymuje nadaną jej pozycję
i nie zmienia nachylenia pod byle pretekstem.
Konstrukcja zawiasów pozwala na odchylenie
pokrywy o pełne 180 stopni, co wciąż dla wielu
użytkowników jest wyznacznikiem biznesowej
ergonomii z prawdziwego zdarzenia.
Także pulpit nie zawodzi w tej kwestii. Konstrukcja jest zwarta, precyzyjnie spasowana i nie
straszny jej nacisk oraz wykrzywianie. Klawiatura
jest dobrze podparta i podczas pracy z tekstem
nie będzie nas drażnił efekt „pływających klawiszy”, zmora sprzętu o niskiej cenie i wątpliwej
jakości wykonania.
Nie sposób przegapić poważnych zmian jakie
dotknęły wybór dostępnych portów. Zniknęło
prostokątne gniazdo zasilania – jego rolę przejął jeden z dwóch portów USB typu C. Drugi,

ulokowany tuż obok, jest jednocześnie częścią
portu dokowania. Ze spodu notebooka zniknęło
znane z poprzednich modeli szerokie gniazdo
dokujące i od tej generacji korzystać będziemy
z hybrydowego portu na boku, kompatybilnego
z nowymi stacjami dokującymi. Będziemy mogli
wybrać, czy będzie to stacja podpinana przewodem, czy też zmodyfikowana stacja, na której
stawiamy komputer. Wybór portów uzupełniają
dwa USB 3.0, HDMI, LAN i wyjście audio.
Ich rozmieszczenie nie budzi większych zastrzeżeń – jedynie gniazdo LAN ma niezbyt trafioną lokalizację, jednak można śmiało założyć,
że niewielu użytkowników będzie jeszcze z niego
korzystać.
Na lewym boku komputera doszukamy się
jeszcze gniazda dla karty SIM oraz czytnika kart
– producent zdecydował jednak, że wspieranym
standardem będzie microSD. Coraz więcej urządzeń przesiada się na karty micro, aczkolwiek
część użytkowników nadal może kręcić nosem
na ową ewolucję.
Brak klapki serwisowej w niewielkim stopniu
utrudni konserwację lub modyfikację konfiguracji laptopa. Po wykręceniu kilku śrub bez większego kłopotu zdejmiemy cały spód komputera
– tym sposobem uzyskamy dostęp do układu
chłodzenia, dwóch gniazd pamięci, gniazda modemowego, baterii oraz zatoki dyskowej.
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OSPRZĘT
I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
PA R A ME T RY MAT RYCY

luminancja: 227 cd/m2
kontrast: 1118:1
czerń: 0,2 cd/m2
paleta sRGB: 55%
paleta AdobeRGB: 39%
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Ekran
ThinkPad L480 dostępny jest z trzema rodzajami matryc. W najtańszych konfiguracjach będzie to matowa TN-ka o rozdzielczości HD (1366
x 768) – jakość i ostrość wyświetlanych treści
oraz ograniczony przez rozdzielczość obszar roboczy nie będą sprzyjać komfortowej pracy. Na
dzisiejsze standardy to już archaiczne rozwiązanie i zdecydowanie lepszym wyborem będzie
matryca IPS o szerokich kątach widzenia i z mocnym kontrastem, oferująca rozdzielczość Full HD.
W takiej wersji sprzęt nie tylko zapewni lepszą
produktywność – praca z nim będzie znacznie
mniejszym obciążeniem dla oczu. Matrycę IPS
możemy wybrać w wersji matowej lub dotykowej.
Przetestowana przez nas konfiguracja dysponowała matowym ekranem IPS. Nie jest
to matryca z górnej półki, więc nie sprosta
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P O DŚWIE T L E NIE

potrzebom grafika, gdyż odwzorowanie kolorów wypada bardzo przeciętnie. Jeżeli w planach mamy ambitniejsze zadania graficzne,
potrzebny będzie zewnętrzny monitor. Także
luminancja nie wyróżnia się na tyle konkurencji – ok. 230 cd/m2 z nawiązką wystarczy
do pracy w biurze, ale do pracy np. na tarasie
w słoneczny dzień może to nie wystarczyć.
Są jednak i mocne strony. Kontrast i szerokie
kąty widzenia docenimy nawet przy pracy administracyjno-biurowej, a rozdzielczość Full HD na
czternastu calach zapewnia ostry obraz i spory
obszar roboczy – dla części użytkowników zbędne
będzie także skalowanie wyświetlanych treści.

Klawiatura i touchpad
Na jakości wykonania zyskała także klawiatura. Przyciski nie są już z chropowatego plastiku, lecz z tworzywa znacznie lepszej jakości,
o gładkiej i przyjemnej w dotyku powierzchni.
Przy pracy szybko docenimy głęboki skok
o sprężystej i dobrze wyczuwalnej odpowiedzi
na naciśnięcie. Przyciski mają odpowiednio
duży format, a ich specyficzny kształt zwiększył przestrzenie między nimi – ograniczy to
liczbę literówek i ułatwi szybką przesiadkę ze
sprzętu innej marki. Układ prezentuje się znajomo i nic w tym dziwnego – identyczne rozwiązanie znajdziemy we wszystkich ThinkPadach.
Z racji formatu laptopa, na pulpicie nie
starczyło miejsca na blok numeryczny, więc
osoby często pracujące z danymi liczbowymi
powinny wybrać model 15-calowy, czyli ThinkPada L580. Jeżeli jednak mobilność jest tu
większym priorytetem, możemy dokupić niezależny blok numeryczny podpinany do portu
USB. W klawiaturze nie zabrakło podświetlenia, a całość jest odporna na zachlapanie.
Centralnie osadzony touchpad ma całkiem
przyzwoitą powierzchnię, co dobrze wypływa
na obsługę komputera bez wykorzystania myszy – w sprzęcie o zwiększonej mobilności to
kwestia bardzo istotna. Przypominająca teflon
płytka ma bardzo dobre właściwości ślizgowe,
a dzięki dużej precyzji i wsparciu dla windowsowych gestów „bezmyszkowe” korzystanie
z komputera nie nastręcza żadnych trudności.
Czerwony łepek trackpointa i towarzyszące
mu trzy fizyczne przyciski to także jedna z cech
charakterystycznych dla ThinkPadów. Nie brakuje bowiem użytkowników preferujących tę metodę zarządzania zawartością pulpitu – główny
argument na jej korzyść to brak konieczności
odrywania dłoni od klawiatury podczas pracy.

Funkcje bezpieczeństwa
Wypada przyznać, że choć nie jest to sprzęt
klasy Premium, producent nie szczędził na
funkcjach bezpieczeństwa. ThinkPad L480
może dysponować czytnikiem linii papilarnych nowego typu, modułem TPM 2.0 szyfrującym dane przechowywane na dysku oraz
czytnikiem Smart Card – także w wersji NFC.
A w opcji znajdziemy kamerkę IR wspierającą
rozpoznawanie twarzy. Tak rozbudowany zestaw sprzętowych zabezpieczeń najbardziej
docenią osoby często podróżujące z laptopem, szczególnie jeśli będą w nim przechowywane cenne i poufne dane lub informacje.

Łączność
Równie dobrze ThinkPad L480 wypada
w kwestii łączności bezprzewodowej. Bez problemu znajdziemy wersję doposażoną w modem
LTE/4G, co znacząco ułatwi pozostanie online
nawet po opuszczeniu biura – i nie będziemy
musieli polegać na publicznych hotspotach.
Komputer może także dysponować, ułatwiającą komunikację z innymi urządzeniami, łącznością NFC. Oczywiście, nie zabrakło także
Wi-Fi oraz funkcji Bluetooth w wersji 4.1.

Głośniki
Pod względem nagłośnienia ThinkPad L480
nie wyróżnia się specjalnie na tle konkurencji,
ale nie ma też się czego wstydzić. Umieszczone
pod przednią krawędzią pulpitu głośniki może
nie rozpieszczają dobitnym basem i głębią
brzmienia, grają jednak całkiem głośno i całkiem czysto. Do zadań biznesowych nie potrzebujemy nic więcej i korzystanie ze Skype’a czy
innego oprogramowania do telekonferencji
nie będzie wymagać słuchawek albo innego
zewnętrznego nagłośnienia. Słabiej zestaw
sprawdzi się przy rozrywkach multimedialnych, aczkolwiek obejrzenie z ich pomocą filmu
czy serialu jest jak najbardziej do przyjęcia.
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Testy_wydajności
Jak nietrudno się domyślić, nowe pokolenie „elek” korzysta z ósmej generacji niskonapięciowych procesorów Intel
Core – ale nie tylko. Dla osób z mniejszym budżetem i nie potrzebujących tak
dużych osiągów producent przygotował
konfiguracje wciąż korzystające z procesorów generacji siódmej. Ma to sporo
sensu, gdyż do zadań administracyjno-biurowych starsze układy wystarczą
w zupełności – ostatecznie obecność
ósmej generacji Intel Core na rynku nie
oznacza, że generacja siódma stała się
nagle nieużywalna.
Testowany model dotarł do nas z procesorem Intel Core i5 8250U, czyli
„średniaczkiem” bez vPro. Procesor jest
przedstawicielem najnowszych niskonapięciowych układów generacji Kaby Lake
Refresh. Wyprodukowano go w 14-nm

procesie technologicznym, bazowe taktowanie wynosi 1,6 GHz, a dzięki funkcji
Turbo Boost 2.0 może zostać podbite
do 3,4 GHz. Główną różnicą względem
poprzedniej generacji jest obecność
czterech fizycznych rdzeni, które dzięki
technologii Hyper-Threading mogą liczyć
osiem wątków. Jak pokazały nasze testy,
skok wydajnościowy jest bezdyskusyjny,
aczkolwiek ThinkPad T480 z identycznym procesorem wypadł zauważalnie
lepiej – najwyraźniej jego układ chłodzenia lepiej radzi sobie z utrzymaniem
bezpiecznej temperatury w trybie Turbo.
Jednak wystarczy porównać osiągi
z ubiegłorocznym „ThinkPadem deluxe”,
czyli Carbonem „piątką”, by czytelnie zobrazować różnicę w osiągach procesorów
generacji siódmej i ósmej.
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Sensownie prezentują się także
możliwości dyskowe notebooka. Co
prawda nie stworzymy tu konfiguracji
dwudyskowej, ale możemy wybrać czy
zamontowany nośnik będzie rozwiązaniem 2,5-calowym (HDD, SSHD, SSD),
czy kartą M.2 (SATA 3, PCIe NVMe).
Ułatwi to dostosowanie konfiguracji
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W większości dostępnych konfiguracji generowanie grafiki powierzono
układowi zintegrowanemu z procesorem. Osiągi Intel UHD 620 pozwolą nie
tylko na komfortową pracę z pakietem
biurowym czy przeglądanie Sieci – układ
bez problemu sprosta multimediom
w wysokiej rozdzielczości oraz pracy
wielomonitorowej. Grafika zintegrowana
to także lepsza kultura pracy i dłuższy
czas pracy na baterii – niewielkie zużycie
energii i emisja ciepła to pożądane cechy
w sprzęcie mobilnym.
Jeżeli jednak takie rozwiązanie nas
nie satysfakcjonuje, możemy sięgnąć
po konfigurację z dodatkową grafiką
AMD Radeon 530. W tej wersji ThinkPad L480 będzie mógł się pochwalić
większym potencjałem multimedialnym
i gamingowym, aczkolwiek nawet taki
model nie sprosta nowszym i bardziej
wymagającym grom.

600

do naszego budżetu. Z racji zwiększonej mobilności ThinkPada L480, najsensowniejszym rozwiązaniem będzie
oczywiście dysk półprzewodnikowy
(SSD) w dowolnej formie – brak ruchomych części i obracających się talerzy
radykalnie większa odporność sprzętu
na wstrząsy i upadki. Przetestowany

model mógł się pochwalić obecnością
dysku SSD M.2 NVMe o pojemności 256
GB. Nie jest to najszybszy nośnik tego
typu, ale i tak zapewnia lepsze osiągi niż
rozwiązania półprzewodnikowe oparte
o interfejs SATA 3.

6000
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Testy_baterii
Zamknięcie baterii we wnętrzu
obudowy ma jedną negatywną
konsekwencję – nie możemy wybrać jej pojemności. Poprzednik

z baterią o pojemności 45 Wh.
Pomimo tego, sprzęt i tak dobrze
wypada w kwestii czasu pracy na
własnym zasilaniu. Nasze testy

tego modelu, ThinkPad L470, dostępny był z akumulatorami o pojemności 24, 48 lub 72 Wh – L480
dostępny jest jedynie w wersji

pokazały, że możemy liczyć na ok.
8 – 9 godzin aktywnej pracy, więc
laptop bez problemu sprosta całodniowemu wyjazdowi poza firmę.

Testy baterii
1,28
1,42

Pełne obciążenie (godz./min.)

ThinkPadL480 - 45Wh
2,39

Przeglądanie sieci (godz./min.)

8,16

Praca biurowa (godz./min.)

2

4

X1 Carbon 5th Gen.- 57Wh

9,38
7,36

5,54

0

12,14

8,56

6,01

Odtwarzanie filmów (godz./min.)

ThinkPadT480 - 48Wh

9,23

11,09
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Testy_kultury pracy
Testowany model wyposażony
był jedynie w układ zintegrowany
z procesorem, więc chłodzenie
miało ułatwione zadanie. I rzeczywiście – to słychać albo raczej nie
słychać. Przy zadaniach w mniejszym stopniu obciążających CPU
(Office, przeglądanie Sieci) układ
chłodzenia generował niemal
niesłyszalny szum, który bez
problemu zniknie w odgłosach
tła. Gdy w pełni wykorzystaliśmy

możliwości obliczeniowe procesora natężenie szumu wzrosło, ale
nadal utrzymywało się na bardzo
niskim poziomie. Dyskretny szum
o jednostajnej tonacji nie powinien
nikomu przeszkadzać przy pracy.
Testy sprawdzające wykorzystanie
trybu Turbo oraz temperaturę CPU
ujawniły jednak, dlaczego osiągi
L480 wypadły słabiej od wspomnianego wcześniej ThinkPada
T480. Przy pełnym obciążeniu

wystarcza moment, aby taktowanie zostało ograniczone do ok.
2,6 GHz, czyli 1000 MHz powyżej
wartości bazowej. W przypadku
T480 taktowanie osiągało ok. 3
GHz, aczkolwiek konsekwencją
tego była znacznie wyższa temperatura procesora – 91° C. W L480
temperatura CPU osiągała ok. 20
stopni mniej. Nieźle wypada także
temperatura obudowy. Przy zadaniach biurowych jedynie na środku

spodu temperatura osiągnęła 40
stopni, natomiast pulpit pozostał
przyjemnie chłodny. By osiągnąć
znacząco wyższe wartości konieczne było godzinne obciążenie
procesora – w tym momencie temperatura spodu zbliżyła się do 47
stopni. Nie powinno to być jednak
problemem – chyba, że ktoś postanowi zająć się np. montażem
filmu z laptopem położonym na
kolanach.

Intel Core i5 8250U

Praca biurowa (° C)
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PODSUMOWANIE
enovo ThinkPad L480 to
sprzęt, który z czystym sumieniem możemy polecić
osobom szukającym poręcznego laptopa o sporych możliwościach i z rozbudowanym
wyposażeniem biznesowym. Nowa obudowa to
nadal typowo „thinkpadowska” stylistyka, ale
w nowoczesnej i kompaktowej formie. Konstrukcja może się pochwalić zwiększoną solidnością, co potwierdza certyfikacja MIL-STD-810G
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stosowana przez amerykańską armię. Komputer
zyskał także unowocześniony zestaw portów
i nadal możemy go połączyć z mechaniczną
stacją dokująca – tyle, że nowego typu.
Komputer wyposażono w znakomitą klawiaturę, której, w naszym przekonaniu, nie dorównują nawet droższe rozwiązania konkurencji oraz
w dobrej klasy touchpad i klasyczny trackpoint.
Ekran IPS może nie imponuje parametrami, ale
do zadań biurowych sprawdzi się znakomicie.
W notebooku nie zabrakło także rozbudowanych

funkcji bezpieczeństwa – od czytnika linii papilarnych, po opcjonalną kamerkę IR.
Nie sposób tu także narzekać na kulturę pracy
oraz osiągi na baterii. Wszystkie te elementy
sprawiły, że Lenovo ThinkPad L480, jako pierwszy sprzęt w niedługiej historii naszego portalu,
otrzymuje naszą rekomendację „TechSetter
poleca”. Po ów znaczek nie będziemy sięgać
zbyt często i będą go otrzymywały maszyny,
które zdecydowanie górują nam konkurencyjnymi rozwiązaniami z danego segmentu sprzętu.
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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

L 4 8 0

S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A

segment:		

notebook biznesowy

wymiary i waga:		
			

335 x 235 x 23 mm
1,68 kg

optymalne zastosowanie:
			
			
			
			
			

• praca administracyjno-biurowa
• praca w podróży
• praca z aplikacjami biznesowymi
• zadania wymagające większej wydajności
• sprzęt dla studenta
• sektor SMB

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
SAMSUNG MZVLW256HEHP-000L7

mobilność:		

• bardzo duża

kultura pracy:		

• bardzo dobra

obsługiwane dyski:
			
			

1x SSD M.2 SATA/PCIe NVMe
lub
1x 2,5”

modem WWAN w opcji:

• tak

opcje dokowania:		
			

• USB typu C
• gniazdo dokujące

ważne cechy:		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

• poręczna i solidna obudowa
• certyfikat MIL-STD-810G
• ponadczasowa stylistyka
• wsparcie dla dysku M.2 lub 2,5”
• dobre osiągi na baterii
• podświetlana i odporna na zachlapanie
klawiatura
• matowa matryca IPS
• sporo dostępnych konfiguracji, w tym
z niezależną grafiką
• rozbudowane funkcje bezpieczeństwa

RAM:			
1x 8 GB DDR4
			-----------------			
maks. 32 GB
			
dwa gniazda
przetestowana matryca:
			
			
wybór portów:		
			
			
			
			
			

14 cali, 1920 x 1080
IPS, matowa
LEN40A9 / B140HAN02.4
2x USB typu C
2x USB 3.0
HDMI
LAN
gniazdo dokujące
audio in/out

akumulator:		
			

45 Wh, Li-Ion
Rapid Charge

wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			
			
			
			
			
			

czytnik kart microSD
czytnik Smart Card
czytnik linii papilarnych
modem WWAN (opcja)
kamerka IR (opcja)
Bluetooth 4.1
moduł szyfrujący TPM 2.0
łączność NFC
klawiatura odporna na zachlapanie
podświetlenie klawiatury

opcje gwarancji:		

1 rok

			
3 lata
			------------			
carry-in
			
on-site (opcja)
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MSI GS65
STEALTH THIN
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MSI GS65
Stealth
Thin 8RF

PRESTIŻOWA STYLISTYKA,
PORYWAJĄCE OSIĄGI
I ZASKAKUJĄCA MOBILNOŚĆ
wolucja, jaką przez ostatnie
lata przeszły notebooki gamingowe, zupełnie odmieniła ten specyficzny segment
komputerów
osobistych.
Owszem, nadal znajdziemy wśród nich masywne, grube i ciężkie maszyny typu DTR,
ale to laptopy o smukłej i odchudzonej linii
obudowy cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W dodatku „slim-gamingówki”
nie muszą już straszyć głośną pracą układu
chłodzenia, co było główną wadą pierwszych
konstrukcji o tak mobilnym profilu obudowy,
korzystających jeszcze z układów graficznych
z rodziny GeForce GTX 900M (arch. Maxwell).
Zmieniło się także podejście projektantów
do stylistyki notebooków dla graczy. Chociaż
ekstrawaganckie zdobienia i agresywna kolorystyka wciąż mają swoich reprezentantów, to
znalezienie laptopa gamingowego o stonowanym i gustownym wyglądzie jest znacznie łatwiejsze niż parę lat temu. Ma to jednak swoje
uzasadnienie – gry nie są przecież wyłącznie
domeną dzieci i młodzieży. W dzisiejszym pokoleniu 30+ nie brakuje osób wychowanych na
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8-bitwych komputerach i pierwszych konsolach,
wciąż preferujących zwiedzanie cyfrowych światów od bezmyślnego gapienia się w telewizor.
A zatem – jakiego notebooka wybrać, gdy
zależy nam gamingowych osiągach z prawdziwego zdarzenia, i jednocześnie szukamy
maszyny w poręcznym formacie i ze świetną
prezencją? Tu z pomocą może przyjść prestiżowy MSI GS65 Stealth Thin 8RF – maszyna
o aparycji pięknego ultrabooka, wyposażona
w podzespoły i dodatki godne laptopa dla graczy
z najwyższej półki. Sprzęt wyróżnia się nie tylko
niesamowitym stosunkiem masy do osiągów –
jest to także pierwsza tak kompaktowa maszyna
dopieszczona matrycą o 144 Hz odświeżaniu.
Jak więc ten konstrukcyjny oksymoron sprawdzi się w praktyce? A zwłaszcza – jak układ
chłodzenia poradzi sobie z chłodzeniem bardzo
mocnych podzespołów w tak wyszczuplonej konstrukcji? Odpowiedzi znajdziecie w tej recenzji.

Kuba
Kutzmann

Jakość wykonania
i ergonomia
Chociaż MSI GS65 Stealth Thin 8RF to czystej
krwi laptop gamingowy, jego stylistyka nie obwieszcza całemu światu rozrywkowego charakteru
komputera. Smukła i matowa konstrukcja z aluminium nie wygląda może nudno, ale bez krępacji
możemy zabrać GS65 na biznesowe spotkanie – jedynie smocze logo na klapie będzie zdradzać, że jest
to maszyna z nielichym pazurem. Ciemny metal rozświetlają rameczki ze zeszlifowanego metalu, z którymi współgrają zwieńczenia zawiasów w kolorze
platyny oraz widoczne przez otwory wentylacyjne
elementy układu chłodzenia. Szkoda, że mimo matowego wykończenia obudowa jest dość podatna na
ślady po palcach. Na tle czarnego aluminium łatwo
także łatwo zauważyć kurz i inne paproszki, więc
by utrzymać sprzęt w nienagannym stanie warto
mieć pod ręką miękką flanelę i bezpieczny środek
czyszczący.
Laptop jest niesamowicie wręcz kompaktowy
– i to przy zachowaniu klasycznej przekątnej 15,6
cala. Konstrukcja ma po zamknięciu niecałe 18
mm grubości i waży 1,88 kg, a dzięki wyszczuplonym ramkom matrycy notebook ma format
zbliżony do urządzeń 14-calowych. Linia obudowy jest na tyle smukła, że projektanci tego
modelu nie bawili się w optyczne wyszczuplanie bocznych krawędzi sprytnym profilowaniem.
MSI GS65 ma prostą linię boków, co ładnie komponuje się z minimalistyczną koncepcją na bryłę
obudowy.
Usztywniona aluminiowym panelem pokrywa
całkiem dzielnie stawia opór próbom nacisku
oraz wykrzywiania – szczególnie, gdy uwzględnimy jej smukłość. Cieniutka rameczka została
precyzyjnie scalona z matrycą i nawet przy jej
dolnej krawędzi nie zaobserwowaliśmy braków
w spasowaniu, mogących gromadzić kurz czy
inne zabrudzenia.
Zamkniętą pokrywę przytrzymują wbudowane w pulpit magnesy; tym prostym sposobem

zwiększono bezpieczeństwo ekranu podczas
transportu. Zawiasy pracują z optymalnie dobranym oporem – pokrywę bez trudu podniesiemy jedną ręką, a ekran nie ma tendencji do
zmiany położenia przy byle szturchnięciu. Ich
konstrukcji przyświecała ergonomia spotykana
zwykle w sprzęcie biznesowym i matrycę możemy odchylić o pełne 180 stopni.
Większość pulpitu zajęła wyspowa klawiatura z wielokolorowym podświetleniem. Tu
także uniknięto zbędnych ozdobników i wygląd
tej części komputera w największym stopniu
zależy od ustawień podświetlenia klawiatury.
A producent daje nam tu spore pole do popisu,
pozwalając wybrać reagującą na dźwięki i muzykę kolorystkę klubu Disco, jednolite podświetlenie w najbardziej lubianym przez nas kolorze
lub jeszcze bardziej oryginalne ustawienia. Nad
klawiaturą znajdziemy przycisk zasilania oraz
mozaikę maleńkich otworów usprawniających
przepływ powietrza przez układ chłodzenia.
Mimo że mamy do czynienia z metalową konstrukcją, solidność pulpitu nie wypada specjalnie
imponująco. Całość dość zauważalnie reaguje na
nacisk; do wykrzywienia konstrukcji nie trzeba
także większej siły. Widać, że projektanci skupili się na maksymalnym odchudzeniu obudowy
i imponująca lekkość MSI GS65 musiała mieć
jakąś cenę. Na plus musimy zaliczyć precyzyjne
spasowanie obudowy – poszczególne elementy
są ze sobą ściśle połączone i nie doszukaliśmy
się tu żadnych szpar i innych niedoróbek.
Wybór portów robi wrażenie swym zróżnicowaniem – i to mimo ultramobilnej natury
komputera. Na bok lewy trafiło gniazdo LAN,
dwa pełnowymiarowe USB 3.0 oraz wyjście
i wejście audio. Bok prawy należy do gniazda
zasilania, dwóch cyfrowych wyjść obrazu (HDMI
i mini-DisplayPort), wielofunkcyjnego portu

