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Dell Precision 5530

ŁADNIEJSZEJ
STACJI
ROBOCZEJ NIE
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ukces rynkowy ultramobilnych stacji roboczych to
znakomity dowód na, wciąż
rosnący, apetyt użytkowników
na sprzęt o dużej mobilności.
Możliwość zabrania swojego „miejsca pracy”
wszędzie tam, gdzie zaprowadzą nas służbowe
obowiązki to kwestia niezwykle ważna dla
aktywnego profesjonalisty. Szczególnie, gdy
nasz poręczny i lekki notebook będzie mógł
pochwalić się rozbudowanym wyposażeniem,
a jego osiągi pozwolą na sprawną i szybką pracę.
Konfiguracje pierwszych maszyn tego typu
najczęściej były oparte o dwurdzeniowe „niskonapięciówki” Intel Core, więc ich osiągom daleko
było do „pełnowymiarowych” mobilnych stacji
roboczych z procesorem o wyższym TDP – wynoszącym 45 W. Jednak obecnie sporo się tu zmieniło – „niskonapięciówki” zyskały więcej rdzeni,
a ich osiągi weszły na zupełnie nowy poziom. Jednocześnie zwiększył się wybór ultramobilnych
maszyn z procesorami ukierunkowanymi przede
wszystkim na wydajność, więc jeżeli rozwiązanie
niskonapięciowe nas nie urządza, to możemy wybrać maszynę wyposażoną w sześciordzeniowy
Core i7, a nawet w układ z rodziny Intel Xeon.
Przykładem takiego właśnie notebooka jest
zjawiskowo wręcz piękny Dell Precision 15
5530. Fani marki z pewnością dostrzegą łudzące podobieństwo tej maszyny do Della
XPS 15. I nie bez powodu, gdyż Precision
5530 dzieli z nim niemal identyczną obudowę.
Najważniejsza różnica między nimi to zastosowany układ graficzny – XPS trzyma się gamingowych GTX-ów, natomiast Precision 5530 został
dostosowany do pracy z oprogramowaniem projektowym, więc w nim znajdziemy profesjonalną
grafikę z rodziny NVIDIA Quadro. Drugą istotną
różnicą jest możliwość wybrania Della Precision
5530 w wersji z procesorem Intel Xeon, co przełoży się nie tylko na lepsze osiągi i większą stabilność pracy – procesor Xeon daje nam możliwość
instalacji pamięci RAM z korekcją błędów (ECC).
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Jakość wykonania
i ergonomia obudowy
Nawet zamknięty Dell Precision 5530 przyciąga
wzrok. Smukła konstrukcja ze szczotkowanego
aluminium wygląda niezwykle prestiżowo, co dodatkowo podkreśla stonowana kolorystyka konstrukcji. Wybrać możemy jasne platynowe srebro
lub ciemniejszy matowy onyks – do moich rąk Dell
trafił w tej drugiej wersji. Jedynym bardziej figlarnym akcentem są tu rameczki z wypolerowanego
metalu widoczne na brzegach aluminiowych paneli.
Sztywności pokrywy nie sposób określić innym mianem niż „wzorcowa”, gdyż mimo smukłości jej odporność na nacisk i wykrzywianie
jest wręcz pancerna – i projektanci osiągnęli
ten efekt bez sięgania po dodatkową taflę szkła
Gorilla do wzmocnienia konstrukcji od strony
ekranu. Gdyby producent zadeklarował, że pokrywa została wycięta z granitu, bez mrugnięcia
okiem przyjąłbym to za pewnik. Nie sposób również nie wspomnieć o wyszczuplonych ramkach
wokół matrycy, dzięki którym laptop nie tylko zyskał nowoczesny wygląd, ale także zmniejszono
jego format, zachowując klasyczną przekątną
15,6-cala. Wymusiło to jednak zmianę lokalizacji kamerki – znajdziemy ją pod ekranem, więc
podczas telekonferencji będziemy widoczni
z „podbródkowej” perspektywy.
Szeroki, centralny zawias pracuje z dużym
oporem, więc do otwarcia komputera trzeba użyć

obu rąk; tym bardziej, że zamknięta pokrywę
„przyklejają” do pulpitu niewidoczne magnesy,
dodatkowo zwiększając bezpieczeństwo ekranu
podczas podróży. Stabilność zawiasu szczególnie
docenią osoby, które zdecydują się na wersję
z dotykową matrycą IGZO o rozdzielczości 4K
– ekran nie będzie nam uciekał pod palcami.
Co prawda, matrycy nie odchylimy o pełne 180
stopni, ale nie powinno to nikomu utrudniać
pracy. 145 stopni w zupełności wystarczy do
komfortowego korzystania z komputera.
Cały pulpit wykonano z włókna węglowego.
Charakterystyczna matowa i czarna „plecionka”
jest bardzo przyjemna w dotyku i nieźle broni
się przed śladami po palcach, aczkolwiek, gdy
w końcu uda nam się ją zapaćkać, do jej wyczyszczenia konieczny będzie płyn czyszczący
i miękka flanela, gdyż „na sucho” nie zdziałamy
zbyt wiele.
Pod względem solidności pulpit także wypada
rewelacyjnie. Cała konstrukcja sprawia wrażenie
jednolitej bryły i nawet mocniejszy nacisk czy
próby wykrzywiania nie robią na niej żadnego
wrażenia. Klawiatura jest świetnie podparta, nic
tu nie trzeszczy ani nie skrzypi, a spasowanie
całości ma wręcz jubilerski poziom.
Porty trafiły na tylną część boków, przy czym
większość z nich ulokowano na lewej krawędzi
komputera – szczególnie docenią to osoby praworęczne, gdyż podłączone przewody nie będą
wchodzić w drogę myszy. Wybór nie jest zbyt
rozbudowany – dwa USB 3.0, HDMI oraz wyjście

audio mogą nie usatysfakcjonować profesjonalnego użytkownika. Na szczęście znajdziemy tu
również wielofunkcyjny port Thunderbolt 3,
który możemy wykorzystać w roli gniazda dokowania – producent ma w swej ofercie kompatybilną stację dokującą, więc w biurze wystarczy
jeden przewód, aby podłączyć Della do rozbudowanego stanowiska pracy.
Przydatnym dodatkiem może się okazać ulokowany na prawym boku wskaźnik naładowania baterii. Dzięki niemu nie musimy odpalać
systemu by „na szybko” sprawdzić, ile energii
nam jeszcze zostało. Cześć użytkowników ucieszy obecność pełnowymiarowego czytnika kart
SD, pozwalającego np. na szybkie zgranie zdjęć
i filmów z aparatu lub z kamery.
Mimo „slimowej” natury obudowy, dobranie
się do podzespołów jest nie tylko możliwe, ale
też niespecjalnie trudne. Jedynym problemem
może być konieczność wyposażenia się w śrubokręt torx niezbędny do spacyfikowania 12
śrubek tego typu. Dwie z nich skrywa charakterystyczna dla tej serii odchylana klapeczka, chowająca przed światem numer seryjny laptopa.
Po zdemontowaniu spodu zyskamy dostęp do
baterii, obu gniazd RAM, dysku M.2 oraz rozbudowanego układu chłodzenia.
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OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

PA R A ME T RY MAT RYCY

luminancja: 354 cd/m2
kontrast: 1100:1
czerń: 0,31 cd/m2
paleta sRGB: 100%
paleta AdobeRGB: 70%

Ekran
Matowy ekran o rozdzielczości Full HD od
Sharpa to skromniejsza opcja na wyświetlacz
w recenzowanym Dellu – producent w ofercie
ma także modele z dotykową (niestety, w tym
przypadku błyszczącą) matrycę 4K wykonaną
w technologii IGZO. Droższa wersja absolutnie powala jakością obrazu, ale nie znaczy
to, że opcja „ekonomiczna” wypada słabo.
Testowana matryca IPS wyróżnia się nie
tylko szerokimi kątami widzenia i mocnym
kontrastem – znakomicie wypada maksymalne podświetlenie (o ponad 100 cd/m2
przewyższające standard typowy dla sprzętu
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biznesowego) oraz odwzorowanie palety sRGB
(100%). Takie rozwiązanie powinno usatysfakcjonować nawet grafików szukających sprzętu
do „terenowej” pracy z Photoshopem. Muszę
tu jednak zaznaczyć, że w testowanym modelu
podświetlenie matrycy okazało się dość nierównomierne – luminancja górnej części ekranu
nieco odstaje pod tym względem od reszty,
aczkolwiek nie jest to odczuwalne przy pracy.

Łączność
Szkoda, że tutaj Dell Precision 15 5530 nie
wychodzi przed szereg i oferuje standardowy
system łączności, czyli zestaw Wi-Fi plus
Bluetooth. Po opuszczeniu biura lub domu
będziemy zatem musieli wykorzystać nasz
smartfon lub autonomiczny modem LTE/4G,
aby pozostać online. Sprzęt nie oferuje również
wsparcia dla łączności NFC, natomiast część
użytkowników ucieszy łatwa możliwość podpięcia się do sieci przewodowej. Razem z laptopem otrzymamy bowiem przejściówkę USB
typu C/ LAN, zyskując w ten sposób port RJ-45.

Głośniki

Klawiatura i touchpad

Kolejny raz Dell udowadnia, że jest zdecydowanym liderem w kwestii nagłośnienia notebooków biznesowych. Ulokowane tuż pod
przednią krawędzią obudowy głośniki, wspierane przez oprogramowanie Waves MaxxAudio Pro, grają nie tylko głośno, ale także czysto.
W muzyce nie brakuje głębi, tony wysokie nie
szeleszczą, a bas, choć niezbyt dobitny, nie
brzmi jak pusty pień drzewa. Film lub serial
w większym gronie? Żaden problem. Muzyka
przy pracy? Nawet takie kawałki jak Warriors
od Too Many Zooz brzmią znakomicie. Zwiększone możliwości multimedialne powinny
być standardem w sprzęcie tej klasy i miło,
że Dell również wychodzi z takiego założenia.

Brak bloku numerycznego nie powinien być
zaskoczeniem – w sprzęcie z bezramkowym
wyświetlaczem o przekątnej 15,6 cala staje się
to już standardem. Dzięki temu klawiatura jest
centralnie osadzona i zapewnia większy komfort
pracy z tekstem. Z drugiej strony, utrudnia to operowanie danymi liczbowymi, więc dla części użytkowników przydatnym akcesorium może okazać
się miniaturowa klawiatura numeryczna podpięta do wspomnianej wcześniej stacji dokującej.
Skok przycisków nie jest zbyt głęboki, ale
podkreślono go przyjemnie sprężystą odpowiedzią na naciśnięcie, więc praca z tekstem
jest bardzo komfortowa. Przyciski mają odpowiedni format, zadbano również o duże odstępy między nimi, więc literówki nie powinny
nam utrudniać pisania – nawet w przypadku,
gdy natura wyposażyła nas w łapska dusiciela.
Szkoda tylko, że aby utrzymać jednolitą linię
klawiatury zredukowano wielkość klawiszy
kursorów. Zdecydowanie wolałbym, aby w tym
miejscu estetyka ustąpiła jednak pola ergonomii.
Producent nie zapomniał o podświetleniu,
które w połączeniu z prześwitującymi oznaczeniami klawiszy, pozwala na komfortową
pracę nawet bez dodatkowego źródła światła.
Przesunięcie klawiatury na górną część pulpitu pozostawiło sporo miejsca na touchpad.
I projektanci wykorzystali tę przestrzeń
w pełni, dając nam dostęp do naprawdę sporego gładzika. Położony centralnie touchpad
wyróżnia się teflonową, delikatnie zmatowioną
powierzchnią, zapewniającą idealnie gładki
ślizg dla palców. Dell Precision 5530 to sprzęt
o dużej mobilności, więc w tym momencie touchpad staje się niezwykle istotny dla podróżujących. Z jego pomocą obsługa komputera
przebiega niezwykle sprawnie – precyzyjne
i szybkie nawigowanie wskaźnikiem, w połączeniu z windowsowymi gestami, umożliwia
wygodne korzystanie z laptopa wszędzie tam,
gdzie nie będziemy mogli podpiąć myszki.

Funkcje bezpieczeństwa
Nawet w tej kwestii projektanci zadbali,
aby dodatki związane z bezpieczeństwem nie
zakłócały minimalistycznej stylistyki pulpitu.
Opcjonalny czytnik linii papilarnych został zintegrowany z przyciskiem zasilania, co ułatwiło
proces uruchamiania sprzętu i biometrycznego
logowania się do systemu. O dane przechowywane na dysku zadba niezależny moduł TPM,
szyfrujący zawartość wbudowanego nośnika.

Prócz zabezpieczeń sprzętowych, producent
przygotował także oprogramowanie zwiększające bezpieczeństwo komputera. Dell Data
Security, Dell Data Guardian oraz Dell Endpoint Security Suite to zestaw aplikacji stworzony
właśnie z myślą o użytkowniku biznesowym,
dla którego zawartość komputera potrafi
być warta znacznie więcej, niż sam sprzęt.
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Testy_wydajności
Aby komputer sprostał nawet najbardziej zasobożernym zadaniom, jego konfigurację oparto o bardzo wydajny procesor
Intel Core i7 8850H. Dzięki sześciu fizycznym rdzeniom układ ten przewyższa
swoimi osiągami nawet najmocniejsze
rozwiązania poprzedniej generacji; swój
udział ma w tym również wysokie taktowanie oraz pojemna pamięć cache (aż 9
MB). A bynajmniej nie jest to najmocniejszy procesor jaki możemy wybrać w tym
modelu – producent przewidział także
modele z Core i9 8950HK (wyższe taktowanie i jeszcze pojemniejsza pamięć cache – 12 MB) lub z Intel Xeon E-2176M.
W tym drugim przypadku zyskujemy możliwość instalacji RAM-u z korekcją błędów
(ECC), co jest niezwykle przydatne, gdy
komputer ma służyć do przeprowadzania
wielogodzinnych obliczeń.

Jednak nawet ”skromniejsza i-siódemka” daje nam więcej niż wystarczający zapas mocy obliczeniowej. Układ
chłodzenia całkiem nieźle radzi sobie
z kontrolowaniem temperatury, co przekłada się na wysokie wyniki w benchmarkach – 90 stopni Celsjusza i ok. 400 MHz
powyżej taktowania bazowego to typowe
wartości dla procesora o tak dużej wydajności, zamkniętego w tak smukłej
obudowie.
Przewagę testowanego procesora nad
czterordzeniowym Core i7 8705G (Dell
XPS 15 9575 2 w 1) świetnie obrazuje
test Cinebench R15 – bardzo zbliżone
wyniki uzyskał tu Core i7 8750H z MSI
GS65, co kolejny raz potwierdza klasę
układu chłodzenia „gamingowego ultrabooka” ze smokiem na klapie.

Stacja robocza z definicji powinna być
dostosowana do pracy z oprogramowaniem projektowym, więc nic dziwnego,
że generowanie grafiki powierzono układowi NVIDIA Quadro. Wybrać możemy
wersję P2000 lub nieco słabszą P1000
– w obu przypadkach grafika będzie
posiadać 4 GB własnej pamięci. Do nas
trafił wersja z układem P1000, znakomicie radzącym sobie z pracą w środowisku CAD.
Sprawdziliśmy także, jak grafika z certyfikacją ISV sprawdzi się przy bardziej
rozrywkowych aktywnościach. I chociaż nie jest to układ stworzony z myślą
o graczach, to jego potencjał gamingowy
jest całkiem niezły. Do zachowania płynności animacji na poziomie powyżej 30
fps konieczne były pewne graficzne
kompromisy, ale Wiedźmin 3 na ustawieniach „średnich” wciąż prezentuje
się całkiem zacnie.
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Możliwości dyskowe laptopa są uzależnione od… wielkości baterii. W wersjach z baterią o pojemności 97 Wh
znajdziemy miejsce tylko dla dysku
M.2, natomiast modele z baterią 56 Wh
dają nam możliwość instalacji dysku M.2
oraz nośnika w klasycznym, 2,5-calowym, formacie. A zatem sami musimy
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stwierdzić, czy bardziej nas urządza
dłuższy czas pracy laptopa na własnym
zasilaniu, czy też możliwość stworzenia konfiguracji dwudyskowej – w tym
modelu nie poratujemy się kieszenią
na dysk montowaną w miejscu napędu
optycznego.
Do nas trafiła wersja z miejscem na

20

40

jeden nośnik i był to dysk SSD M.2 Samsunga korzystający z interfejsu PCIe
NVMe. Jego osiągi wypadały zatem lepiej
od rozwiązań wspierających „zwykłe”
SATA 3, zapewniając nam jeszcze szybszy start systemu i niezbędnych przy
pracy aplikacji.
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Testy_baterii
Pojemna bateria oraz technologia NVIDIA Optimus, pozwalająca
na „bezobsługowe” przełączenie
się między grafiką zintegrowaną

a niezależną, zapewniły Dellowi
czas pracy na własnym zasilaniu adekwatny do urządzenia
o „promobilnym” profilu. Zadania

biurowe lub przeglądanie Sieci
opróżniły baterię po ok. 9 godzinach, więc przy sensownym
zarządzaniu energią powinniśmy

bez problemu przetrwać cały dzień
pracy bez konieczności sięgania po
zasilacz.