Thunderbolt 3 oraz kolejnego USB 3.0. Taki
zestaw powinien sprostać potrzebom nawet
bardziej wymagającego użytkownika – tym bardziej, że z pomocą gniazda Thunderbolt 3 możemy komputer podłączyć do zaawansowanego
replikatora portów.
Słabiej wypada ich rozmieszczenie, jednak nie
jest to wynik złej woli projektantów, lecz ulokowanych na tyle bocznych krawędzi dodatkowych
otworów układu chłodzenia. Gniazda zostały
więc przesunięte ku przodowi i są dość ściśnięte,
co będzie utrudniać ergonomiczne podpinanie
dodatkowych akcesoriów do notebooka.
Jednak największą bolączką prezentowanego
sprzętu jest bardzo utrudniona kwestia rozbudowywania lub modyfikowania konfiguracji. O ile
konserwacja układu chłodzenia wymagać będzie wykręcenia kilkunastu śrubek i umiejętnego
zdjęcia dolnej pokrywy, to dobranie się do gniazd
RAM oraz zatok dyskowych jest zdecydowanie
bardziej problematyczne. Po zdemontowaniu
spodu przekonamy się, że… są one ulokowane po
drugiej stronie płyty głównej – a wymontowanie
tego elementu to już zadanie dla doświadczonego technika. A zatem wybierając MSI GS65
warto już na starcie zadbać o satysfakcjonującą
nas pojemność pamięci operacyjnej i systemu
dyskowego, gdyż późniejsza rozbudowa może
być prawdziwym wyzwaniem.
Warto także zwrócić uwagę na umieszczone
na spodzie otwory wentylacyjne, zwiększające przepustowość układu chłodzenia. Położenie laptopa na miękkim materiale (koc, kołdra)
i ograniczenie przepływu powietrza może zakończyć się przegrzaniem podzespołów i uszkodzeniem sprzętu. Wypada mieć to na uwadze
i odpalając grę zadbać o wygodne miejsce do
ustawienia laptopa.
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OSPRZĘT
I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
PA R A ME T RY MAT RYCY

luminancja: 265 cd/m2
kontrast: 1200:1
czerń: 0,21 cd/m2
paleta sRGB: 96%
paleta AdobeRGB: 66%

287

281

282

265

265

260

283

274

274

P O DŚWIE T L E NIE

Ekran
Ekran o odświeżaniu 144 Hz to prawdziwa
gratka dla fanów dynamicznych gier sieciowych oraz strzelanin FPS. Z jej pomocą laptop może fizycznie wyświetlać do 144 klatek
na sekundę – zwykle w laptopach znajdziemy
ekrany o odświeżaniu wynoszącym 60 lub 75
Hz. Więcej herców zapewnia dużo większą
płynność animacji, co szczególnie odczujemy
przy grach skupiających się na zręczności i precyzyjnym strzelaniu. Miłośnicy War Thunder`a,
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Overwatch`a, czy innych Fortnite`ów zyskają
tu dodatkową przewagę nad przeciwnikami.
Pozostałe parametry obrazu także wypadają
znakomicie. Matryca typu AHVA zapewnia szerokie kąty widzenia i mocny kontrast, któremu
towarzyszą pięknie odwzorowane kolory. Zakres
palety sRGB wynosi niemal 100% – dzięki temu
gry i multimedia mogą się pochwalić naturalną
i soczystą kolorystyką. Jakość obrazu pozwoli
na wykorzystanie laptopa także do zadań graficznych – oczywiście pod warunkiem, że kogoś
urządzi praca z Photoshopem na 15 calach.
Matryca jest przy tym matowa i dobrze podświetlona, więc po wyjściu z domu lub biura nie będą
nam dokuczać refleksy świetlne oraz efekt lustra.
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Klawiatura i touchpad

Funkcje bezpieczeństwa

Już od kliku ładnych lat notebooki dla graczy
MSI mogą się pochwalić klawiaturami tworzonymi przez ekspertów w dziedzinie peryferiów
gamingowych – markę SteelSeries. Także tutaj
trafiło takie rozwiązanie, aczkolwiek dostosowano je do szczupłej sylwetki komputera. Duże
przyciski charakteryzują się krótkim skokiem,
ale dzięki bardzo sprężystej pracy mechanizmu jest on dobrze zaakcentowany i wyczuwalny. Znakomicie wypłynęło to na kulturę
pisania, więc nie tylko gracze będą zadowoleni
z zamontowanej w tym modelu klawiatury.
Zredukowany format pulpitu wymusił rezygnację z obecności bloku numerycznego – dzięki
temu wszystkie klawisze mogą pochwalić się
odpowiednio dużą powierzchnią. Pewne kontrowersje może wywołać dość nietypowy układ
klawiatury. Dodatkowy klawisz „\” po prawej
stronie spacji może z początku utrudniać nam
bezwzrokowe pisanie (zwłaszcza polskich
znaków). Natomiast przeniesie klawisza „fn”
na prawą stronę pulpitu skomplikowało regulację jasności ekranu oraz mocy głośników
– niby wystarczy jedna dłoń, ale z początku
trzeba się nieco nagimnastykować z palcami.
Na szczęście okiełznanie tych innowacji ułatwi oprogramowanie SteelSeries Engine 3 – jego użyteczność nie ogranicza się
bowiem do regulowania kolorystyki i trybu
podświetlenia. Tu możemy także zmienić
mapowanie klawiszy i błyskawicznie przekształcić dodatkowy „\” w drugi prawy „alt”.
Touchpad ma bardzo przyzwoity format, co
podnosi komfort obsługi komputera bez podpiętej myszy – nie mamy do czynienia z masywną gamingówką o dyskusyjnej mobilności,
więc ten dodatek może nam się przydać przy
wielu okazjach. Gładzik sprawia wrażenie wykonanego z teflonu, jego gładka i metaliczna
powierzchnia reaguje na polecenia szybko i dokładnie. Wsparcie dla gestów to także użyteczna
funkcja, ułatwiająca poruszanie po środowisku
systemu Windows 10. Najsłabiej wypada tu
krótki i słabo wyczuwalny klik zintegrowanych
przycisków; na szczęcie gładzik bez problemu
reaguje na „pacnięcia” i „dwupacnięcia”, więc
klikanie weń nie jest tak naprawdę potrzebne.

MSI GS65 Stealth Thin 8RF nie jest notebookiem biznesowym, ale i tak nieco dziwi brak
czytnika linii papilarnych zintegrowanego z touchpadem. Sprzęt ultramobilny, zwłaszcza tej
klasy, powinien jednak dawać nam możliwość
biometrycznego logowania użytkownika. Na
szczęście w systemie jest obecny moduł szyfrujący TPM 2.0, który zwiększy bezpieczeństwo danych przechowywanych na dyskach.

Łączność
Specjalizacja komputera wpłynęła również
na przewidziane przez producenta opcje łączności przewodowej i bezprzewodowej. Brak
modemu nie powinien zatem nikogo dziwić, ale
w zamian za to laptop daje nam dostęp do kart
sieciowych Killer E2500 Gigabit Ethernet Controller oraz Killer Wireless-AC 1550i wspieranych technologią Killer DoubleShot Pro. Całe to
środowisko stworzono z myślą o miłośnikach
rozgrywek sieciowych – bez lagów, wolnych pingów i niestabilnego połączenia z serwerem gry.

Oprogramowanie
Przygotowane przez producenta autorskie
oprogramowanie MSI Dragon Center to przydatne narzędzie ułatwiające monitorowanie systemu i optymalizowanie kultury pracy sprzętu.
Tu znajdziemy gotowe profile wydajnościowe,
pozwalające utemperować osiągi i odciążyć
układ chłodzenia. Przykładowo – na spotkaniu
z klientem odpalamy profil „Meeting”, który
utemperuje procesor, zadba by generowaniem obrazu zajęła się grafika zintegrowana,
ograniczy aktywność układu chłodzenia oraz
przełączy ustawienia matrycy w tryb „Biuro”,
zwiększając komfort pracy z pakietem biurowym. Ułatwi to optymalne wykorzystanie możliwości laptopa do zróżnicowanych zastosowań.

Głośniki
System głośnikowy w MSI GS65 to dzieło
znanego producenta nagłośnienia – marki Dynaudio. Jednak podczas testów sprzęt nie porywał swoim brzmieniem – muzyce brakowało
głębi, tony wysokie były zbyt inwazyjne, a bas
praktycznie nie istniał. Jak się okazało, w systemie brakowało oprogramowania Nahimic,
optymalizującego ustawienia dźwiękowe. Żeby
było jeszcze zabawniej to próba zainstalowania tego dodatku kończyła się komunikatem
o braku kompatybilności sprzętu z aplikacją. Aby obejść ten problem konieczne było:
• usunięcie niedziałającej aplikacji Nahimic
• odinstalowanie sterowników dźwiękowych
Realtek i restart systemu
• instalacja sterowników Realtek ze strony
producenta i reset
• instalacja oprogramowania Nahimic i kolejny
reset
Po tych zabiegach możliwości dźwiękowe
nabrały rumieńców i notebook zaczął grać, jak
na porządną gamingówkę przystało. Muzyka
przestała drażnić „szeleszczącą” tonacją, tony
wysokie zostały utemperowane, a bas, choć
wciąż w homeopatycznych ilościach, stracił
swój pusty podźwięk. I chociaż słyszałem już
lepiej grające „slim-notebooki”, np. Della XPS 15
9575, to MSI GS65 nieźle radzi sobie bez dodatkowych głośników i „wyjazdowy” seans filmowy
nie będzie wymagać dodatkowego nagłośnienia.
Ponadto układ dźwiękowy wspiera na
wyjściu słuchawkowym symulację dźwięku
przestrzennego 7.1, co docenią osoby
szukające sprzętu do rozgrywek w VR.
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Testy_wydajności
Trudno uwierzyć, że w tej zjawiskowo
smukłej konstrukcji zdołano zmieścić
jeden z najwydajniejszych mobilnych
procesorów „niebieskich” – Intel Core
i7 8750H. Jest to układ o wysokim taktowaniu, dysponujący sześcioma fizycznymi rdzeniami i możliwością liczenia 12
wątków. Bardzo pojemna pamięć cache
(9 MB) oraz TDP na poziomie 45 W to
kolejne cechy typowe dla układów ukierunkowanych na wydajność.
Z drugiej strony – utrzymanie temperatury takiego układu w bezpiecznych
ramach jest znacznie trudniejsze niż
w przypadku rozwiązań niskonapięciowych o TDP 15 W. Producent wziął jednak
ten fakt pod uwagę i zastosowany układ
chłodzenia składa się z aż trzech wentylatorów i czterech ciepłowodów. Z takim

zestawem procesor bezproblemowo radził sobie ze stabilną pracą pod obciążeniem, aczkolwiek taktowanie trybu Turbo
zostaje w tym momencie ograniczone
do 2,9 – 3,1 GHz. Mimo tego swoistego
„kagańca bezpieczeństwa” procesor bez
problemu nawiązał równorzędną walkę
z Core i7 8850H, czyli najwydajniejszą
obecnie mobilną „i-siódemką” z ThinkPada P1. Jeszcze większą przewagę
układ zyskał nad Core i5 8300H (Asus
TUF FX504), czyli współczesnym odpowiednikiem czterordzeniowych Core i7
poprzednich generacji. Sześć fizycznych
rdzeni to jednak zupełnie nowy poziom
wydajności i przy odpowiednim chłodzeniu nawet maszyny tak filigranowe jak
MSI GS65 mogą nas zachwycić osiągami.
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Tak wyszczuplona linia obudowy skłoniła projektantów do sięgnięcia po gamingowe grafiki NVIDIA GeForce GTX
Max-Q, czyli układy zaprojektowane
z myślą o ultrapłaskich i ultralekkich
konstrukcjach. Niewielkie obniżenie
taktowania rdzenia mocarnego GeForce`a pozwoliło na redukcję TDP, więc
układ chłodzenia ma mniej ciepła do wyprowadzenia poza obudowę. Znacznie
lepsza kultura pracy niewielkim kosztem osiągów to z pewnością sensowny
kompromis – szczególnie, gdy w pamięci
ma się „gwiżdżący” układ chłodzenia
z pierwszych wyszczuplonych gamignówek korzystających z grafik NVIDIA
poprzedniej generacji.
Konfigurację MSI GS65 Stealth Thin
8RF oparto o grafikę NVIDIA GeForce
GTX 1070 Max-Q z 8 GB własnej pamięci. Jej osiągi są na tyle duże, że
przy rozdzielczości Full HD nawet najbardziej wymagające tytuły nie są dla
niego wyzwaniem. A przy produkcjach
o mniejszych wymaganiach sprzętowych, szczególnie tych nastawionych
na rozgrywkę wieloosobową, bez problemu wykorzystamy potencjał ekranu
z podkręconym odświeżaniem. Nigdy
wcześniej nie miałem okazji zobaczyć
DOOM`a wyświetlanego z taką liczbą
klatek na sekundę – i możecie mi wierzyć – prezentuje się to wręcz „epicko”.
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znajdziemy miejsce dla dwóch takich
dysków, aczkolwiek testowany przez
nas model wykorzystywał miejsce tylko
dla jednego z nich.
Dysk Samsunga o pojemności 256
GB charakteryzowały osiągi typowe
dla rozwiązań wspierających interfejs
PCIe NVMe. Szybki start systemu, błyskawiczne odpalanie gier i wczytywanie
save`ów oraz niewrażliwość na wstrząsy
– to wszystko zapewni nam dysk półprzewodnikowy w formie karty M.2.
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A jak MSI sprawdzi się przy bardziej
profesjonalnych zadaniach? Chociaż
GS65 nie jest mobilną stacją roboczą to
całkiem sprawnie radził sobie z oprogramowaniem projektowym – jedynie Siemens NX 8, jak tradycja nakazuje, kolejny
raz potwierdził swoje przywiązanie do
układów z rodziny Quadro.
Brak miejsca na dysk 2,5-calowy raczej nikogo nie powinien zaskoczyć – do
tak poręcznej konstrukcji muszą trafiać
nośniki w formie karty M.2. W MSI GS65
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Testy_baterii
Muszę przyznać, że ze sporym niedowierzaniem spoglądałem na deklarowaną przez producenta pojemność
baterii. A jednak – we wnętrzu obudowy
zdołano upchnąć akumulator o imponującej pojemności 82 Wh. To wartości

zwykle spotykane w dużych mobilnych
stacjach roboczych, a nie w gamingówkach o wyglądzie ultrabooka.
Jak pokazują wyniki testów baterii, znakomicie wpłynęło to na czas
pracy sprzętu na własnym zasilaniu.

Oczywiście, spory w tym udział ma
także zintegrowany układ graficzny,
przejmujący obowiązki generowania
obrazu w momentach niewymagających dużej wydajności. Jeśli zatem
przyjdzie nam korzystać z komputera

na uczelni lub podczas służbowego
wyjazdu, to przy rozważnym zarządzaniu energią możemy liczyć na ok 6 – 7
godzin aktywnej pracy z laptopem.
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Testy_kultury pracy
MSI GS65 zdołał mnie zaskoczyć
w wielu aspektach, ale w kwestii
kultury pracy niespodzianka była
niewątpliwie największa. Przepustowość układu chłodzenia, jak
i wykorzystanie grafiki GeForce GTX
1070 w wersji Max-Q sprawiły, że
laptop nie należy do sprzętów zbyt
głośnych lub przegrzewających się.
Przy pracy z pakietem biurowym
lub przy innych zdaniach w niewielkim stopniu obciążających podzespoły, układ chłodzenia pracuje

praktycznie bezdźwięcznie, sporadycznie i w niewielkim stopniu
zwiększając obroty wentylatorów.
Gdy procesor dostanie ambitniejsze zadanie, np. konwersję dużego
pliku wideo, natężenie szumu rośnie, ale nadal utrzymuje się na
przyzwoitym poziomie.
Jednak nawet kilkugodzinne obciążenie sprzętu tak wymagającym
tytułem jak AC:Origins nie zmieniło
naszej oceny kultury pracy. Generowany przez wentylatory szum

jest słyszalny, ale zarówno jego
natężenie, jak i tonacja nie osiąga
męczących lub irytujących wartości. Nie jest to sprzęt tak cichy, jak
masywne DTR-y z rozbudowanym
układem chłodzenia, ale postęp
w dziedzinie kultury pracy, jaki
prezentuje MSI GS65, jest bezdyskusyjny. Temperatura grafiki nie
przekroczyła przy tym 80 stopni
Celsjusza.
Słabiej wypada kwestia temperatury obudowy. O ile przy

zadaniach administracyjno-biurowych aluminiowy korpus pozostaje
przyjemnie chłodny, to wystarczy
pół godziny spędzonej w towarzystwie Geralta z Rivii, aby spód
obudowy przekroczył 50 stopni
Celsjusza. Na szczęście, nawet
w takim przypadku sam pulpit nie
razi wysoką temperaturą. Nieco cieplejszy stanie się środek klawiatury,
jednak nie będą to tak drastyczne
wartości, jak w przypadku dolnej
pokrywy laptopa.
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PODSUMOWANIE
SI GS65 Stealth Thin 8RF to maszyna
łącząca w sobie trzy do niedawna
wykluczające się cechy: gamingowe
osiągi, gustowną stylistykę i zwiększoną mobilność. Mamy więc do czynienia ze
laptopem, który może trafić w ręce dość zróżnicowanych użytkowników – od licealisty lub studenta
potrzebującego wydajnego komputera do nauki,
po biznesmena szukającego stylowego laptopa
o bardzo dużej mobilności. Jednak bez problemu
znajdziemy tu jeden wspólny mianownik – miłość
do gier komputerowych.
Dzięki swej przepięknej prezencji nieduży MSI
udowadnia, że sprzęt gamingowy nie musi ociekać
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fikuśnymi zdobieniami i wyróżniać się odważną
kolorystyką. Smukła i zarazem prosta linia obudowy świetnie współgra z ciemnym, matowym
aluminium; całość jest przy tym zaskakująco
lekka, a odchudzone ramki ekranu pozwoliły na
dodatkową redukcję formatu przy zachowaniu
klasycznej, piętnastocalowej przekątnej. Zastosowane materiały dodatkowo podkreślają najwyższą klasę testowanego laptopa, aczkolwiek
sztywność całej konstrukcji mogłaby wypaść nieco
lepiej. Wewnętrzy stelaż magnezowy mógłby, co
prawda, nieco podnieść wagę laptopa, ale naszym
zdaniem byłaby to gra warta świeczki.
Osiągi procesora oraz grafiki są nie tylko

imponujące, ale też adekwatne do możliwości
144-hercowego ekranu, dając nam dostęp do niesamowitej płynności animacji – szczególnie w tytułach nastawionych na rozgrywkę wieloosobową.
Do tego dochodzi bogate wyposażenie dodatkowe
– klawiatura SteelSeries, głośniki Dynaudio oraz
gamingowa karta sieciowa.
I jakby mało było tej technologicznej rozpusty,
to MSI GS65 może się przy tym pochwalić niezłą kulturą pracy oraz długim czasem pracy na
baterii. A biorąc pod uwagę ultrapłaski format
sprzętu i jego konfigurację – wcale nie było to
takie oczywiste.
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P O D S U M O WA N I E
M S I G S 65 S T E A LT H

T H I N

8 R F

S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A

segment:		

notebook gamingowy

wymiary i waga:		
			

358 x 248 x 18 mm
1,88 kg

optymalne zastosowanie:
			
			
			
			
			

• gry komputerowe
• relaks z multimediami
• praca z grafiką
• praca z oprogramowaniem projektowym
• praca w podróży
• realizacje projektów wideo

przetestowany CPU:
			
			
			
			

Intel Core i7 8750H
6 rdzeni, 12 wątków
2,2 - 4,1 GHz
TDP - 45 W
cache - 9 MB

przetestowane GPU:
			

NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q, 8 GB
Intel UHD 630

mobilność:		

• bardzo duża

dysk:			
			

256 GB, SSD M.2 PCIe NVMe
SAMSUNG MZVLW256HEHP

kultura pracy:		

• dobra

obsługiwane dyski:		

2x M.2 NVMe/SATA 3

modem WWAN w opcji:

• nie

opcje dokowania:		

• Thunderbolt 3

ważne cechy:		
			
			
			
			
			
			
			

• najsmuklejszy laptop z ekranem 144 Hz
• gustowna obudowa z aluminium
• gamingowe wyposażenie
• mocarna konfiguracja
• niemal bezramkowy wyświetlacz
• świetne parametry obrazu
• miejsce dla dwóch dysków M.2
• imponujący czas pracy na baterii

RAM:			
2x 8 GB, DDR4
			-----------------			
max. 32 GB
			
dwa gniazda SODIMM
przetestowana matryca:
			
			
wybór portów:		
			
			
			
			
			
akumulator:		
			
wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			
			
			

15,6 cala, Full HD, 1920 x 1080
AHVA, matowa, 144 Hz
AU Optronics B156HAN08.0
3x USB 3.0
1x Thunderbolt 3
mini-DisplayPort
HDMI
LAN
audio in/out
82 Wh, 4-komorowy
Li-Poly
ekran 144 Hz
system dźwiękowy Dynaudio
klawiatura SteelSeries
podświetlenie RGB
oprogramowanie Dragon Center
wyjście audio ze wsparciem dźwięku 7.1
karty sieciowe Killer

opcje gwarancji:		
2 rok
			------------			
carry-in
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XIAOMI
MI AIR 13
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Xiaomi
Mi Air 13
Trzynastocalowy ultrabook nie jest
tanią podróbką MacBooka Air –
aluminiowa obudowa nie zawodzi
pod względem solidności i stylistyki,
a konfiguracyjnie laptop prezentuje
się znacznie nowocześniej.

„JAK
DOROSNĘ,
TO ZOSTANĘ
MACBOOKIEM!”
iaomi to marka, której
obecnie nie sposób ignorować. Choć chiński producent ma bardzo krótką
historię, na rynku pojawił
się w 2010 roku, to zdążył już mocno namieszać w segmencie elektroniki użytkowej. Smartfony, tablety, kamerki
sportowe, telewizory, powerbanki oraz najróżniejsze „wearables” to tylko wycinek oferty
technologicznego nuworysza. A Xiaomi dopiero
się rozpędza, ambitnie wcielając się w rolę
przystępniejszego cenowo konkurenta Apple.
Nie sposób bowiem nie zauważyć „inspiracji”
applowskimi rozwiązaniami w stylistyce produktów Xiaomi – szczególnie, gdy zajrzymy do
działu smartfonów. Ba, chiński producent nawet
niespecjalnie się z tym kryje, a prezes firmy, Lei
Jun, zarówno ubiorem, jak i sceniczną manierą
bez krępacji nawiązuje do charakterystycznego
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stylu bycia Steve`a Jobsa. I nie inaczej prezentuje się Xiaomi Mi Air 13, który nawet swoją nazwą podnosi ciśnienie prawnikom z Cupertino.
Jednak trzynastocalowy ultrabook nie
jest tanią podróbką MacBooka Air – aluminiowa obudowa nie zawodzi pod względem
solidności i stylistyki, a konfiguracyjnie laptop prezentuje się znacznie nowocześniej.
I to nawet uwzględniając fakt, że do naszej redakcji trafił model wyposażony w procesor Intel
Core siódmej generacji – na rynku dostępne są już
nowsze modele z generacją ósmą pod maską. Czy
zatem Xiaomi ma coś ciekawego do powiedzenia
w segmencie komputerów osobistych? Postaramy
się na to pytanie odpowiedzieć poniższą recenzją.

Kuba
Kutzmann
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Jakość wykonania
i ergonomia

Aluminiowy kadłubek o smukłej linii może się
pochwalić naprawdę ładną prezencją. Matowe
powierzchnie, metaliczny kolor oraz brak zbędnych
ozdobników tworzą komputer, który bez krępacji
możemy zabrać na spotkanie służbowe, konferencję lub na uczelnię. Na pokrywie nie znajdziemy nawet logotypu producenta – pytanie, czy przyświecał
temu stylistyczny minimalizm, czy też zostawiono
tu miejsce, by użytkownik sam „spersonalizował”
sobie wygląd sprzętu…
Wzmocniona metalem pokrywa jest nieźle
usztywniona i dzielnie stawia opór próbom wykrzywiania. Po części jest to także zasługa tafli szkła
Gorilla, wykorzystanej jako dodatkowe zabezpieczenie ekranu. Nieco słabiej klapa wypada w kwestii
nacisku – nie trzeba wielkiej siły, by wywołać artefakty na pracującej matrycy. Ostatecznie, uznajemy
jednak, że ekran jest dobrze zabezpieczony na czas
podróży i by go uszkodzić, trzeba będzie się wybitnie
postarać lub mieć wyjątkowego pecha. Warto także
wspomnieć, że po zamknięciu ekranu, klapę przytrzymują wbudowane w pulpit magnesy.
Szeroki, centralny zawias pracuje na tyle lekko,
że pokrywę bez problemu podniesiemy jedną ręką.
Jego opór mógłby być jednak nieco większy – o ile
podczas pracy stacjonarnej ekran stabilnie utrzymuje wybraną pozycję, to przy przenoszeniu laptopa
matryca potrafi nieco przechylić się w przód lub
w tył. Konstrukcja tego elementu ograniczyła maksymalny kąt odchylenia matrycy do 140 stopni, ale
nie powinno to nikomu utrudniać pracy. Uroku całej
konstrukcji dodają też dość smukłe ramki ekranu.
Dzięki nim laptop jest niewiele większy od sprzętu
12-calowego, zachowując ekran o przekątnej 13,3
cala.

Aluminiowy pulpit także prezentuje ponadprzeciętną solidność wykonania. Nacisk nie robi
na nim wrażenia nawet w najbardziej newralgicznych miejscach i dopiero ambitniejsza próba
wykrzywienia konstrukcji zaowocowała cichym
trzeszczeniem. Wykorzystanie metalu do złożenia całej obudowy z pewnością się opłaciło i nie
brakuje droższych maszyn konkurencji wypadających w tej kwestii zdecydowanie gorzej.
Wybór portów nie rozpieszcza zróżnicowaniem, ale producent zadbał, aby mały Air 13
mógł sprostać większości naszych „konekcyjnych” potrzeb. Na tył prawego boku trafiły dwa
gniazda USB – jedno standardowe, typu A, oraz
zminiaturyzowane – typu C. Mniejszy port będzie
służył jako gniazdo ładowania ultrabooka, USB
oraz cyfrowe wyjście obrazu (DisplayPort). Bok
lewy należy do HDMI, kolejnego USB typu A oraz
wyjścia audio.
Mimo obudowy wzorowanej na konstrukcji
„unibody”, dostanie się do podzespołów jest
możliwe, aczkolwiek nie jest to zadanie bezproblemowe. Po pierwsze – potrzebujemy śrubokręt typu torx; po drugie – jedną ze śrubek
ukrywa środkowa nóżka przy tyle obudowy. Po
ich wykręceniu oraz umiejętnym spacyfikowaniu zatrzasków przytrzymujących spód obudowy
(najlepiej za pomocą karty kredytowej lub innego
płaskiego obiektu z miękkiego plastiku) odsłonimy wnętrze ultrabooka. Da nam to dostęp do
układu chłodzenia, baterii oraz dwóch gniazd
dla dysków M.2. Pamięć RAM, niestety, jest wlutowana, aczkolwiek 8 GB powinno wystarczyć
zdecydowanej większości użytkowników.
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OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
PA R A ME T RY MAT RYCY

luminancja: 268 cd/m2
kontrast: 873:1
czerń: 0,3 cd/m2
paleta sRGB: 90%
paleta AdobeRGB: 6%
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P O DŚWIE T L E NIE

Ekran
Ekran zamontowany w Xiaomi Mi Air 13 zdecydowanie przewyższa matrycę oferowaną
przez MacBooka Air, który na wyposażeniu
posiada ekran TN o rozdzielczości 1440 x 900
pikseli. Tu mamy pełne Full HD – na trzynastu
calach przekłada się to na duże zagęszczenie
pikseli, więc wyświetlane treści prezentują
się bardzo wyraźnie i szczegółowo. Z racji
27

zastosowania matrycy IPS, możemy także liczyć
na niezły kontrast oraz szerokie kąty widzenia.
I zwykle, szczególnie w atrakcyjniej wycenianym sprzęcie, w tym momencie zaczynamy kręcić nosem na przeciętne odwzorowanie kolorów
– ale nie tym razem. Ekran w Air 13 wypada pod
tym względem znakomicie, zapewniając 90%
pokrycia palety sRGB. Kolory prezentują się
więc bardzo naturalnie, w czym swój udział ma
także błyszcząca powierzchnia ekranu. Wspomniana wcześniej tafla Gorilla Glass optycznie
podbija soczystość kolorów, ale generowany
przez nią efekt lustra będzie nam utrudniać
pracę z notebookiem po wyjściu z biura.
Szkoda, że producent nie zdecydował się
na zapewnianie wsparcia dla obsługi dotykowej – zwykle to jest powodem dodania dodatkowej szyby na powierzchnię wyświetlacza.

Klawiatura i touchpad
Klawiatura w Xiaomi Mi Air 13 zaskoczyła
nas bardzo pozytywnie – ostatecznie mówimy
o producencie z przysłowiowym „mlekiem pod
wąsem”. Jednak zamontowana tu „wyspówka”
całkiem nieźle spisuje się przy pracy z tekstem.
Klawisze w większości mają więcej niż przyzwoity format i nawet posiadacze większych
dłoni nie powinni narzekać na literówki. Układ
bardzo przypomina standard stosowany przez
HP w swoich biznesówkach – i dzieli z nim
jego wady, czyli zminiaturyzowane klawisze
funkcyjne oraz kursory „góra/dół”. Skok przycisków nie jest przesadnie głęboki, ale rekompensuje to bardzo sprężysta praca mechanizmu
i wyraźna odpowiedź klawisza na naciśnięcie.
Nie zabrakło także podświetlenia, aczkolwiek bez możliwości regulacji jego natężenia.
Wykonany ze szkła gładzik ma sporą powierzchnię – zwiększenie jego szerokości
ułatwiło obsługę komputera bez podłączonej
myszy. Płytka jest idealnie gładka, dzięki czemu
nawigowanie kursorem przebiega bardzo szybko
i z dużą precyzją. Całość bez problemu reaguje
na windowsowe gesty, więc nawet przeglądanie stron WWW, czy praca z pakietem biurowym w trasie nie powinna nastręczać żadnych
problemów. Z touchpadem został zintegrowany
czytnik linii papilarnych, dając nam możliwość
biometrycznego logowania się do systemu.

Funkcje bezpieczeństwa
Z racji swej prezencji oraz dużej mobilności,
Xiaomi Mi Air 13 może trafić w ręce biznesmena,
więc miło, że producent zadbał o doposażenie go
w sprzętowe funkcje bezpieczeństwa. Zintegrowany z touchpadem czytnik linii papilarnych
zwolni nas z obowiązku pamiętania hasła logowania, natomiast dane przechowywane na dysku
może zabezpieczyć moduł szyfrujący TPM 2.0.

Łączność
Wbudowany modem nie zmieścił się w budżecie projektantów, więc opcje łączności
bezprzewodowej zamykają się w Wi-Fi oraz
Bluetooth w wersji 4.1. W tym przedziale cenowym nie jest to zaskoczeniem, więc by pozostać „online” w podróży, konieczny będzie
autonomiczny modem przenośny lub punkt
dostępowy generowany przez nasz smartfon.

Głośniki
Znajdująca się na spodzie obudowy naklejka
„AKG – Dolby Audio Premium” daje jasno do
zrozumienia, że Mi Air 13 został wyposażony
w bardziej zaawansowany system dźwiękowy od typowego ultrabooka w tej cenie.
I to się słyszy – skryte na spodzie głośniczki
AKG grają głośno i zaskakująco czysto. Nawet
przy wykorzystaniu ich maksymalnej mocy
tony wysokie nie mają irytująco ostrej barwy,
a śladowy bas nie przeciąża membran. Swoje
trzy grosze wtrąca tu także oprogramowanie
Dolby Audio, z pomocą którego możemy dopasować ustawienia dźwiękowe do aktualnie
wykonywanych zadań – muzyka, film, gry itd.
Nie jest to może tak rozbudowany system, jak
w notebooku gamingowym z czterema głośnikami i subwooferem, ale filigranowy Xiaomi
pozwoli bez kompleksów posłuchać muzyki
lub odpalić kolejny odcinek ulubionego serialu.
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Testy_wydajności
W ultrabooku znajdziemy zaskakująco
rozbudowany, jak na ten rozmiar komputera, układ chłodzenia, uwzględniający
obecność niezależnej grafiki NVIDIA,
więc procesor nie ma żadnych problemów z pracą pod obciążeniem. Można
śmiało powiedzieć, że wypadał wzorcowo
i nawet po godzinie obciążenia taktowanie wciąż bez problemu utrzymywało tryb
Turbo.
Jednak nie zapominajmy, że testowany
przez nas Xiaomi Mi Air 13 wyposażony
był w procesor siódmej generacji, który
jest znacznie łatwiejszy w chłodzeniu od
najnowszych przedstawicieli niskonapięciowej rodziny Intel Core. Na rynku są już
jednak dostępne wersje Mi Air 13 z ósmą
generacją pod maską, zapewniającą odczuwalnie większą moc obliczeniową –
cztery fizyczne rdzenie to jednak cztery

fizyczne rdzenie.
Nasza „i-piątka” należy jeszcze do rozwiązań dwurdzeniowych, więc musiała
uznać wyższość nowych rozwiązań – wyniki testów Core i5 8250U z ThinkPada
L480 nie pozostawiają co do tego wątpliwości. Nie oznacza to jednak, że modele
ze starszym procesorem rozczarowują
pod względem wydajności. Core i5
7200U w zestawie z dyskiem SSD i sensowną pojemnością pamięci RAM nadal
znakomicie sprawdza się przy pracy
biurowej czy nawet przy prostej obróbce
multimediów. W dodatku te konfiguracje są atrakcyjniej wyceniane, więc jeśli
bardziej nam zależy na Windowsie 10
w wersji Pro, niż na czterech rdzeniach,
może nam to ułatwić zmieszczenie się
zaplanowanym budżecie.

PCMark 10
2 976
3 552
3 227

PCMark 10 – Score

5 646

PCMark 10 – Essentials

Mi Air 13 - i5 7200U
7 412
6 901

ThinkPad L480 - i5 8250U

4 779

PCMark 10 – Productivity

6 099
5 583

SurfacePro - i5 7300U

2 653
2 837
2 369

PCMark 10 – Digital CC
0

2000
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8000

Cinebench R15
334

CPU

ThinkPad L480 - i5 8250U

557

323
130
144
144

CPU (single core)
0

SurfacePro - i5 7300U

200

400

W ultrabooku znajdziemy miejsce dla
dwóch dysków M.2 – jednego w wersji
PCIe NVMe oraz jednego SATA 3. Dzięki
tej niewątpliwej zalecie, w prosty sposób
możemy zwiększyć dostępne miejsce na
dane, multimedia i gry. Testowany przez
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Mi Air 13 - i5 7200U

Obecność niezależnej grafiki NVIDIA to ukłon w stronę użytkowników
potrzebujących do pracy rozwiązania
wydajniejszego od „gołej integry” oraz,
nie ma co ukrywać, w stronę niedzielnych graczy. NVIDIA GeForce MX150
nie jest, co prawda, demonem wydajności, na którym odpalimy Wiedźmina
w 4K i z pełnymi detalami, ale daje nam
pewne pole manewru – osiągi testowanego GeForce’a dorównują Radeonowi
RX 550 z ThinkPada E480 wspieranego
przez czterordzeniowy procesor. Nie
mogliśmy zatem nie sprawdzić, jak układ
MX150 sprawdzi się w starciu z nowszymi i bardziej wymagającymi grami.
Far Cry 5, Rise of Tomb Raider oraz AC:
Origins do zachowania płynności animacji na poziomie około 30 fps wymagały
obniżenia rozdzielczości do 1600 na
900 oraz przejścia na niskie ustawienia
graficzne. Zaskakująco nieźle grafika
radziła sobie z Wiedźminem 3 – przy
rozdzielczości 1600 na 900 mogliśmy
nawet pozostawić ustawienia grafiki na
średnim poziomie (nie licząc postprocesów), by uzyskać średnio 35 fps.
Bardziej poszalejemy przy nieco starszych i mniej wymagających tytułach.
Wciąż straszny Alien: Isolation w rozdzielczości 1080p i przy maksymalnych
ustawieniach graficznych generował od
30 do 60 klatek – spora amplituda to
wina dwurdzeniowego procesora, który
w tym momencie staje się „wąskim gardłem” dla grafiki. Można zatem śmiało
przypuszczać, że Xiaomi Air 13 z CPU
ósmej generacji zapewni nam jeszcze
większy potencjał gamingowy.

3DMark

600

nas model wyposażono w dysk Samsunga o pojemności 256 GB i wspierający interfejs PCIe NVMe. Jego osiągi
powinny usatysfakcjonować nawet
bardziej wymagających i niecierpliwych
użytkowników.

3DMark - Cloud Gate

9 657

3DMark - Sky Diver

8 154

3DMark - Fire Strike
3DMark - Time Spy

2 538
926

0

3000

6000

9000
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Testy_baterii
Chociaż akumulator nie szokuje pojemnością i mieści w sobie
skromne 40 Wh energii, Xiaomi Mi
Air 13 zapewnia całkiem przyzwoity czas pracy na własnym zasilaniu. Niskonapięciowa platforma

procesorowa oraz obecność grafiki zintegrowanej, przejmującej
obowiązek generowania obrazu
przy zadaniach biurowych, pozwalają na ok. 5 – 7 godzin aktywnej
pracy z komputerem. Nie są to

wyniki dorównujące ultrabookom
biznesowym „pełną gębą”, ale też
pamiętajmy, że Xiaomi jest od nich
znacznie tańszy.

Testy baterii
Pełne obciążenie (godz./min.)

1,28

Mi Air 13 - 40 Wh

2,03
2,32

ThinkPad L480 - 45 Wh

7,21

Przeglądanie sieci (godz./min.)

8,05
4,51

Praca biurowa (godz./min.)

6,01

7,36

5,32

0

2

4

SurfacePro - 45 Wh

8,56

6,51

Odtwarzanie filmów (godz./min.)

9,23

6

8

10

Testy_kultury pracy
Chociaż ciepło z procesora i grafiki odprowadza tylko jeden ciepłowód, ma on przyzwoitą grubość
i podpięto go do aż dwóch wentylatorów. Dzięki temu temperatura
obciążonej grafiki oraz procesora
utrzymuje się na poziomie ok. 70
stopni Celsjusza. Co więcej, do
zachowania takich wartości nie

jest konieczna intensywna praca
chłodzenia – po odpaleniu Wiedźmina 3 szum chłodzenia nie osiągał
irytująco wysokiego brzmienia, ani
nie raził swoim natężeniem.
Efektywność tego rozwiązania
odczujemy także przy zadaniach
biurowych – chłodzenie pracuje
w tym momencie praktycznie

bezszelestnie, bez żadnego
wysiłku odprowadzając ciepło
pracujących podzespołów poza
obudowę.
Mapa temperatur także nie budzi żadnych zastrzeżeń. W trybie
biurowym metalowa obudowa pozostaje przyjemnie chłodna. Większe wartości zobaczymy dopiero

po obciążeniu podzespołów. Jednak nawet w tym momencie temperatura odczuwalnie wzrośnie na
tylnej części spodu i pulpitu, a pod
nadgarstkami nadal będziemy
czuć zimne aluminium.

Intel Core i5 7200U

Praca biurowa (° C)

czas pracy – 15 min.

taktowanie 2495 MHz
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33

Pełne obciążenie (dB)

Pełne obciążenie (° C)
45

44

38

40

44

40

40

36

30

40

38

32

29

26

26

32

30

27

42

0

10

20

30

40

30

TECHSETTER.PL _ RECENZJE

PODSUMOWANIE
hoć to nasze pierwsze spotkanie ze sprzętem Xiaomi,
musimy przyznać, że Mi
Air 13 zrobił na nas bardzo
dobre wrażenie. Ultrabook
prezentuje się nad wyraz uroczo, kusząc gustowną i modną stylistyką oraz solidną obudową
z aluminium. Producent zadbał także o niezłą
klawiaturę z podświetleniem, dobrej klasy
matrycę oraz niezły system audio marki AKG.
Komputer nie rozczarowuje także pod względem
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konfiguracji. Niskonapięciowy procesor Core i5
7200U bez problemu radzi sobie z zadaniami
typowymi dla sprzętu tego formatu, a jeśli potrzebujemy więcej mocy obliczeniowej możemy
wybrać wersję z czterordzeniowym CPU najnowszej generacji. Świetną decyzją okazało się
wyposażenie sprzętu w niezależną grafikę GeForce MX150 – nie jest to układ mogący sprostać
oczekiwaniom graczy z prawdziwego zdarzenia,
ale rozrywkowego potencjału odmówić mu nie
sposób. Pamieć operacyjna, choć wlutowana,

ma sensowną pojemność 8 GB, a nośnik danych
to nowoczesny i szybki dysk SSD M.2, co także
pozytywnie wpłynęło na wydajność komputera.
Sprzęt nie zawiódł nas także w kwestii kultury
pacy, gdyż zastosowany w nim układ chłodzenia jest na tyle rozbudowany, by bez problemu
utrzymywać temperaturę podzespołów w ryzach. Przyzwoitymi wynikami zakończyły się
także testy baterii i przy rozsądnym zarządzaniu
energią nieprędko zaczniemy się rozglądać za
gniazdkiem.
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P O D S U M O WA N I E
X I A O M I M I A I R 13

S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A

segment:		

ultrabook multimedialny

wymiary i waga:		
			

309 x 211 x 15 mm
1,31 kg

optymalne zastosowanie:
			
			
			
			

• praca administracyjno-biurowa
• praca w terenie i w podróży
• praca z aplikacjami biznesowymi
• gry
• multimedia

przetestowany CPU:
			
			
			
			

Intel Core i5 7200U
2 rdzenie, 4 wątki
2,5 - 3,1 GHz
TDP - 15 W
cache - 3 MB

mobilność:		

• bardzo duża

przetestowane GPU:
			

NVIDIA GeForce MX150, 2 GB
Intel HD 620

kultura pracy:		

• bardzo dobra

dysk:			
			

256 GB, SSD, M.2, PCIe NVMe
SAMSUNG MZVLW256HEHP-000L7

modem WWAN w opcji:

• nie

obsługiwane dyski:		
			
			

1x SSD M.2 PCIe NVMe
plus
1x SSD M.2 SATA 3

opcje dokowania:		

• USB typu C

ważne cechy:		
			
			
			
			
			
			

• obudowa z aluminium
• przyjemna stylistyka
• grafika GeForce MX150
• wysokiej klasy ekran IPS
• sprzętowe funkcje bezpieczeństwa
• system dźwiękowy AKG/Dolby
• nowoczesny system dyskowy

RAM:			
8 GB DDR4
			-----------------			
pamięć wlutowana
przetestowana matryca:
			
			

13,3 cala, 1920 x 1080
IPS, błyszcząca
BOEhydis NV133FHM-N52/BOE06B7LGD0584

wybór portów:		
			
			
			

2x USB 3.0
USB typu C
HDMI
audio

akumulator:		
			

40 Wh
Li-Ion

wyposażenie dodatkowe:
			
			
			

czytnik linii papilarnych
podświetlenie klawiatury
system dźwiękowy AKG/Dolby
Bluetooth 4.1

opcje gwarancji:		
1 rok
			------------			
carry-in
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LENOVO
THINKPAD P1
VS LENOVO
THINKPAD X1
EXTREME
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Lenovo
ThinkPad
P1

Krzysztof
Grzegorowski

ie tak dawno na naszej stronie zapowiadaliśmy rynkową
premierę nowej stacji roboczej Lenovo oraz jej alter ego
– ThinkPada X1 Extreme, a dzisiaj już możemy
się chwalić tym, że oba notebooki przeszły naszą procedurę testową. Słowem wstępu więc,
po krótce przypomnimy, czym właściwie wspomniane laptopy są, gdyż, być może, nie wszyscy
odnotowali premierę nowych maszyn Lenovo.
ThinkPad P1 to kolejna wariacja na temat
ultramobilnych i jednocześnie piekielnie wydajnych stacji roboczych. Notebooka można
określić jako brakujące ogniwo pomiędzy
ThinkPadem P52s a ThinkPadem P52 – pod
względem gabarytów bliżej mu do tego pierwszego, ale pod względem wydajności zdecydowanie bliżej mu do 15-calowej workstacji.
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TAKICH
LAPTOPÓW NAM
POTRZEBA!
Warto w tym miejscu odnieść się do jednego
z filmów promocyjnych zamieszczonych na
oficjalnym kanale Lenovo w serwisie YouTube.
Dzięki niemu możemy się dowiedzieć, co wspólnego ma ThinkPad P1 (a także Lenovo i ich stacje
robocze) z marką samochodów Aston Martin.
Tradycja połączona z nowoczesnością. Solidność i perfekcja wykonania współgra z klasyczną,
niemożliwą do pomylenia, thinkpadowską stylistyką oraz tym, żeby laptop po prostu podobał… I, a niech mnie, podoba się okropnie!
Nawet recenzowany przez nas X1 Carbon
szóstej generacji nie wzbudził w nas tyle ekscytacji, co właśnie ThinkPad P1 (i X1 Extreme
także, gdyż laptopy wyglądają tak samo i do ich
skonstruowania użyto tych samych materiałów).
Brat bliźniak P1 – Lenovo ThinkPad X1 Extreme
jest laptopem biznesowym klasy Premium, który

ma godzić oczekiwania osób poszukujących laptopa świetnie wykonanego i o wysokiej wydajności, a jednocześnie nie wymagających od niego
atrybutów stacji roboczych – profesjonalnych
układów graficznych, procesorów Intel Xeon,
pamięci ECC oraz certyfikacji ISV. W pewnym sensie można rzec, że jest to odpowiedź chińskiego
giganta na Della XPS 15 i HP EliteBook 1050 G1.
Nie ma co mitrężyć, czas sprawdzić jak bohaterowie dzisiejszej recenzji radzą sobie w tym, do
czego zostali stworzeni – w pracy z aplikacjami
potrzebującymi sporej mocy obliczeniowej. Tę
zaś nowemu ThinkPadowi P1 zapewnia sześciordzeniowy Intel Core i7 8850H oraz grafika
NVIDIA Quadro P2000. ThinkPad X1 Extreme
posiada ten sam procesor, ale kartą graficzną
jest „cywilny” GTX 1050 Ti w wersji Max-Q.
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Lenovo
ThinkPad
X1 Extreme
Tradycja połączona z nowoczesnością. Solidność i perfekcja wykonania
współgra z klasyczną, niemożliwą do
pomylenia, thinkpadowską stylistyką
oraz tym, żeby laptop po prostu
podobał… I, a niech mnie, podoba się
okropnie!