Testy baterii
Dell 5530 - 97 Wh
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Testy_kultury pracy
Kwestia kultury pracy w sprzęcie o tak wyszczuplonej linii musi
budzić uzasadnione obawy –
szczególnie, gdy w jego konfiguracji nie brakuje bardzo wydajnych
podzespołów. Projektanci zadbali
zatem o rozbudowany, choć płaski,
układ chłodzenia, na który składają
się aż dwa wentylatory oraz sieć
ciepłowodów. Ponadto, wzorem
sprzętu dla graczy, dysze chłodzenia zostały wyprowadzone na tył
sprzętu, aby ciepłe powietrze nie

owiewało nam dłoni trzymającej
mysz.
Przy zadaniach w mniejszym
stopniu obciążających podzespoły
(Office, Internet, multimedia) chłodzenie pracuje praktycznie bezgłośnie, sporadycznie zwiększając
obroty – jednak nawet w takich
momentach możemy raczej mówić
o szmerze niż szumie.
Gdy w pełni wykorzystamy
potencjał tej konfiguracji, szum
wiatraków zyska na sile, ale nie

osiągnie irytującego natężenia
lub męczącej, wysokiej tonacji.
Problem jest jednak inny – chłodzenie co kilka chwil zmienia intensywność szumu, co utrudnia
jego ignorowanie. Lepszy komfort
pracy zapewniłby jednak nawet
nieco wyraźniejszy szum, ale
o stałym natężeniu. Skrupulatność
z jaką system pilnuje temperatury
podzespołów, przekłada się tutaj
na pewną nadgorliwość w dostosowywaniu obrotów wentylatorów

do obciążenia sprzętu.
Pomiary temperatury obudowy
obyły się bez niespodzianek. Przy
większym obciążeniu spód oraz
przestrzeń nad klawiaturą stają
się odczuwalnie cieplejsze, natomiast zadania biurowe pozostawiły
całą obudowę przyjemnie chłodną.
Dobrze to świadczy o inżynierach
Della – jak widać przepustowość
układu chłodzenia została dostosowana do mocy sprzętu.

Intel Core i7 8850H
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PODSUMOWANIE

dy wygląd laptopa jest dla
nas równie istotny, jak jego
osiągi i funkcjonalność to
Dell Precision 15 5530 jest
świetnym wyborem. Płaska
i wyróżniająca się piękną stylistyką obudowa
wypada bezkonkurencyjnie w kwestii solidności
wykonania oraz zastosowanych materiałów –
aluminiowe panele oraz włókno węglowe zapewniają tu niemal pancerną wytrzymałość. Do
tego dochodzi niemal bezramkowy wyświetlacz,
redukujący faktyczny rozmiar komputera, bez
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zmniejszania samej matrycy.
A jest tu na co popatrzeć, gdyż nawet w wersji
z ekranem IPS o rozdzielczości Full HD jakość
obrazu wypada znakomicie. A jeżeli zdecydujemy
się na model z matrycą IGZO o rozdzielczości
4K to zyskamy pewność, że posiadamy laptopa
z jednym z najlepszych ekranów w swojej klasie.
Do tego dochodzą wysokiej klasy klawiatura i touchpad oraz świetne głośniki, przewyższające
swoimi możliwościami większość markowych
rozwiązań audio od konkurencji.
Producent zadbał również o nowoczesny

wybór portów (w tym Thunderbolt 3) oraz o zestaw sprzętowych i software’owych zabezpieczeń, niezbędnych w maszynie o zwiększonej
mobilności. Do tego dochodzi bardzo wydajna
konfiguracja – sześciordzeniowy Core i7 wspierany grafiką Quadro i szybkim dyskiem SSD M.2
daje nam dostęp do osiągów potrzebnych do
pracy z wymagającymi aplikacjami projektowymi. Nie sposób tu także narzekać na osiągi
baterii, gdyż wydajny Dell Precision 5530 śmiało
może w tej kwestii konkurować z typowym
ultrabookiem.

TECHSETTER.PL _ RECENZJE

P O D S U M O WA N I E
D E L L P R E C I S I O N
segment:		
optymalne zastosowanie:
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ultramobilna stacja robocza
• projektowanie 3D
• profesjonalna praca z grafiką
• profesjonalny montaż wideo
• zadania wymagające dużej mocy 		
obliczeniowej
• bazy danych
• gry komputerowe
• relaks z multimediami
• praca w podróży

mobilność:		

• bardzo duża

kultura pracy:		

• dobra

modem WWAN w opcji:

• nie

opcje dokowania:		

• Thunderbolt 3

ważne cechy:		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

5 5 3 0

• olbrzymia wydajność
w kompaktowej formie
• certyfikacja ISV
• piękna obudowa z aluminium
i włókna węglowego
• niemal bezramkowy wyświetlacz
• świetne parametry obrazu
• imponujący czas pracy na baterii
• Intel Xeon w opcji
• sprzętowe i software`owe funkcje 		
bezpieczeństwa

S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A
wymiary i waga:		
			

357 x 235 x 17 mm
1,78 kg

przetestowany CPU:
			
			
			
			

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

przetestowany GPU:
			

NVIDIA Quadro P1000, 4 GB
Intel UHD 630

dysk:			
			

512 GB, SSD M.2 NVMe
Samsung PM981

obsługiwane dyski:
			
			

1x M.2 NVMe
plus
1x 2,5” (tylko modele z baterią 56 Wh)

RAM:			
1x 16 GB, DDR4
			-----------------			
maks. 32 GB
			
dwa gniazda SODIMM
przetestowana matryca:
			
			
			

15,6 cala, Full HD, 1920 x 1080
IPS, matowa
Sharp LQ156M1
SHP149A

wybór portów:		
2x USB 3.0
			
1x Thunderbolt 3
			
HDMI
			audio
akumulator:		
			
			
wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			
			
			
			

97 Wh, 6-komorowy, Li-Ion
lub
56 Wh, 3-komorowy, Li-Ion
czytnik kart SD
moduł szyfrujący TPM 2.0
czytnik linii papilarnych (opcja)
wskaźnik naładowania baterii
Bluetooth 5.0
system dźwiękowy Waves MaxxAudio Pro
podświetlenie klawiatury
adapter USB typu C / LAN

opcje gwarancji:		
3 lata
			------------			on-site
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Toshiba
Portege
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ULTRAMOBILNOŚĆ
W PERFEKCYJNYM
WYDANIU

Toshiba
Portege
Z30-E i X30-D
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poremu gronu użytkowników
laptopy marki Toshiba kojarzą się
z dobrą ceną, potrzebną funkcjonalnością oraz, co najważniejsze,
z niezawodnością. Wysłużone
modele z serii Satellite oraz Satellite Pro od
czasu do czasu pojawiają się w zaprzyjaźnionym z naszą redakcją serwisie, by po krótkim
czyszczeniu, porządkach na dysku i dołożeniu
pamięci RAM znów wrócić do pełnej sprawności.
Tym bardziej więc kibicuję Toshibie, podnoszącej się po finansowym kryzysie, w tworzeniu
nowych modeli ultrabooków biznesowych. I dziś
właśnie zajmiemy się notebookami o ekstremalnej mobilności, zaprojektowanymi z myślą
o potrzebach podróżującego profesjonalisty.
Toshiba Portege Z30-E wygląda znajomo
– i rzeczywiście, to czwarta generacja tego modelu, korzystająca tym razem z czterordzeniowych procesorów Intel Core o TDP 15 W. I choć
nie jest to nowa konstrukcja to nadal nie sposób
jej zarzucić technologicznych niedostatków.
Obudowa jest lekka i smukła, a nieco „wczorajszy”, lecz bardzo rozbudowany, wybór portów
może dla części z nas okazać się dużą zaletą.
Jeszcze ciekawiej prezentuje się Toshiba
Portege X30-D należąca do nowej serii maszyn o ekstremalnie mobilnym profilu. Tak jak
w przypadku Z30, tu także cała obudowa została
wykonana z magnezu, co umożliwiło zredukowanie wagi urządzenia do… 1 kg. W połączeniu
z biznesową funkcjonalnością, którą podkreślają m.in. sprzętowe zabezpieczenia oraz port
Thunderbolt 3, tworzy to ultrabooka o praktycznie nieodczuwalnym formacie, z którym
żadna podróż służbowa nie będzie problemem.

Kuba
Kutzmann
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Jakość wykonania
i ergonomia
Toshiba Portege Z30-E
Chociaż obudowa „Zetki” ma już 4 lata, wizualnie nie odstaje od nowocześniejszych konstrukcji.
Jedynie szerokie ramki ekranu, szczególnie u jego
góry i dołu, wypadają już nieco „nie na czasie”.
Wykonany w całości ze stopu magnezu kadłubek
jest nie tylko lekki, ale nadal, nawet jak na współczesne standardy, całkiem smukły – przy 18 mm
grubości trudno mu zarzucić „klocowatość”. Panele
z magnezu utrzymano w metalicznym kolorze, a ich
matowa powierzchnia nie obawia się śladów po
palcach i innych zabrudzeń. Projektanci zachowali
także prostą, skromną stylistykę – brak zbędnych
zdobień i przetłoczeń podkreślił biznesową naturę
ultrabooka
Cieniutka i leciutka pokrywa, także w całości
wykonana z magnezu, zaskakująco nieźle broni się
przed wykrzywianiem i naciskiem. Nie jest to może
sztywność porównywalna z Xiaomi Mi Air 13, ale
pamiętajmy, że tam za dodatkowe wzmocnienie
służyła tafla Gorilla Glass, co skutkowało błyszczącym ekranem. Tutaj pokrywa nieco sprężynuje nam
pod palcami, ale prędzej ją złamiemy, niż takimi
działaniami uszkodzimy matrycę.
Dwa dość szerokie zawiasy także opatulono magnezem. Ich praca jest na tyle lekka, że bez większych problemów podniesiemy klapę jedną ręką.
Pokrywa nie ma przy tym tendencji do chybotania
się lub zmieniania położenia przy byle wstrząsie
–musimy naprawdę mocniej potrząsnąć ultrabookiem, by monitor zmienił pozycję.
Pulpit pod względem solidności wypada
jeszcze lepiej. Próby wykrzywienia konstrukcji
spełzły na niczym i nic tu nawet nie raczyło zaskrzypieć lub zatrzeszczeć. Jedynie pod samym
ekranem mocniejszy nacisk zdołał minimalnie
ugiąć konstrukcję. Klawiatura jest więc znakomicie podparta i podczas pracy nie ma mowy
o efekcie „pływających klawiszy”, czyli zmory
notebooków o dyskusyjnej jakości wykonania.
Wybór portów także zdradza, że obudowa
Toshiby Portege Z30-E to konstrukcje nienowa
i nie znajdziemy tu nawet jednego USB typu C,
o interfejsie Thunderbolt 3 nie wspominając.
Z drugiej jednak strony, Toshiba może przypaść
do gustu użytkownikom przywiązanym do starszych i wciąż popularnych (np. na uczelniach)
standardów łączności przewodowej – VGA czy
pełnowymiarowe złącze LAN to coraz rzadszy

widok w sprzęcie o trzynastocalowym formacie.
Do tego dostajemy trzy USB 3.0 typu A, HDMI
oraz gniazdo audio. Co najważniejsze – na spodzie komputera nadal znajdziemy klasyczne
gniazdo dla stacji dokującej, pozwalające na
szybkie i bezproblemowe połączenie ultrabooka
z rozbudowanym stanowiskiem pracy.
Dostanie się do podzespołów nie jest szczególnie trudne, aczkolwiek musimy w tym celu odkleić część „nóżek” laptopa – tylne i środkową,
gdyż także pod nimi znajdziemy śrubki. Po ich
wykręceniu oraz umiejętnym specyfikowaniu zatrzasków, najlepiej za pomocą karty kredytowej,
spód schodzi bez większych problemów, dając
nam dostęp do baterii, maleńkiego układu chłodzenia, gniazd pamięci oraz miejsca na dysk M.2.

Toshiba Portege X30-D
Toshiba Portege X30-D to konstrukcja zdecydowanie nowsza i to widać. Linia obudowy jest jeszcze
smuklejsza od „Zetki”, a waga w pierwszej chwili
może budzić konsternację – jak już wspomniałem,
komputer waży kilogram i trudno wręcz uwierzyć,
że mamy do czynienia z pełnoprawnym sprzętem
biznesowym. Jeśli planujemy popracować np. na
tarasie, to upewnijmy się, że prognoza nie przewiduje mocniejszego wiatru, gdyż ambitniejszy
podmuch może zrzucić sprzęt ze stolika.
I analogicznie jak w przypadku Z30 – tutaj
także całość konstrukcji to stop magnezu o delikatnie szczotkowanej fakturze, aczkolwiek kolorystycznie projektanci postawili na „onyksowy
błękit” czy też, jak mawiają faceci, „ciemnogranatowy”. I tu również obudowa nie brudzi się
zbyt szybko, całkiem nieźle maskując ślady po
palcach.
Pokrywa jest jeszcze smuklejsza niż w przypadku „Zetki”, więc jej podatność na wykrzywianie jest bardziej widoczna. Chociaż nacisk nie
wywołuje artefaktów na pracującej matrycy, to
jednak jej plastyczność, szczególnie przy dolnej
krawędzi, może budzić obawy co do wytrzymałości konstrukcji. Jednak także i tu prędzej złamiemy pokrywę, niż uszkodzimy wyświetlacz
szorstkim traktowaniem ultrabooka.
Zawiasy również wykazują wiele cech wspólnych ze starszym modelem – pracują lekko
i płynnie, a mikroskopijna waga dekla ułatwia
ekranowi utrzymywanie stabilnej pozycji.
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Ekran
Dla Portege Z30-E producent przygotował
dwie wersje ekranu. W tańszych konfiguracjach
będzie to matowa matryca o rozdzielczości HD
wykonana w technologii TN, co oznacza przeciętną ostrość, wąskie kąty widzenia i raczej
niewielki kontrast – nie róbmy sobie krzywdy
takim rozwiązaniem. Zdecydowanie lepszy
wybór to wyświetlacz z testowanej wersji,
czyli Full HD w technologii IPS. Taka rozdzielczość na trzynastu calach przekłada się na
duże zagęszczenie pikseli, więc wyświetlane
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OSPRZĘT
I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
treści prezentują się nad wyraz ostro.
Do tego dochodzą szerokie kąty widzenia
i mocny kontrast, którym towarzyszy bardzo
mocne podświetlenie – w połączeniu z matową
naturą matrycy pozwali to na komfortowa pracę
bez efektu lustra nawet na świeżym powietrzu.
Matryca nie rozczarowała także pod względem
odwzorowania kolorów – 100% palety sRGB to
znakomity wynik, szczególnie w sprzęcie biznesowym, który raczej nie trafi w ręce grafika.
Testowana Toshiba Portege X30-D okazała

się być wyposażona w identyczną matrycę,
więc parametry obrazu wypadły bardzo podobnie – jedynie maksymalna luminancja okazała się tu nieco słabsza. Wybór dostępnych
matryc jest w tym przypadku nieco większy
– oprócz matowego IPS-a lub TN-ki możemy
także sięgnąć po wersję z dotykowym ekranem IPS. I co niezwykle istotne – także
w wersji dotykowej znajdziemy matowy wyświetlacz wykonany w technologii In-Cell Touch.
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PARAMETRY MATRYCY

luminancja: 319 cd/m2
kontrast: 1100:1
czerń: 0,3 cd/m2
paleta sRGB: 100%
paleta AdobeRGB: 69%

316

317

330

306

317

315

299

301

307

POD ŚWIETLENIE

Toshiba
Portege X30-D

PA R A ME T RY MAT RYCY

luminancja: 350 cd/m2
kontrast: 1200:1
czerń: 0,29 cd/m2
paleta sRGB: 100%
paleta AdobeRGB: 68%

Toshiba
Portege Z30-E

339

330
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353

348

327

329

320

298

P O DŚWIE T L E NIE
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Głośniki
System dźwiękowy w Portege Z30 to prawdziwa „pocztówka z przeszłości” gdyż przypomniała mi, jak liche potrafią być głośniczki
w sprzęcie biznesowym. Są głośne – to fakt.
I wspiera je nawet oprogramowanie DTS Studio Sound, aczkolwiek jego wpływ ogranicza
się do zwiększenia maksymalnej głośności
i dopiero po podpięciu zewnętrznych głośników lub słuchawek można usłyszeć coś więcej. Muzyka jest całkowicie bez głębi, basu
nie ma śladu i wbudowany system audio sprosta jedynie prostym zadaniom biznesowym.

Łączność Z30-E i X30-D
Głównym niedostatkiem Toshiby Portege
Z30-E jest brak możliwości wybrania wersji
z wbudowanym modemem WWAN – co jest dla
mnie dużym zaskoczeniem, gdyż poprzednie generacje dawały taką możliwość. Łączność Wi-Fi
oraz Bluetooth w wersji 4.2 to standard w komputerach nawet niższej klasy, a w przypadku biznesowego ultrabooka wypadałoby chociaż w opcji
dać możliwość korzystania z Internetu LTE/4G.
Na szczęście problem ten nie dotyczy modelu X30-D. Tu bez problemu możemy wybrać wersję z wbudowanym modemem, by
pozostać online nawet po wyjściu z biura.

Funkcje bezpieczeństwa
W tej kwestii projektanci nie poszli na jakiekolwiek kompromisy i w laptopie znajdziemy
pełen pakiet sprzętowych zabezpieczeń. Zintegrowany z płytką gładzika czytnik linii papilarnych umożliwi biometryczne logowanie się
do systemu, a czytnik Smart Card dodatkowo
zażąda specjalnej karty. Do tego dochodzi moduł TPM szyfrujący zawartość dysku twardego.
Większy nacisk na bezpieczeństwo to istotny
element każdego notebooka biznesowego,
zwłaszcza modelu o zwiększonej mobilności, więc taki zestaw z pewnością się przyda.
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Klawiatura i touchpad
Prostokątne płytki klawiatury wyspowej to
cecha charakterystyczna serii Portege Z. Skok
przycisków jest dość krótki, ale kompensuje to
przyjemnie sprężysta pracy klawiszy. Format
przycisków może jednak nie usatysfakcjonować
części użytkowników – o ile klawisze literowe są
jeszcze do przyjęcia, to miniaturowy lewy shift,
przyciski funkcyjne, kursory oraz klawisze PgUp
i PgDn zostały mocno zredukowane i przyzwyczajenie się do nich może wymagać nieco czasu.
Ponadto, przesiadając się na „Tośkę” z maszyny
innej marki zauważymy, że producent ma swoją
koncepcję na układ klawiatury i przekonanie się
do niego także będzie wymagać od nas nieco
samozaparcia. Krótki prawy Shift i towarzyszący mu dodatkowy ukośnik, pionowy Enter
oraz ulokowanie przycisków PgUp i PgDn mogą
nieco namieszać w naszych przyzwyczajeniach.
Poprzednie generacje Toshiby Portege Z30
posiadały swoją wersję trackpointa – tym razem producent zrezygnował z tego dodatku. Czy
zatem zniknięcie przypisanych mu fizycznych
przycisków przełożyło się na nieco większą
powierzchnię gładzika? Bynajmniej – na ich
miejscu, nad gładzikiem, znajdziemy… zaślepkę!
Format touchpada nie wykracza zatem
poza przyjęty standard – tym bardziej, że
przy jego dolnej krawędzi dodano metalową
listewkę z diodami monitorującymi stan naładowania baterii i pracę dysku, co także ograniczyło jego powierzchnię. Sam gładzik ma
delikatnie chropowatą powierzchnię, która
zapewnia dobry ślizg dla palców i pozwala na
nawigowanie wskaźnikiem z duża precyzją.
„Martwym polem” na jego powierzchni będzie zintegrowany czytnik linii papilarnych –
i znów tu muszę pomarudzić: czy nie można
go było dać na miejscu wspomnianej zaślepki?