Jakość wykonania
i ergonomia
Wspomnieliśmy już, że nowe notebooki Lenovo
prezentują się doskonale. Jeżeli komuś podoba
się stylistyka ThinkPada X1 Carbon albo chociaż
wysmuklonych „tetek”, to najnowsza konstrukcja
Lenovo także go oczaruje, gdyż debiutanci wyglądają jak „większy Carbon”, co w żadnym wypadku
nie jest zarzutem, a raczej pochwałą. ThinkPad X1
Extreme w pełni zasługuje na to, aby stać się reprezentantem ekskluzywnej rodziny urządzeń, do
których należy X1 Carbon, X1 Yoga oraz X1 Tablet.
ThinkPad P1 zaś wnosi nową jakość do rodziny
stacji roboczych.
Obudowa o głębokiej, czarnej barwie prezentuje się zacnie. Jest bardzo skromna i elegancka
– znowu podobnie jak w Carbonie. Nawet logo
„ThinkPad” przybrało ciemną barwę, żeby nie
psuć całości mogącym nieco kłuć w oczy srebrnym kolorem.
Po wzięciu do ręki nowych ThinkPadów da
się poczuć, że są one zaskakująco lekkie, ale
jednocześnie sprawiają wrażenie bardzo solidnych. Nie ma się co dziwić – do stworzenia

części zasadniczej obudowy wykorzystano aluminium, które następnie obleczono gumopodobnym w dotyku tworzywem. Klapa notebooka
wykonana została z kompozytu składającego
się z włókna szklanego oraz włókna węglowego, a na wierzchu pokrywy możemy poczuć
to samo gumowate tworzywo, co na korpusie.
Wspomniana przez nas powłoka sprawia, że laptopy pewnie leżą w dłoni i ani myślą o tym, aby
niechybnie się z niej wyślizgnąć.
Konstrukcja nowych ThinkPadów jest nie tylko
dokładnie spasowana, ale też bardzo wytrzymała. Aluminium, będące trzonem obudowy,
jest odpowiednio sztywne i nawet mocniejszy
nacisk na poszczególne obszary pulpitu roboczego nie robi na nim wrażenia. Podobnie jest
z klapą komputera. Twardy i lekki kompozyt
doskonale chroni ekran, nie pozwalając na wyginanie pokrywy. Także punktowe przyłożenie
siły nie budzi lęku o ewentualne uszkodzenie
obudowy. Solidny, pojedynczy i wzmocniony
metalem zawias nie odstaje od wspomnianych

wcześniej elementów i może pochwalić się idealnie wyważoną siłą działania. Matryca opiera
się na nim bardzo pewnie, a otwarcie laptopa
jest możliwe jedną dłonią. Wytrzymałość całej
obudowy prezentuje się lepiej niż dobrze i w 100
procentach spełnia nasze oczekiwania.
Wybór portów oraz ich rozmieszczenie nie
rozczarowują. Wszystkie gniazda ulokowano
w tylnych odcinkach bocznych krawędzi, dzięki
czemu będzie nam łatwej uniknąć biurkowego
rozgardiaszu tworzonego przez podłączone do
laptopa kable. Na lewej ściance komputera znajdziemy gniazdo zasilania, dwa Thunderbolty 3,
HDMI, mini-erjotkę oraz gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe. Po prawej stronie ulokowano
dwa USB 3.0 oraz slot dla linki antykradzieżowej.
Jako że środowiskiem naturalnym stacji roboczej
jest rozbudowane stanowisko pracy, wyposażone nierzadko w kilka monitorów oraz inne
akcesoria i peryferia, warto będzie skorzystać
ze stacji dokującej podłączanej do laptopa za
pośrednictwem interfejsu Thunderbolt 3.
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OSPRZĘT
I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

PARAM ETRY MATRYCY

luminancja: 298 cd/m2
kontrast: 1250:1
czerń: 0,24 cd/m2
paleta sRGB: 93%

PA R A ME T RY MAT RYCY

paleta AdobeRGB: 64%

luminancja: 290 cd/m2
kontrast: 1185:1
czerń: 0,24 cd/m2
paleta sRGB: 93%

292

306

304

278

297

285

256

270

270

paleta AdobeRGB: 64%

POD ŚWIETLENIE

POD ŚWIETLENIE

282

300

300

278

290

300

262

266

281

P O DŚWIE T L E NIE

Ekran
W przypadku ThinkPada X1 Extreme i ThinkPada P1, Lenovo zdecydowało się na takim sam
wybór matryc jak chociażby w ThinkPadzie P52
i P72. Do wyboru mamy więc wyświetlacz IPS
o rozdzielczości Full HD lub ekran dotykowy
o rozdzielczości 4K, który współpracuje także
z aktywnym piórkiem. Co ciekawe, nie tylko
design i jakość wykonania łączy X1 Extreme
z Carbonem, ale też wspomniany panel o rozdzielczości 4K, posiadający wsparcie dla
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technologii HDR oraz Dolby Vision. Szkoda, że
w P1 na to rozwiązanie się nie zdecydowano.
W testowanych przez nas egzemplarzach zamontowano matowe wyświetlacze o rozdzielczości Full HD. Jak się okazało, wyświetlacze
mają się czym szczycić. Podświetlenie dochodzące do niemal 300 nitów, wysoki kontrast oraz
93-procentowe pokrycie palety barw sRGB
przełożyło się w efekcie na bardzo przyjemny
oku obraz. Jedynym mankamentem w obu

laptopach okazała się jednolitość podświetlenia. Im bliżej lewego dolnego narożnika, tym
było ciemniej. Różnica pomiędzy przeciwległym narożnikiem wynosiła w ThinkPadzie P1
niemal 50 nitów, a w X1 Extreme – prawie 40.
Recenzowane przez nas maszyny były
na szczęście egzemplarzami testowymi,
więc mamy nadzieję, że w modelach seryjnych ten problem zostanie wyeliminowany.
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Klawiatura i touchpad
Po raz kolejny mamy do czynienia z akcesorium doskonałym. No dobra, niemal doskonałym, gdyż części użytkowników może brakować
nieco bloku numerycznego. W przypadku
mobilnej stacji roboczej mógłby on okazać
się przydatny, gdyż jego obecność znacząco
ułatwia żonglowanie danymi liczbowymi.
Klawiatura w ThinkPadzie P1 i X1 Extreme
jest tak samo perfekcyjna jak w nowym Carbonie. Nawet „kafelki” klawiszy są wykonane
z tego samego, miękkiego i przyjemnego w dotyku tworzywa. Skok oraz odpowiedź mechanizmu są, niezmiennie, idealnie zbalansowane,
co w zestawie ze świetnym wyprofilowaniem
płytek klawiszy daje nam bardzo ergonomiczne
narzędzie do pracy z tekstem. Ponadto klawiatura jest podświetlana delikatnym białym
światłem, a także jest odporna na zachlapanie.
Touchpad także bardzo przypomina ten z Carbona – wystarczająco duża, szklana płytka obleczona jest materiałem podobnym w dotyku
do tego, który okala pulpit roboczy. Płytka gładzika została wyposażona w dwa zintegrowane
przyciski mogące pochwalić się odpowiednio
głębokim skokiem oraz sprężystą odpowiedzią.
W obu notebookach nie zabrakło także TrackPointa posiadającego trzy fizyczne klawisze.
Te charakteryzują się lekkim, ale odpowiednio
wyważonym mechanizmem i swoją funkcjonalnością nie odbiegają od wysokiego standardu
narzuconego przez maszyny z rodziny X1.

Głośniki
W kilku ostatnich recenzjach narzekaliśmy
na dość pospolity w laptopach biznesowych
problem dotyczący systemu audio – głośniki
najczęściej grały czysto, ale nierzadko, powyżej 85% skali stawały się po prostu za głośne,
dźwięk niekiedy miał tendencję do zlewania się
w kakofoniczną papkę, a dodatkowy dyskomfort wywoływały dominujące wysokie pasma.
Na szczęście z tym problemem nie borykają
się nowe ThinkPady. Potrafią grać zaskakująco
głośno, przy czym na całej skali jest czysto, wyraźnie i po prostu przyjemnie dla ucha. Poszczególne częstotliwości dobrze ze sobą współgrają,
co w efekcie daje nam dźwięk pozbawiony przesadnie wyeksponowanych tonów wysokich. To
zasługa nie tylko dwóch niewielkich głośniczków umieszczonych na bokach laptopów, ale też
oprogramowania Dolby Audio Premium i Dolby
Atmos. A może i jest to głównie ich zasługa, gdyż
wspomniane aplikacje dodają odtwarzanemu
dźwiękowi sporo kolorów. Po wyłączeniu software’owego wsparcia, odtwarzane dźwięki słyszalnie straciły na jakości, wciąż jednak pozostając
w pełni akceptowalnymi na całej skali głośności.
Trzeba przyznać, że dobry komplet głośników, w zestawie z wysokiej klasy wyświetlaczami, daje nowym
ThinkPadom spory potencjał multimedialny.

Funkcje bezpieczeństwa
Zarówno ThinkPada X1 Extreme, jak i ThinkPada P1 można wyposażyć w rozbudowany
zestaw funkcji zabezpieczających notebooka
oraz przechowywane na nim dane. Oba laptopy
mogą zostać wyposażone w czytnik Smart Card
– w przypadku modeli testowych, to w P1 zainstalowano takie zabezpieczenie, X1 Extreme
w tym miejscu posiadał zaślepkę. Obie maszyny
różniły się także kamerkami. Stacja robocza,
czyli P1, posiadała kamerę HD z fizyczną zasłoną
ThinkShutter, a w ThinkPadzie X1 Extreme zainstalowano kamerkę IR umożliwiającą logowanie

się do systemu za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy. Obie opcje są oczywiście alternatywami, tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby
P1 skonfigurować z kamerą IR, a X1 Extreme
– ze standardową kamerą z zasłoną. Laptopy
wyposażono także w czytniki linii papilarnych.
Wydaje się więc, że mamy pełen pakiet zabezpieczeń, gdyż do zestawu możemy też
zaliczyć moduł TPM 2.0. Niektórzy jednak
mogą kręcić nosem na brak łączności NFC.

Łączność
Laptopy posiadają oczywiście na wyposażeniu
karty sieciowe LAN (Intel Ethernet Connection
I219-LM), ale do przewodowego podłączenia się
z Siecią będziemy potrzebować „dongla” mini-RJ-45 na klasyczną „erjotkę”. Czyli podobnie jak
w Carbonie. Lenovo w swoim sprzęcie Premium
od tego roku uparcie sięga po zminiaturyzowaną
wersję gniazda ethernetowego, co nie każdemu
może się spodobać. Na szczęście, często w pudełku z laptopem z znajdziemy wspomnianą
wcześniej przejściówkę. I tak też jest tym razem.
Chińczycy wyposażyli nowe ThinkPady w najnowszą wersję bezprzewodowej karty sieciowej Intela. Intel Wireless-AC 9560 to pierwszy
poważny krok do tego, aby kartę sieciową zintegrować z procesorem, co ma nastąpić wraz
z nadejściem dziewiątej generacji intelowskich
CPU. W przypadku 9560 część funkcji już została
przeniesiona na chip. Między innymi po to, aby
oszczędzić miejsce na płycie głównej, ale przede
wszystkim – zmniejszyć zapotrzebowanie laptopa na energię. Jeżeli chodzi o obsługiwany standard, to wciąż mamy do czynienia z 802.11ac.
Więcej ciekawości może wzbudzić obecność
Bluetooth 5.0. Najnowszy standard oferuje niemało zmian w stosunku do poprzedniej wersji
– 4.2. Przede wszystkim wersja 5.0 oferuje dwa
razy szybszy transfer (2 MB/s zamiast 1 MB/s)
oraz większy zasięg (dla wersji 4.2 było to ok.
60 metrów, a dla najnowszego standardu – ok.
240 metrów). Kolejną ciekawostką jest fakt, że
BT 5.0 pozwoli na sparowanie ze sobą więcej
niż jednego urządzenia, co dla niektórych może
być dość sporym usprawnieniem. A jakby tego
było mało, najnowsza wersja Bluetooth jest
bardziej energooszczędna niż poprzednicy.
Trochę niezrozumiałą dla nas decyzją jest
zrezygnowanie z modemów WWAN w przypadku obu laptopów, chociaż przy P1 razi
nas to zdecydowanie bardziej. Zarówno ThinkPada P52, jak i P52s w owe akcesorium
można opcjonalnie wyposażyć. Dlaczego
więc najbardziej mobilny przedstawiciel stacji
roboczych Lenovo nie posiada gniazda i anten dla modemu LTE? To wie tylko Lenovo…
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Testy_wydajności
Przechodzimy do części recenzji, która powinna budzić
największe zainteresowanie,
czyli wydajności nowych maszyn
Lenovo. Oba ThinkPady mają się
czym pochwalić, ale każdy na
swój sposób.
Notebooki zostały wyposażone w taki sam procesor, co
pozwoliło nam w łatwy sposób
porównać wyniki wydajności.
Sześciordzeniowy Intel Core

i7 8850H do jedna z najmocniejszych mobilnych jednostek
dostępnych na rynku. Procesor
równie dobrze sprawdza się
w stacjach roboczych, jak i w notebookach multimedialnych oraz
dla graczy, co jest zasługą nie
tylko możliwości obsługi do 12
wątków jednocześnie, ale też
wysokiego taktowania (2,6 –
4,3 GHz) oraz pojemnej pamięci
cache (9 MB).

Po procesorach o TDP wynoszącym 45 W wypada spodziewać się wysokiej wydajności.
Niestety, jak się okazało w trakcie testów, X1 Extreme nie pozwalał jednostce na osiągniecie
tak samo wysokich wyników jak
w przypadku CPU z ThinkPada
P1. W pierwszym przypadku testowany Core i7 swoimi osiągami
nie zbliżył się nawet do wartości
bazowej taktowania, mimo że

temperatura CPU w trakcie godzinnego testu nie przekraczała
70 stopni Celsjusza. Sprawa jest
o tyle ciekawa, że P1 potrafił
podbić taktowanie nawet do 3
GHz, przy czym temperatura nie
przekraczała 84 stopni. Tak więc
Extreme posiadał spory zapas
termiczny.

PCMark 10
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Podoba nam się fakt, że wewnątrz obu laptopów można
zainstalować dwa dyski. Muszą
to być co prawda nośniki w postaci karty M.2, czyli do dyspozycji mamy wyłącznie dyski
półprzewodnikowe. W przypadku
ThinkPada P1 w grę wchodzą
wyłącznie nośniki PCIe NVMe,
ale ThinkPad X1 Extreme poradzi sobie także z obsługą dysków
opartych o interfejs SATA III. Co
ciekawe, w obu maszynach będziemy mogli połączyć dwa dyski
w macierz RAID 1 lub 0, co też
w przypadku P1 uczyniono. Ale

ThinkPad X1 Extreme - i7 8850H
974

300

600

o tym za moment.
W testowanym ThinkPadzie
X1 znalazł się jeden dysk, ale za
to z najwyższej półki. Zainstalowany Samsung o pojemności 1
TB działał w oparciu o interfejs
PCIe oraz protokół NVMe, co
pozwoliło mu na uzyskanie imponująco wysokich wyników.
Ponad 2500 MB/s odczytu oraz
niewiele wolniejszy zapis słusznie mogą wprawić w zdumienie.
To o około 800-1000 MB/s więcej niż w przypadku dysku PCIe
ze średniej półki.
W stacji roboczej P1

900

1200

skorzystano z możliwości połączenia dysków w macierz i stworzono układ RAID 1, a więc tzw.
mirror. Dwa takie same dyski
od Intela o pojemności 512 GB
stworzyły układ, gdzie drugi dysk
jest „lustrzanym odbiciem” głównego nośnika – każda operacja
przeprowadzana w systemie jest
automatycznie zapisywana także
na drugim dysku. W systemie
zaś są one widoczne jako jeden.
Zaletą takiego rozwiązania jest
stworzenie idealnego odzwierciedlenia plików oraz aplikacji,
co w komputerach firmowych,

szczególnie stacjach roboczych,
może być bardzo praktycznym
rozwiązaniem chroniącym nas
przed niespodziewaną utratą
ważnych danych, w tym efektów
pracy, spowodowaną uszkodzeniem jednego z nośników spiętych w macierz.
Swoją wydajnością układ nas
nie rozczarował. Pod względem
odczytu wypadł nawet lepiej niż
Samsung z X1, ale już zapis był
wyraźnie wolniejszy.

TECHSETTER.PL _ RECENZJE

Testy_wydajności
Sytuację opisaną powyżej wyraźnie widać w przeprowadzonych
benchmarkach. Właściwie w każdym teście widać wyraźną różnicę
w wynikach na korzyść ThinkPada
P1. Także test Cinebench 11.5 dla
wszystkich rdzeni przeprowadzony
sześciokrotnie pokazuje, że ze stabilnością jednostki w X1 jest coś
nie tak: najniższy wynik przyjął
wartość 739 punktów, a najwyższy – 974 punkty. Dla porównania
– w ThinkPadzie P1 najwyższy
wynik, 1129 punktów, jest tylko
o 16 punktów wyższy od najniższej
uzyskanej wartości.
Oba laptopy są egzemplarzami
testowymi, więc mamy nadzieję, że
osiągi procesora w przypadku X1
Extreme ulegną poprawie w maszynach seryjnych. Tym bardziej,
że Lenovo zapowiedziało na końcówkę tego roku wprowadzenie
konfiguracji z Core i9 8950H.
Jako że ThinkPad P1 jest

pełnoprawną workstacją, to Lenovo umożliwia skonfigurowanie
laptopa z procesorem z rodziny
Intel Xeon E 2176M, który nie
tylko swoją specyfikacją wyprzedza testowanego Core i7 (wyższe
taktowanie, 12 MB pamięci cache),
ale też umożliwia korzystanie z pamięci operacyjnej ECC.
Oba notebooki posiadają dwa
banki pamięci. W ThinkPadzie P1
uzupełniono je dwoma układami
RAM o pojemności 8 GB, a w ThinkPadzie X1 Extreme zainstalowano
w nich dwie kości 16-gigabajtowe.
Maksymalnie oba laptopy mogą
obsłużyć aż 64 GB RAM, zaś ThinkPad P1, w przypadku konfiguracji
z pamięcią ECC, 32 GB.
Jeszcze ciekawiej prezentuje
się różnica pomiędzy niezależnymi grafikami zainstalowanymi
w testowanych laptopach. Nie
dlatego, że wyniki były jakieś nietypowe, a dlatego że są to dwie różne

karty graficzne, ale oparte na tym
samym chipie – GP107.
ThinkPad P1, jak na szanującą
się stację roboczą przystało, wyposażony został w profesjonalny
układ NVIDIA Quadro P2000
z 4 GB własnej pamięci. W płytę
główną X1 Extreme zaś wlutowano
GeForce’a GTX 1050 Ti w wersji
Max-Q (jeżeli ktoś nie pamięta
na czym polega filozofia Max-Q
Design, zapraszamy tutaj) i z taką
samą pojemnością pamięci, co
we wspomnianym Quadro. „Pojedynek” pomiędzy tymi dwoma
grafikami doskonale pokazał, że
ten sam rdzeń może zachowywać
się zupełnie inaczej, w zależności
od odpowiedniej optymalizacji
oraz sterowników. Zarówno „cywilny” GTX 1050 Ti, jak i Quadro
P2000 całkiem nieźle radziły
sobie w grach i mogły pochwalić
się zbliżonymi wynikami. Wyjątkowość profesjonalnych układów

graficznych pokazał dopiero test
symulujący pracę z aplikacjami
projektowo-inżynieryjnymi. Autodesk czy Maya 2013 wypadły
dość podobnie, ale już w teście
SolidWorks 2013 oraz Siemens
NX 8 różnice wynosiły aż 60 kl/s
na korzyść Quadro.
W notebookach zastosowano
technologię NVIDIA Optimus, co
oznacza, że zintegrowany z CPU
układ graficzny Intel UHD 630
jest aktywny w momencie, kiedy
system nie czuje zapotrzebowania
na sporą ilość mocy obliczeniowej.
To zaś pozwala oszczędzać energię (niezależne grafiki są wtedy
„uśpione”), a także poprawia kulturę pracy maszyny. Warto także
wspomnieć, że ThinkPad P1 może
zostać wyposażony opcjonalnie
w nieco mniej wydajną kartę graficzną – Quadro P1000 z 4 GB
pamięci.

3DMark
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Testy_baterii
Charge (naładowanie notebooka
od 0 do 80% w godzinę). Nieco na
przekór wszystkiemu, lepsze wyniki
czasu pracy na baterii osiągnął ThinkPad P1 – czyli laptop, który mógł
pochwalić się wyższymi wynikami

Interesująco przedstawiają się
także wyniki czasu pracy na baterii
obu laptopów. Obie maszyny wyposażone zostały w ten sam akumulator litowo-jonowy o pojemności 80
Wh, obsługujący technologię Rapid

w benchmarkach CPU. Czas pracy
w trybie wysokiej wydajności przyniósł różnicę w postaci 18 minut
(1,33 w ThinkPadzie X1 Extreme
oraz 1,51 w ThinkPadzie P1), ale
już praca biurowa oraz przeglądanie

Internetu różnicują wyniki o ponad
godzinę, co widać na poniższym
wykresie.

Testy baterii
1,33
1,51

Pełne obciążenie (godz./min.)

ThinkPad X1 Extreme - Core i7
9,29

Przeglądanie sieci (godz./min.)
7,17

Praca biurowa (godz./min.)
4,38

Odtwarzanie filmów (godz./min.)
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Testy_kultury pracy
Tutaj Lenovo stanęło na wysokości zadania i po raz kolejny pokazało, iż można stworzyć bardzo
wydajnego laptopa nie ryzykując
jednocześnie, że pulpit roboczy
lub spód notebooka rozgrzeje się
do temperatur umożliwiających
podgrzanie lunchu, a świst i szum
wiatraków układu chłodzenia będzie
słyszalny w budynkach otaczających
siedzibę firmy.
Pod względem głośności systemu chłodzącego podzespoły jest
naprawdę nieźle. Przypomnijmy,
że w obudowie o grubości 18 mm

pracuje sześciordzeniowy procesor
oraz całkiem wydajny, niezależny
układ graficzny. W przypadku obu
laptopów głośność wiatraczka wyrzucającego rozgrzane powietrze
poza obudowę dochodziła do 44 dB,
co jest wynikiem naprawdę dobrym.
Pozytywnym zaskoczeniem jest
także fakt, że odgłos pracującego
wiatraka unikał świszczących tonów,
towarzyszących niekiedy płaskim
laptopom. W trybie zrównoważonej
pracy biurowej laptopy pozostawały
przez większość czasu niemal bezszmerowe. Śmiało podejrzewamy,

Układ chłodzenia
X1 Extreme – Core i7 8850H

Układ chłodzenia
P1 – Core i7 8850H
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33

Pełne obciążenie (dB)
10

20

30

40

33

Pełne obciążenie (dB)

44

0

obudowy i tam pirometr wskazał 47
stopni Celsjusza, zaś w X1 Extreme
w tym samym miejscu odnotowaliśmy 45 stopni. Są to wartości
uzyskane w trakcie obciążenia podzespołów. Tryb pracy biurowej na
zrównoważonym trybie zasilania
pokazał nam, że Lenovo naprawdę
ma powody do zadowolenia – temperatury we wszystkich strefach
obudowy są względnie niskie i pod
względem kultury pracy nowe
ThinkPady są w stanie zawstydzić
niejednego ultrabooka z niskonapięciowym procesorem.

chyląc się nawet w ku pewności,
że zachowanie tak wysokiej kultury
pracy byłoby trudne, gdyby nie dość
spore „okna” na spodzie obudowy,
przez które zasysane jest chłodne
powietrze niezbędne do chłodzenia
CPU oraz GPU.
Mapa temperatury poszczególnych stref obudowy także w obu
notebookach prezentuje się zaskakująco dobrze. Wyniki zresztą są do
siebie na tyle zbliżone, że można je
traktować jako błąd pomiaru. Najcieplejszy punkt na obudowie ThinkPada P1 znajdował się na spodzie
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PODSUMOWANIE
wa nowe cacuszka od Lenovo zrobiły na nas naprawdę
świetne wrażenie. Nawet
biorąc pod uwagę pewne mankamenty wynikające z problemów z wydajnością w X1 Extreme oraz
nierównomierne podświetlenie matryc w obu
notebookach. Jak już wspominaliśmy, są to
egzemplarze testowe, więc liczymy na to, że
w „sklepowych” maszynach problem ten nie
będzie występował.
Zacznijmy od tego, że laptopy prezentują się
świetnie i są godne półki Premium – smukłe,
przemyślane, bardzo dobrze wyposażone. Jakość wykonania oraz materiały wykorzystane
do produkcji X1 Extreme oraz P1 to najwyższa
klasa – co do tego nie można mieć wątpliwości.
Lenovo nie szczędziło także na wyposażeniu,
swoją jakością nie odbiegającym od najwyższych
standardów. Oprócz naprawdę dobrych wyświetlaczy oraz rozbudowanych opcji zabezpieczeń,
mamy nowoczesną kartę sieciową WLAN
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z Bluetooth 5.0, czyli standardem coraz częściej
pojawiającym się w najnowszych smart-urządzeniach, przede wszystkim smartfonach. Żałować
można tylko braku modemu sieci komórkowej.
W przypadku ThinkPada P1, spore, pozytywne
rzecz jasna, wrażenie zrobiła na nas wydajność
ogólna komputera oraz to, że nawet przy sporym obciążeniu Core i7 8850H i Quadro P2000,
laptop mógł chwalić się bardzo wysoką kulturą
pracy – chłodzenie podzespołów przebiega
względnie cicho, a obudowa pozostaje całkiem
chłodna. Lenovo po raz kolejny pokazało, że ma
pojęcie o tym, jak stworzyć efektywny system
chłodzenia laptopa, co w przypadku notebooków o wysokiej wydajności nie jest takie łatwe.
Brawo! Profesjonaliści zainteresowani „p-jedynką” z pewnością ucieszą się także z powodu
wielu dostępnych konfiguracji sprzętowych.
Nawiązując do filmiku promocyjnego ze
wstępu – Czy Lenovo ThinkPad P1 jest Astonem
Martinem wśród stacji roboczych? W naszej opinii – tak! Dlatego przyznajemy mu rekomendację

Techsetter Poleca, przymykając nieco oko na
nierówne podświetlenie panelu LCD.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme to sprzęt niemal identyczny, co P1. Ten jednak nie aspiruje
do miana pełnoprawnej stacji roboczej, a raczej
alternatywy dla niej. Nowy konkurent XPS-a 15,
mimo całej sympatii, nieco nas rozczarował osiągami CPU. Na szczęście niezależny GTX 1050 Ti
Max-Q działa ze swoją pełną mocą. Niektórych
też może zainteresować opcjonalna matryca obsługująca HDR, co w połączeniu z bardzo dobrym
systemem audio oraz wydajną kartą graficzną
stworzy niemal idealną konfigurację dla miłośników wszelkich multimediów.
Póki co, ze względu na dość mocno okrojoną
wydajność procesora oraz niedoskonałości
ekranu, zdecydowaliśmy się nie przyznawać
naszej rekomendacji ThinkPadowi X1 Extreme.
Dopóki nie ujrzymy, że przynajmniej problem
dławienia się CPU został rozwiązany.

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 1

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A
L E N O V O T H I N K P A D P 1

segment:			

mobilna stacja robocza

wymiary i waga:		
			

362 x 246 x 18 mm
1,7 kg

optymalne zastosowanie:

• projekty inżynieryjne

			

• praca z grafiką 2D oraz 3D

			

• profesjonalna obróbka grafiki

			

• zadania wymagające wysokiej

przetestowany CPU:		
			
			
			

Intel Core i7 8850H - 6 rdzenie, 12 wątków
2,6 - 4,3 GHz
TDP - 45 W
cache - 9 MB

dysk:			
			

512 GB, SSD M.2 NVMe
RAID 1
2x Intel SSDPEKKF512G8L

obsługiwane dyski:		

2x SSD M.2 PCIe NVMe

RAM:			
			

2x 8 GB DDR4
maks. 64 GB non-ECC lub maks. 32 GB ECC

przetestowana matryca:
			
			

15,6 cala, 1920 x 1080
IPS, matowy
LEN40BA

			
			
			

mocy obliczeniowej
• praca w terenie
• renderowanie plików różnego typu

mobilność:		

• bardzo wysoka

kultura pracy:		

• świetna

modem WWAN w opcji:

• nie (!)

opcje dokowania:		

• Thunderbolt 3

ważne cechy:		

• wysokiej klasy materiały, w tym włókno węglowe

			

• sporo dostępnych konfiguracji,

			

w tym z Intel Xeon oraz pamięcią ECC

			

• bardzo długi czas pracy na baterii

			

• bardzo wysoka wydajność ogólna i graficzna

			
			
			

• ekran o wysokim pokryciu palety barw
• doskonała podświetlana klawiatura
odporna na zachlapanie

			

• karta sieciowa z Bluetooth 5

			

• certyfikacja ISV

wybór portów:		
			
			
			
			

2x Thunderbolt 3
2x USB 3.0
HDMI
mini-RJ-45
audio in/out

akumulator:		
			

80 Wh, Li-Ion
Rapid Charge

wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			
			
			
			
			
			

czytnik linii papilarnych
czytnik Smart Card oraz kart SD/SDHC/SDXC
kamerka IR (opcja)
kamerka ThinkSutter (opcja)
aktywne piórko (opcja)
podświetlenie klawiatury
klawiatura odporna na zalanie
Dolby Atmos
MIL-STD-810G
Bluetooth 5.0

opcje gwarancji:		
1 rok lub 3 lata
			on-site

P O D S U M O WA N I E
LENOVO THINKPAD X1 EXTREME

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A
LENOVO THINKPAD X1 EXTREME

segment:			

notebook biznesowy o wysokiej wydajności

wymiary i waga:		
			

362 x 246 x 18 mm
1,7 kg

optymalne zastosowanie:

• praca z grafiką 2D oraz 3D

			

• profesjonalna obróbka grafiki

			

• zadania wymagające wysokiej mocy obliczeniowej

			

• praca w terenie

przetestowany CPU:		
			
			
			

Intel Core i7 8850H - 6 rdzenie, 12 wątków
2,6 - 4,3 GHz
TDP - 45 W
cache - 9 MB

			

• renderowanie plików różnego typu

dysk:			
			

1 TB, SSD M.2 NVMe
SAMSUNG MZVLB1T0HALR-000L7

mobilność:		

• bardzo wysoka

obsługiwane dyski:		

2x SSD M.2 PCIe NVMe/SATA

RAM:			
			

2x 16 GB DDR4
maks. 64 GB

kultura pracy:		

• świetna

modem WWAN w opcji:

• nie (!)

przetestowana matryca:
			
			

15,6 cala, 1920 x 1080
IPS, matowy
LEN40BA

opcje dokowania:		

• Thunderbolt 3

ważne cechy:		

• wysokiej klasy materiały, w tym włókno węglowe

			

• sporo dostępnych konfiguracji

			

• długi czas pracy na baterii

			

• wysoka wydajność ogólna

			
			
			

• ekran o wysokim pokryciu palety barw
• doskonała podświetlana klawiatura
odporna na zachlapanie

			

• karta sieciowa z Bluetooth 5

			

• ekran 4K z HDR i Dolby Vision w opcji

			

• spory potencjał multimedialny

wybór portów:		
			
			
			
			

2x Thunderbolt 3
2x USB 3.0
HDMI
mini-RJ-45
audio in/out

akumulator:		
			

80 Wh, Li-Ion
Rapid Charge

wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			
			
			
			
			
			

czytnik linii papilarnych
czytnik Smart Card oraz kart SD/SDHC/SDXC
kamerka IR (opcja)
kamerka ThinkSutter (opcja)
aktywne piórko (opcja)
podświetlenie klawiatury
klawiatura odporna na zalanie
Dolby Atmos
MIL-STD-810G
Bluetooth 5.0

opcje gwarancji:		
1 rok lub 3 lata
			on-site

44

PORADNIKI

TECHSETTER.PL _ PORADNIKI

TECHSETTER.PL _ PORADNIKI

Jak latać dronem zgodnie
z prawem – zasady, które
musisz znać i rozumieć

Przemysław
Wierzbicki
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Loty dronami
- najważniejsze
zasady i regulacje

P

rzepisy regulujące loty dronami
– szczególnie te polskie – nie należą do najprostszych. Przedstawiamy krótki przegląd regulacji
i narzędzi, z którymi powinien
zapoznać się każdy posiadacz BSP (tj. bezzałogowego statku powietrznego). Zasady te –
w niewielkim uproszczeniu – można rozciągnąć
również na osoby latające modelami samolotów.
Objaśnimy również, w jaki sposób interpretować
mapę przestrzeni powietrznej.
Zainteresowanym lataniem w zgodzie z polskim prawem polecamy również skorzystanie
ze strony lub aplikacji DroneRadar. DroneRadar
pomoże w znalezieniu miejsc do latania. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z iOS-em
i Androidem.

Zacznijmy od tego, co najważniejsze. Czego
nie możemy robić bez uprawnień?
Nie możemy latać nad określonymi obiektami. Należą do nich m.in. lotniska i porty, ale
także obiekty objęte szczególną ochroną lub narażone na uszkodzenia – np. tamy i śluzy, różnej
maści rurociągi, linie energetyczne, ale również
budynki administracji publicznej, banki, muzea
etc. Zakaz obejmuje również budynki radio i telewizji, a także – co ciekawe – Poczty Polskiej.
Nie możemy wylatywać dronem poza zasięg
naszego wzroku. Oczywiście pojęcie „zasięgu
wzroku” można interpretować na różne sposoby.
Wiele osób nagminnie łamie tę prostą zasadę –
czego skutki najboleśniej odczuwa przeważnie
sam dron.
Nie możemy latać nad terenem zabudowanym. Polskie przepisy dokładnie określają
minimalne odległości od zabudowań oraz od
przebywających w pobliżu osób i samochodów.
Minimalna odległość od zabudowań to 100 metrów w linii prostej; minimalna odległość od ludzi
i pojazdów – 30 metrów. Przepis ten nie dotyczy
najmniejszych dronów (masa startowa do 0,6
kg). Dokładna masa startowa drona powinna
znajdować się w dokumentacji; prawdopodobnie
znajdziemy ją także na pudełku, ew. na stronie
internetowej sklepu lub producenta. Masa startowa dronów przenoszących zewnętrzny sprzęt
(np. fotograficzny lub filmowy) liczona jest sumarycznie: wagę aparatu (czyli tak zwaną masę
użyteczną) dodaje się do wagi statku (tzw. masy
własnej).
Nie powinniśmy latać wyżej niż 150 metrów
nad ziemią. Nie jest to zakazane; jest to jednak
wysokość, na której poruszają się już samoloty.
W przypadku kolizji samolotu z dronem odpowiedzialność spada najczęściej na właściciela tego
drugiego. Nie trzeba wspominać, że dla pilota
samolotu taka kolizja może okazać się skrajnie
niebezpieczna.
Nie możemy latać w celach innych niż rekreacyjne i sportowe – chyba że posiadamy
odpowiednie uprawnienia (odpowiednie świadectwo kwalifikacji). Świadectwo kwalifikacji ma
postać certyfikatu. Wydawane jest przez Prezesa
Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Uzyskuje się je podobnie jak prawo jazdy; cała procedura obejmuje
m.in. egzamin praktyczny i teoretyczny.

Ważne: Zatrudniając podwykonawcę – np. fotografa zajmującego się nagrywaniem wydarzeń
za pomocą dronów – koniecznie sprawdź, czy
posiada on niezbędne uprawnienia! Upewnij się
także, że bierze on pełną odpowiedzialność za
ewentualne szkody powstałe w razie wypadku
pilotowanych przez niego dronów.
Co równie istotne: pilotowanie wszystkich
dronów cięższych niż 25 kg wymaga uprawnień w każdej sytuacji.

Podział przestrzeni
powietrznej –
informacje dla
posiadaczy dronów
Pozostałe kwestie zależą już od ustaleń
szczegółowych dotyczących danego obszaru.
Przestrzeń powietrzną naszego kraju dzieli się
– najogólniej – na strefy kontrolowane i niekontrolowane. Co oznaczają one dla posiadaczy
dronów? To bardzo proste:
Loty w strefie niekontrolowanej nie wymagają dodatkowych pozwoleń. Jeżeli posiadamy
drona – a w przypadku BSP cięższych niż 25 kg
również odpowiednie uprawnienia – to możemy
latać tam bez żadnego problemu. Jedyne, na
co powinniśmy zwrócić uwagę, to wspomniane
w poprzedniej sekcji ograniczenia prawne: latać
możemy w zasięgu wzroku, w określonej odległości od zabudowań, ludzi i samochodów etc.
etc.
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Loty w strefie kontrolowanej należy zgłaszać odpowiednim służbom, np. kontroli lotów. W przeciwnym wypadku musimy liczyć się
z poważnymi – a w skrajnych przypadkach nawet
bardzo poważnymi – konsekwencjami, włącznie
z więzieniem.
Strefy te mają ponadto swoje oznaczenia
symboliczne. Polską przestrzeń powietrzną
jako całość oznacza się skrótem FIR EPWW.
FIR to skrót od angielskiego Flight Information
Region (Rejon Informacji Lotniczej), a EPWW to
oznaczenie rejonu (definiowanego przez zestaw
koordynatów pokrywających się mniej więcej
z granicami naszego kraju plus fragment Bałtyku). Spotkać możemy się również z określeniem FIR Warszawa – jest to określenie
równoważne FIR EPWW, jedynie nieco mniej

techniczne.
Strefie niekontrolowanej i kontrolowanej
odpowiadają ponadto oznaczenia literowe. Są
to oznaczenia zgodne z międzynarodowymi
standardami wprowadzonymi przez ICAO (ang.
International Civil Aviation Organization). Na
terenie FIR Warszawa występują jedynie strefy
oznaczone literami C, D oraz G. Litery C i D to
oznaczenia stref kontrolowanych; G oznacza
strefę niekontrolowaną.
Ważne: Na terenie innych krajów możemy
spotkać się również z innymi literami. Litery od
A do E oznaczają strefy kontrolowane. Litery F
oraz G to strefy niekontrolowane. Strefa klasy F
różni się od strefy klasy G tym, że na życzenie
można otrzymać w niej wsparcie od służby informacji powietrznej (np. lokalnej kontroli lotów).

W Polsce wciąż nie ma takich przestrzeni.
Ważne: W strefach klasy G to my sami odpowiadamy za tzw. separację (tj. w pewnym
uproszczeniu: bezkolizyjność). Jeżeli więc doprowadzimy do zderzenia, czy to z obiektem
naziemnym, czy latającym, to będziemy musieli
ponieść odpowiednie konsekwencje.
Ważne: Przestrzeń powyżej poziomu FL95
(ang. Flight Level 95), czyli 9500 stóp (około 3
km) jest kontrolowana. Dla posiadaczy dronów
przeznaczonych do użytku domowego nie jest
to, być może, najważniejsze z ograniczeń, warto
jest jednak o tym pamiętać.
Mapa polskiej przestrzeni powietrznej prezentuje się następująco:

Dodatkowe
oznaczenia istotne
dla latających dronów
Oprócz oznaczeń wskazujących na konkretną klasę przestrzeni powietrznej na mapach możemy
spotkać się także z następującymi symbolami:

ADIZ
Oznaczenie ADIZ obejmuje pas przygraniczny
i strefę powietrzną ponad nim (szerokość 15
km). Loty dronem w strefach objętych tym oznaczeniem są domyślnie zabronione – należy uzyskać zgodę na lot.

15-kilometrowy pas przygraniczny ADIZ Ukraina oznaczony został na mapie grubą fioletową linią. Na wschód
od pasa znajduje się ponadto oznaczona jaśniejszym
fioletem strefa objęta czasowymi ograniczeniami (TRA).
Osoby chcące przelecieć ponad granicą Polsko-Ukraińską powinny skontaktować się 1) ze służbami
granicznymi oraz 2) z zarządcą strefy TRA po wschodniej
stronie linii ADIZ.

ATZ
MTZ
Oznaczenia ATZ i MATZ obejmują strefy ruchu
lotniskowego – odpowiednio – klubów lotniczych i wojsk powietrznych. Loty dronami nie
są w tych strefach całkowicie zakazane, każdorazowo trzeba jednak uzgadniać je z osobami
zarządzającymi danym obszarem.

CTR
TMA
Oznaczenia CTR i TMA obejmują tereny położone – odpowiednio – wokół i nad lotniskami.
Najlepiej rozumieć to następująco: CTR to strefa
lotniska, a TMA znajduje się nad nią – to przestrzeń powietrzna, w której samoloty podchodzą
do lądowania i wzbijają się w powietrze. Loty
dronami są w nich zabronione.

Kolor jasnoniebieski: przykład strefy ruchu lotniskowego ATZ nad Wrocławiem. Granice poszczególnych
stref przestrzeni powietrznej często nachodzą na siebie
nawzajem. Sytuacja jak powyżej nie należy do wyjątkowych; to raczej standard.

Obszar obwiedziony grubą białą linią to strefa ruchu nadlotniskowego TMA. Strefa położona jest ponad widocznym na
poprzednim zrzucie ekranu wrocławskim lotniskiem. Opis
stref TMA zawsze obejmuje jej wysokość. W tym przypadku
strefa zaczyna się na wysokości 5500 stóp, a kończy na
wysokości 9500. Posiadacze dronów domowego użytku nie
muszą więc raczej obawiać się jej naruszenia. Właściciele
maszyn wyższej klasy muszą jednak zachować ostrożność.
Za naruszenie TMA grożą bardzo poważne kary (w tym
również więzienia). Zwróćmy uwagę, że w obrębie szerokiego TMA znajdują się inne, mniejsze strefy TMA; różnice
pomiędzy nimi dotyczą nie tylko wymiarów horyzontalnych,
ale również wertykalnych. Warto mieć się na baczności :- )
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FL

GND

Oznaczenia FL i GND obejmują wysokość danego obszaru. FL to wspomniany już wcześniej
Flight Level. Należy interpretować go jako wysokość podaną w setkach stóp; np. FL50 oznacza
wysokość 5000 stóp. GND to po prostu wysokość od ziemi. GND 2500 oznacza wysokość
2500 stóp od ziemi.

Różnice pomiędzy FL i GND polegają na tym,
że FL nie jest wysokością od poziomu ziemi, ale
od poziomu, gdzie ciśnienie wynosi 1013 hPa
(w „normalnych” warunkach atmosferycznych
jest to zazwyczaj poziom morza).

MRT
Charakterystyczne
żółte tunele to właśnie
zarezerwowane dla
wojska i pokrewnych
służb obszary MRT.

Oznaczenie MRT obejmuje wojskowe drogi
niskich lotów. Ruch dronami jest na tych obszarach całkowicie zakazany: są to przestrzenie
zarezerwowane dla wojska i służb publicznych.

TRA

TSA

Oznaczenia TRA i TSA oznaczają konieczność
skontaktowania się z zarządcą strefy w celu
uzyskania pozwolenia na lot. Pojawiają się
w strefach objętych czasowymi ograniczeniami.

EPD
Oznaczenie EPD obejmuje obszary niebezpieczne (ang. Dangerous). Znajdują się nad
obiektami wojskowymi, np. poligonami, gdzie
odbywają się ćwiczenia. Loty dronami są dopuszczalne, ale należy uzgadniać je z zarządcami obszarów. Informacji o zarządcach może
udzielić nam przedstawiciel Szefostwa Służby
Ruchu Lotniczego SZ (Sił Zbrojnych) RP. Informacje udzielane są drogą mailową i telefoniczną.
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EA
Oznaczenia EA oraz ROL obejmują obszary
ćwiczeń powietrznych. W czasie aktywności
strefy będziemy potrzebowali zgody na przelot;
poza tym – możemy latać bez ograniczeń. Spotykane stosunkowo rzadko.

Kolor żółty to strefy
niebezpieczne
(EPD) nachodzące
na obszar czasowo
wyjęty z ruchu (TSA).
Jeżeli znajdujemy się
w pobliżu granicy EPD
(tu: np. w okolicach
Bolesławca albo
Żagania), to nawet po
uzyskaniu pozwolenia od zarządcy TSA
powinniśmy uważać,
żeby nie przekroczyć
żółtej linii.
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EPP

Czerwona strefa EPP
w pobliżu Jeziora
Turawskiego. Nad
tym obszarem nie
polatamy.

Oznaczenie EPP obejmuje obszary zakazane
(ang. Prohibited). Np. wokół elektrowni, zakładów przemysłowych, kopalń etc.

EPR
Oznaczenie EPR obejmuje obszary objęte
ograniczeniami (ang. Restricted). To m.in.
parki narodowe. Przed lotami w takiej strefie
konieczny będzie kontakt z personelem parku.
Szczegóły pozwoleń ustalane są indywidualnie dla każdego lotu i zależą od bardzo wielu
czynników (np. czasu dnia, pory roku, pogody,
ale także czynników związanych ze specyfiką
danego obszaru i zamieszkujących go zwierząt).
Ważne: Obszary oznaczone symbolami P i R
nie zmieniają się w czasie, ale pozostałe mogą
ulegać (i najczęściej ulegają) zmianom, i to dość
częstym (czasem nawet z dnia na dzień). Z tego
też powodu określa się je mianem elastycznych
elementów przestrzeni powietrznej (w odróżnieniu od elementów stałych P i R).

Informacje na temat rozkładu elementów
elastycznych znajdziemy na stronie AMC-Polska
w zakładce AUC (ang. Aerospace Use Plan – plan
zagospodarowania przestrzeni powietrznej). Pamiętajmy: AUP aktualizowany jest codziennie!
Z tego powodu na stronie dostępny jest jedynie
AUP bieżący i AUP na jutro. Dane z AUP zaczytywane są na bieżąco przez aplikację DroneRadar, więc nie musimy samodzielnie zajmować się
ich interpretacją i nanoszeniem na mapę. Mapę
obejmującą bieżący AUP możemy znaleźć pod
tym adresem.
Alternatywnie – możemy również skorzystać
z nakładki na Mapy Google obejmującej strefy
powietrzne.

Podsumowanie
Im mniej znamy i rozumiemy prawo, tym
bardziej czujemy się przez nie ograniczani; im
lepiej – tym mniej. Dobra znajomość przepisów
regulujących loty dronami nie tylko pomoże nam
uniknąć kar i niebezpiecznych sytuacji; pomoże
też w znalezieniu miejsca, w którym możemy
sobie polatać. W praktyce okazuje się bowiem,

że im lepiej znamy przepisy, tym łatwiej znaleźć takie miejsce. Natomiast nieznajomość
prawa szkodzi. Jeśli nawet nie nam samym, to
posiadanym przez nas dronom – regulacje napisane są bowiem również z myślą o nich. I o ich
bezpieczeństwie.
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Co lepsze – MS Office 2016
czy MS Office 365,
i dlaczego sądzę,
że to drugie?
Przemysław
Wierzbicki

M

icrosoft Office ma długą historię. I (nie bójmy się powiedzieć tego na głos) jest
to w większości historia
sukcesów. Ostatecznie: najpopularniejszy pakiet biurowy na świecie nie
stał się nim przez przypadek. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności bez wysłużonego Worda
czy Excela jest, moim zdaniem, niemożliwością*.
Ostatnimi czasy użytkownicy MS Office
mają jednak niełatwe zadanie. Przed nimi
wybór: Microsoft Office 2016 (a niedługo –
2019) czy Office 365. Co jest lepsze? No cóż
– osobiście korzystam z 365 i zdecydowanie
preferuję tę opcję. Ale nie musi to wcale oznaczać, że Office 2016 jest gorszym wyborem.
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po premierze – za pakiet Microsoft Office
Professional 2016 w wersji pudełkowej zapłacimy około 1000-1200 zł (w zależności od
oferty). W zamian otrzymujemy pojedynczą licencję i pełen dostęp do aktualizacji na czas
wsparcia produktu. W ramach pakietu mamy
też dostęp do wszystkich aplikacji wchodzących w skład Office 2016 oraz paru „dodatków
chmurowych” (o których więcej za chwilę).

Oprócz tego możemy też kupić wersję Business – to wydatek rzędu od 8 do 10 euro.
Różnice polegają na mniejszej dostępności
produktów chmurowych – w pakiecie otrzymujemy jedynie dostęp do OneDrive (ale,
oczywiście, w wersji biznesowej). Dostęp do
pozostałych dodatków wykupić możemy za
niecałe 5 euro – w ramach pakietu Business
Essentials. Dla osób, które zakupiły Office 2016,

Tymczasem w modelu subskrypcyjnym za pakiet biurowy w wersji Business Premium – z pojedynczą licencją – zapłacimy 10 lub 12 euro,
czyli od 40 do 50 zł (w zależności również od aktualnego kursu). Tutaj także otrzymujemy dostęp
do wszystkich aplikacji – w grę wchodzą więc
nie tylko obowiązkowe Word, Excel, PowerPoint
i Outlook, ale także Exchange, SharePoint, OneDrive (w wersji business), OneNote (do 2019),
Publisher, biznesowa wersja Skype oraz Access. Tyle w wersji na PC; w wersji na komputery
Apple musimy pogodzić się z brakiem narzędzi
Publisher i Access. Co jest zresztą zrozumiałe**.

ale nie w najszerszym z dostępnych pakietów,
jest to, moim zdaniem, rozwiązanie idealne.
W rozliczeniu rocznym pakiet Office 365 w pełnej wersji dla biznesu wychodzi więc stosunkowo
niedrogo – 400, maks. 500 zł za pojedynczą
licencję. Co, jak by nie patrzeć, jest naprawdę
dobrą ofertą. Szczególnie że możemy też liczyć
na ewentualne wsparcie techniczne – a muszę
powiedzieć, że support Microsoftu przeszedł na
przestrzeni ostatnich kilku lat naprawdę długą
drogę i obecnie należy do ścisłej czołówki.

Czym różni się
Microsoft
Office 2016
od Office 365?
W największym skrócie: sposobem płatności.
Za Microsoft Office 2016 płacimy raz; w zamian
dostajemy kompletny produkt, a także dostęp
do aktualizacji, przynajmniej do czasu premiery
kolejnej wersji pakietu. Tymczasem za Office 365
płacimy w coraz popularniejszym modelu subskrypcyjnym; opłaty naliczane są co miesiąc lub
co rok. W zamian otrzymujemy ten sam pakiet
oraz te same aktualizacje, a w przyszłości również nowsze – 2019 i kolejne – wersje produktu.
Tyle w teorii. A w praktyce? Czy wybór pomiędzy Microsoft Office 2016 a Microsoft Office 365
rzeczywiście sprowadza się do preferowanego
sposobu płatności? A może chodzi o coś więcej?
Przyjrzyjmy się sprawie nieco dokładniej.

Microsoft
Office 2016 vs.
Office 365 –
porównanie ofert
dla firm
Jak wiadomo, nowe wersje MS Office ukazują się w cyklu 3-, czasami 4-letnim. I tak
po Office 2013 mieliśmy Office 2016, a teraz
czekamy na Office 2019. Ma sens: trzy lata to
akurat tyle, ile potrzeba światu, żeby przygotować się na nowe funkcje w Wordzie i Excelu ;- )
W chwili premiery pełen pakiet biurowy
w wersji dla biznesu to wydatek rzędu 10001500 zł. Na chwilę obecną – czyli półtorej roku
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Office 365 Enterprise E1, E2 i E3 –
rozwiązanie dla najbardziej
wymagających graczy na rynku
Ale Office 365 w wydaniu Business to jeszcze
nie wszystko; dla największych – albo najbardziej wymagających – przedsiębiorców Microsoft
przygotował szerszą wersję pakietu: Office 365
Enterprise. Mówimy tu o naprawdę szerokim
zasobie usług/produktów – w tym również
o dostępie do firmowej poczty e-mail (hosting
100 gb, a więc niemało, z możliwością rozszerzenia) i nieograniczonej przestrzeni dyskowej
w chmurze. Jednorazowy zakup (od 12 do nawet

35 euro miesięcznie) to licencja dla pięciu urządzeń każdego rodzaju (dekstop, mobile, tablet).
W pakiecie Office 365 Enterprise E2 (od
20 euro w górę) otrzymujemy też dostęp do
przygotowanych przez Microsoft narzędzi do
zarządzania zespołem i projektami – m.in. MS
Teams, MS Planner oraz Yammer. Zwalnia
nas to z konieczności zakupu bądź opłacania
abonamentów za inne narzędzia tego rodzaju
– a zazwyczaj nie należą one do najtańszych.

Microsoft zdecydowanie wygrywa tutaj zarówno pod względem cenowym, jak i pod kątem
wciąż rozbudowywanych możliwości wzajemnej integracji poszczególnych aplikacji.
Posiadacze MS Office 2016 lub niższej wersji
Office 365 mogą też „dokupić sobie” dostęp do
tych dodatków w ramach pakietu Enterprise
E1. Niejako gratis otrzymają przy tym dostęp
do internetowych wersji aplikacji Word, Excel,
PowerPoint i Outlook. Jest to koszt niecałych 7
euro (25-30 zł). Jeżeli nie zależy nam na licencji
dla pięciu urządzeń, ale chcemy w pełni wykorzystać moc pakietu Microsoftu – albo po prostu
potrzebujemy któregoś z dodatkowych narzędzi
lub 50 gb poczty – to jest to najlepszy sposób.