Toshiba
Portege
Z30-E
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Klawiatura i touchpad

Funkcje bezpieczeństwa

Układ klawiatury prezentuje się niemal identycznie jak w modelu Z30, a zatem
dzieli jego wady i zalety. Zmianą na plus jest
bardziej kwadratowy kształt klawiszy, co
zwiększyło ich powierzchnię. Wciąż jednak
format klawiszy funkcyjnych, skrócone Shifty oraz wielkość i lokalizacja klawiszy PgUp
oraz PgDn będą wymagać przyzwyczajenia.
Ulepszony został także skok klawiszy. Nadal
jest on stosunkowo płytki, ale dzięki przyjemnie sprężynującej pracy mechanizmu stał się
lepiej wyczuwalny, co dobrze wypłynęło na
komfort pracy z tekstem. Nie zabrakło także
podświetlenia, pozwalającego na sprawną
pracę bez dodatkowego źródła światła.
Jest i trackpoint, u Toshiby noszący dumne
miano AccuPoint. Zupełnie zmienił się materiał
z którego zwykle wykonany był ten dodatek – zamiast chropowatego, kojarzącego się z pumeksem manipulatora znajdziemy tu zdecydowanie
przyjemniejsze w dotyku rozwiązanie. Wykonany
z gumowatego tworzywa „grzybek” wciąż pozostaje przydatnym dodatkiem dla osób sceptycznie podchodzących do typowego touchpada. Do
AccuPointa przypisano dwa, ulokowane tuż pod
spacją, przyciski. Manipulator spisuje się bez zarzutu i w wyrobionych rękach pozwoli na sprawniejszą pracę niż sam touchpad – by z niego
korzystać nie musimy odrywać rąk od klawiatury,
co bardzo cenią użytkownicy „starej szkoły”.
Format gładzika jest praktycznie identyczny jak w przypadku Z30, inna jest jednak
jego faktura. Tu płytka sprawia wrażenie wykonanej z teflonu, a ślizg palców jest lekki
i bardzo płynny. Nie zabrakło wsparcia dla
windowsowych gestów, a dzięki bezproblemowej reakcji na „pacnięcia” gładzik spisuje
się znakomicie, ułatwiając pracę w trasie.

Jeszcze lepiej wypada tu Toshiba Portege
X30-D, w której nie tylko znajdziemy wszystkie wymienione wyżej rozwiązania (czytnik
linii papilarnych, moduł TPM oraz czytnik
Smart Card), lecz także opcjonalną kamerkę
IR, dającą nam dostęp do funkcji rozpoznawania twarzy. W takim układzie to nasza
mniej lub bardziej radosna fizjonomia stanie się „kodem dostępowym” do systemu.

Głośniki
Zupełnie inaczej wypada tu Toshiba Portege
X30-D, świetnie obrazując, jak dużą różnicę
mogą zrobić markowe głośniki. Tu system audio to wynik współpracy producenta z firmą
Harman/Kardon, amerykańskim ekspertem
od nagłośnienia. I to się słyszy – możliwości
multimedialne X30-tki zostawiają daleko w tyle
nowszy model. Muzyka nie tylko jest głośna,
lecz także nie brakuje w niej głębi, a poszczególne instrumenty są dobrze wyeksponowane.
Tony wysokie nie mają „szeleszczącego” akcentu, a bas, choć w homeopatycznych dawkach, dodaje muzyce wymaganej soczystości.
Słuchawki lub zewnętrzne głośniki nie są zatem niezbędnymi dodatkami do tego modelu.

Toshiba
Portege
X30-D
20
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Testy_wydajności
Największa różnica w konfiguracjach
testowanych notebooków to procesor.
Chociaż oba modele wyposażono w niskonapięciową „i-piątkę” ze średniej
półki wydajnościowej, to w przypadku
Z30-E jest to już układ czterordzeniowy
generacji ósmej (Core i5 8250U), natomiast X30-D dotarł do redakcji ze
starszym, dwurdzeniowym procesorem generacji siódmej (Core i5 7200U).
Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie
by X30-tkę zakupić z czterema rdzeniami
w specyfikacji – na rynku są już dostępne
i takie wersje.
Przeprowadzone testy pozwoliły łatwo
porównać osiągi obu generacji mobilnego
Core i5. Obecność czterech fizycznych
rdzeni przekłada się na znaczące różnice
w wynikach. Choć Intel Core i5 7200U
pod obciążeniem utrzymuje wyższe taktowanie w trybie Turbo, to jednak wyniki
benchmarków nie pozostawiają złudzeń

co do przewagi wydajnościowej. Jak
widać, układy chłodzenia skrupulatnie
pilnują temperatury obciążonych CPU,
utrzymując je znacznie poniżej newralgicznej granicy stu stopni Celsjusza.
Pamiętajmy jednak, że skok wydajnościowy, jaki zafundowała nam najnowsza generacja procesorów Intel Core, nie
sprawił, że starsze CPU przestały należycie wywiązywać się ze swojej roli. Dla
wielu użytkowników dwurdzeniowy Core
i5 to wciąż w zupełności wystarczające
rozwiązanie – szczególnie, gdy taki procesor będzie musiał sprostać pakietowi
biurowemu lub innym zadaniom o małych wymaganiach sprzętowych. Grunt,
by nasz komputer dysponował sensowną
pojemnością pamięci RAM oraz szybkim
dyskiem półprzewodnikowym – a te wymogi testowana Toshiba X30-D spełnia
bez problemu.
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Zintegrowany układ graficzny to
najsensowniejsze rozwiązanie w tej
klasie sprzętu. Owszem, wydajność
układu Intel HD/UHD 620 nie sprosta
wymaganiom zaawansowanych gier lub
zadaniom związanym z projektowaniem
3D, ale do takich zastosowań przeznaczone są inne notebooki. W dodatku grafika niezależna wymaga dodatkowego
chłodzenia, dla którego nie starczyłoby
miejsca w tak płaskich obudowach.
Tu najważniejsze jest niewielkie zużycie energii, przy zachowaniu osiągów
potrzebnych do pracy i obsługi multimediów, a takim zadaniom „integra”
sprosta bez trudu.

Zmieszczenie dysku 2,5-calowego
w ultrasmukłej konstrukcji byłoby
strasznym marnotrawstwem miejsca,
więc jego rolę przejął dysk półprzewodnikowy w formie karty M.2. Toshiba
Portege Z30-E wspiera nośniki korzystające z interfejsu SATA 3, natomiast
X30-D daje możliwość instalacji dysku
jeszcze szybszego, czyli wspierającego
interfejs PCIe NVMe. W obu maszynach
zainstalowano jednak rozwiązania korzystające z SATA 3.

8000
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Testy_baterii
I dochodzimy do najmocniejszej
strony testowanych maszyn. Chociaż pojemność akumulatorów nie
wykracza ponad przyjęty dla maszyn

tego formatu standard (52 Wh w przypadku Z30, 48 Wh w X30), to osiągi
na własnym zasilaniu wypadają zdecydowanie ponadprzeciętnie. Test

przeglądania Sieci w Portege X30 zakończył się po ponad 15 godzinach,
a pakiet biurowy opróżnił akumulator
po blisko dziesięciu. Z30-tka także nie

ma się tu czego wstydzić, więc obie
Toshiby znakomicie sprawdzą się
w rękach użytkowników spędzających
większość dnia poza biurem.

Testy baterii
Toshiba Z30-E — 52 Wh
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Testy_kultury pracy
Zadania biurowe nie są żadnym
wyzwaniem dla chłodzenia recenzowanych ultrabooków. Podczas
pracy z pakietem biurowym, przeglądania Sieci i przy innych zadaniach
w niewielkim stopniu obciążających
procesor, wentylatory pozostają
praktycznie niesłyszalne.
By odczuwalnie przyspieszyć ich

obroty, koniecznie jest zdecydowanie większe wykorzystanie mocy obliczeniowej CPU. Jednak po godzinie
pracy z pełnym obciążeniem wszystkich rdzeni nadal nie sposób się tu
do czegoś przyczepić. Portege Z30-E
generuje dyskretny szum, który będziemy rejestrować tylko w bardzo
wyciszonym pomieszczeniu. Portege

X30-D jest odrobinę głośniejszy,
a generowany przez chłodzenie
dźwięk ma nieco wyższą tonację,
ale nadal jest to ultrabook o świetniej
kulturze pracy.
Równie wzorcowo prezentuje
się mapa temperatury obudowy.
W przypadku Portege Z30-E nawet
długotrwałe obciążenie sprzętu

nie podniosło temperatury obudowy powyżej 40 stopni Celsjusza,
X30-D przekroczył tę wartość jedynie w bezpośredniej okolicy ujścia
układu chłodzenia. To kolejny dowód
na znakomite umiejętności inżynierów Toshiby.
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X30-D Intel Core i5 7200U
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PODSUMOWANIE
imo wertepów Toshiba nadal
może się pochwalić ofertą znakomitych ultrabooków biznesowych. Portege X30-D świetnie
obrazuje, jakich notebooków
możemy się spodziewać od Japończyków –
lekkich, smukłych i wyposażonych w najnowsze
funkcje i dodatki. Dokowanie przez Thunderbolt
3, opcjonalny modem oraz fenomenalny czas
pracy na baterii to cechy wymagane od ultramobilnego sprzętu dla sektora korporacyjnego.
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Z kolei Portege Z30-E udowadnia, że dobrej
obudowy nie trzeba co roku ulepszać. Chociaż
pierwsza wersja tego ultrabooka pojawiła się
na rynku kilka lat temu, to wystarczyło unowocześnić dysk i procesor, aby uzyskać komputer o świetnych parametrach i możliwościach.
Sprzęt nadal dysponuje bardzo rozbudowanym
zestawem portów, wśród których nie zabrakło
klasycznego gniazda dokowania. Wysokiej klasy
matowy ekran o mocnym podświetleniu pozwoli
na komfortową pracę poza biurem, a bardzo

długi czas pracy na własnym zasilaniu sprosta
dłuższym wyjazdom bez konieczności rozglądania się za gniazdkiem.
Dobrze widzieć, że Toshiba nie złożyła broni
i nadal możemy liczyć na wysokiej jakości produkty z logo tej właśnie marki. Japończycy
mają o co walczyć, gdyż jest to firma o długiej
historii, której wpływ na rozwój technologiczny
Kraju Kwitnącej Wiśni jest trudny wręcz do
oszacowania.

P O D S U M O WA N I E
T O S H I B A P O R T E G E

Z 3 0 - E

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A
T O S H I B A P O R T E G E Z 3 0 - E

segment:			

ultrabook biznesowy

wymiary i waga:		
			

316 x 227 x 18 mm
1,2 kg

optymalne zastosowanie:

• praca administracyjno-biurowa

			

• praca w terenie i w podróży

			

• praca z aplikacjami biznesowymi

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 SATA 3
SAMSUNG MZNLN256HAJQ

obsługiwane dyski:		

1x SSD M.2 SATA 3
1x 8 GB DDR4
maks. 32 GB, dwa gniazda SODIMM

			
mobilność:		

• niemal ekstremalna

kultura pracy:		

• świetna

RAM:			
			

modem WWAN w opcji:

• nie

przetestowana matryca:
			
			

13,3 cala, 1920 x 1080
IPS, matowy
TOS508F

opcje dokowania:		

• gniazdo dla stacji dokującej

ważne cechy:		

• lekka konstrukcja ze stopu magnezu

			

• gustowna, biznesowa stylistyka

			

• sporo dostępnych konfiguracji

wybór portów:		
			
			
			
			
			

3x USB 3.0
HDMI
VGA
LAN
gniazdo stacji dokującej
audio in/out

			

• bardzo długi czas pracy na baterii

akumulator:		
			

52 Wh, Li-Poly
4-komorowy

wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			
			

czytnik linii papilarnych
TPM 2.0
czytnik Smart Card
czytnik kart SD
podświetlenie klawiatury
Bluetooth 4.2

opcje gwarancji:		
			

1 rok
carry-in

			
			

• czterordzeniowy CPU i dysk SSD
• dobrej klasy ekran IPS

			

P O D S U M O WA N I E
TOSHIBA PORTEGE X30-D
segment:			

ultrabook biznesowy

optymalne zastosowanie:

• praca administracyjno-biurowa

			

• praca w terenie i w podróży

			

• praca z aplikacjami biznesowymi

			

• multimedia

			
mobilność:		

• ekstremalna

kultura pracy:		

• świetna

modem WWAN w opcji:

• tak

opcje dokowania:		

• Thunderbolt 3

ważne cechy:		

• lekka konstrukcja ze stopu magnezu

			

• gustowna, biznesowa stylistyka

			

• sporo dostępnych konfiguracji

			

• bardzo długi czas pracy na baterii

			
			
			
			

• dostępne konfiguracje z CPU 8. generacji
• dysk SSD PCIe NVMe w opcji
• dobrej klasy ekran IPS

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A
TOSHIBA PORTEGE X30-D
wymiary i waga:		
			

316 x 227 x 16 mm
1,05 kg

przetestowany CPU:		
			
			
			

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

dysk:			
			

265 GB SSD M.2 PCIe NVMe
TOSHIBA KSG60ZMV256G

obsługiwane dyski:		

1x SSD M.2 PCIe NVMe/SATA

RAM:			
			

1x 8 GB DDR4
maks. 32 GB, dwa gniazda SODIMM

przetestowana matryca:
			
			

13,3 cala, 1920 x 1080
IPS, matowy
TOS508F

wybór portów:		
			
			
			

2x Thunderbolt 3
1x USB 3.0
HDMI
audio in/out

akumulator:		
			

48 Wh, Li-Poly
3-komorowy

wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			
			
			
			
			
opcje gwarancji:		
			

czytnik linii papilarnych
czytnik Smart Card oraz kart microSD
kamerka IR (opcja)
podświetlenie klawiatury
MIL-STD-810G
Bluetooth 4.2
system dźwiękowy Harman/Kardon
AccuPoint
modem LTE/4G (opcja)
1 rok lub 3 lata
carry-in
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HP ZBook x2 G4

MOBILNA
STACJA ROBOCZA,
JAKIEJ JESZCZE
NIE BYŁO

aptem kilka lat temu wybór
mobilnej stacji roboczej
oznaczał sięgnięcie po ulubioną markę oraz zdecydowanie się na jeden z dwóch
formatów sprzętu – 15,6 lub 17,3 cala. Jednak
współczesne mobilne komputery osobiste to
już nie tylko „standardowe laptopy” i wybór
rozwiązań o nieszablonowej konstrukcji, z której wynika ich specjalizacja, cały czas rośnie.
Tę różnorodność w segmencie mobilnych stacji roboczych świetnie obrazuje rodzina ZBook od
HP. W portfolio Amerykanów znajdziemy zarówno
klasyczne rozwiązania ukierunkowane na osiągi
(ZBook 15 i 17), modele ultramobilne z procesorem niskonapięciowym (ZBook 14u i 15u), wersję budżetową dla mniej wymagających (ZBook
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15v) oraz rozwiązania ultraprestiżowe i ultramobilne w wersji klasycznej lub konwertowalnej (ZBook Studio i ZBook Studio x360). Jednak
tytuł maszyny najbardziej nietuzinkowej wypada
przyznać workstacji HP ZBook x2 G4, czyli masywnemu tabletowi o nielichej konfiguracji,
stworzonemu z myślą o użytkownikach aplikacji pakietu Adobe – np. Photoshop i Illustrator.
Choć mamy do czynienia z tabletem, czy też jak
preferuje producent – z komputerem z odłączanym ekranem – to traktowanie ZBooka x2 jako
konkurenta dla urządzeń Microsoft Surface czy
iPad Pro nie ma większego sensu. To maszyna
zupełnie innej klasy, w której nie tylko znajdziemy profesjonalną grafikę NVIDIA Quadro
i funkcjonalność godną „klasycznej” stacji roboczej, lecz także najwyższej klasy ekran – matryca

DreamColor to obecnie najlepsze rozwiązanie,
jakie możemy znaleźć w sprzęcie mobilnym.
Nie mamy więc do czynienia z komputerem do
przeglądania Sieci, czy też oglądania filmów z poziomu kanapy, lecz z urządzeniem dla użytkownika o bardzo konkretnym profilu. To rozwiązanie
dla rysowników, grafików, architektów i projektantów, którego główną ideą jest maksymalne ułatwienie i zoptymalizowanie procesu twórczego.