A co z MS Office
dla użytkowników
domowych?
Użytkownicy domowi – nie-biznesowi – mają do wyboru trzy możliwości.
Pierwsza to jednorazowy zakup pakietu
MS Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów za 640 zł. W pakiecie znajdują się Word, Excel, PowerPoint i OneNote.
To bardzo podstawowy zestaw, ale nie oszukujmy się – większość użytkowników indywidualnych nie potrzebuje niczego ponadto.
Natomiast druga i trzecia możliwość to – odpowiednio – MS Office 365 w wersji Personal
oraz dla Użytkowników Domowych. W obu
pakietach mamy to samo: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access i Publisher, a do tego Skype (w wersji osobistej)
oraz OneDrive (podobnie). Cena? 30 albo 40
zł miesięcznie; 300 albo 430 zł rocznie. Jak
widać, przy zakupie subskrypcji rocznej dwa
miesiące użytkowania otrzymujemy za darmo.
Osobiście sądzę, że lepiej jest decydować się na wersję Business; zarówno pod
względem ceny, jak i zawartości jest to zdecydowanie lepsza oferta. Dobrze jednak, że
Microsoft daje nam szeroki wybór. Ostatecznie – nie każdy musi od razu korzystać z biznesowej wersji Skype. Dla każdego coś miłego
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Office 2019
Ale – żeby sprawy nie były zbyt proste – wybór
pomiędzy Office 2016 a Office 365 skomplikuje
się niedługo jeszcze bardziej. A wszystko to
z racji… nadchodzącej premiery Office 2019.
Jeżeli wierzyć zapowiedziom, to jest na
co czekać. Jednocześnie zaś – użytkownicy
starszych wersji systemu Microsoft Windows będą musieli obejść się smakiem.
MS Office 2019 uruchomimy bowiem wyłącznie na komputerach z Windowsem 10.
Czy to rzeczywiście źle? No cóż – trudno dziwić się Microsoftowi: to naturalne, że najnowsze
wersje Office powstają tylko na najnowsze wersje Windows. Szczególnie że – cokolwiek nie mówić – Windows 10 jest już na rynku od dobrych
paru lat. I chociaż potrafię zrozumieć spóźnialskich, to uważam, że wyznawcy poczciwej „siódemki” już dawno powinni zmienić swój system.
Teraz mają nowy powód:

No dobrze – czyli co
wybrać?
Microsoft wcale nie kryje się z faktem, że wolałby sprzedawać swój pakiet biurowy w modelu
subskrypcyjnym. Dotyczy to obu wersji – tak domowej, jak biznesowej. I trudno się dziwić – to
rozwiązanie jest lepsze zarówno dla użytkowników, jak i samej firmy. Dla użytkowników przez
wzgląd na wygodę, możliwość dopasowania
kosztów do faktycznych potrzeb oraz ewentualnej rezygnacji z produktu w każdej chwili;
dla firmy – z powodów związanych ze specyfiką
dystrybucji i… konkurencją na rynku. Sprzedaż
subskrypcyjna w modelu SaaS (ang. software as
a service – produkt sprzedawany jako usługa)
staje się bowiem branżowym standardem.
Ja sam korzystam z MS Office Professional Plus 365; to – do użytku domowego. Nie

wykorzystuję, oczywiście, wszystkich możliwości pakietu; korzystam głównie z Worda, Excela,
PowerPointa i Outlooka, a poza tym – z OneDrive
(którą uważam, nawiasem mówiąc, za bardzo
poważną konkurencję dla Apple’owskiego iClouda) i Skype. Znam jednak wszystkie z microsoftowych aplikacji – i każda z nich przydała mi
się przynajmniej parokrotnie odkąd zacząłem
subskrybować Office 365 „na własny rachunek”
Jeżeli jesteś użytkownikiem indywidualnym,
to taki zestaw powinien być dla Ciebie w sam raz.
Jeżeli prowadzisz małą działalność, to możesz
zastanowić się nad dokupieniem Enterprise E1
(albo, zamiast niego, ProPlus, jeśli zależy Ci na
dodatkowych licencjach). Osoby zatrudniające
więcej niż trzech korzystających z pakietu
pracowników mogą spokojnie celować w Enterprise E2 oraz E3. Jest to, moim zdaniem, próg,
po którym taka inwestycja zaczyna się zwracać.

W skład wersji zapoznawczej nowego pakietu wchodzić będą następujące aplikacje:
Outlook, Word i Excel, PowerPoint, OneNote,
Publisher, Access, Project i Visio. Aplikacje będą dostępne zarówno w wersji 32-, jak
i 64-bitowej, co powinno bardzo ucieszyć użytkowników 32-bitowych systemów operacyjnych.
Office 2019 zostanie też udostępniony użytkownikom komputerów i notebooków Apple.
Czy Office 2019 będzie ostatnią nie-chmurową wersją pakietu biurowego
Microsoftu? Tego – póki co – nie wiemy. Komunikat na oficjalnej polskiej stronie MS głosi:
„W ramach standardowej praktyki firma
Microsoft będzie kontynuować ocenę potrzeb klientów oraz trendów rynkowych
w celu określania zapotrzebowania na przyszłe wersje naszych produktów i usług
[w wersji wieczystej, tj. nie-chmurowej].”
Co to oznacza? Dowiemy się tego w 2022 r…
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Od Neuromancera
do Cyberpunk 2077.
Przybliżamy historię
gatunku cyberpunk
powiadanie historii gatunków od zawsze wiązało się
z problemami. W przypadku
podgatunków science-fiction problemy te urastają
nierzadko do monumentalnych rozmiarów. Nie inaczej jest z cyberpunkiem.
Jako że świat graczy z zapartym tchem czeka
na kolejne informacje o nadchodzącej grze CD
Projekt RED – Cyberpunk 2077 – postanowiliśmy
przybliżyć Wam nieco historię i główne założenia
samego gatunku. Poniżej dowiecie się, czym jest
(i czym nie jest) cyberpunk, skąd się wziął – i dokąd zmierza.
Zapraszamy do lektury!
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Cyberpunk i Nowa Fala –
historia gatunku czy mit
założycielski?
Historia cyberpunku, choć krótka, nie należy
do najprostszych. Jako zjawisko literackie, cyberpunk pojawił się w połowie lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Dostrzeżony przez
krytyków i dookreślony został niedługo potem,
bo na początku lat osiemdziesiątych, niedługo
po publikacji Neuromancera (1984 r.) – debiutanckiej powieści Williama Gibsona, uważanego powszechnie za „ojca gatunku”. Gibson
nie „wymyślił” jednak cyberpunku sam; gatunek
współtworzyli też inni niesamowicie utalentowani
pisarze: m.in. Bruce Sterling, Rudy Rucker, Lewis Shiner itd. Natomiast wątki zapowiadające

pojawienie się cyberpunku tropić możemy już
nawet w twórczości autorów dużo starszych, od
twórców Nowej Fali Science-Fiction począwszy, na absolutnych klasykach gatunku skończywszy. Spośród najistotniejszych prekursorów
cyberpunku warto na pewno wymienić Rogera
Zelaznego, Philipa K. Dicka, Harlana Ellisona
i Philipa J. Farmera.
Ale szukając źródeł cyberpunku, nie powinniśmy ograniczać się wyłącznie do twórczości
science-fiction. Twórcy gatunku całymi garściami
czerpali z produkcji literackiej amerykańskich
postmodernistów. Inspirowali ich Friedman,
Gaddis, Vonnegut; niektórzy czytali Thomasa
Pynchona i J.G. Ballarda. Wpływy te widoczne
są nie tylko w warstwie fabularnej, ale i stylistycznej tych opowieści: cyberpunkowe opowiadania

Przemysław
Wierzbicki
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i powieści nie stronią od eksperymentów stylistycznych i pełne są tricków mających na celu
zmylenie i sprowokowanie czytelnika do głębszego namysłu („Czy ten narrator aby nie kłamie?”). Cyberpunkowe historie stronią też od
jasnych zakończeń i – generalnie – pozostawiają
więcej pytań niż odpowiedzi. W skrajnych przypadkach pozostawiają też czytelnika bez żadnej
konkluzji – np. prezentując niemożliwy do złamania szyfr i niejasne podpowiedzi.
Problemy i komplikacje związane z historią cyberpunku przekładają się również na problemy
i komplikacje z ustaleniem jego ścisłej definicji.
Do dzisiaj wielu fanów i teoretyków gatunku nie
potrafi powiedzieć, co tak właściwie jest, a co nie
jest cyberpunkiem. Praw do gatunku odmawia się
nie tylko dziełom współczesnym (ostatnio – flagowej produkcji CD Projekt RED, Cyberpunkowi
2077, skrytykowanej przez samego Gibsona);
o nie bycie cyberpunkiem oskarża się również

żelazną klasykę. Dobry przykład – Neuromancer.
Bo Gibson również ma swoje problemy.
Chcąc nie chcąc – historia cyberpunku w całości
składa się z takich polemik. Z podobnymi problemami borykają się po części również gatunki „pochodne” (choć może lepiej napisać: „pokrewne”)
– dla przykładu: dieselpunk. Dlatego opowieść
o historii gatunku tak często sprowadza się do
pewnej wersji mitu założycielskiego – „cyberpunk wymyślił Gibson, koniec”. Opowiedzenie jej
w pełni rzetelnie wymagałoby dość sporej książki.

Cyberpunk – czyli „cyber”
i „punk” w jednym słowie
Człon „cyber” w słowie „cyberpunk” odnosi
się do wszelkich cybernetycznych aspektów
rzeczywistości przedstawionej: od różnej maści
implantów, poprzez globalną sieć komunikacyjną (która w momencie publikacji pierwszych

cyberpunkowych powieści i opowiadań wciąż
stanowiła odległe marzenie), na kwestiach związanych z szeroko rozumianym transhumanizmem
skończywszy. Cyber w słowie cyberpunk to m.in.
sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość,
współdzielone halucynacje wywoływane przez
powszechnie dostępne środki odurzające; to
modyfikacje genetyczne i transfer świadomości
w chmurę – nie zawsze bezpieczną. To również
wszelkie próby ucieczki od mrocznej rzeczywistości w wirtualny świat marzeń – często dokonywane ze szkodą dla ciała i osobowości.
Człon „punk” nawiązuje natomiast – to oczywiste – do popularnego w tamtych latach zjawiska
muzycznego. Choć bardziej – do związanego z nim
ruchu (kontr)kulturowego. Punk w słowie cyberpunk to bunt i niezgoda na zastaną rzeczywistość
– zazwyczaj dość mroczną. To rozczarowanie
korporacyjnym porządkiem, wszechogarniającym i organizującym wszystkie aspekty życia
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obywateli. To również – jak u wspomnianego
wcześniej Thomasa Pynchona, „ojca chrzestnego”
co bardziej awangardowych „cyberpunkowców”
– próba przeniknięcia pod powierzchnię rzeczywistości, najczęściej celem odkrycia rządzących
nią mechanizmów. To tutaj „cyber” spotyka się
z „punkiem” – nierzadko przybierając postać
ubranego w skórzaną kurtkę hakera, który właśnie
odkrył coś, co na zawsze odmieni jego spojrzenie
na świat. Tylko po to, by ostatecznie przekonać
się, że nadal ślizga się po powierzchni: że pod drugim dnem jest trzecie, czwarte, piąte, a granitowy
korporacyjny monolit nie jest czymś, w co można
„wniknąć” i co można „zgłębić” i „złamać”. Niestety, wiele cyberpunkowych historii nie kończy
się dobrze.

William Gibson
i Neuromancer (1984 r.)
Wszystkie te tropy, popularne zarówno w tych
bardziej, jak i tych mniej ambitnych cyberpunkowych dziełach kultury, obecne są już w Neuromancerze Williama Gibsona. Ta wydana w 1984
r. powieść uznawana jest powszechnie za „kamień

Oryginalna okładka Neuromancera. Projekt typowy
dla sci-fi początku lat osiemdziesiątych. Patrząc z
perspektywy czasu… zaskakująco

węgielny” cyberpunku. To krótka książka – niecałe 300 stron w polskim wydaniu – o niesamowitej sile rażenia. Początkowo przeoczona przez
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krytyków, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez fanów; wkrótce też stała się pierwszą
powieścią, którą uhonorowano wszystkimi trzema
najważniejszymi wyróżnieniami literackimi świata
science-fiction – nagrodami Nebula, Hugo i Philip
K. Dick Award. Tym samym cyberpunk wszedł do
mainstreamu sci-fi.
Dla samego Gibsona podobne doświadczenie
musiało być wstrząsem; nie warto zazdrościć
losu pisarzom, których pierwsze powieści okazały się takim sukcesem. Neuromancer do dzisiaj
jest najczęściej czytaną (i cytowaną) powieścią
Gibsona. Wielu uważa ją za najlepsze, co Gibson
napisał, choć przez ostatnie 30-parę lat napisał
niemało… Inni twierdzą, że określanie tej książki
mianem „pierwszej cyberpunkowej powieści” jest
grubą przesadą – że nie ma w niej tak naprawdę
niczego, czego fantastyka naukowa nie znałaby
wcześniej (to w zasadzie prawda). Jak by nie
było – Neuromancer jest opowieścią niezwykłą.
Dziwną i straszną. I niewiarygodnie wciągającą.
A także – jak na powieść debiutanta – zaskakująco dojrzałą i dojrzale napisaną. Gibson szlifował
swój warsztat, pisząc opowiadania fantastyczno-naukowe dla amerykańskich periodyków; niektóre z nich stały się podstawą scenariusza dla
późniejszych filmów – np. opowiadanie Johnny
Mnemonic z 1981 r.
Od strony fabularnej Neuromancer jest opowieścią godną najlepszej hollywoodzkiej ekranizacji.
Akcja powieści rozgrywa się w Chibie – w świecie
Neuromancera to niespełna milionowe japońskie
miasto rozrosło się do gigantycznych rozmiarów
mega-metropolii. Henry Dorsett Case to uzależniony od narkotyków ex-haker, którego poddano
„elektronicznej sterylizacji”, co uniemożliwia
mu dostęp do sieci/wirtualnej rzeczywistości/
projekcji zbiorowej świadomości, zwanej – jakże
by inaczej – „matrycą”, albo „matrix”. Uwięziony
we własnym ciele, na zmianę rozważa samobójstwo i odurza się syntetycznymi narkotykami, do
których dostęp jeszcze nigdy nie był tak łatwy.
Żeby było jeszcze gorzej, na jego życie nastają
łowcy głów. Ale problemy zaczynają się dopiero,
gdy z ich rąk ratuje go Molly Millions – cybernetycznie ulepszona „uliczna samuraj” na usługach
tajemniczego mocodawcy (i postać przewijająca
się w różnych wersjach również przez inne prace
Gibsona). Mocodawca ten – człowiek o pseudonimie Armitage – planuje zorganizować napad
stulecia. Case ma być częścią jego „załogi” – ich
celem jest, nie ujawniając zbyt wiele z historii
Neuromancera, przestępstwo niemożliwe.
To, co najlepsze w Neuromancerze, to jednak
nie warstwa fabularna. To nawet nie świetnie pomyślane i solidnie „napisane” postacie. Powieść
przykuwa przede wszystkim klimatem – gęstą

i zawiesistą atmosferą rodem z kryminału noir.
Poprzetykane intrygującymi szczegółami akapity
na każdym kroku wzbudzają ciekawość, a najciekawsze elementy zawsze zostają po części
zakryte, jedynie zasygnalizowane, niedopowiedziane. Zachowania bohaterów oraz dialogi są
momentami trochę naiwne – ale nadal jest to
poziom ligi mistrzów science-fiction. Nie jest to
jeszcze być może Frank Herbert – ale momentami
ma do niego blisko.
Niestety, Neuromancer nie ma szczęścia do
adaptacji. Ostatnia oparta na fabule powieści gra
komputerowa powstała w 1988 r. na komputery
Amiga. Adaptacją była luźną – wykorzystywała
raczej świat, nie fabułę książki Gibsona. Podobnie z filmem – ten nadal nie powstał. A powstaje
(podobno) od 2007. W takiej sytuacji… może lepiej, żeby nie ujrzał światła dziennego? Produkcje, które powstają tak długo, rzadko należą do
szczególnie udanych. Tymczasem Neuromancer
zasługuje na najlepszą adaptację.

Ridley Scott
i Blade Runner (1982 r.)
Jeżeli za pierwszą cyberpunkową powieść
uznaje się Neuromancera, za pierwszy cyberpunkowy film uchodzi Blade Runner – czyli Łowca
androidów – z 1982 r. Filmu nie trzeba nikomu
przedstawiać – szczególnie po niedawnej premierze sequela – warto jednak napisać o nim choć
parę zdań w kontekście cyberpunku.
Film jest adaptacją krótkiej powieści Philipa
K. Dicka pod tytułem Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Samą powieść, wydaną po
raz pierwszy w 1962 r., trudno określić mianem
cyberpunkowej. Nie umniejszając – to raczej typowa „nowofalowa” opowieść science-fiction
(ale z dość znaczącym postapokaliptycznym
„twistem”). W istocie bliżej jej do współczesnego post-apo niż wczesnego cyberpunku. Inaczej jest z filmem – to dzieło w stu procentach
cyberpunkowe. W dodatku młodsze o dwa lata
od debiutanckiej powieści Gibsona.
Relacje filmu Ridleya Scotta z powieścią Philipa K. Dicka są stosunkowo skomplikowane.
Film dzieli z powieścią zarys fabuły i wybrane
elementy świata przedstawionego; odchodzi
od niej natomiast we wszystkich pozostałych
kwestiach, łącznie z osobą głównego bohatera.
Zarówno w filmie, jak i w powieści jest nim Rick
Deckard; jednakże Deckard filmowy to zupełnie
inny człowiek – z Deckardem powieściowym łączy
go mniej niż Johnny’ego Mnemonica z dobrym
filmem. Ostatecznie – film jest dużo lepszym dziełem. Opowieść Dicka dziedziczy, niestety, większość usterek jego twórczości – od problemów
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z balansem po nieszczególnie wiarygodne cele
i motywacje poszczególnych postaci. To *średnia*
książka. Tymczasem film jest arcydziełem.
Pomińmy na chwilę kwestie fabularne – odebrany dosłownie, Blade Runner opowiada zaskakująco prostą historię: jest łowca głów i pięć

stanie i dlaczego znalazła się Ziemia – tu wszyscy
to widzą. Wiszący w powietrzu smog da się niemal
kroić nożem.
Cybernetyczne implanty pełnią w Łowcy androidów dużo mniej istotną rolę. Podobnie – inne
typowo cyberpunkowe tropy. Jest sporo nagości
i narkotyków, nigdy jednak nie wychodzą one na
pierwszy plan opowieści. Blade Runner to dowód,
że cyberpunk to coś więcej niż zestaw obiegowych
klisz i schematów fabularnych; że granic gatunku
nie określa w tym wypadku jedynie przebieg i sens
opowieści. Cyberpunk to również styl wizualny –
a tego filmowi Ridleya Scotta z całą pewnością
odmówić nie można.

Cyberpunk na Zachodzie
i cyberpunk na Wschodzie

głów do złowienia. Film Ridleya Scotta definiuje
kinowy cyberpunk na poziomie głębszym niż tylko
narracyjny; on wyznacza jego granice wizualne.
Tak – to jeden z tych filmów, w których ciągle pada
deszcz, a słońce stale chowa się za chmurami. Zatłoczone ulice przeludnionych miast omiatane są
nieustannie światłem ogromnych megaekranów.
Ekrany te transmitują – ma się rozumieć – wyłącznie reklamy. Reklamowane jest wszystko: od
Coca-Coli (niezwykle udane lokowanie produktu)
po sztuczne zwierzęta. Tu nikt nie mówi, w jakim

Dlaczego cyberpunk tak dobrze poradził sobie w Japonii? Możliwe, że jest tak ze względów
kulturowych; znając Japonię lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku,
nie trudno wyobrazić sobie powody, dla których
tamtejsi odbiorcy mogli chcieć sięgać po tego
rodzaju opowieści. Dążenia i tęsknoty wielu cyberpunkowych antybohaterów musiały być im
zaskakująco bliskie; ich metody – zrozumiałe.
Ostatecznie – popularność Japonii jako miejsca
akcji cyberpunkowych opowieści nie może być
tylko kwestią przypadku.
O Ghost in the Shell napisano bardzo wiele;
trudno byłoby to wszystko streścić. Trudno też
podsumować – choćby pobieżnie – różnice pomiędzy poszczególnymi adaptacjami oryginalnej
mangi Masamune Shirow z 1989 r. (To powiedziawszy: oglądanie filmu ze Scarlett Johansson
z 2017 r. stanowczo odradzamy – w szczególności
fanom fantastycznego anime!) Z punktu widzenia
historii gatunku – Ghost in the Shell to japoński
cyberpunk w najlepszym chyba możliwym wydaniu. Z punktu widzenia obserwatora z zewnątrz
– jest to ogniwo łączące cyberpunkowe historie
z lat osiemdziesiątych, takie jak wspomniany Neuromancer, z przekraczającymi już ramy gatunku
opowieściami z przełomu dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku (na myśl przychodzi
przede wszystkim Matrix).
Oczywiście Ghost in the Shell nie jest jedyną
wartą uwagi cyberpunkową produkcją z Japonii.
Przy czym warto tu powiedzieć, że japoński cyberpunk często zahacza o inne gatunki – między
innymi post-apo. Najznamienitszym produktem
tego mariażu jest prawdopodobnie Akira z 1988
r. Natomiast utrzymane w tej konwencji japońskie

Akcja cyberpunkowych historii często osadzona
jest w Japonii. W produkcjach tych pojawiają się
samuraje i ninja; rolę „tych złych” (o ile można
tak powiedzieć) pełnią nierzadko klany Yakuzy.
Choć może to zabrzmieć zaskakująco, szczególnie w kontekście milionów dolarów wydanych
na promocję Altered Carbon czy nowego Blade
Runnera (o najnowszej produkcji CD Projekt
RED nie wspominając), na Zachodzie cyberpunk
nigdy nie należał do najpopularniejszych (pod)
gatunków science-fiction; wprost przeciwnie, od
zawsze zajmował miejsce gdzieś w cieniu, tam –
chce się powiedzieć – gdzie jego miejsce. Aż do
niedawnego „boomu”. Przez długi czas jednym
z głównych bastionów cyberpunku była Japonia
– gdzie produkcje z rodzaju Ghost in the Shell
radziły sobie wręcz znakomicie, inspirując całą
masę książek, komiksów, filmów i gier, m.in. nieprawdopodobnie popularną siódmą część serii
Final Fantasy.
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filmy to zupełnie coś innego – przynajmniej te
z lat osiemdziesiątych. Daleko im wprawdzie do
wizualnej wirtuozerii Ridleya Scotta; pod względem fabuły i tematyki są jednak nierzadko dużo
mroczniejsze, częstokroć lokując się na pograniczu akceptowalności. Dla współczesnego widza
mogą okazać się też nieco kuriozalne. Do najważniejszych należą: Tetsuo (1989 r.), 964 Pinocchio
(1991 r.) oraz Death Powder (1986 r.).
Fanowski trailer Akiry obejrzeć można poniżej.

„Japońskie” wątki obecne są również we
współczesnym cyberpunku. Dobrego przykładu
dostarcza Netflixowy Altered Carbon.

Cyberpunk w grach
komputerowych

Co ciekawe, anime to starzeje się bardzo elegancko. Nie o każdej japońskiej produkcji z lat
osiemdziesiątych można powiedzieć to samo.
Natomiast efektem mariażu Zachodniego
i Wschodniego cyberpunku są produkcje takie jak
chociażby Animatrix – seria będących prequelami
do Matrixa krótkich filmów anime. Zdecydowanie warto obejrzeć. Niestety, prequele Matrixa są
dużo lepszą produkcją niż jego sequele.
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Cyberpunk nie podbił świata gier komputerowych od razu; przenikał do niego stopniowo,
począwszy od produkcji przeznaczonych na
pierwsze komputery osobiste i konsole Nintendo
(np. fenomenalny Shadowrun z 1993 r.), na bardziej współczesnych produkcjach skończywszy.

Nadchodzący wielkimi krokami Cyberpunk 2077
od CD Projekt RED jest tylko ostatnim ogniwem
długiego łańcucha. Grunt przygotowały mu mniejsze produkcje – wiele z nich to gry niezależne,
takie jak choćby Shadowrun Returns, Shadowrun:
Dragonfall czy Shadowrun: Hong-Kong.
Najważniejszą cyberpunkową produkcją w historii gier video pozostaje jednak – i pozostanie już
chyba na zawsze – niezapomniany Deus Ex z 2000
r. To jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek
stworzono; prawdziwy kamień milowy w historii komputerowej rozrywki. Z cyberpunkowych
tropów i schematów fabularnych czerpie całymi
garściami, niekiedy do granic pastiszu; z upodobaniem cytuje też najważniejsze dzieła klasyków
gatunku, w tym również wspomnianego Neuromancera oraz Łowcę androidów. Przykłady? Dwie
sztuczne inteligencje z Deus Ex, Daedalus i Icarus,
do złudzenia przypominają Wintermute’a i Neuromancera z książki Gibsona. Bliźniaczo podobne są
również ich cele. Wszystko to w ramach genialnej
historii o rzadko już dziś spotykanym rozmachu.
Fabułą Deus Ex bez większego trudu dałoby się
obdzielić trzy gry – jeśli nie więcej – i zostałoby
jej jeszcze trochę dla czwartej.
Deus Ex doczekał się, naturalnie, kontynuacji.
Wydana w 2003 r. produkcja Deus Ex: Invisible
War nie powtórzyła wprawdzie sukcesu oryginału
– trudno jednak uznać ją za grę słabą. Nie jest
może arcydziełem, ale nadal się broni, szczególnie
na tle innych gier z tamtych lat. W 2011 ukazał się
też prequel/reboot (trudno ocenić) serii: Deus Ex:
Human Revolution. Gra została przyjęta bardzo
ciepło. Niestety, jej sequel, Deus Ex: Mankind
Divided, okazał się sporym rozczarowaniem. Na
chwilę obecną przyszłość serii stoi pod ogromnym
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znakiem zapytania.
Deus Ex nie powstałby jednak, gdyby nie eksperymenty studia Looking Glass Technologies, których efektem stały się dwie części System Shock.
I jeśli nie wymieniamy tutaj tej gry jako pierwszej,
to tylko dlatego, że nie jest ona typowym cyberpunkiem; to raczej amalgamat wielu gatunków, ze
space operą i horrorem w stylu Obcego włącznie.
Od strony mechaniki rozgrywki System Shock jest
natomiast wyjątkowo rozbudowaną metroidvanią
w 3D; sami twórcy zresztą otwarcie przyznawali
się do inspiracji NES-owymi klasykami – Metroidem i Castlevanią. Cyberpunkowe elementy czynią jednak System Shock pozycją obowiązkową na
liście każdego fana gatunku – szczególnie jeśli lubi
horrory. Dwadzieścia lat później gra nadal potrafi
porządnie przestraszyć.
Jakiś czas temu zapowiedziano też remake
1:1 oryginalnego System Shocka. Projekt zebrał
na Kickstarterze prawie 2 miliony dolarów. Jeśli
wierzyć doniesieniom, przygotowujące grę studio

napotkało po drodze pewne problemy.
Z innych wartych uwagi cyberpunkowych gier
należy też wspomnieć dwie polskie produkcje.
Są to RUINER i Observer. Szczególnie ta druga
należy do ciekawych propozycji – możemy obejrzeć w niej futurystyczną, cyberpunkową wersję
Krakowa. Miasto, co ciekawe, nadal jest rozpoznawalne. W obu grach zobaczymy też wszystko,
co czyni cyberpunk wyjątkowym: od cybernetycznych implantów po hakerów kontrolujących
zdalnie żywe istoty. To opowieści zdecydowanie
warte uwagi.
Z produkcji powstałych na Zachodzie warto
natomiast wspomnieć o Invisible, Inc. od Klei
Entertainment z 2015 r. To taktyczna gra w stylu

nowych X-COMów z hakerskim twistem i nieco
zadziorną, kreskówkową grafiką. Dobrze radzi
sobie również Transistor. To kolejna gra niezależna – ale już o większej skali. Transistor spodoba
się zwłaszcza fanom japońskiego cyberpunku –
również ze względu na charakterystyczną, „semi-mangową”, mocno wystylizowaną grafikę.
Czy Cyberpunk 2077 ponownie wprowadzi

2077, na popularności zyskuje też Cyberpunk
2020 – ponieważ to właśnie na tym systemie
oparta będzie gra CD Projektu.
Ze wspomnianych tu systemów największą
popularnością cieszy się obecnie Shadowrun.
Trudno się dziwić – jest to wszak projekt rozwijany
od lat, promowany na różne sposoby, a od strony
zasad – niezwykle przejrzysty (choć nadal dość

zapoczątkowany przez Neuromancera gatunek
na salony komputerowego mainstreamu? Tego
dowiemy się wkrótce. Zwiastun zaprezentowany
przez CD Projekt RED na tegorocznym E3 prezentuje się spektakularnie. Jako fani gatunku oraz
gier polskiego studio z Wiedźminem Geraltem,
trzymamy kciuki za sukces Cyberpunk 2077.
Tymczasem warto jeszcze wspomnieć, że grę
CDP RED skrytykował – po obejrzeniu zwiastuna
– sam twórca gatunku. William Gibson zarzucił
Cyberpunkowi 2077, że wygląda jak lekko podrasowane technologicznie GTA V. No cóż – jak by
nie było, porównanie do GTA V z całą pewnością
nie brzmi jak najpoważniejszy zarzut na świecie…

skomplikowany). To cyberpunk rozszerzony; wątki
typowo cyberpunkowe poszerzone zostały o tropy
znane z systemów fantasy, m.in. obecność magii.
Nie oznacza to jednak bezładnego amalgamatu
gatunków; pod względem koncepcyjnym Shadowrun jest niespotykanie spójny i dopracowany.
W żadnym momencie nie jest też przesadzony
czy karykaturalny. Owszem, niektóre z rozwiązań
mogą wydawać się lekko kliszowe – ale generalnie: trzyma poziom.
Oryginalną reklamę z 1990 r. promującą system Shadowrun obejrzeć można poniżej. Co by
nie mówić – rzecz bardzo klasyczna ;- )
Wracając na chwilę do Neuroshimy: polskojęzyczni fani cyberpunku powinni koniecznie zapoznać się z tym systemem. I to nawet pomimo
tego, że świat ten nie jest już rozwijany; ostatni
dodatek do podstawowego rulebooka ukazał się
w 2012 r. Jest to jednak prawdopodobnie jeden
z najlepszych systemów RPG, jaki kiedykolwiek
powstał nad Wisłą. Na pewno warto poświęcić
mu chwilę.

Cyberpunkowe systemy
RPG
O cyberpunkowych systemach RPG można by
napisać osobny artykuł. Z najpopularniejszych
warto wspomnieć o rule-secie Shadowrun (na
którym oparte są wspomniane wcześniej komputerowe produkcje) oraz… o polskiej Neuroshimie,
łączącej klasyczne cyberpunkowe motywy z dość
nietypowo potraktowanym post-apo (na Zachodzie nadal nie znanej zbyt dobrze, głównie
ze względu na brak „oficjalnej” lokalizacji). Ze
względu na rozgłos, jakim cieszy się Cyberpunk
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Cyberpunkowi
neuromantycy
Jest w najlepszych cyberpunkowych historiach
coś szczególnego – rodzaj nieuchwytnego, ale
wciąż wyczuwalnego romantyzmu. Czytając te
książki – i oglądając te filmy, czytając komiksy,
grając w gry – naprawdę trudno jest tego nie
poczuć.

w czasopiśmie „Isaac Asimov’s Science Fiction Magazine” (wydawanym później również
pod nazwą „Asimov’s Science Fiction”) interesujący esej na ten temat. Szkic nosił tytuł The
Neuromantics (Neuromantycy); Spinard podjął
w nim próbę pokazania „romantycznej” strony
cyberpunkowej twórczości. Wskazywał, że już
sam tytuł debiutanckiej powieści Gibsona, Neuromancer, interpretować można na przynajmniej

polskim; raczej o Goethe’m i Byronie niż Adamie
Mickiewiczu.
Argumenty te, choć początkowo przeszły bez
echa, nie są w istocie niczym nowym. Nie był to
również pierwszy raz, kiedy ktoś próbował pokazać, że romantyczny idealizm jest nieodłączną
częścią kontrkultury. Dla przykładu: o samym
punku mówiono tak od samego początku jego
istnienia. Natomiast esej Spinarda przedrukowywano potem jeszcze po wielokroć. Trudno się
z nim nie zgodzić. Bunt przeciwko rzeczywistości zastanej, szczególnie ten z góry skazany na
porażkę, zawsze będzie miał w sobie coś bardzo
„Byronowskiego”.

Nie tylko dla mężczyzn?
Cyberpunk i kobiety
Niestety, poważnym problemem cyberpunku
jest jego maskulinizacja. 99,99% cyberpunkowych twórców to osoby płci męskiej. W szerszej

Bohater Neuromancera, Henry Dorsett Case, to
tylko z pozoru zwykły najemnik. Przyczyną stanu,
w którym się znalazł, „elektronicznej sterylizacji”,
był otwarty bunt przeciwko pracodawcy, którego
cele i metody trudno uznać za etyczne. Powodem jego uzależnienia jest – jak opisuje to Gibson – chęć ucieczki ze zniszczonego, „zużytego”
świata. Wirtualna rzeczywistość matrycy zdaje się
oferować coś więcej (namiastkę sensu? poczucie
kontroli?).
Filmowy Rick Deckard za wszelką cenę próbuje być draniem – pozbawionym uczuć i skrupułów Łowcą, Blade Runnerem. Wymuszony brak
empatii upodabnia go do jego ofiar, androidów,
których tożsamość weryfikuje za pomocą testu
Voighta-Kampfa, swoistego psychologicznego
sprawdzianu współodczuwania. Wszystko zmienia się, kiedy poznaje Rachel. Z czasem zaczyna
rozumieć, że to, co robił, mogło być błędem; że
różnice pomiędzy androidami i ludźmi są mniejsze i dużo bardziej subtelne, niż sądził; tak małe,
że – co zabawne – również on sam mógłby być
androidem.
Nawet pragnienia raczej płaskiego Johnny’ego
Mnemonica, bohatera filmu i opowiadania o tej
samej nazwie, mają w sobie „coś głębszego”.
Filmowy Johnny pragnie odzyskać utracone
w skutek modyfikacji mózgu wspomnienia z dzieciństwa. Realizmu tej tęsknoty nie może zabić
nawet fatalna gra Keanu Reeves’a.
Romantyzm cyberpunkowych bohaterów jako
pierwszy próbował pokazać Norman Spinard –
jeden z najważniejszych autorów science-fiction
dwudziestego wieku. W 1986 r. opublikował on
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dwa sposoby. To nie tylko – jak twierdził – wariacja
na temat słowa „nekromanta” („necromancer”);
to również „nowy romantyk” („new romancer/
neo romancer”). Następnie przytaczał już bardziej
przekonujące argumenty: pokazywał, iż zaludniające cyberpunkowe rzeczywistości postacie
nie różnią się aż tak bardzo od tych, do których
przyzwyczaili czytelników romantycy i późniejsi
neoromantycy (dekadenci). Oczywiście mowa
tu o romantyzmie niemieckim i angielskim – nie

perspektywie znacząco obniża to wiarygodność
gatunku.
Znamienitym wyjątkiem od tej reguły jest pisarka Pat Cadigan, uważana za jedną z najwybitniejszych twórczyń literatury cyberpunkowej.
Spośród jej największych osiągnięć warto wspomnieć powieść Wgrzesznicy (Synners) z 1991 r.
W 1992 r. Cadigan otrzymała za nią nagrodę im.
Arthura C. Clarke’a. To obszerna powieść, pod
względem rozmiarów dużo większa niż np. Neuromancer. (Cyberpunkowe powieści generalnie
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nie są długie.) Podobnie z fabułą: Wgrzesznicy
należą do najbardziej rozbudowanych cyberpunkowych opowieści, jakie dotąd napisano. Mamy
tu wszystko: wirusy komputerowe wypalające
podłączone do sieci mózgi hakerów, transhumanizm w najbardziej nieludzkim możliwym wydaniu, niemożliwe do przeskoczenia dysproporcje
pomiędzy biednymi a najbogatszymi, ogarniający
świat spisek i… wyjątkowo ciekawe i przekonujące
postacie kobiece. Cyberpunk może być zdominowany przez mężczyzn – ale niewielu z nich pisze
tak dobrze jak Cadigan we Wgrzesznikach.

Podsumowanie
Historia cyberpunku jeszcze się nie skończyła.
Jeżeli mogę zaryzykować tę tezę – jest wprost
przeciwnie: cyberpunk dopiero się rozkręca. Najnowsze produkcje filmowe i serialowe, z wspomnianymi już wcześniej Blade Runnerem 2049
i Altered Carbon, z całą pewnością rozbudzą zainteresowanie wśród mniej zaznajomionych z gatunkiem odbiorców. Wielką szansą jest dla niego
również nadchodząca produkcja CD Projektu. Dla
fanów tego typu historii są to niewątpliwie dobre
wieści.
Ale ostatni skok popularności gatunku może
być kwestią czegoś więcej, niż tylko astronomicznych nakładów na reklamę. „Wielkie Ogólnoświatowe Korporacje” (np. Netflix ;- )), cyberpunkowy
wróg numer 1, z całą pewnością mają swój udział
we wzroście sympatii do tego rodzaju produkcji.
Ale sympatia może wynikać też z czegoś innego.
Mroczne cyberpunkowe opowieści są znacznie
bliższe dzisiejszym realiom niż piękne wizje
Gene’a Roddenberry’ego czy ciepły optymizm
Arthura C. Clarke’a. Czy tego chcemy, czy nie –
odpowiedzi udzielane przez te historie zdają się
dzisiaj po prostu dużo trafniejsze.
Co – samo w sobie – raczej nie cieszy.
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GRY
KOMPUTEROWE,
CZYLI…
CAŁE TO ZŁO?
Cz.1 – klasyfikacja PEGI

Krzysztof
Grzegorowski
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ieszczęśliwie przyszło nam żyć w czasach, w których
wyjście z domu do
pobliskiego sklepu
z logo przesympatycznego owada możemy przypłacić życiem. Ludzie dzierżący broń palną tudzież białą czają się
na każdym kroku i swojego oręża nie
zawahają się użyć. Kierowcy? Wykolejeńcy jeżdżący jak chcą, za nic mając
ograniczenia prędkości, sygnalizację
świetlną, znaki i pozostałe przepisy
ruchu drogowego! Mało tego, kiedy
tylko rozbiją swój samochód, od razu
przesiadają się do innego nie zważając
na poszanowanie cudzej własności.
A po godzinach organizują nielegalne
wyścigi, w których żadne reguły nie
obowiązują. Wszystko przez te głupie
gry…
No dobra, żarty na bok, szczególnie
kiepskie.
Ile razy zdarzyło się nam usłyszeć
w mediach głównego nurtu o zgubnym wpływie gier komputerowych na
umysł dorosłego człowieka, a nastolatków i dzieci to już w ogóle? Młodociani
zachłystują się ociekającymi zepsuciem grami, skąd dowiadują się co to
przemoc, wulgaryzmy, hazard, seks
i szeroko rozumiana nietolerancja.
A dorośli tylko biernie się wszystkiemu
przypatrują. Mimo że nie można powiedzieć, że przedstawione nie występuje
w ogóle, to jednak ubieranie go w szaty
zero-jedynkowego ciągu logicznego jest
krzywdzące dla wszystkich zainteresowanych tematem. A poza tym – często
kłamliwym, pozbawionym merytorycznego sensu przekazem, który często
nazywa się „skrótem myślowym”, czasem zaś doda się do tego stwierdzenie, iż był on „niefortunny”. Niestety,
badania naukowe badaniami naukowymi, a podawana papka informacyjna
konsumowana przez społeczeństwo

lubiące uogólnienia i uproszczone implikacje – też swoje. No cóż. Tak było,
jest i będzie.
Jakby tego było mało, gry obwinia się
obecnie o, między innymi, strzelaniny
w USA. Przepraszam, nie „obwinia się”,
bo osoby obwiniające mają swoją tożsamość. Stosowanie w tym przypadku
formy bezosobowej jest nie na miejscu.
Sam Donald Trump wskazuje na brutalne gry (cokolwiek to dla niego oznacza) jako przyczynę szkolnych masakr,
których w ostatnim półroczu kilka się
przewinęło przez Stany Zjednoczone.
W związku z tym, że wspomniany pan
Trump jest osobą uznawaną przez wielu
jako autorytet, dyskusja na temat szkodliwości gier komputerowych ponownie
przewinęła się przez ogólnoświatowe
media.
Gry komputerowe, jako najbardziej
interaktywne medium na świecie,
zostały oczywiście otoczone opieką
organizacji, które oceniają je pod kątem
treści i decydują w jakim minimalnym
wieku powinien być ich odbiorca. Dodatkowym zadaniem takich organizacji
jest odpowiednie oznaczanie gier pod
kątem szkodliwych treści. Jedną z takich organizacji jest PEGI.

charakter symboliczny, a stały się bardziej „prawdziwe”
i sugestywne. Od września 2009 roku klasyfikacja PEGI
obowiązuje również w Polsce. Warto zaznaczyć, że ma ona
charakter wyłącznie informacyjny. W związku z tym sprzedawca nie może odmówić sprzedaży gry o oznaczeniu „PEGI
18” dwunastolatkowi. Oczywiście to, czy dziecko kupuje
grę za zgodą rodziców, czy też na drugi dzień sprzedawca
dostanie burę od niezadowolonego opiekuna małolata to
inna kwestia.
Kiedy chcesz obejrzeć sobie trailer nowej gry na YouTube,
często wstęp okraszony jest informacją na temat klasyfikacji PEGI wybranego tytułu. „PEGI 18” oznacza, że gra
adresowana jest do dorosłych graczy. „PEGI 7” – dla dzieci
nie młodszych niż siódmy rok życia i tak dalej. Podobną
informację można znaleźć na pudełkach z grą oraz platformach zajmujących się cyfrową dystrybucją gier, takich jak
Steam, Origin, GOG czy Uplay. Minimalny wiek odbiorcy to
jednak nie wszystko, gdyż klasyfikacja PEGI wyszczególnia
jakie to bezeceństwa i zagrożenia czekają na konsumenta
w trakcie gry. Wśród nich można znaleźć między innymi
sceny nagości, przemoc, wulgarny język oraz nawiązania do
narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Informacje
te posiadają formę niewielkich grafik.

Klasyfikacja PEGI
PEGI to Ogólnoeuropejski System
Klasyfikacji Gier (ang. Pan European
Game Information). Organizacja ta
powstała w 2003 roku, w momencie,
w którym gry stały się coraz bardziej
złożonym medium o ogólnoświatowym zasięgu, a nie tylko źródłem
rozrywki. Przemysł „gamingowy” zaczął się rozrastać w bardzo szybkim
tempie, a coraz bardziej realistyczna
grafika sprawiła, że przemoc oraz inne
kontrowersyjne treści przestały mieć
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Jak czytać
oznaczenia PEGI
Gra zawiera sceny przemocy. Dla gier PEGI
7 przemoc może być wyłącznie nierealistyczna i pozbawiona szczegółów. Dla ratingu PEGI 12 gra może zawierać przemoc
realistyczną w stosunku do postaci fantastycznych i nierealistyczną wobec ludzi.
Dla PEGI 16 oraz może mieć charakter
realistyczny i bardzo realistyczny, także
w odniesieniu do postaci ludzkich.

Gra zawiera wulgaryzmy. Dla PEGI 12 są to
łagodne przekleństwa, ale już dla PEGI 16
oraz PEGI 18 są to „twarde” wulgaryzmy,
bluźnierstwa oraz wulgaryzmy związane
ze sferą seksu.

Gra zawiera sceny mogące powodować
strach i poczucie zagrożenia. Dla gier PEGI
7 są to obrazy i dźwięki przerażające dla
młodszych dzieci. Dla PEGI 12 - dźwięki
i sceny są bardziej przerażające, ale bez
przemocy.

A co jeśli widzimy oznaczenie PEGI 12, a tuż
obok znajduje się oznaczenie „bad language”? Bo
niejednokrotnie i tak się zdarza. Czy to oznacza,
że bohaterowie gry będą kląć jak szewc, a dzieci
mogą „legalnie” tego słuchać? Na szczęście nie.
Język jest wtedy adekwatny do odbiorcy – ewentualne wulgaryzmy muszą być łagodne i nie mogą
mieć odniesień do sfery seksualnej. Podobnie
jest zresztą z przemocą lub ewentualną nagością. W pierwszym przypadku raczej nie zobaczymy scen rodem z filmów Quentina Tarantino,
a nagość będzie mieć charakter bardziej symboliczny i subtelny. Nastolatek nie zobaczy więc
realistyczne wyglądających atrybutów dojrzałej
fizycznie kobiety lub dorosłego faceta, a już na
pewno nie będzie miał styczności z wulgaryzacją
seksualności.

69

Procedura nadania ratingu PEGI nie jest specjalnie skomplikowana. Część procesu spada na
barki wydawcy. Aby nadać grze właściwą klasyfikację PEGI, wydawca zobowiązany jest najpierw wysłać elektroniczny formularz, w którym
zawarte będą odpowiedzi na pytania dotyczące
zawartości gry. Analizowana jest między innymi
obecność scen przemocy, wulgarnego języka,
hazardu, seksu i nagości oraz innych cech wymienionych w systemie. Następnie, na podstawie
wysłanego arkusza, elektroniczny system oceny
PEGI automatycznie określa, dla jakiej kategorii
wiekowej powinna trafić gra, a także uzasadnia
ocenę deskryptorami treści. Ta ocena ma jednak
charakter tymczasowy. Dopiero później wydawca
dostarcza grę, a administratorzy przeglądają ją
pod kątem treści i konfrontują z oceną przyznaną

Symbol ten znajdziemy w grach, gdzie
znajdziemy odniesienia do seksu i nagości. Dla PEGI 12 będą to subtelne i mało
sugestywne obrazy. W grach PEGI 16 może
występować nagość, a nawet sceny stosunku seksualnego, ale bez widocznych
genitaliów. Przy klasyfikacji PEGI 18 nagość oraz sceny seksu przedstawia się
w „pełnym wymiarze”.

Ten symbol znajdziemy w grach, w których
występują narkotyki, alkohol oraz wyroby
tytoniowe, a także sceny nawiązujące do
zażywania wyżej wymienionych substancji. Grafika może występować wyłącznie
w grach o oznaczeniu PEGI 16 oraz PEGI
18.

W grze znajdziemy treści oraz aktywności
związane z hazardem, w tym np. instrukcje jak w gry określone jako „hazardowe”
grać. A te niekiedy znajdziemy na przykład
w tzw. „samouczkach”.18.

Ten symbol znajdziemy wyłącznie przy
grach sklasyfikowanych jako PEGI 18.
W produkcie pojawiają się treści, które
mogą nawiązywać do nienawiści, a także
stereotypy o charakterze etnicznym, religijnym czy nacjonalistycznym.

Oznaczenie PEGI gry Wiedźmin 3: Dziki Gon w Encyklopedii
Gier na stronie gry-online.pl. Widzimy tylko oznaczenie
wulgarnego języka oraz przemocy. Reszty deskryptorów treści
nie trzeba było umieszczać, gdyż ocena PEGI 18 implikuje
możliwość oglądania hazardu, scen seksu, treści związanych
z używkami oraz nietolerancją i dyskryminacją.
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automatycznie. Jeżeli system słusznie przyznał
taką, a nie inną notę, administratorzy ją zatwierdzają. Jeżeli nie – korygują ją. Po ostatecznym
zatwierdzeniu ratingu, wydawca otrzymuje licencję na korzystanie z oznaczeń PEGI i zobowiązany
jest opatrzyć pudełko z grą lub miejsce dystrybucji
cyfrowej odpowiednimi ikonami.
W tym momencie dochodzimy do miejsca, gdzie
objawia się jedna z ułomności europejskiego systemu oceniania gier. Nawet jeżeli w danej grze
narkotyki czy dyskryminacja są ukazane jako coś
złego, czego należy się wystrzegać, to informacji
o tym nie znajdziemy na pudełku z grą. Ale, że gra
zawiera te właśnie cechy – już tak. Brak kontekstu sprawia, że dany tytuł może zostać poniekąd
skrzywdzony takim, a nie innym oznaczeniem.
Dlaczego tak się dzieje? Powodem jest fakt, że
osoby sprawdzające gry pod kątem ewentualnej
„szkodliwej” treści… nie przechodzą gier w całości. Nie jest to po prostu fizycznie możliwe, biorąc
pod uwagę tempo w jakim kolejne gry są wydawane. A przecież PEGI swoim zasięgiem obejmuje
zarówno gry na PC, jak i konsole.

Nie tylko Europa
PEGI nie jest oczywiście jedyną tego typu organizacją. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
obowiązuje system wypracowany przez ESRB,
Japonia posiada klasyfikację CERO, a Australia
– OFLC (obowiązuje także dla filmów oraz innych
publikacji). Ciekawostką może być fakt, że Niemcy
posiadają swoją klasyfikację – USK. Nie korzystają
oni z oznaczeń PEGI. Co ciekawe, w przypadku
USK sprzedający ma prawo wylegitymować
osobę kupującą produkt „tylko dla dorosłych”
i jeżeli klient nie spełnia określonych wymagań
(w tym przypadku – pełnoletność), może odmówić
sprzedaży gry. ESRB również daje niektórym sklepom w USA możliwość odmówienia sprzedaży
gry adresowanej do dorosłego odbiorcy osobom
nieletnim.
Wymienione organizacje łączy zwalczanie
w głównej mierze brutalności, nagości i scen
seksu. Ale kiedy przyjrzymy się im nieco bliżej,
zauważymy, że każda z organizacji jest mocniej
wyczulona na nieco inne treści. Niemieckie USK
bardzo dużą uwagę poświęca wyszukiwaniu
w grach swastyk, Adolfa Hitlera oraz innych nawiązań do nazizmu i jego symboliki. W związku
z tym w grach z B. J. Blazkowiczem w roli głównej nie zobaczymy swastyk na flagach oraz

naramiennikach żołnierzy. Zamiast tego pojawiają
się bliżej nieokreślone symbole. Podobnie zresztą
postąpiono z Call of Duty: World at War. A sam
Adolf Hitler? Sami zobaczcie różnice pomiędzy
ogólnoświatową a ocenzurowaną na potrzeby
niemieckiego rynku wersją Wolfenstein II: The
New Colossus.