Kuba
Kutzmann
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Jakość wykonania
i ergonomia obudowy
HP ZBook x2 G4 przybył do naszej redakcji
w najlepszej dostępnej konfiguracji i z całym
zestawem dodatkowych akcesoriów – zabrakło
jedynie w stacji dokującej, kompatybilnej z gniazdem Thunderbolt 3.
Głównym elementem zestawu jest spory tablet
z odchylaną podpórką. Nie ma co ukrywać, że jest
to masywna konstrukcja i „niestacjonarna” praca
z ZBookiem x2 szybko zmęczy nam ręce. Sam
tablet waży 1,64 kg i ma 15 mm grubości, więc
nie ma tu mowy o takiej mobilności, jaką oferują
urządzenia Surface czy iPad, ale w zamian za to
zyskujemy wyposażenie i funkcje godne mobilnej workstacji oraz czternastocalową przekątną.
Obudowa jest przy tym niesamowicie wręcz solidna. Do jej złożenia wykorzystano aluminium
oraz odlewany pod ciśnieniem stop magnezu,
co przełożyło się na niemal pancerną konstrukcję
urządzenia i certyfikat MIL-STD-810G. Nacisk
oraz próby wykrzywiania to żadne wyzwanie dla
obudowy – całość jest przy tym perfekcyjnie spasowana i w każdym detalu widać, że mamy do
czynienia z produktem klasy „Premium”. Matowe
powierzchnie i metaliczna kolorystyka ułatwiają
przy tym utrzymanie sprzętu w czystości, gdyż nie
straszne im ślady po palcach i inne zabrudzenia.
Czternastocalowy ekran zabezpiecza tafla

szkła Gorilla, chroniąca ów najwrażliwszy element tabletu przed wszelkiego typu urazami. Co
ciekawe – mimo dodatkowej szyby oraz wsparcia
dla dotyku ekran pozostał matowy. Najwyraźniej
producentowi udało się zintegrować warstwę
matującą z dodatkową szybą i zlikwidować efekt
lustra oraz zniwelować widoczność wszelkich
refleksów świetlnych.
Sam ekran otaczają bardzo masywne ramki
– cóż, ulokowanie wszystkich podzespołów
oraz niemałego układu chłodzenia wymagało
nieco miejsca. Jednak przestrzeń ta nie została
zmarnowana – po lewej i prawej stronie matrycy
znajdziemy łącznie 12 dodatkowych przycisków,
ułatwiających pracę w środowisku Adobe Creative
Cloud. Ich funkcje bez problemu dopasujemy do
naszych osobistych preferencji, by w maksymalnym stopniu dostosować urządzenie do naszego
stylu pracy i najczęściej używanych aplikacji. Natomiast nad ekranem ulokowano zestaw mikrofonów oraz kamerkę ze wsparciem rozpoznawania
twarzy.
Także boczne krawędzie tabletu zostały sensownie zagospodarowane. Bok lewy zajęły przycisk zasilania, regulacja głośności oraz gniazdo
audio. Na krawędź górną trafiły głośniki Bang&Olufsen oraz ujście podwójnego układu chłodzenia. Krawędź dolną zajęło magnetyczne gniazdo
stykowe do podpinania klawiatury, natomiast
najciekawiej prezentuje się lewy bok urządzenia.
Tu trafił czytnik linii papilarnych, czytnik kart

SD oraz zestaw portów – pełnowymiarowe USB
3.0 oraz HDMI plus dwa porty Thunderbolt 3
w formacie USB typu C i gniazdo zasilania. Z takim
arsenałem portów nie powinniśmy mieć żadnych
problemów z podłączeniem ZBooka x2 do wielomonitorowego stanowiska pracy i licznych peryferiów. A jeśli zależy nam na większej wygodzie
i ograniczeniu przewodów zalegających na biurku
to warto sięgnąć po stację dokującą HP ZBook
Dock podłączaną do ZBooka za pomocą interfejsu
Thunderbolt 3.
Ulokowana na tyle tabletu podpórka pracuje
z bardzo dużym oporem, więc przy pracy ZBook
x2 nie ma prawa zmieniać nadanego mu kąta nachylenia. Podpórkę możemy przy tym odchylić do
takiego stopnia, że ekran znajdzie się w niemal
poziomej pozycji, co znacząco ułatwi rysowanie
i szkicowanie z wykorzystaniem cyfrowego piórka.
Chociaż HP ZBook x2 w teorii daje możliwość
wymiany dysku M.2 oraz rozbudowy pamięci
RAM (dwa sloty), to w praktyce jest to zadanie
dla profesjonalnego serwisu. O ile wykręcenie
ulokowanych na dolnej krawędzi śrubek torx to
nic trudnego, to kolejnym krokiem jest umiejętne „rozszczelnienie” obudowy i pacyfikacja
zatrzasków, a następnie precyzyjne odpinanie
cieniutkich taśm przesyłowych łączących wyposażenie komputera z płytą główną. Samodzielne
grzebanie w tej konstrukcji to nie lada wyzwanie
i niewprawne ręce mogą tu narobić sporo szkód.
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OSPRZĘT
I WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PA R A ME T RY MAT RYCY

luminancja: 383 cd/m2
kontrast: 1000:1
czerń: 0,38 cd/m2
paleta sRGB: 100%
paleta AdobeRGB: 100%
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374

374

387

374

385

374

381

389

P O DŚWIE T L E NIE

Ekran
HP ZBook x2 G4 daje wybór między dwoma
ekranami – w obu przypadkach będzie to matowa i zarazem dotykowa matryca o rozdzielczości 4K. W zależności od budżetu i faktycznych
potrzeb możemy się zdecydować na matrycę
IPS lub DreamColor. W tym drugim przypadku
zyskujemy pewność, że staliśmy się posiadaczami najlepszego dostępnego na rynku rozwiązania – matryce DreamColor to niezrównane
parametry obrazu, które są wstanie sprostać
nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.
Taką wersję miałem okazję testować i musze
przyznać, że jakość oferowanego obrazu po
prostu powala. Naturalność i soczystość odwzorowanych kolorów wypada rewelacyjnie, gdyż
ekran oferuje 10-bitową rozpiętość barw i potrafi
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wyświetlić do 1 mld kolorów – standardowe,
8-bitowe IPS-y potrafią wyświetlać do 16 mln
kolorów. A do tego dochodzi głęboki kontrast,
szerokie kąty widzenia oraz mocne podświetlenie. Swój wkład ma tu także rozdzielczość,
która przy czternastocalowej przekątnej przekłada się na bardzo duże zagęszczenie pikseli na
cal i fenomenalną ostrość wyświetlanych treści.
Dzięki tafli szkła Gorilla ekran jest idealnie
gładki i precyzyjnie reaguje na nasze palce.
I najwyraźniej zabezpiecza go także powłoka
oleofobowa, gdyż trzeba się wybitnie postarać, by upstrzyć go tłustymi śladami po palcach. Oczywiście same palce trudno nazwać
idealnym narzędziem do rysowania – tu z pomocą przychodzi piórko HP ZBook x2 Pen.

Łączność
Mimo zwiększonej mobilności, w ZBooku x2
nawet w opcji nie znajdziemy modemu WWAN.
Tak więc, chcąc pozostać online wyjściu z biura
będziemy musieli polegać na punkcie dostępowym w naszym smartfonie lub na autonomicznym modemie z własnym zasilaniem.
Prócz standardowego Wi-Fi znajdziemy tu
jeszcze Bluetooth 4.2 oraz łączność NFC ułatwiającą komunikację z innymi urządzeniami.
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Klawiatura i touchpad

Funkcje bezpieczeństwa

Głośniki

Mocowana za pomocą magnetycznego zaczepu klawiatura to zdecydowanie zmyślniejsze
urządzenie od typowych rozwiązań dodawanych
do sprzętu 2 w 1. Czternastocalowa przekątna
tabletu oraz jego masywne ramki sprawiły, że
klawiatura ma całkiem spory format i ostatecznie może służyć także jako ochrona ekranu.
Urządzenie jest także zaskakująco sztywne
– głównym elementem klawiatury jest aluminiowy panel o przyzwoitej grubości, więc
całość jest świetnie podparta i nawet mocniejszy nacisk nie odkształca metalu. Z kolei
spód zabezpiecza gumowaty polimer zapobiegający ślizganiu się klawiatury po blacie i zapewniający pewny chwyt dla ZBooka, nawet
w przypadku gdy mamy nieco wilgotne dłonie.
Wielkość przycisków oraz ich układ jest typowy dla notebooków HP o czternastocalowym
formacie – zachowano nawet położoną przy prawej krawędzi kolumnę przycisków ułatwiających
poruszanie się po edytorze tekstu. Skok nie jest
przesadnie głęboki, ale za to sprężysty i dobrze
wyczuwalny, więc praca z tekstem przebiega
szybko i sprawnie. Zadbano także o białe podświetlenie z dwustopniową regulacją jasności.
Co ciekawe – by korzystać z klawiatury nie
musimy jej fizycznie podpinać do samego ZBooka. Urządzenie ma własne zasilanie i może połączyć się z komputerem za pomocą Bluetooth.
Dzięki temu ZBook x2 może leżeć bezpośrednio
przed nami i służyć za tablet graficzny, a aktywna
klawiatura cały czas pozostaje do naszej dyspozycji, pozwalając np. na korzystanie ze skrótów
klawiszowych danej aplikacji. Z tego względu
na tyle magnetycznego zaczepu znajdziemy
port micro-USB pozwalający na ładowanie
urządzenia. Natomiast na górnej krawędzi zaczepu, tuż przy jego prawym końcu, ulokowano
przycisk do włączania i wyłączania klawiatury.
Touchpad został wykonany z utwardzanego
chemicznie szkła, jest więc niezwykle gładki
i zapewnia palcom precyzyjny ślizg. Gładzik
ma spory format i wspiera windowsowe gesty,
a klik zintegrowanych z dolnymi narożnikami
płytki przycisków jest idealny – krótki i wyraźny.
W akcesorium znalazło się tu także miejsce dla
czytnika Smart Card. Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa pełni on jeszcze jedną rolę – możemy
w nim umieścić zaślepkę z materiałowym uchwytem pozwalającym na umocowanie w nim piórka.

W tej kwestii HP ZBook x2 G4 zdecydowanie
ma się czym pochwalić, gdyż producent zadbał
o pełen zestaw sprzętowych zabezpieczeń.
Nie zabrakło czytnika linii papilarnych, modułu
TPM szyfrującego dane na dysku, czytnika
Smart Card (także ze wsparciem NFC) oraz
kamerki IR z funkcją rozpoznawania twarzy.

Głośniki znajdują się na górze urządzenia, więc
nic nie tłumi ich brzmienia. Podpisała się pod
nimi marka Bang&Olufsen – duńscy eksperci
od nagłośnienia i systemów „car audio”. Pomimo
tego ZBook x2 nie rozpieszcza jakością i donośnością dźwięku – i nawet aplikacja Bang&Olufsen Audio niewiele tu zmienia. Muzyka ma
przeciętną głośność i brakuje w niej głębi, tony
wysokie są zbyt mocno wyeksponowane, a basu
praktycznie brak. Co prawda, wspomniana aplikacja daje nam zarówno dostęp do korektora audio oraz predefiniowanych ustawień (Głos, Filmy,
Muzyka), ale przejście w tryb Filmy lub Muzyka
jeszcze bardziej spłaszcza brzmienie głośników.
Do zadań biznesowych wbudowany zestaw wystarczy, ale przy bardziej multimedialnych zastosowaniach przydadzą się zewnętrzne głośniki.

Piórko
Pasywne piórko HP ZBook x2 Pen wykorzystuje technologię EMR, więc nie potrzebuje
zasilania i ładowania. Wykonane w całości z tworzywa akcesorium jest bardzo lekkie, świetnie
leży w dłoni i znacząco zwiększa możliwości
całego zestawu umożliwiając łatwe rysowanie i szkicowanie. Do piórka producent dołączył skórzane etui oraz zestaw wymiennych
końcówek. Tył piórka skrywa w sobie funkcję „cyfrowej gumki”, a fizyczny przycisk na
boku możemy skonfigurować wedle uznania.
Producentem tego akcesorium jest Wacom, czyli ekspert w dziedzinie cyfrowych
stylusów i tabletów graficznych. Urządzenie
wspiera 4096 punktów nacisku, co w połączeniu ze wspomnianymi końcówkami tworzy
precyzyjne narzędzie dla grafika i rysownika.
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Testy_wydajności
Większość dostępnych konfiguracji
oparto o ósmą generację niskonapięciowych procesorów Intel Core. Możemy zatem liczyć na wydajność czterech rdzeni
przy zachowaniu niskiego TDP (15 W),
co ułatwia chłodzenie sprzętu i usprawnia jego kulturę pracy. Wybrać możemy
Core i5 lub Core i7, w tym także procesor wspierający funkcję vPro. Testowany
przez nas model dysponował najmocniejszym dostępnym procesorem Intel Core
i7 8650U o sporym zakresie taktowania
– od 1,9 do 4,2 GHz.
Jednak pod obciążeniem procesor nie
osiąga pełni swych możliwości – system
nadgorliwie pilnuje, by temperatura
układu nie przekraczała 70 stopni, co też,
niestety, odbija się na jego taktowaniu.

Wystarczy chwila pracy aby zegary ograniczono do ok. 2,4 GHz, co musi mieć
swoje odbicie w wynikach testów.
Z identycznym problemem zmagał
się testowany przez nas HP ZBook 15u
z procesorem i7 8550U. Najwyraźniej
HP większy nacisk stawia na kulturę
pracy, co część użytkowników uzna za
dobrze przemyślany kompromis. Wzrost
wydajności względem siódmej generacji
procesorów jest na tyle odczuwalny, że
„obcięcie” zegarów by wyciszyć układ
chłodzenia ma tu sens – świetnie obrazują to osiągi Core i5 7300U z Surface
Pro, czyli bardziej kompaktowej koncepcji
na sprzęt 2 w 1.

PCMark 10
3 818
4 138
3 962

PCMark 10 – Score
PCMark 10 – Essentials

HP ZBook x2 - i7 8650U

7 023
6 244

3 227

PCMark 10 – Productivity

6 901

8 063

8 850

0

2000

6000

8000

200

9 431

Time Spy

2 990
982

0

555
521

323

0

12 746

Fire Strike
HP ZBook x2 - i7 8650U

12 000

Surface Pro - i5 7300U

400

600

W urządzeniu tego formatu za dysk
musiał posłużyć nośnik półprzewodnikowy w postaci karty M.2. ZBook x2 G4
wspiera najszybsze rozwiązania tego
typu, korzystające z interfejsu PCIe
NVMe, a więc o przepustowości znacznie większej niż starszy interfejs SATA

800

3. Model testowy dysponował dyskiem
Toshiby po niebagatelnej pojemności 1
TB, co powinno zapewnić wystarczająco
dużo miejsca nawet na bardzo rozbudowane projekty oraz inne pliki lub aplikacje o sporej wadze.

Projektowanie 3D (fps)
CATIA V6 R2012
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Maya 2013

19

Autodesk’s
Showcase 2013

17

Siemens NX 8

29

SolidWorks
2013 SP1

57

0
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6 000

HP ZBook 15u - i7 8550U

178
166
144

CPU (single core)

Cloud Gate
Sky Diver

4000

Cinebench R15
CPU

3DMark

HP ZBook 15u - i7 8550U
Surface Pro - i5 7300U

3 121
3 316
2 369

PCMark 10 – Digital CC

HP ZBook x2 G4 jest wspierany przez
technologię NVIDIA Optimus, a więc
znajdziemy w nim zarówno grafikę
zintegrowaną, jak i układ niezależny
o większej wydajności. W tym przypadku
będzie to grafika profesjonalna NVIDIA
Quadro M620 z 2 GB własnej pamięci.
Obecność grafiki Quadro radykalnie zwiększa możliwości testowanego
sprzętu – możemy liczyć na znacznie
większy komfort pracy z oprogramowaniem graficznym, dla którego „goła
integra” nie jest już rozwiązaniem wystarczająco wydajnym. Co więcej, bez
problemu będziemy mogli korzystać tu
także oprogramowania projektowego
(CAD, Solidworks) i nadal uzyskamy
całkiem przyzwoite wyniki. I co równie
ważne – certyfikacja ISV, którą znajdziemy tylko w stacjach roboczych, potwierdza, że sprzęt będzie przy takich
zastosowaniach pracował stabilnie i bez
błędów wynikających z braku wsparcia
lub kompatybilności.
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Testy_baterii
Choć bateria ZBooka x2 może
się pochwalić ponadprzeciętną
pojemnością (70 Wh) to czas
pracy na własnym zasilaniu tego
nie odzwierciedla. ZBook 15u

z akumulatorem o pojemności 56
Wh wypadł pod tym względem
zauważalnie lepiej. Ekran klasy
DreamColor o rozdzielczości 4K
ma jednak nieco większy apetyt

na energię niż standardowy IPS
Full HD.
Nie oznacza to jednak, że godzinę po wyjściu z biura zaczniemy
niespokojnie rozglądać się za

gniazdkiem. W zależności od zadań
możemy liczyć na ok. 5 – 9 godzin
pracy, co jest całkiem przyzwoitym
wynikiem.

Testy baterii
HP ZBook x2 - 70 Wh

1,21

Pełne obciążenie (godz./min.)

2,32

3,02

Przeglądanie sieci (godz./min.)

8,05
5,17
5,33

Praca biurowa (godz./min.)
3,13

Odtwarzanie filmów (godz./min.)

5,32

0

2

4

HP ZBook 15u - 56 Wh

9,09
9,58

Surface Pro - 45 Wh

6,51
6,51

6

8

10

Testy_kultury pracy
„Workstacyjny” rodowód ZBooka x2 widać także w konstrukcji jego układu chłodzenia. Dwa
umieszczone w przeciwległych,
górnych narożnikach wentylatory
oraz system ciepłowodów bez problemu wyprowadzają ciepło poza
obudowę. Podobne rozwiązania
znajdziemy w pełnowymiarowych
mobilnych stacjach roboczych

oraz w sprzęcie gamingowym –
ulokowane na tyle dysze (w przypadku ZBooka x2 – na górze) nie
będą nam owiewać rąk ciepłym
powietrzem.
W połączeniu ze wspomnianym ograniczeniem trybu Turbo
zapewniło to wzorcową kulturę
pracy. Przy zadaniach w niewielkim stopniu obciążających

podzespoły, wentylatorów praktycznie nie słychać i sprzęt sprawia
wrażenie chłodzonego pasywnie.
Gdy do akcji wejdzie Quadro oraz
cztery rdzenie Core i7, chłodzenie przyspiesza, ale nawet w tym
momencie bardziej mówimy
o „szmerze” niż „szumie”, więc
nawet najbardziej wyczuleni na
tym punkcie użytkownicy powinni

być usatysfakcjonowani.
Klasę układu chłodzenia potwierdza także mapa temperatury
obudowy. Nawet pod obciążeniem
konstrukcja nie przekroczyła 40
stopni Celsjusza, co w przypadku
urządzenia często trzymanego
w ręku staje się niezwykle istotne.

Intel Core i7 8650U

Praca biurowa (° C)

czas pracy – 15 min.

taktowanie 2394 MHz

czas pracy – 30 min.

taktowanie 2394 MHz

czas pracy – 60 min

taktowanie 2394 MHz
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Pełne obciążenie (dB)
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Zadania biurowe (dB)
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PODSUMOWANIE
ZBook x2 G4 to bardzo
nietypowy produkt, jednak
jego oryginalność ma swoje
uzasadnienie – to chyba
pierwsza stacja robocza z odczepianym ekranem w pełni dostosowana do
pracy z pakietem Adobe. Konfiguracja sprzętu
nie tylko bez problemu sprosta wymogom takich aplikacji jak Photoshop, Illustrator czy też
InDesing, lecz także pozwoli na wydajną i stabilną pracę z oprogramowaniem projektowym,
co zdecydowanie nie jest częstym zjawiskiem
w sprzęcie o „tabletowej” naturze.
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Konstrukcja jest bardzo solidna i wykonana
materiałów najwyższej klasy, aczkolwiek do najlżejszych nie należy. Nie jest to jednak sprzęt
zaprojektowany stricte do pracy z urządzeniem
w ręku – zdecydowanie lepiej ZBook sprawdzi się
w roli komputera podłączonego do rozbudowanego stanowiska pracy, służącego jednocześnie
za zaawansowany tablet graficzny. A możliwość
łatwego spakowania zestawu do torby, by np.
spotkać się z klientem, na pewno doceni wielu
profesjonalistów. Matryca DreamColor zapewni
nam przy tym fenomenalną jakość obrazu oraz
wsparcie dla precyzyjnego piórka Wacom, więc

będziemy mogli kontrahentowi pokazać nasz
projekt w pełnej krasie i błyskawicznie nanieść
wszelkie uwagi lub poprawki.
Możemy także liczyć na bogate wyposażenie
dodatkowe, w tym bardzo przydatną klawiaturę i pełen pakiet sprzętowych zabezpieczeń.
Producent zadbał także o nowoczesny i dobrze
przemyślany zestaw portów – od pełnowymiarowego USB i HDMI po dwa gniazda Thunderbolt
3. Wszystko to tworzy wydajne, solidne i w pełni
samowystarczalne środowisko pracy dla grafika
lub rysownika potrzebującego sprzętu o możliwościach dostosowanych do profilu pracy.
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P O D S U M O WA N I E
H P Z B O O K X 2 G 4
segment:		

ultramobilna stacja robocza 2 w 1

optymalne zastosowanie:
			
			
			
			
			

• praca z oprogramowaniem Adobe
• profesjonalne obróbka grafiki
• mniej zaawansowane projektowanie 3D
• zadania wymagające większej wydajności
• zadania administracyjno-biurowe
• praca w terenie

mobilność:		

• spora

kultura pracy:		

• fenomenalna

modem WWAN w opcji:

• nie

opcje dokowania:		

• 2x Thunderbolt 3

ważne cechy:		
			
			
			
			
			
			
			
			

• tablet graficzny o wydajności laptopa
• profesjonalna grafika NVIDIA Quadro
• matryca klasy DreamColor w opcji
• matowy ekran przy wsparciu dotyku
• wsparcie dla piórka
• klawiatura i piórko w opcji lub zestawie
• certyfikacja ISV
• pełen pakiet sprzętowych zabezpieczeń
• MIL-STD-810G

S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A
wymiary i waga:		
			
			

364 x 227x 15 mm
1,64 kg - tablet
2,03 kg - tablet z klawiaturą

przetestowany CPU:
			
			
			
			

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

przetestowane GPU:
			

NVIDIA Quadro M620, 2 GB
Intel UHD 630

dysk:			
			

1 TB, SSD M.2 PCIe NVMe
Toshiba KXG50ZNV1T02

obsługiwane dyski:

1x M.2 SATA/ PCIe NVMe

RAM:			
2x 16 GB DDR4, 2666 MHz
			-----------------			
maks. 32 GB
			
dwa gniazda SODIMM
przetestowana matryca:
			
			

14 cali, 4K, 3840 x 2160
DreamColor, matowa i dotykowa
LGD05A4

wybór portów:		
			
			
			

2x Thunderbolt 3
HDMI
USB 3.0
audio in/out

akumulator:		
			

70 Wh, 4-komorowy
Li-Poly, Long Life

wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			

modem WWAN (w opcji)
czytnik linii papilarnych
czytnik kart pamięci
czytnik Smart Card
moduł NFC

opcje gwarancji:		
3 lata lub 1 rok
			------------			
on-site lub carry-in
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Asus
ZenBook Pro 15
UX580GE
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Asus
ZenBook Pro 15
UX580GE

DIAMENT,
ALE
NIE BEZ
SKAZ…

Krzysztof
Grzegorowski
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o tu dużo mówić – od pierwszych wzmianek o 15-calowym
ZenBooku Pro, przez rewelacje
związane ze ScreenPadem,
po pierwsze zobaczenie notebooka na tegorocznych targach IFA – cały czas
kibicowałem projektowi, jakim jest nowy ZenBook. A może to po prostu moje przywiązanie
do marki? Ciężko stwierdzić jednoznacznie, jednak z całą pewnością mogę oznajmić, że w mojej
opinii stylistyka urządzeń z linii Zen jest jedną
z oryginalniejszych na rynku i to właśnie ona
sprawiła, że moje oczy zakochały się w nowym
Asusie, tak jak wcześniej w moim smartfonie.
Jednak nie raz i nie dwa miłośnicy byli już mamieni pięknymi szatami, czy to laptopa, czy innego
wynalazku, a koniec końców okazywało się, że król
jest nagi. Zaś „przełomowe i rewolucyjne” elementy
wyposażenia po bliższym poznaniu traciły swoją
marketingową magię. Pozwolę sobie przypomnieć

dotykowy pasek zastępujący klawisze funkcyjne
w ThinkPadzie X1 Carbon drugiej generacji. W innym przypadku – zainstalowano wydajne podzespoły, tworzące konfigurację mogącą niemal wysłać
laptopa w kosmos zaraz po wciśnięciu klawisza zasilania. Ale tak się nie stało, bo cieniutka obudowa
notebooka okazała się nie najlepszym środowiskiem do rozwinięcia skrzydeł przez sześciordzeniowy procesor i wydajną kartę graficzną… I takich
przykładów można przytaczać jeszcze długo.
Do naszej redakcji przybył ZenBook Pro 15 – maszyna niezwykle piękna o imponującym wyposażeniu i specyfikacji sprzętowej. I szczerze mówiąc
– wdzięczący się na biurku laptop przez chwilę budził
fascynację, która szybko przerodziła się w lęk – „A co
jeżeli okaże się, że nowy ZenBook wcale nie jest taki
dobry?” W końcu opinie recenzentów na jego temat były mieszane. Czy swoista wersja „syndromu
paryskiego” dopadnie także mnie? Zobaczmy!
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Jakość wykonania i ergonomia obudowy
Nie będę owijał w bawełnę – jak dla mnie jest to
jeden z najładniejszych notebooków na rynku
i nie miałbym oporów, aby ustawić go w jednej
linii z Dellem XPS 15 9575 czy ThinkPadem X1
Extreme. Wszystko tutaj do siebie pasuje: zaokrąglone narożniki, głęboki, granatowy kolor, precyzyjnie zeszlifowane krawędzie o lekko miedzianej
barwie i faktura szczotkowanego metalu, która na
klapie otrzymała koncentryczny wzór, zresztą jak
wszystkie urządzenia Asusa z „Zen” w nazwie. Połączenie tych wszystkich detali tworzy przyjemną
dla oka, całkiem oryginalną konstrukcję… która,
niestety, bardzo szybko zbiera odciski zostawiane
przez nasze dłonie.
Jak się okazuje, obudowa jest nie tylko estetyczna, ale też całkiem solidna. Chociaż z drugiej
strony – nie powinno to dziwić. Bohater recenzji
w całości został wykonany z aluminium. Jednolitą
płytę posiada pulpit roboczy, spód komputera, no
i oczywiście pokrywa. Tak jak pulpit można nazwać

naprawdę solidnym, gdyż nie zwykł trzeszczeć i odkształcać się żaden sposób nawet pod mocniejszym
naciskiem, tak odporność dekla Asusa delikatnie
mnie rozczarowała. Nie spodziewałem się, że nacisk na ten element spowoduje powstawanie niewielkich artefaktów na wyświetlaczu. Na szczęście
pokrywa jest sztywna i wytrwale broni się przed
wykrzywianiem. Wydaje mi się jednak, że w tym
przypadku jest to bardziej zasługa szyby Corning
Gorilla, aniżeli zastosowanego stopu metalu. Na
pochwałę zasługuje także szeroki, umieszczony
dokładnie na środku tylnej krawędzi, zawias. Nie
pozwala on wyświetlaczowi na przypadkowe odchylanie się, a odpowiednio wyważona siła mechanizmu umożliwia otwarcie laptopa za pomocą
jednej ręki, mimo że matrycę przytrzymują dwa
niewielkie magnesy umieszczone na w przedniej
krawędzi pulpitu roboczego. Zmniejszają one prawdopodobieństwo lekkiego otwarcia się laptopa
w czasie podróży, kiedy komputer znajduje się np.

w plecaku lub torbie.
Asus ZenBook Pro 15 nie zaskakuje użytkowników liczbą dostępnych portów, ich różnorodnością zresztą też, ale nie sposób tu mówić
o rozczarowaniu. Tym bardziej, że do naszej
dyspozycji oddano dwa złącza USB typu C z interfejsem Thunderbolt 3. Po tej samej stronie,
na lewej krawędzi, umieszczono także port
HDMI oraz gniazdo zasilania. Po prawej stronie
zaś znajdziemy dwa USB 3.0 oraz uniwersalne
gniazdo audio. Jak już wspomniałem – nie jest
to najbardziej rozbudowany zestaw portów, ale
wszystkie najważniejsze peryferia do laptopa
uda nam się podłączyć. A jeżeli dla kogoś to za
mało, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokupić
sobie uniwersalną stację dokującą na USB typu
C lub Thunderbolt 3 i w ten sposób rozszerzyć
możliwości komputera.
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OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

PA R A ME T RY MAT RYCY

luminancja: 271 cd/m2
kontrast: 1088:1
czerń: 0,26 cd/m2
paleta sRGB: 94%
paleta AdobeRGB: 64%
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P O DŚWIE T L E NIE

Ekran
Asus przygotował dla ZenBooka dwie opcje matrycy. Pierwsza z nich, zainstalowana w testowanym przeze mnie egzemplarzu, jest dotykowym
wyświetlaczem IPS o rozdzielczości Full HD
(1920 x 1080 pikseli). Ekran NanoEdge posiada
dość cienkie ramki (83% powierzchni przedniego
panelu to wyświetlacz), więc patrzy się na niego
naprawdę przyjemnie. Według zapewnień producenta, pokryta szkłem Gorilla matryca miała
szczycić się 100-procentowym pokryciem palety
sRGB, co potwierdzać ma certyfikacja Pantone.
Jednak ku mojemu rozczarowaniu, nasz redakcyjny kalibrator nie wskazywał więcej niż 94%
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w każdej z czterech prób. Taki stan rzeczy raczej
trudno traktować jako błąd pomiaru. Szaremu
Kowalskiemu to raczej nie przeszkodzi, ale osobie zawodowo zajmującej się grafiką komputerową już tak. Moje zdziwienie było jednak tym
większe, że wyświetlany obraz prezentuje się
naprawdę dobrze – kolory są soczyste i przyjemnie się na nie patrzy. Poza tym, mimo że
sam panel jest dobrze podświetlony (271 nitów), to optycznie wydaje się nieco ciemniejszy.
Błyszcząca powierzchnia zenbookowego
ekranu nie jest w stanie zapobiegać powstawaniu na jej powierzchni refleksów, ale oddać

trzeba, że w warunkach biurowych nie są one
zbyt agresywne i nasz wzrok dość szybko zaczyna je ignorować. Reakcja ekranu na dotyk jest
świetna – panel reaguje natychmiast i jest bardzo
precyzyjny. Swoją drogą – musi być, skoro posiadacz ZenBooka Pro 15 będzie mógł wyposażyć
się w piórko Asus Pen i w ten sposób pracować
z laptopem. Niestety, powłoka ekranu brudzi się
od samego patrzenia na nią, o dotykaniu jej i jeżdżeniu po niej palcami nie wspominając. Jeżeli
więc lubimy pracować korzystając z dotykowego
ekranu, warto mieć na podorędziu ściereczkę
z mikrofibry i płyn do czyszczenia wyświetlaczy.
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Klawiatura i ScreenPad

Głośniki
Bez ogródek mogę powiedzieć, że głośniki ZenBooka Pro 15 tworzą najlepszy system audio w notebookach, jaki dane mi było słyszeć w 2018 roku. Dźwięk
jest głęboki i klarowny, a poszczególne tony zostały
świetnie zbalansowane. Wyraźnie słychać miłe dla
ucha soprany, a bas jest wyraźnie, ale nie agresywnie
zaakcentowany tam gdzie być powinien. To wszystko
zaś przykrywają odpowiednio wyraźne pasma środkowe. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że dźwięk jest
tak samo przejrzysty, gdy słuchamy muzyki lub oglądamy film na 20% głośności czy 100%. I to wszystko
osiągnięto bez potrzeby korzystania equalizera lub
innych korektorów i „ulepszaczy” dźwięku. Umieszczone na bocznych krawędziach głośniczki certyfikowane są przez firmę Harman/Kardon. Chapeu bas!

Łączność
Brak gniazda RJ-45 w obudowie nie wyklucza
podłączenia laptopa do Sieci za pomocą „skrętki”,
gdyż w pudełku z laptopem znajdziemy przejściówkę USB 3.0 – RJ-45. Bez tego gadżetu,
ZenBooka połączymy z Internetem wyłącznie
poprzez kartę Wi-Fi, no chyba, że wyposażymy
się w zewnętrzny modem LTE, gdyż fabrycznej instalacji tego akcesorium Asus również nie
przewiduje. Za to w laptopie znajdziemy najnowszą wersję Bluetooth, czyli wersję 5.0.

Na pierwszy rzut oka klawiatura z nowego ZenBooka
niczym się nie wyróżnia. Ale da się dostrzec, że brak
klawiatury numerycznej dał możliwość zainstalowania
całkiem sporych, wygodnych dla palców płytek klawiszy. Te zaś, oprócz tego, że są wykonane z gładkiego,
przyjemnego w dotyku tworzywa, mogą pochwalić się
regulowanym, trzystopniowym podświetleniem. Ich
działaniu nie można nic zarzucić. Skok oraz odpowiedź
klawiszy są nieźle wyważone, ale niektórym może nie
podobać dość krótki, mogący sprawiać wrażenie płaskiego, skok. Niemniej uspokajam – pisanie i granie
na klawiaturze jest całkiem wygodne. Największą
wadą i pomyłką równocześnie, jest umieszczenie
przycisku zasilania tam, gdzie na notebookowej klawiaturze bez panelu numerycznego zazwyczaj znajduje się przycisk „Delete”. Kilka razy zdarzyło mi się
zakląć szpetnie, gdy po raz kolejny zamiast coś skasować, przełączyłem komputer w tryb hibernacji…
ScreenPad
Tym razem touchpad zasłużył na osobny, dużo
bardziej rozbudowany niż zazwyczaj, akapit. Najnowszy Asus ZenBook 15 Pro został bowiem wyposażony w dodatkowy, 5,5-calowy ekran Super
IPS+ o rozdzielczości Full HD, który oprócz tego, że
pełni rolę touchpada, to może w prosty sposób stać
się… drugim, pełnoprawnym wyświetlaczem.
ScreendPad to nowatorskie rozwiązanie, co do tego
nie ma wątpliwości. Tryb pracy gadżetu zmieniamy
za pomocą klawisza F6. W wyświetlonym menu
możemy wybrać, czy touchpad ma być ScreenPadem, pozwalającym wybrać dla niego tło i umożliwiającym obsługę takich aplikacji jak kalkulator,
odtwarzacz muzyki, kalendarz, panel numeryczny
czy… Spotify (z tej ostatniej będą mogli skorzystać
wyłącznie posiadacze konta Premium), czy drugim
monitorem, czy też klasyczną, czarną płytką gładzika.
Kiedy przełączymy ScreenPad w tryb dodatkowego
ekranu, możemy nim zarządzać w taki sam sposób,