Ze skrajności w skrajność
Niemcy znani są z tego, że ich wymagania
dotyczące cenzurowania scen przemocy zahaczają o kuriozum. W ocenzurowanym przez USK
Command & Conquer: Generals nie walczyliśmy
z ludźmi, tylko z antropomorficznymi robotami.
Podobny los spotkał też sieciową strzelanką Team
Fortress II. Mortal Kombat z 2011 roku oraz obie
części kontrowersyjnej gry Manhunt zostały
u naszych zachodnich sąsiadów całkowicie zakazane. Podobne stanowisko odnośnie przemocy
ma także OFLC. Australijczycy również podchodzą do tematyki okaleczeń, morderstw i ogólnie
pojętego czynienia fizycznej krzywdy bliźniemu
swemu z dużą bojaźnią. Na australijskiej liście gier
zakazanych także znalazł się Manhunt, a oprócz
tego obie części Postala i Risen. Oczywiście to
tylko niektóre tytuły. Na szczęście, OFLC może
też wydać zgodę na sprzedaż gry pierwotnie
zakazanej zmieniając jej rating. Tak było między
innymi w przypadku Mortal Kombat, Fallout 3 oraz
Outlast 2. CD Projekt RED także musiał pójść na
pewne ustępstwa i w Wiedźminie II nie będziemy
mogli zakończyć jednego z questów sceną seksu.
Japonia, podobnie jak Niemcy, także ma uraz
po II wojnie światowej. Jednak urzędnicy z Kraju
Kwitnącej Wiśni przykładają dużą wagę do obecności w grach tematyki bomb atomowych. Uraz
jak najbardziej uzasadniony, nie ma co do tego
wątpliwości. W związku z tym japońscy cenzorzy wymusili na Bethesdzie usunięcie z Fallouta
3 questa, w którym uruchamialiśmy ładunek
jądrowy, zaś wyrzutnię niewielkich atomówek,
w grze nazwaną Fat Man (czyli tak samo jak
bomba atomowa zrzucona na Nagasaki 9 sierpnia
1945 roku) przemianowali na „Nuka Launcher”.
Oprócz tematyki nuklearnych narzędzi zagłady,
Japończycy także przykładają dużą wagę do ograniczania w grach scen typu „gore” oraz szeroko
rozumianej nagości. Jednak nie chodzi tu tylko
o zmniejszenie samej brutalności scen, jak ma to
miejsce w przypadku Niemców, ale też, na przykład, zabarwienie krwi… na zielono.

Co ciekawe, to podejście nie przeszkodziło
dopuścić do sprzedaży jednej z najbardziej kontrowersyjnych gier, jakie kiedykolwiek powstały
– RapeLay. Grę niedopuszczoną do sprzedaży
na całym świecie można było nabyć w Japonii.
Tytuł zyskał łatkę „symulatora gwałtu”, w czym nie
ma ani krzty przesady – celem gry jest seksualne
wykorzystywanie dziewczynek oraz dorosłych
kobiet. Produkt Illusion Soft nie ukrywa przed
graczem wszelkich szczegółów anatomicznych
protagonisty oraz jego ofiar, a mimo że grafika
posiada „mangową” stylistykę, to i tak jest bardzo
sugestywna. A jeżeli dla was to wciąż za mało, to
co powiecie na zakończenie, w którym „bohater”
zapładnia kobietę, a następnie zmusza ją do usunięcia ciąży, a kiedy ta się nie zgadza – rzuca się
pod pociąg metra? No właśnie…

Podsumowanie
W ten sposób docieramy do miejsca, gdzie
farmazony powtarzane przez media i tak zwane
„autorytety” należałoby skonfrontować z rzeczywistością i skupić się nie tyle na problemie
samych treści, ale dostępu do nich przez osoby,
które styczności z takimi bądź innymi obrazami
nie powinny mieć. W dzisiejszej Globalnej Wiosce istnieje możliwość prostego obejścia cenzury
poprzez chociażby ściągnięcie gry z Internetu
w nieokrojonej wersji. No chyba, że pewne treści
jeszcze przed wydaniem zostaną zakazane, jak
to miało miejsce ostatniej głośnej polskiej produkcji – Agony. Najpierw wymuszono na studio
Madmind ocenzurowanie najbardziej kontrowersyjnych treści. CEO dewelopera zapowiedział, że
zakazane sceny gracze otrzymają w postaci darmowego patcha. To z kolei spotkało się z szybką
reakcją osób odpowiedzialnych za wydawnictwo
– zakazali oni wydawania „łatki” pod groźbą zbanowania gry, a nawet zamknięcia studia.
Nie można też zbagatelizować jeszcze jednej
kwestii, a mianowicie sposobu spędzania czasu
przed ekranem monitora, a także ile tego czasu
dziennie poświęcamy na wirtualną rozrywkę. To
zaś prowadzi nas do kwestii wad i zalet, jakie ze
sobą niesie granie i jaka dawka z rozrywkowego
grania zacznie czynić zeń truciznę. To jednak
jest temat, któremu należy poświęcić osobny
materiał. A ten, bądźcie pewni, już niedługo na
naszej stronie.
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Co się stało z Windows
Phone/Windows Mobile?
O konkurencji na rynku
smartfonów
M

oim pierwszym telefonem była nieśmiertelna
Nokia 3310; moim
pierwszym smartfonem
– iPhone 4s, następnie zaś – Nokia
Lumia 630. Korzystałem z nich równolegle, posługując się zarówno iPhone’m z iOS-em (podówczas: w wersji
6 i 7), jak i Lumią z Windows Phone
(w wersjach 8 i 8.1). Do dziś korzystam
też – choć tylko okazjonalnie – z Nokii
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Lumii 650. Dlaczego? Odpowiedź jest
prosta – ze względu na system. A może
raczej… na wielki sentyment?
Co się stało z Windows Phone? Dlaczego Microsoft porzucił ten system?
Gdzie popełniono błąd? I czy można
było go uniknąć? Na te i inne, podobne
pytania staram się znaleźć odpowiedź
poniżej. :- )

Windows Phone A.D. 2014 – czyli
w roku przełomowym
Windows Phone od zawsze budził we mnie ogromną sympatię. W kontraście z iOS-em 6 i 7 wypadał lepiej od Androida
(na którym także miałem okazję wtedy pracować). W 2014
r. Android nadal nie należał – łagodnie rzecz ujmując – do
najbardziej stabilnych i sprawnych systemów operacyjnych
na świecie. Tymczasem Windows Phone, szczególnie w wersji 8.1, radził sobie całkiem nieźle; nie tak dobrze, jak iOS 6
albo 7, ale nadal raczej dobrze. A flagowce z tym systemem

Przemysław
Wierzbicki
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– jak choćby wysokie modele Lumii – mogły
śmiało rywalizować z popularnymi podówczas
modelami iPhone’ów (5, 5s, 6, 6s), i to zarówno
pod względem funkcjonalności podstawowych
(technologia i rozdzielczość ekranu, czas pracy
na baterii, moc obliczeniowa i pamięć), jak i dodatkowych (w szczególności aparatu).
Niestety, Microsoft przegrał ten wyścig. Czy
tego chcemy, czy nie, czasy iOS 6 i 7 to przede
wszystkim okres ogromnego skoku popularności aplikacji mobilnych. W latach 2012-2016
ilość pobrań darmowych aplikacji mobilnych
wzrosła prawie czterokrotnie. To całkowicie
zmieniło rynek smartfonów; zmieniło też sposób, w jaki chcemy z nich korzystać. Użytkowanie
smartfona Anno Domini 2010 (np. iPhone 4) polegało na czymś radykalnie innym niż użytkowanie
go Anno Domini 2018 (np. iPhone X). Na chwilę
obecną proste, szybkie aplikacje prawie całkowicie wyparły wolne, niefunkcjonalne mobilne
wersje najpopularniejszych stron internetowych;
następne w kolejce będą e-sklepy. A dalszym krokiem w rozwoju smartfonów będzie najprawdopodobniej przejmowanie przez systemy operacyjnie
kolejnych funkcji poszczególnych aplikacji – i czynienie z nich w pełni natywnych funkcji OS-a. Widać to już choćby po kierunku, w jakim podąża
obecnie Apple (iOS 12).
Tymczasem aplikacje na Windows Phone zawsze pozostawały daleko w tyle za aplikacjami
na telefony konkurencji. Nawet w najlepszych
czasach systemu (tj. właśnie w czasach wersji
8.1) było ich stosunkowo niewiele; gorzej, że te,
które były, ustępowały wersjom na iOS-a i Androida właściwie pod każdym możliwym względem.
Nie najlepiej wyglądała też kwestia aktualizacji:
np. Instagram w wersji na Windows Phone
nigdy nie doczekał się uzupełnienia o funkcję

wysyłki/odbioru wiadomości prywatnych,
a Twitter – dodania zakładek z treściami związanymi z wybranymi wydarzeniami. O braku choćby
podstawowej aplikacji YouTube nawet nie wspomnę (choć to trochę co innego – i szerzej piszę
o tym poniżej).
Ale za porażkę Windows Phone odpowiadają
też inne czynniki. Sprowadzanie go do kwestii dostępności aplikacji to dość spore uproszczenie.
Rynek mobilnych systemów operacyjnych rządzi
się bardziej złożonymi prawami.

Rynek smartfonów A.D.
2010 – czyli: zacznijmy
od początku
Przypomnijmy: w latach 2010-2011 rynek
smartfonów i aplikacji mobilnych przedstawiał
się mniej-więcej następująco:
górną półkę cenową obsługiwało Apple
(iOS + iPhone);
dolną półkę cenową obsługiwało
Google (uniwersalny, egalitarny Android);
aplikacje mobilne zaczynały powoli nabierać rozpędu i zyskiwać na popularności;
wciąż ustępowały jednak dużo popularniejszym mobilnym wersjom witryn – to one
stanowiły podstawowy punkt styku marek
z ich mobilnymi fanami;
w 2011 r. rolę flagowca w portfolio Apple
przejął niesamowity iPhone 4s – jedno
z najlepiej przyjętych urządzeń w rodzinie
i (jeśli dać wiarę opiniom ekspertów) jeden
z najlepiej zaprojektowanych gadżetów elektronicznych, jaki kiedykolwiek zbudowano;
prace nad Androidem szły pełną parą:
prawdopodobnie najbardziej zabugowany
system operacyjny wszech czasów zaczynał
powoli działać poprawnie.

Niezwykle popularny Samsung Omnia
7 był jednym z pierwszych telefonów
wykorzystujących Windows Phone.
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Ponadto: pracownicy YouTube świętowali
czwartą rocznicę akwizycji przez Google; pracownicy Microsoftu – pierwsze urodziny wyszukiwarki Bing. Pracownicy Instagrama w pocie

HTC Windows Phone 8X prezentował się naprawdę
dobrze, szczególnie na tle ówczesnej konkurencji (w
przeciwieństwie do której nie próbował kopiować
rozwiązań Apple).

czoła crunchowali nad ostateczną wersją swojego
serwisu (start: początek października 2010 r.),
a pracownicy Facebooka – nad nową wersją Facebook Chata (która ostatecznie przekształciła
się w dobrze znanego nam wszystkim Messengera). O Asystencie Google czy Alexie nikt jeszcze
nie słyszał; wszystkie nagłówki należały do Siri.
Przeglądarką Microsoftu był Internet Explorer.
Taki był mniej-więcej kontekst wejścia Windows
Phone na rynek. Po raz pierwszy zaprezentowano
go światu 15 lutego 2010 r. podczas drugiej edycji
Mobile World Congress w Barcelonie. Premiera
miała miejsce niedługo później, bo 8 listopada
tego samego roku. W tamtym momencie system
miał wszystko, czego potrzebował użytkownik;
do tego – w niczym nie przypominał ówczesnych
systemów. Różnice były na tyle poważne, że
wielu użytkowników Nokii Lumii 800 czy Samsung Omnia 7 – pierwszych obsługiwanych przez
niego telefonów – uznało go początkowo za nieintuicyjny, dziwny, „obcy”.
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Niedługo potem, bo w 2012 r., pojawiły się
pierwsze smartfony stworzone z myślą wyłącznie o Windows Phone – i dostosowane do jego
obsługi w podobny sposób, w jaki Apple dostosowuje swoje iPhone’y do obsługi aktualnej wersji iOS-a.
HTC WP [Windows Phone]
8X i 8S, bo o nich tu mowa, to
urządzenia niezwykłe; wyróżnia
je elegancki, minimalistyczny
design i świetne jak na tamte
czasy podzespoły. Jeżeli chodzi
o design, to mocniejszy i odrobinę lepiej zaprojektowany
HTC WP 8X otrzymał nawet
nagrodę Red Dot; co do podzespołów – 8X wypadał w testach
nie gorzej niż iPhone 5 (i tylko
odrobinę gorzej niż iPhone 5s).
Smartfony działały początkowo
na systemie Windows Phone 8.
Patrząc z perspektywy czasu,
urządzenia te należy uznać za
wybitne. Dla systemu Windows
Phone były one tym, czym dla
Androida jest obecnie Google Pixel. I trudno się
dziwić: zarówno za HTC WP 8X/8S, jak i za
Google Pixel 1 i 2 odpowiadają Ci sami ludzie.
W 2017 r., w odpowiedzi na sukces pierwszego
Pixela, Google dokonało częściowej (niemal połowicznej) akwizycji HTC.

Czasy Windows Phone 8/8.1 to z całą pewnością najlepszy okres w rozwoju Windows Phone.
System osiągnął pełną dojrzałość, a duża dostępność dedykowanych mu telefonów, takich
jak wspomniane w poprzednich akapitach HTC
WP 8X i 8S czy chociażby Nokia Lumia, dodatkowo
zwiększały jego atrakcyjność.
To właśnie wtedy – na fali optymistycznych
przewidywań publikowanych co i rusz w prasie
technologicznej – postanowiłem sięgnąć po jeden
z tańszych modeli Lumii (630). System od razu
zaskoczył mnie niezwykle szybkim i sprawnym
działaniem; w porównaniu z iOS-em 7 i 8 (dostępnym od września 2014 r., a więc na miesiąc
przed aktualizacją WP do wersji 8.1) nie wypadał
ani szczególnie dobrze, ani szczególnie źle. Największe różnice dotyczyły komfortu użytkowania oraz sposobu obchodzenia się z telefonem;
scrollowanie ekranu w dół – zamiast przesuwania
ekranów w prawo i lewo – było dla mnie sporą
zmianą. Natomiast sposób organizacji elementów na ekranie był, przynajmniej dla mnie, dużo
wygodniejszy. Jak większość osób z mojego
pokolenia, wychowywałem się na komputerach
z Windowsem, Windows Phone 8/8.1 był więc
dla mnie systemem idealnym. Jego obsługa, początkowo nieoczywista, z czasem stała się czymś
naturalnym; do dzisiaj uważam, że zaproponowane przez Microsoft rozwiązania nawigacyjne
są brakującym ogniwem łączącym komputery
i smartfony :- )

Windows
Phone 8 i 8.1 –
co poszło nie
tak?
Premiera Windows
Phone 8 miała miejsce
w październiku 2012 r.,
w parę dni po światowej
premierze Windows 8
w wersji desktopowej.
Dwa lata później, w sierpniu 2014 r., system doczekał się dodatkowo
dość sporej aktualizacji do
wersji 8.1, która znacząco
podniosła i tak bardzo wysoką sprawność systemu
i załatała wiele uciążliwych błędów.

HTC Windows Phone 8XT prezentował się jeszcze
lepiej. Miał też lepsze podzespoły, w ocenie użytkowników nie gorsze niż Apple’owski iPhone 5.
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Jednocześnie zaś, jak wspominałem już wcześniej, Windows Phone cierpiał na bardzo poważne
bolączki w kwestii dostępności aplikacji. Gdyby
nie fakt, że jednocześnie posługiwałem się iPho-

Ekran startowy Windows Phone 8. Domyślnie elegancki i bardzo minimalistyczny, mogliśmy jednak zmienić w nim wszystko, łącznie z ustawieniami
przejrzystości kafelków i pokazywaniem ich zawartości (np. w przypadku folderu ze zdjęciami).

ne’m, prawdopodobnie nigdy nie wiedziałbym, że
Instagram zapewnia możliwość wysyłania wiadomości prywatnych, a filmy z YouTube można
oglądać też z poziomu aplikacji. Ktoś może powiedzieć, że są to kwestie nieistotne, drugorzędne; że
media społecznościowe i YouTube są pożeraczami
czasu skierowanymi do mas, a poważni ludzie powinni ich raczej unikać. Nie powinniśmy jednak
zapominać, że oryginalnym celem smartfonów
było przede wszystkim ułatwianie komunikacji (i rozszerzenie związanych z nią możliwości).
Dlatego też funkcje związane z mediami społecznościowymi są dla tych urządzeń bardzo
istotne; ich obecność albo brak mogą przesądzić o sukcesie lub porażce danego urządzenia
na rynku. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę
Apple – stąd ogromne inwestycje w Emoji i Memoji oraz technologię związaną z mapowaniem
twarzy. Microsoft, niestety, przeoczył tę kwestię;
brak istotnych z punktu widzenia dużej części
użytkowników funkcji czy nieaktualne aplikacje
społecznościowe, a nawet ich brak (np. Snapchat)
były jednym z czynników, które przesądziły o ostatecznym regresie popularności Windows Phone.

Problemy z aplikacją
YouTube. Przeoczenie czy
nieuczciwa konkurencja?
Do dzisiaj niejasny pozostaje natomiast casus
innej wspomnianej tu aplikacji, czyli YouTube. Wg
rankingu Alexa YouTube jest drugim najczęściej
odwiedzanym serwisem w Sieci; na pierwszym
miejscu znajduje się Google, na trzecim zaś – Facebook. Każdego dnia użytkownicy Internetu spędzają tam miliony godzin; w ciągu jednej minuty
zamieszczane są tam materiałyfilmowe, których
obejrzenie zajęłoby jednej osobie około 2 tygodni
(gdyby oglądała go *bez przerwy*). Miesięczne
budżety reklamowe przeznaczane na promocję na
YouTube przez największe korporacje już dawno
przekroczyły roczne polskie PKB; gdybyśmy
chcieli, moglibyśmy kupić za nie małe europejskie
państwo (lub zbudować Nowy Jork).
Mimo to… oficjalna aplikacja mobilna YouTube
na Windows Phone nigdy nie powstała. Czy ze
strony Google – bezpośredniej konkurencji Microsoftu – było to przeoczenie celowe? Tego nigdy

się nie dowiemy. Krytycy Google wskazują jednak, że z podobną sytuacją mamy do czynienia
w przypadku Echo Show – popularnego urządzenia Amazon związanego z najlepszą obecnie
dostępną wirtualną asystentką: Alexą. Urządzenie
to umożliwia Alexie wyświetlanie nam żądanych
treści na niewielkim (7-calowym) ekraniku; Alexa
nie może jednak – na chwilę obecną – wyświetlać
na nim treści pochodzących z YouTube. (Może to
natomiast Siri i… Google Assistant.)
Nie chcę oceniać. Google nie budzi mojej niechęci. Doceniam szeroką działalność tej firmy (tj.
Alphabet Inc.). Muszę jednak przyznać, że niedawna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie ukarania Google 2,5-miliardową karą za
nieuczciwe praktyki monopolistyczne w ogóle
mnie nie dziwi; uważam, że należało się tego
spodziewać. Twierdzenie, że „Google ukarano
za to, że Android jest po prostu dobry”… świadczy o nieznajomości szerszego kontekstu. Rynek
smartfonów jest bardzo złożony – i nie ogranicza
się bynajmniej do samych urządzeń czy tylko systemów operacyjnych.
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Przejęcie Nokii. Dlaczego
Lumia nie została nowym
iPhone’m?
Współpraca Nokii i Microsoftu miała dać im
drugą szansę: Nokii – na podbój rynku smartfonów, Microsoftowi – na równą walkę z Apple nie
tylko na polu software’u, ale także hardware’u.
Ale kiedy we wrześniu 2013 r. Microsoft ogłosił,
że zamierza Nokię *kupić*, w świecie technologii
mobilnych zawrzało.
Ostatecznie deal doszedł do skutku dopiero

sukces produktów z jabłuszkiem odpowiada
przede wszystkim niezwykle ścisła kontrola,
jaką projektanci z Cupertino chcą sprawować
nad doświadczeniem użytkownika na każdym
z punktów jego styku z urządzeniem. W praktyce
oznacza to mniej-więcej tyle, że urządzenia Apple
działają tylko z systemami Apple, a systemy Apple
– tylko z urządzeniami Apple. W przeciwieństwie
do Windowsa, macOS nie próbuje być systemem
uniwersalnym – to rozwiązanie dla posiadaczy
MacBooków. Podobnie iOSktóry działa tylko na
iPhone’ach – i nic nie zapowiada, żeby cokolwiek

jednym podejściu; tymczasem próba stworzenia
systemu dedykowanemu jednemu rodzajowi
urządzeń, ale działającemu również na innych
skazana była na sromotną porażkę – czego
najlepszym dowodem jest Windows 10 Mobile.
Podejście to zniechęciło partnerów; zarówno
Samsung, jak i HTC odeszły z czasem w stronę
telefonów tworzonych pod Androida. Momentem
szczytowym ich pracy z Google była premiera
pierwszego smartfona Pixel w październiku
2016 r. Jego następca, Google Pixel 2, uznawany
jest powszechnie za jednego z najpoważniejszych

Wysokie modele Lumii (na obrazku: Nokia Lumia 1510) odznaczały się świetnym projektem i jeszcze lepszymi podzespołami. Szczególnie dobrze radziły sobie ze zdjęciami: zasługa doskonałej jakości aparatów. Telefony Nokii zawsze stały pod tym względem o poziom wyżej od konkurencji. Niestety, aplikacje przeznaczone do dzielenia
się zdjęciami w wersjach na Windows Phone były albo nieaktualne (Instagram), albo całkowicie nieobecne (Snapchat)…

osiem miesięcy później, w kwietniu 2014 r. Microsoft przejął część Nokii odpowiedzialną za
produkcję urządzeń mobilnych – a koszt całej
operacji wyniósł ponad 7 miliardów dolarów.
W założeniach miało pozwolić to Gigantowi z Redmond na „dogonienie” Apple – bądź co bądź: najstarszego rywala Microsoftu.
Jeżeli znamy najnowszą historię Apple (od powrotu Jobsa do firmy do dziś), to wiemy, że za
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miało się w tej sprawie zmienić w przyszłości.
Po zakupie Nokii Microsoft stanął niejako
„w rozkroku” pomiędzy tymi dwoma podejściami. Z jednej strony miał Nokię – i flagowe
Lumie; z drugiej – niezależnych producentów, takich jak Samsung i HTC (które dopiero co zainwestowało majątek w opracowanie wspomnianych
wcześniej telefonów, HTC WP 8X i 8S). Wymogi
sytuacji nie pozwalały Microsoftowi skupić się na

konkurentów Apple’owskiego iPhone’a X.
Tymczasem w marcu 2016 r. miała miejsce
premiera najnowszej – i ostatniej – wersji Windows Phone, czyli właśnie Windows 10 Mobile.
System prawie jednogłośnie uznano za kompletną
katastrofę; w odróżnieniu od desktopowej wersji Windows 10, W10M stanowił wyraźny krok
w tył w stosunku do swojego poprzednika,
WP 8.1. O problemach systemu można by pisać
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godzinami; przypuszczam zresztą, że Microsoft
doskonale zdawał sobie sprawę z ich obecności.
Liczne błędy, problemy z poprawnym działaniem
(nawet na mocniejszych urządzeniach), kłopoty
z kompatybilnością… i, oczywiście, wciąż rosnące
braki w aplikacjach. System próbowano łatać, ale
próby te nie przynosiły skutku; w październiku
2017 r. Microsoft oficjalnie zawiesił wsparcie
dla Windows 10 Mobile, opuszczając tym samym
rynek mobilnych urządzeń elektronicznych.
Android i iOS koegzystują ze sobą w jednej przestrzeni, ponieważ nie są swoją bezpośrednią konkurencją. Apple i Google podzieliły się rynkiem:
Apple zmierza w kierunku sprzętu ekskluzywnego
i zamkniętych środowisk, Google – w kierunku
powszechnej dostępności i systemowo-programowego egalitaryzmu. Podejmując rywalizację
z jedną z tych firm, Microsoft miałby szanse na
sukces; podejmując rywalizację z dwiema naraz
– siłą rzeczy skazał się na porażkę.

Podsumowanie
Ostatnia łatka do Windows 10 Mobile ukaże
się w grudniu 2019 r. Chociaż Microsoft wygasił
ten system, to nie zostawił jego użytkowników
całkowicie na łasce losu. Niewielkie, wychodzące
co miesiąc patche łatają co bardziej uciążliwe
bugi i umożliwiają bezpieczne korzystanie z telefonu. Na chwilę obecną Windows 10 Mobile
nie jest wcale złym systemem; jest on stabilny
i relatywnie bezpieczny, dużo bardziej niż w chwili
premiery. Całkiem nieźle jest też z integracją: jako
uzupełnienie urządzeń z Windows 10, smartfony
z W10M sprawdzają się naprawdę dobrze.
Czy zawieszenie wsparcia dla systemu oznacza
koniec obecności Giganta z Redmond na rynku
urządzeń mobilnych? Chwilowo – na pewno.
Trudno jednak spodziewać się, żeby firma taka jak
Microsoft miała porzucić ten segment na zawsze.
W perspektywie dziesięciu-piętnastu lat mogłoby
to nawet oznaczać jej koniec.

Na ten moment Microsoft skupia się na współpracy. Na ostatniej konferencji WWDC Apple
ogłosiło zacieśnienie relacji z Microsoftem –
na razie w kwestii oprogramowania. Czy będzie
z tego coś więcej? To się okaże.
Ja sam nie miałbym nic przeciwko kolejnej wersji Windows Mobile. A wiem, że w redakcji TechSetter.pl nie jestem w tej kwestii odosobniony. :- )
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