jak drugim monitorem. To oznacza, że możemy na
nim uruchomić cokolwiek. Dosłownie. I co ciekawe
– wciąż możemy korzystać z niego jak z touchpada
mogącego obsługiwać płynnie oba wyświetlacze za
pomocą dotyku oraz kursora. Przeglądarka inna niż
proponowany Microsoft Edge? Proszę bardzo. Film?
Podaj tytuł. Rise of the Tomb Raider? A dlaczego
nie? Jednak zaawansowane multimedia działają na
ScreenPadzie tylko i wyłącznie w trybie zintegrowanej grafiki. Po przełączeniu gry na niezależnego
GTX-a, wraca ona automatycznie na główny monitor.
Ekran można także wyłączyć i nie jest to jednoznaczne ze zrezygnowaniem z touchpada. Śliska,
czarna płytka z chemicznie utwardzanego szkła
wygląda wtedy jak klasyczny gładzik ze zintegrowanymi przyciskami. A dlaczego ktoś miałby wyłączać sobie fikuśny ekranik i zamiast niego korzystać
z czarnej płytki? Aby nieco wydłużyć czas pracy
laptopa na baterii. W końcu niewielki wyświetlacz IPS też potrzebuje nieco energii do działania.
Nie da się ukryć, że ScreenPad jest więcej niż ciekawym rozwiązaniem i można dla niego kilka zastosowań
znaleźć. Możliwość posiadania dwóch wyświetlaczy
ma swoją rację bytu w laptopie. W końcu z ok. 5,5-calowych wyświetlaczy korzystamy na co dzień w swoich smartfonach. Jednak w przypadku asusowego
ScreendPada nie można zapomnieć o konieczności
włączenia skalowania, gdyż Full HD bez odpowiedniego przeskalowania na tak małym ekranie nie jest
najwygodniejszą formą przeglądania czegokolwiek.
Wszystkie elementy ScreenPada działają bardzo
płynnie, chociaż podczas przełączania się z trybu touchpada w tryb dodatkowego monitorka można odczuć delikatne „czknięcie”. W trakcie testów zdarzyło
się też, że tryb rozszerzonego ekranu nie zadziałał
prawidłowo po przejściu z trybu ScreenPada po użyciu klawisza F6. Wyświetlacz zadziałał prawidłowo
dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Funkcje bezpieczeństwa
Bohater testu nie jest laptopem biznesowym
w tym znaczeniu, że posiadać będzie wszelkie wymagane przez korporacyjne standardy zabezpieczenia sprzętu oraz przechowywanych danych. Nie
znajdziemy tutaj ani czytnika Smart Card, ani kamerki
z czujnikami IR. Jednak pewne podstawy postanowiono zachować. Asus ZenBook Pro 15 posiada
moduł TPM 2.0 oraz niewielki czytnik linii papilarnych umieszczony przy prawym boku komputera.
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Testy_wydajności
W zamyśle producenta, ZenBook Pro
15 miał być notebookiem nastawionym na wydajność. Stąd konfiguracje
z procesorami Coffee Lake H o TDP 45
W i czterech (Core i5 8300H) lub sześciu
rdzeniach, bo tyle posiada zainstalowany
na płycie głównej Core i7 8750H oraz
opcjonalny Core i9 8950H.
Testowana „i-siódemka” z racji posiadania technologii Hyper-Threading może
liczyć do 12 wątków równocześnie, co
dla osób pracujących z aplikacjami korzystającymi z wielu rdzeni jest więcej niż
mile widzianym faktem. Programy eksploatujące głównie jeden rdzeń także nie
maja prawa poczuć się pokrzywdzone,
gdyż taktowanie CPU mieści się w ramach
2,2 – 4,1 GHz.
W trakcie godzinnego testu stabilności systemu procesor przez całą godzinę
utrzymywał dość wysokie taktowanie,
dochodzące do 3 GHz, a pod sam koniec testu dało się zaobserwować zryw
do niemal 3,3 GHz. Jednak ceną za tak
wysokie utrzymywanie trybu Turbo była
dość wysoka, bo przekraczająca 92°C
temperatura CPU.

Wysoką wydajność wlutowanej jednostki widać było także w testach syntetycznych oraz symulujących pracę
biurową. W teście Cinebench R15 udało
się w piątej próbie uzyskać aż 1207
punktów, zaś średnia z sześciu testów
wyniosła 1178 punktów. Konwersja pliku
wideo o rozdzielczości 4K do Full HD zajęła ZenBookowi Pro 15 tylko 14 minut
i 38 sekund i, co ciekawe, jest to wynik
o 20 sekund lepszy niż w ThinkPadzie P1.
Osoba, która stwierdziła, że w 15-calowym notebooku nastawionym na wysoką
wydajność dobrym rozwiązaniem będzie
zainstalowanie wlutowanej pamięci operacyjnej, nie popisała się pomysłowością. ZenBook Pro 15 może posiadać
8 lub 16 GB pamięci DDR4 taktowanej
z częstotliwością 2400 MHz. Także
amatorzy upgrade’owania swoich maszyn nie mają szans na zainstalowanie
dodatkowych i/lub szybszych modułów.
Dlaczego po raz kolejny Asus zdecydował się na takie rozwiązanie? Nie wiemy.
Ale mamy nadzieję, że kolejna generacja
ZenBooków będzie posiadać chociaż dwa
złącza SODIMM.
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Jeżeli chodzi o magazyn na nasze
dane, to UX580, podobnie zresztą jak
zeszłoroczny UX550, może posiadać wyłącznie jeden nośnik w formie dysku
M.2 2280. Niezależnie, czy będzie to
nieco tańsza, ale mniej wydajna wersja,
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Digital CC

Chociaż testowany ZenBook notebookiem dla graczy sensu stricto nie jest,
to zainstalowany w nim układ graficzny
pozwoli miłośnikom wirtualnej rozrywki
na relaks przy ulubionej grze. GeForce
GTX 1050 Ti do słabych kart graficznych nie należy, w związku z czym nie
będziemy musieli ograniczać się do
ustawień średnich, aby móc płynnie
pograć. Płynnie, czyli w co najmniej 30
kl/s. Wiedźmin 3 na ustawieniach Uber
jest w stanie wygenerować 31 klatek
na novigradzkim rynku, więc w mniej
obciążającym lokacjach powinno być
nawet parę klatek więcej, a Rise of the
Tomb Raider był w stanie działać w 35
klatkach na sekundę na ustawieniach
bardzo wysokich. GTX-owi nie zabrakło
także mocy w symulacji pracy z aplikacjami profesjonalnymi. W SolidWorksie
2013 udało się uzyskać wynik 35 kl/s, co
pozwala na w miarę komfortową pracę
ze środowiskiem tego typu.
Asus zaimplementował w swoim nowym notebooku technologię NVIDIA
Optimus, w związku z czym zintegrowany Intel HD 630 jest aktywny, kiedy
komputer nie potrzebuje wydajności
niezależnego GTX-a. To zaś pozwoli
uzyskać lepszą kulturę pracy (mniej generowanego ciepła przez podzespoły)
oraz dłuższy czas pracy na baterii.

XPS 15 9575 - i7 8705G

czyli dysk SATA, czy też dużo szybszy,
ale przez to droższy PCIe NVMe. W przypadku testowanej przez nas konfiguracji,
wewnątrz laptopa umieszczono nośnik
o pojemności 512 GB pracujący w oparciu o interfejs PCIe NVMe. Osiągi układu

od Toshiby nie rozczarowały, chociaż
widzieliśmy dyski potrafiące „kręcić”
lepsze wyniki. Ale nie bądźmy malkontentami – 1908 MB/s odczytu oraz ponad 800 MB/s zapisu to naprawdę dobre
parametry.

20 000
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Testy_baterii
Bądźmy szczerzy – nie kupuje
się laptopa z dość mocną grafiką
oraz niemal najmocniejszym mobilnym procesorem obecnej generacji jednostek Intela po to, żeby
pracować na nim 8-9 godzin na
baterii. Dlatego nie będę specjalnie
czepiać się wyników czasu pracy

na akumulatorze. Wręcz przeciwnie – w mojej opinii wypadają one
całkiem przyzwoicie.
Niemal 2 godziny jesteśmy
w stanie pracować z pełną wydajnością, a przy zadaniach biurowych czas ten wydłużymy do
ponad 4,5 godziny. Jeżeli zaś

chcemy przeczesywać Internet
w poszukiwaniu śmiesznych zwierzątek albo szpiegować znajomych
na portalach społecznościowych,
to mamy na to 5,5 godziny. Bo tyle
wytrzyma bateria o pojemności 72
Wh w trybie przeglądania Internetu. Chyba, że zdecydujemy się

pracować z włączonym ScreenPadem i korzystać z obu monitorów.
Wtedy, mimo że jasność 5,5-calowego wyświetlacza była zmniejszona do ok. 1/3, czas działania
komputera skrócimy o 30 minut.

Testy baterii
ZenBook Pro 15 - i7 8750H
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Testy_kultury pracy
To była jedna z większych niewiadomych. Za każdym razem
gdy widzę stosunkowo płaskiego
laptopa o konfiguracji, jaką może
pochwalić się testowany Asus, zapala mi się żółta lampka. Zarówno
CPU, jak i karta graficzna potrafią
generować w czasie pracy dużo
ciepła, z którym układ chłodzenia
musi się sprawnie uporać, żeby
nie doprowadzić do throttlingu
podzespołów, a w najczarniejszym
scenariuszu – do ich uszkodzenia.

ZenBook Pro 15 radzi sobie z tym
zadaniem całkiem nieźle, zmuszając wiatraczki układu chłodzenia
do wejścia na pełne obroty, a to
implikuje powstanie szumu. Na
szczęście nie jakiegoś agresywnego czy świszczącego, przez co
łatwo go będzie po paru minutach
ignorować, ale nie zmienia to faktu,
że dźwięk o głośności 48 dB będzie
słyszalny dla naszych uszu. Dużo
lepiej jest, gdy laptop pracuje na
niskich obrotach. Wtedy układ

chłodzenia praktycznie milczy, jedynie od czasu do czasu delikatnie
przypominając o sobie subtelnym
szmerem.
Intensywna praca układu chłodzenia przynosi efekty. W trakcie
pracy na najwyższych obrotach
pulpit roboczy potrafił rozgrzać
się na środku do ok. 36°C, co jest
wynikiem całkiem niezłym. Tym
bardziej, że podnadgarstnik pozostawał w tym czasie przyjemnie
chłodny. Na spodzie urządzenia

było wyraźnie cieplej i przy tylnej
krawędzi pirometr wskazał nawet
47°C. To zaś powinno służyć jako
przestroga przed trzymaniem pracującego na pełnej mocy laptopa
na kolanach.
Gdy będziemy pracować z aplikacjami niewymagającymi od komputera wysokiej wydajności, pulpit
okaże się tylko delikatnie ciepły,
zaś w najbardziej newralgicznym
miejscu na spodzie ZenBooka temperatura będzie niższa o ok. 10°C.

Intel Core i7 8750H
czas pracy – 15 min.

taktowanie 2993 MHz

czas pracy – 30 min.

taktowanie 2993 MHz

czas pracy – 60 min

taktowanie 3292 MHz
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PODSUMOWANIE
o to jak? Asus ZenBook Pro
15 mnie rozczarował, czy
zadowolił? Prawdę powiedziawszy, bliżej mi do tego
drugiego stwierdzenia. Co
prawda mój hurra-optymizm
został delikatnie przygaszony, ale nie rozczarowałem się – nowy ZenBook to kawał wydajnej,
pięknej maszyny. Ale, niestety, nie ustrzegł się
paru minusów.
Dalej podtrzymuję zawarte w pierwszej części recenzji twierdzenie – ZenBook Pro 15 jest
jednym z najładniejszych laptopów na rynku.
A do tego, okazało się, że jest też precyzyjnie
spasowany, a obudowa może pochwalić się
sporą solidnością. Wzór szczotkowania, mimo
że niektórym mógł się już przejeść, to tutaj
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zdecydowanie unika banału.
Nie zawodzi także wyposażenie, ze ScreenPadem oraz głośnikami Harman/Kardon na czele.
Eksperyment z touchpadem, który jednocześnie
może stać się mini-platformą na pomniejszych
aplikacji albo drugim ekranem uważam za
udaną i widzę sens istnienia takiego gadżetu.
Jeżeli Asus zdecyduje się na udoskonalanie idei
ScreenPada, dobrze byłoby zobaczyć jego płytkę
w jeszcze większym formacie. Wygoda korzystania z wszystkich funkcji gadżetu z pewnością na
tym zyska.
Ekran miał być tym, czym Asus ZenBook Pro
15 będzie wychodził przed szereg innych laptopów. Niestety, matryca Full HD, mimo że wyraźna
i nasycona wyraźnymi kolorami, to jednak pozostawiła pewien niedosyt. Po pierwsze – wydaje

się nieco zbyt ciemna, a po drugie – nasz kolorymetr parokrotnie pokazał, że do obiecanego
przez producenta 100% sRGB trochę brakuje.
Szkoda, że nie mieliśmy okazji sprawdzić opcjonalnego panelu 4K.
Jednak tak jak ekran jest w stanie bronić się
swoimi parametrami, tak decyzja o braku możliwości rozbudowy pamięci operacyjnej – nie. Brak
tej opcji w komputerach nastawionych przede
wszystkim na wydajność nie należy do najbardziej trafionych pomysłów inżynierów Asusa.
Taki zabieg ma rację bytu w szczuplutkich ultrabookach, ale nie tutaj. Mam nadzieję, że kolejny
ZenBook zostanie wyposażony w sloty SODIMM.
Nie ukrywam, że byłoby to mile widziana cecha.
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P O D S U M O WA N I E
A S U S Z E N B O O K P R O
U X 5 8 0 G E
segment:		
			

15

notebook biznesowy o charakterze 		
multimedialnym

optymalne zastosowanie: • praca z grafiką 2D oraz 3D
			
• praca z aplikacjami wymagającymi
			
wysokiej wydajności CPU oraz GPU
			
(proste symulacje, kompilowanie,
			
rendering, operowanie na
			
tzw. dużych plikach)
			
• rozrywka, w tym gry komputerowe
mobilność:		

• niezła

kultura pracy:		

• bardzo dobra

modem WWAN w opcji:

• nie

opcje dokowania:		
			

• Thunderbolt 3
USB typu C

ważne cechy:		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

• wytrzymała i śliczna obudowa z aluminium
• czytnik linii papilarnych
• bardzo dobry ekran NanoEdge
(chociaż mały niedosyt pozostał)		
• możliwość korzystania z dodatkowego
piórka Asus Pen
• ScreenPad okazał się trafionym pomysłem
• dobra kultura pracy
• wysoka wydajność całej konfiguracji
• wlutowany RAM (niestety)
• niezły zestaw portów, w tym dwa Thunderbolt 3
• przejściówka USB 3.0 - RJ-45 w zestawie

S P E C Y F I K A C J A
T E C H N I C Z N A
wymiary i waga:		
			

365 x 241 x 19 mm
1,88 kg

przetestowany CPU:
			
			
			
			

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

przetestowany GPU:
			

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB
Intel UHD 630

dysk:			
			

512 GB, SSD M.2 PCIe NVMe
Toshiba THNSN5512GPU7

obsługiwane dyski:

1x M.2 SATA/ PCIe NVMe

RAM:			
			
			
			

16 GB DDR4, 2400 MHz
-----------------pamięć wlutowana
dostępna także opcja 8 GB

przetestowana matryca:
			
			
			
			
			
			
			

15,6 cala, Full HD, 1920 x 1080
IPS, błyszcząca i dotykowa
CMN15E8, N156HCE-EN1
plus
5,5 cala, Full HD (1920 x 1080 pikseli)
Super IPS+, matowy, dotykowy

wybór portów:		
			
			
			

2x Thunderbolt 3
2x USB 3.0
HDMI
audio in/out

akumulator:		
			

71 Wh, 8-komorowy
Li-Poly

wyposażenie dodatkowe:
			
			
			
			
			
			

ScreenPad
czytnik linii papilarnych
czytnik kart pamięci microSD
certyfikacja Pantone
głośniki Harman/Kardon
Bluetooth 5.0
przejściówka USB 3.0 - RJ-45 w zestawie

opcje gwarancji:		
			
			

2 lata
------------carry in
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w laptopach –
alternatywa dla
mobilnych CPU Intela
Krzysztof
Grzegorowski
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O

problemach z dostępnością procesorów Intel ósmej generacji jakiś
czas temu zaczęło robić się dość
głośno. Oczywiście w związku
z brakiem podzespołów, konsekwencje ponoszą nie tylko klienci końcowi, ale
także producenci wszelkiego rodzaju komputerów osobistych. Na szczęście Intel nie jest jedynym dostawcą procesorów i adresowanych mu
platform. Cały czas, gdzieś tam z tyłu, za Intelem
dzielnie truchta AMD. Trochę dyszy, trochę sapie,
ale wprowadzenie na rynek mobilnych Ryzenów
dodało „czerwonym” trochę werwy i starają się
oni wykorzystać nie tylko potknięcia swojego
głównego rywala, ale też swoje doświadczenie
i płynące z niego wnioski.
Przeciętny Kowalski, wykorzystujący komputer

raczej do buszowania po czeluściach Internetu
i bardziej do konsumowania treści niż jej tworzenia, nie będzie przywiązywał wagi do tego jakie
„serduszko” bije w jego notebooku – byle działało. Zaś gracze oraz osoby używające komputera jako głównego narzędzia pracy, przywiązują
sporą wagę do organów wewnętrznych PC-ta lub
laptopa. AMD coraz mocniej walczy o zdobycie
jak największego kawałka tortu sektora komputerów dla graczy, laptopów uniwersalnych oraz
klasy „biznes”, a Ryzeny okazują się całkiem niezłą
bronią. Intel zaś – jak to Intel – nie musi wiele
robić, żeby swoje CPU sprzedawać, gdyż niemal
monopol na centralne jednostki obliczeniowe
zdobył poprzez wcześniejsze „niedbalstwo” AMD
oraz ich politykę prześmiewczo nazywaną „Wincej
rdzeniuf!”
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Teraz jednak Intel zaliczył kilka wpadek (jak
chociażby te z „ustawianymi” recenzjami nowych
procesorów oraz dziurami w zabezpieczeniach),
a największą jest problem z dostępnością jednostek ósmej generacji. To zaś odczuwalnie
podniosło ceny samych procesorów, a w efekcie – urządzeń w nie wyposażonych.
I w tym momencie wchodzą one, całe na
czerwono, procesory AMD Ryzen. Producenci
laptopów, nie tylko dla graczy, coraz śmielej po
nie sięgają, więc warto zastanowić się dlaczego
i pokazać jak prezentują się ich możliwości na tle
CPU swojego odwiecznego rywala.

AMD Ryzen i AMD
Ryzen PRO
Te chipy obecnie są powodem do dumy AMD.
Mikroarchitektura Zen dostarczyła jednostkom
obliczeniowym AMD nową jakość. Możliwość wykonywania większej liczby instrukcji w jednym
cyklu zegara, zastosowanie technologii CCX (CPU
Complex) oraz SMT (odpowiednik intelowskiego
Hyper-Threadingu, czyli możliwość obliczania
dwóch wątków na jednym rdzeniu fizycznym),
sprawiło że procesory z rodziny Ryzen dość
mocno zbliżyły się wydajnością do CPU Intel
Core, a w aplikacjach oraz benchmarkach mocno
stawiających na wielowątkowość – potrafią
„kręcić” nawet lepsze wyniki niż ich odpowiedniki intelowskie. Dodatkowo zastosowanie technologii SenseMI sprawiło, że APU (Accelerate
Processing Units) od AMD stały się jednostkami
bardziej „myślącymi”. SenseMi to zestaw funkcji
mających za zadanie maksymalnie zoptymalizować pracę procesora, między innymi poprzez
zarządzane w czasie rzeczywistym napięciem,
taktowaniem i wydajnością. Oprócz tego, funkcja Smart Prefetch wraz z funkcją Neural Net Prediction „uczy się” nie tylko naszych „zachowań”
w pracy z aplikacjami, ale też operacji wykonywanych przez używane przez nas oprogramowanie. Dzięki temu jest w stanie trafniej i szybciej
żałować i przetworzyć pewne funkcje i operacje.
To w efekcie ma przyspieszyć działanie aplikacji,
a przez to – zoptymalizować naszą pracę.
Podtytuł nie pozostawia złudzeń – firma, której już od lat przewodzi dr Lisa Sun, opracowała
zarówno jednostki dla komputerów konsumenckich, jak i dla laptopów biznesowych. AMD Ryzen
Pro to odpowiednik intelowskich procesorów
z technologią vPro. Ryzeny Pro obsługują dodatkowe zabezpieczenia i zaawansowane szyfrowanie, ale przede wszystkim umożliwiają zdalną
pracę z komputerem, na przykład w przypadku
awarii, nawet gdy ten jest wyłączony.
Podział procesorów z rodziny Ryzen jest dość
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intuicyjny i może kojarzyć się z paradygmatem
użytym przez Intel do oznaczania jednostek
z rodziny Core. U „niebieskich” mam do czynienia z Core i3, Core i5 oraz Core i7. Tutaj mamy
Ryzena 3, Ryzena 5 oraz Ryzena 7. Jednostki
niskonapięciowe (TDP 15 W) zaś, znowu podobnie jak u Intela, oznaczono za pomocą litery
U. W zależności od zaawansowania procesora,
mamy do czynienia z inną zintegrowaną z nim
grafiką. I tak Ryzeny 3 posiadają Radeona Vega
6 lub Vega 3; Ryzeny 5 wyposażono w Radeona
Vega 8, a najmocniejsza jednostka otrzymała
też najmocniejszy GPU – Radeon RX Vega 10.
Tak na chwilę obecną prezentuje się podział
najnowszych procesorów mobilnych z rodziny
AMD Ryzen. Są to przedstawiciele drugiej generacji Ryzenów, o czym świadczy cyfra „2”
z przodu oznaczenia, ale pierwszej mobilnej.
Ryzenów z „1” z przodu w notebookach nie było.
To znaczy – były, ale były to specjalnie przystosowane desktopowe APU zamknięte w obudowie
notebooka.
AMD posiada również procesory o TDP wynoszącym 45 watów. Te docelowo miały pojawić
się m.in. w dużych laptopach multimedialnych,
stacjach roboczych i maszynach dla graczy. Jednak mających swoją premierę w wrześniu APU
na próżno szukać na rynku. Wyprodukowane
w 14-nanometrowej, odświeżonej architekturze
Zen, mobilne jednostki z generacji Raven Ridge
posiadają analogiczne oznaczenia jak ich odpowiedniki PC-towe i niskonapięciowe, z tym że na
końcu oznaczenia dodano literkę H. I tak mamy:
Szkoda tylko, że dostępność komputerów
z procesorami tej serii jest póki co… żadna.

Przeszło dwa miesiące po premierze po laptopach z najnowszymi mobilnymi jednostkami
AMD nie ma śladu. Ale przeczesując Internet
w poszukiwaniu urządzeń z Ryzenem 5 2600H
oraz Ryzynem 7 2800H udało mi się znaleźć…
All-in-One HP Pavilion. Jak można się domyślić,
w związku z tym ciężko o rzetelny testy tych jednostek. Dlaczego tak się stało i co jest powodem
tego, że producenci notebooków nie są specjalnie zainteresowani chipami AMD Ryzen? Może
fakt, że producenci instalują w gamingowych
notebookach desktopowe jednostki, podobnie
jak to miało miejsce z pierwszą generacją Ryzenów. Przykładem może tutaj być chociażby
Acer Helios 500.
Ryzeny o TDP 45 W z pewnością wypadać będą
nieco gorzej niż ich najnowsze odpowiedniki produkowane przez Intela. Tutaj pierwsze skrzypce
gra liczba dostępnych w obu alternatywach
rdzeni fizycznych. W przypadku produktów od
„czerwonych” mamy do czynienia z jednostkami
czterordzeniowymi i ośmiowątkowymi. W takiej
formie występuje zarówno konkurent Core i5
(Ryzen 5 2600H), jak i Core i7 (Ryzen 7 2800H).
Jeżeli chodzi o chipy intelowskie, to Core i5
8300H jest wciąż CPU o czterech rdzeniach, ale
już Core i7 8750H to procesor sześciordzeniowy,
wsparty dodatkowo Hyper-Threadingiem, co
oznacza, że może liczyć jednocześnie do dwunastu wątków. Ponadto, obydwa procesory Intela
posiadają wyższe taktowania maksymalne, co
także jest nie bez znaczenia.
Sukces jednostek AMD wynika także z ich
niższej ceny w stosunku do konkurencji
z Santa Clara. Widać to nie tylko w przypadku
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„boxowych” procesorów dla desktopów, ale
także, chociaż może trochę mniej, w przypadku
notebooków. W zależności od marki laptopa, różnica między takimi samymi maszynami, o takiej
samej konfiguracji, gdzie różniącym je elementem jest wyłącznie producent procesora, wynosiła od ok. 200 zł do niemal 400 zł. Czy to sporo,
czy nie – każdy musi odpowiedzieć sobie sam.
Nie da się ukryć, że w niektórych aplikacjach
oraz w grach, Ryzeny wciąż są nieco w tyle za
odpowiednikami Intela. Ale, jak już wspomniałem, w programach wykorzystujących wielordzeniowość, chipy od AMD radzą sobie niemal
tak samo dobrze, albo lepiej – w zależności od
programu i od procesora.

Podsumowanie
Jak widać, ofensywa AMD wreszcie zaczyna
przynosić efekty. Nie tylko jeżeli chodzi o wydajność swoich jednostek obliczeniowych, ale też
sprzedaż. Co prawda na rynku notebooków nie

jest to zbyt widoczne – tutaj wciąż królują CPU
Intela i póki co nie zanosi się, żeby miało się to
zmienić. Chociaż z drugiej strony Intel deklaruje, że „niebawem” poradzi sobie z problemem,
a pomóc w tym ma otwarcie dodatkowych zakładów w Wietnamie oraz Irlandii. Dzięki temu
dostępność procesorów ma się zwiększyć, co
w efekcie doprowadzi do spadku cen owych. Ale
żeby nie było zbyt kolorowo, to trzeba zdać sobie
sprawę, że nie będzie to ani za tydzień, ani za
miesiąc. A im dłużej Intel będzie rozwiązywał
swoje problemy, tym większe udziały w sprzedaży procesorów będzie zyskiwać AMD.
Warto też przypomnieć, że na 2019 rok AMD
zapowiedziało wprowadzenie procesorów produkowanych w architekturze 7 nm, która już
teraz pojawiła się w serwerowych jednostkach
Epyc „Rome”. Co prawda, na razie mówi się o jej
obecności w mainstreamowych chipach desktopowych, ale kto wie, czy z czasem nie pojawią się
także w sprzęcie mobilnym, czyli notebookach.

procesor:

parametry:

zintegrowany
układ graficzny:

AMD Ryzen 2700U

4 rdzenie, 8 wątków / 2,2 - 3,8 GHz
TDP 15 W

Radeon RX Vega 10

AMD Ryzen 2700U Pro

4 rdzenie, 8 wątków / 2,2 - 3,8 GHz
TDP 15 W

Radeon Vega 10

AMD Ryzen 2500U

4 rdzenie, 8 wątków / 2 - 3,6 GHz
TDP 15 W

Radeon Vega 8

AMD Ryzen 2500U Pro

4 rdzenie, 8 wątków / 2 - 3,6 GHz
TDP 15 W

Radeon Vega 8

AMD Ryzen 2300U

4 rdzenie, 4 wątki / 2 - 3,4 GHz
TDP 15 W

Radeon Vega 6

AMD Ryzen 2300U Pro

4 rdzenie, 4 wątki / 2 - 3,4 GHz
TDP 15 W

Radeon Vega 6

AMD Ryzen 2200U

2 rdzenie, 4 wątki / 2,5 - 3,8 GHz
TDP 15 W

Radeon Vega 3

procesor:

parametry:

zintegrowany
układ graficzny:

AMD Ryzen 2800H

4 rdzenie, 8 wątków / 3,3 - 3,8 GHz Radeon RX Vega 11
TDP 45 W

AMD Ryzen 2600H

4 rdzenie, 8 wątków / 3,2 - 3,6 GHz Radeon Vega 8
TDP 45 W

Polityka AMD prześmiewczo
nazywana „Wincej rdzeniuf!”
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Notebooki dla graczy – fakty
i mity. Mówimy „STOP” totalnej
propagandzie desktopowców!
hociaż od apogeum
kryptowalutowego
szaleństwa minęło już
kilkanaście miesięcy
i rynek układów graficznych przestał kojarzyć się z PRL-em,
to wielu graczy nadal zgrzyta zębami na
hasło „bitcoin”. I nic w tym dziwnego,
gdyż dzięki cyfrowym górnikom i ich
„koparkom” zarówno ceny, jak i dostępność desktopowych kart graficznych na
kilka miesięcy zawędrowały w rejony
kompletnego absurdu, zmieniając
kwestię złożenia lub rozbudowania

Kuba
Kutzmann

stacjonarki w nie lada wyzwanie.
Sytuacja na rynku desktopowych grafik była już na tyle rozpaczliwa, że NVIDIA raczyła nawet wystosować apel do
sprzedawców, by ograniczyli sprzedaż
grafik „kryptogórnikom” – typowy gracz
raczej nie zamawiał 10 czy 20 układów
graficznych na własne potrzeby. Ta inicjatywa mogła budzić zdziwienie, bo
ostatecznie pieniądze płynęły do producentów szerokim strumieniem, ale
miało to swoje uzasadnienie. Po pierwsze: prędzej czy później dobra koniunktura wirtualnej mamony się skończy

i rynek zaleją tysiące przechodzonych
grafik, które po okresie tak intensywnej
eksploatacji będą padać jak muchy. Już
dzisiaj możemy obserwować początek
tego zjawiska. A po drugie: gracze sfrustrowani brakami rynkowymi i/lub kosmicznymi cenami desktopowych GPU
zaczęli coraz życzliwszym okiem spoglądać w kierunku konsol. A późniejsze
odzyskanie fanów gier nie będzie proste
– z konsol można się śmiać, można wytykać ich ograniczenia, ale w kategorii
cena/możliwości/wygoda wypadają
nad wyraz atrakcyjnie.
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Jednak najbardziej na tej całej sytuacji skorzystał jeszcze inny segment sprzętu dla graczy
– notebooki gamingowe. Tu gorączka e-złota
szczęśliwie nie dotarła i w swoim czasie kupienie laptopa z GTX-em 1070 było zdecydowanie prostsze, a niekiedy nawet nieco tańsze,
niż złożenie desktopa o zbliżonej konfiguracji.
I nadal jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów komputerów mobilnych
(w przypadku największych maszyn – „przenaszalnych”), nad którym nadal krąży wiele krzywdzących opinii. Jeśli zatem właśnie planujecie
zakup lub złożenie nowej maszyny by móc odpalić najnowsze Assassin’s Creed w ustawieniach
graficznych „ultra”, to może warto rozważyć
zdradę „Braterstwa Stacjonarek” na rzecz gamingowego notebooka?
W tym poradniku postaram się nie tylko rozwiać mity, jakie przez lata narosły nad sprzętem
dla graczy, lecz także przedstawić możliwości
współczesnych gamingówek, których, nie sposób
tego ukryć, jestem wielkim miłośnikiem. Laptopy
dla graczy, podobnie jak sprzęt biznesowy, potrafią kosztować znacznie więcej od typowego komputera „domowego”, więc tym bardziej warto
wiedzieć, czego możemy wymagać od rozwiązań
dla miłośników cyfrowej demolki.

Wydajność graficzna
jest dużo słabsza niż
w desktopie

3DMark - zestawienie dwóch
generacji NVIDIA GeForce GTX
GTX 960M
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Rzeczywiście – jeszcze kilka lat temu mobilne
układy graficzne wyraźnie ustępowały swym pełnowymiarowym odpowiednikom. Nawet najmocniejsze gamingowe bolidy nie potrafiły zapewnić
płynnej animacji przy najbardziej wymagających
tytułach i maksymalnych ustawieniach graficznych. Tę różnicę notebooki gamingowe zaczęły
nadrabiać dopiero po premierze układów GeForce GTX 800M ( architektura Kepler), ale
nawet kolejna generacja GTX-ów, 900M (arch.
Maxwell), wypadała odczuwalnie słabiej – np.
GTX 980M można przyrównać do stacjonarnego GTX-a 970. Mimo różnic były to już osiągi
pozwalające na granie bez większych ustępstw
graficznych w rozdzielczości Full HD i posiadacze
notebooków z taką grafiką nawet dziś bezproblemowo odpalą najnowsze tytuły – aczkolwiek
nie zawsze przy ustawieniach graficznych „ultra”
i nie zawsze w 60 kl/s
Prawdziwą rewolucją w segmencie mobilnego
gamingu okazała się premiera kolejnej generacji grafik NVIDIA GeForce – GTX 1000 (arch.
Pascal).
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Gamingówki są
brzydkie i kiepsko
wykonane
Spoglądając na niektóre gamingówki, szczególnie te paroletnie, można dojść do wniosku, że
ich projektantami była grupa nastolatków zafascynowana możliwościami diod RGB i estetyką
kina s/f lat 70. Polakierowane na wysoki połysk
materiały, zsynchronizowane z głośnikami LED-owe paski, podświetlane logo (albo i dwa) oraz
agresywna linia obudowy – niekiedy do kompletu
brakowało chyba tylko doczepionego do pokrywy
generatora baniek mydlanych.

subtelny wygląd, ale skoro taka kolorystyka
świetnie sprawdza się przy supersamochodach
typu Lamborghini Aventador, to równie dobrze
można ją stosować w supernotebookach – gamingówka nie powinna być obciachowa, ale też
nie musi być przy tym grzeczna i nudna.
W kwestii jakości wykonania mamy do czynienia z tą samą zasadą, co w sprzęcie biznesowym – im drożej, tym lepszych materiałów
mamy prawo oczekiwać. Mniej zaawansowane
modele wykonane są najczęściej z dobrej jakości tworzywa, a jeśli już załapiemy się na aluminium, znajdziemy je zwykle tylko na pulpicie.
Bardziej ekskluzywne wersje powinny zatem
rozpieszczać nas wzorcową jakością wykonania

i najczęściej tak to właśnie wygląda – np. niedorzecznie kosztowny Aorus X7 DT v8 nie ustępuje pod tym względem prestiżowemu Dellowi
XPS 15 9560, uchodzącemu za wzór połączenia
świetnego designu, wysokiej klasy materiałów
i niezrównanej solidności wykonania.
Pamiętajmy jednak o tym, że nie zawsze zastosowane materiały warunkują solidność całej
konstrukcji – mamy w pamięci notebooki złożone
z aluminium o skrzypiąco-trzeszczącej naturze,
jak i obudowy z tworzywa o solidności godnej
czołgu. Przykładem takiego notebooka może być
wielki i wydajny Acer Predator 17 – chociaż jego
obudowę wykonano „tylko” z tworzywa pokrytego przyjemną w dotyku gumowatą fakturą, to
pulpit solidnością wykonania dorównuje ThinkPadowi P71, w którym ową część usztywnia
aluminium i magnez. Zatem zawsze warto zajrzeć do recenzji sprzętu – czy to wideo, czy to
tekstowej – by przekonać się, czy projektanci
wywiązali się w pełni ze swoich deklaracji.

Gamingówki są
głośne i gorące
Kłęby kurzu wypadające zza biurka, spadające
obrazy ze ścian i pękające sufity – zwykle w ten
sposób „znawcy tematu” charakteryzują kulturę
pracy gamingówek. A kwestia ta jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i wiele zależy od
wielkości notebooka, jego konfiguracji, a także
producenta.
Im większa, a zwłaszcza grubsza obudowa,
tym łatwiej jest w niej zamknąć rozbudowany
układ chłodzenia. W takim przypadku wiatraki
nie muszą pracować z pełnią mocy, aby utrzymać
w ryzach temperaturę wrażliwych podzespołów.
Jak już wielokrotnie wspomnieliśmy w naszych
Obecnie większość producentów raczyła nieco
stonować swoje zapędy, ale nadal na rynku
znajdziemy modele wyglądające jak mieszanka
gwiezdnego krążownika z Golfem GTI po chamskim tuningu wizualnym. „Jebitny” kolorek,
mnóstwo zdobień i przetłoczeń, podświetlane
LED-ami krawędzie ekranu i boków obudowy,
wielobarwne podświetlenie klawiatury – jeśli
kogoś urządza taka stylistyka z pewnością wyszuka coś dla siebie.
Jednak na rynku gamingowym liczy się nie
tylko młodzież, lecz także gracze urodzeni w latach 70. i 80., których (w tym nas) notebook
z taką aparycją raczej nie uwiedzie. Na szczęście w obecnym portfolio notebooków gamingowych dominuje stylistyka matowej czerni
przełamanej czerwonymi akcentami. Oczywiście
największym maszynom nadal trudno zarzucić
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zakupem wybranego modelu wypada zatem
sprawdzić, co do powiedzenia mają w tej kwestii
recenzenci i użytkownicy – możemy się bardzo
zdziwić, jak duże różnice mogą wystąpić w notebookach o identycznej konfiguracji, a różniących
się marką.
Nieco inaczej wygląda sprawa w największych
maszynach, dysponującymi dwiema „standardowymi” grafikami spiętymi w SLI i procesorem
z odblokowanym mnożnikiem, pozwalającym na
overclocking, czyli np. Intel Core i9 8950HK.
Tu zwykle jest głośno i nawet gargantuiczny
format obudowy tego nie zmieni – gdy układ
chłodzenia opiera się o pięć wentylatorów, musi
być słyszalny.

publikacjach – fizyki nie da się oszukać i mocarne
podzespoły potrzebują wydajnego chłodzenia
o dużej przepustowości, by mogły pracować
z optymalną mocą i wymaganą stabilnością. Na
rynku rośnie jednak także wybór ultrapłaskich
konstrukcji o nieprzeciętnych możliwościach gamingowych – wystarczy wspomnieć Asus ROG
Zephyrus M GM501GS z kartą GTX 1070 o aparycji piętnastocalowego ultrabooka.
Należy jednak zaznaczyć, że gamingówka typu
„slim” może być znacząco głośniejsza od swego
pełnowymiarowego odpowiednika – szczególnie
odczuwalnie było to przy modelach korzystających z układów NVIDIA GeForce GTX generacji
Maxwell (900M), których nie zaprojektowano do
takich stylistycznych akrobacji. Miało to jeden
skutek: układ chłodzenia czternastocalowego,
lekkiego i płaskiego MSI GS40 6QE z układem
GTX 970M pod obciążeniem generował głośny
i irytujący gwizd i był świetnym przykładem nietrafności takiego połączenia.
Producenci odrobili jednak pracę domową
i w odchudzonym sprzęcie wyposażonym
w nowszą generację układów NVIDIA pojawiły
się grafiki z oznaczeniem Max-Q. Wyróżnia je
nieco obniżone taktowanie zegarów, a co za tym
idzie, mniejsza emisja cieplna od „standardowych” układów. Ułatwia to utrzymanie optymalnej temperatury podzespołów bez nadmiernego
obciążania wentylatorów. Ceną za to jest niewielkie obniżenie wydajności względem rozwiązań
o standardowym TDP; nie jest to jednak spadek
radykalnie zmniejszający gamingowy potencjał

sprzętu – tych kilka klatek na sekundę można
poświęcić na rzecz chłodzenia cichszego o dobre
10 dB. Ba! Pojawiły się już się maszyny tego typu
z grafikami Max-Q spiętymi w SLI, aczkolwiek ich
cena może ostudzić entuzjazm nawet najbardziej
zagorzałego fana mobilnego gamingu.
Jeżeli jednak zależy nam na najmocniejszej konfiguracji, a zwłaszcza na obecności
GTX-a 1080, musimy się liczyć z pracą chłodzenia głośniejszą niż w typowym notebooku
multimedialnym. Wiele jednak zależy także od
producenta i umiejętności jego inżynierów. Asusy
serii ROG G751 oraz G752 (nie mylić z serią GL
– to jednak nieco inna liga), choć występują
w bardzo mocarnych konfiguracjach, mogą pochwalić się fenomenalną kulturą pracy i nawet
pod obciążeniem stłumiony szum chłodzenia
nie będzie nam przeszkadzał w zabawie. Przed

Mobilność
w notebookach
gamingowych to
kpina
Jeszcze kilka lat temu praktycznie wszystkie
gamingówki były masywne, grube oraz ciężkie
– i nie miało znaczenia czy wybieramy model
15- czy 17-calowy. Wydajny procesor oraz grafika o dużej emisji ciepła (TDP) wymagały bardzo
rozbudowanego układu chłodzenia, a ten zajmował miejsce i swoje ważył. Obecnie najwydajniejsze rozwiązania nadal potrafią zaszokować
formatem – szczególnie, gdy mówimy o sprzęcie
z GTX-em 1080 pod maską lub z grafikami połączonymi w SLI. Do tego dochodzi sprzęt niemalże
„eksperymentalny”, tworzony głównie w celach
popisowo-marketingowych – Acer Predator 21X
to moloch, przy którym nawet osiemnastocalowe
MSI GT83 prezentuje się niepozornie.
Jednak coraz mocniejszy nacisk na mobilność jest już zauważalny i w tym segmencie
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sprzętu. Spłaszczone gamingówki znajdziemy
w formacie od 14 do 17,3 cala – ich waga może
nie dorównuje ultrabookom, ale z pewnością nie
są to czterokilowe konstrukcje z kilogramowym
zasilaczem do kompletu. Podróżowanie bezdyskusyjnie będzie wygodniejsze, ale tak radykalne odchudzenie konstrukcji ma swoją cenę:
obciążony układ chłodzenia będzie głośniejszy
– w niektórych przypadkach nawet bardzo. Jeżeli
więc kultura pracy jest dla nas bardzo istotna,
a notebook będzie sporadycznie opuszczał
biurko, powinniśmy postawić na większą maszynę o dobrze wyciszonym układzie chłodzenia.
Osobną kwestią jest czas pracy na baterii. Obciążone gamingowe podzespoły błyskawicznie
opróżnią nam baterię i to mimo dodatkowych
funkcji zaszytych w komputerze – np. po odpięciu zasilacza grafika obniża taktowanie i ogranicza liczbę generowanych klatek na sekundę do
trzydziestu. Jednak nawet w takim przypadku
nie mamy co liczyć na osiem godzin „terenowego” grania, lecz góra dwie – trzy.
W nieco lepszej sytuacji będą osoby z notebookiem dysponującym drugim, zintegrowanym
układem graficznym, przejmującym obowiązki
generowania obrazu w momentach niewymagających dużej wydajności. Grafika tego typu znacząco zredukuje zużycie energii pozwalając dłużej
popracować z pakietem biurowym czy przeglądać
zasoby Sieci. Dell Inspiron 7567 czy Gigabyte
Areo 14 to przykłady takich właśnie maszyn –
dzięki dwóm grafikom przeznaczonym do innych
zadań możemy liczyć na 6 – 9 godzin aktywnej
pracy z notebookiem. I mówimy tu o laptopach
z czterordzeniowym procesorem o standardowym
TDP (45 W), a nie o maszynach z energooszczędną
niskonapięciówką pod maską.
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Rozbudowa?
Jaka rozbudowa?
Tak, tu nie ma co kombinować, gdyż rzeczywiście pod tym względem notebooki gamingowe
ustępują desktopom. Niemal każdy notebook
ma procesor oraz układ graficzny zintegrowany
z płytą główną, więc ich wymiana na nowszą lub
wydajniejszą wersję jest zwyczajnie niemożliwa.
Bezdyskusyjnie jest to spore ograniczenie, skracające rynkową przydatność sprzętu – wybierając bardzo wydajny model przez dwa – trzy lata
będzie pięknie, a potem zacznie się redukowanie
ustawień graficznych z „ultra” na „very high” lub
zmniejszanie rozdzielczości.
Od tej reguły są jednak wyjątki. Na rynku
można bowiem znaleźć maszyny oparte o tzw.

gotowe kadłubki, w których możliwości rozbudowy i modernizacji dorównują pełnowymiarowym desktopom. Najbardziej rozpoznawalne
z nich są kadłubki Clevo dostępne pod różnym
„brandingiem” i w Polsce. Konfiguracje największych z nich oparte są o desktopowe procesory,
a więc o układy osadzone na podstawkach pozwalających na wymianę, oraz o grafiki na złączu
MXM. Układ graficzny w tej wersji „dopinany”
jest do płyty głównej w sposób podobny do
dysku M.2 – zasadniczą różnicą jest konieczność domontowania radiatora ciepła. Są to
jednak rozwiązania dla pasjonatów o sporych
umiejętnościach technicznych – zwłaszcza jeśli
planujemy ich samodzielną rozbudowę. Drugą
bolączką takich konfiguracji jest słaba kultura
pracy, gdyż procesor o TDP 95 W zamknięty
w laptopie wymusza bardzo intensywną pracę
wentylatorów.
Zdecydowanie lepiej gamingówki, szczególnie
te większe, wypadają w kwestii możliwości dyskowych. Nawet w segmencie piętnastocalowym
bez problemu znajdziemy maszynę pozwalającą
na instalację dwóch nośników danych (dysk M.2
plus klasyczne 2,5”), a w większych modelach
nawet czterech (2x M.2 plus 2x 2,5”). Możemy
także liczyć na wsparcie RAID, co będzie miało
ogromne znaczenie w przypadku, gdy nasz bolid
posłuży także do pracy.

„Gamingówki nadają
się tylko do grania…”
… a przy innych zadaniach wywołują gradobicia, trzęsienia ziemi i koklusz. To mniej więcej
ten sam poziom argumentacji, jaki pojawia się
przy kulturze pracy. Nic bardziej mylnego – ostatecznie pod maską mamy wydajny procesor
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i nielichy układ graficzny, które możemy wykorzystać także do celów innych niż eksterminacja cyfrowych przeciwników. Renderowanie
filmów, animacja 3D, projektowanie, zarządzanie
ogromnymi bazami danych – do tych wszystkich
zadań potrzebujemy dużo mocy obliczeniowej,
RAM-u oraz porządnego systemu dyskowego –
te cechy bez problemu znajdziemy w sprzęcie
gamingowym. Zwykle nie brakuje tu także rozbudowanego wyboru portów, w tym także portu
Thunderbolt 3 mogącego posłużyć za gniazdo
dokowania, co ma niebagatelne znaczenie przy
zastosowaniach profesjonalnych.
Wypada tu jednak pokreślić jedną kwestię –
jeśli zawodowo zajmujemy się głównie projektowaniem w CAD, SolidWorks i środowiskach
pochodnych, powinniśmy sięgnąć po notebooka
z profesjonalną grafiką NVIDIA Quadro lub AMD
Radeon Pro z certyfikacją ISV – czyli po mobilną
stację roboczą. Jest to sprzęt znacznie droższy
od gamingówki, szczególnie w wersji z grafiką
z wyższej półki wydajnościowej, ale w tym momencie zyskujemy pewność, że będzie w pełni
kompatybilny z oprogramowaniem projektowym.
To właśnie potwierdza certyfikacja ISV przyznawana przez największych producentów aplikacji
tego typu. Gamingówka także sprosta projektowaniu, ale nie zapewni takich osiągów i stabilności działania, gdyż tu objawi się wyższość grafik
profesjonalnych nad GTX-ami. Osiągi w gamingu
mogą być zbliżone, ale gdy siądziemy do projektowania to grafika Quadro zapewni nam znacznie
więcej klatek na sekundę. Duże znacznie przy
zastosowaniach korporacyjnych mają także warunki gwarancji – takie usługi jak „on-site”, „next
business day” oraz możliwość jej wydłużenia to

cechy dostępne tyko w sprzęcie biznesowym
z prawdziwego zdarzenia.
Nie zmienia to jednak faktu, że dla części
użytkowników, szczególnie indywidualnych
z ograniczonym budżetem, sprzęt gamingowy
może być sensowną alternatywą dla mobilnej
stacji roboczej. Grunt to znaleźć model nie tylko
o dopasowanej do naszych potrzeb konfiguracji,
lecz także o stonowanym wyglądzie. Alienware
17 w kolorze wściekłej zieleni może przyciągać
większą uwagę klienta, niż prezentowany na nim
projekt – a chyba nie o to chodzi.

Podsumowanie

przekonamy się, że zabranie go w trasę, np.
gdy święta zmuszą nas do zawitania w rodzinne
strony, jest w pełni wykonalne i nie wywoła
trwałych zwyrodnień kręgosłupa. Popularność
ultrabooków nieco nas rozpuściła, gdyż nagle
sprzęt ważący więcej niż 2 kg jest uznawany za
niemobilny – nie dajmy się jednak zwariować.
Czy zatem notebooki gamingowe są lepsze
od desktopów? A może jest odwrotnie? Uznanie wyższości jednego segmentu nad drugim nie
jest celem tego artykułu, zwłaszcza, że tego typu
rozstrzygnięcie nie ma tak naprawdę sensu –
wszystko zależy od naszych potrzeb i preferencji.
Jednego gracza urządzi wyłącznie desktop
z zakrzywionym ekranem i mechaniczną klawiaturą, na którym będzie mógł szlifować nie tylko
swój refleks i koordynację, lecz także umiejętności techniczne. Wymiana grafiki, podkręcanie
procesora, instalowanie chłodzenia wodnego –
dla części z nas to frajda porównywalna z samym
graniem.
Dla kogoś innego, w tym niżej podpisanego,
lepszym rozwiązaniem będzie spory notebook,
dla którego bez problemu wygospodarujemy
miejsce w niedużym mieszkaniu. Nie muszę się
także martwić o dodatkowe peryferia i przewody, co ma olbrzymie znaczenie, gdy jest się
posiadaczem dwóch energicznych i ciekawskich
sierściuchów, potrafiących baaardzo kreatywnie wypełniać sobie wolny czas… :] A w razie
potrzeby wystarczy duży plecak, by wszystko
co jest mi potrzebne do pracy i zabawy zabrać
w mniejszą lub większą podróż. A że za dwa lata
zacznę marudzić na wydajność grafiki? Takie jest
prawo dżungli…

Notebooki gamingowe ewoluują i są to zmiany
w dobrą stronę. Dzięki rozwojowi mobilnych procesorów i układów graficznych możemy liczyć na
osiągi pozwalające na płynną rozgrywkę przy najbardziej wymagających tytułach, a najmocniejsze modele sprostają nawet rozdzielczości 4K
lub matrycom o odświeżaniu 144 Hz. Zmieniła
się także stylistyka i choć nadal na rynku znajdziemy laptopa z „techno-barokową” obudową,
to nie brakuje i maszyn o odważnym, lecz jednak
mniej ekstrawaganckim designie.
Sprzęt gamingowy nie musi już ważyć 4 kg
i razić grubaśną obudową, by oferować nieprzeciętne osiągi i przyzwoitą kulturę pracy. Wersje
ultramobilne, z grafikami NVIDIA GeForce GTX
Max-Q, mogą nam towarzyszyć na każdym kroku
i do ich transportowania nie będzie już potrzebny
„survivalowy” plecak ze stelażem. Jednak nawet
w przypadku, gdy staniemy się posiadaczami
modelu o sporym formacie i wadze, szybko
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Historia iPhone

pple można nie lubić.
Można nie lubić iPhone’ów, iPadów, MacBooków Pro i MacBooków
Air. Z polityką firmy
z Cupertino można się
zgadzać albo nie zgadzać; jej wzniosły marketing niektórych zachwyci, innych zniechęci.
Ale jednemu zaprzeczyć nie sposób:
Historia produkowanych przez Apple urządzeń
to historia technologii.
A szczególnie dobrze widać to po historii najważniejszego obecnie produktu tej firmy: telefonów marki iPhone.

Dziesięć lat telefonów
iPhone. Co iPhone XS Max
mówi nam o iPhone (1)?
Jeżeli zestawić ze sobą iPhone XS Max i pierwszego iPhone’a z 2007 roku – w tamtym czasie
było to urządzenie absolutnie przełomowe – to
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postęp technologii mamy niemal jak na dłoni.
Ogłoszone podczas tegorocznej konferencji
Apple Special Event smartfony mają naprawdę
niewiele wspólnego z tymi sprzed dziesięciu lat.
Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie
poszczególnych podzespołów. Choć niektóre
z nich dzielą ze swoimi poprzednikami nazwę,
ponadto nie łączy ich nic więcej. To jak porównać
Malucha i Teslę.
A przecież w swoim czasie Maluch też uważany
był za auto przyszłości: mały, prosty w obsłudze,
bezproblemowy. „Czego chcieć więcej?”

iPhone (1) (2007 r.)
Ogłoszenie pierwszego iPhone’a na stałe
przeszło do historii współczesnej technologii. Od strony wizerunkowej jest to prawdziwy
majstersztyk: niesamowite urządzenie przedstawione w niesamowity sposób. Jak mawiają
mówcy Apple: „Amazing, amazing!”.
Być może wynika to z faktu, że pierwszego
iPhone’a zapowiadał jeszcze Steve Jobs.

iPhone

Przemysław
Wierzbicki
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Cokolwiek nie mówić o Timie Cooku (a organizowane przez niego konferencje należą do ścisłej czołówki w tej branży), jego zapowiedziom
najzwyczajniej w świecie brak tej charyzmy – tej
niewiarygodnej Jobsowej energii. W 2007 roku
Jobs był świadom, że umiera; raka zdiagnozowano u niego już parę lat wcześniej (w 2003 r.).
Mimo to jego publiczne wystąpienia nadal należą do ścisłej czołówki; niewiele osób potrafi je
przebić. A wystąpienie z 2007 r. to kalifornijski
„elevator pitch” w pełnym tego słowa znaczeniu.
Jak widać, urządzenie przedstawiono światu
z ogromną pompą. Zapowiadając iPhone’a nie
jako jedną, ale trzy nowości – telefon, urządzenie
umożliwiające zdalny dostęp do Internetu oraz
przenośny odtwarzacz muzyki – Jobs posłużył
się trickiem retorycznym znanym od starożytności. Trudno jednak mieć mu to za złe – po
reakcji publiczności widzimy zresztą, że to się
sprawdziło. :- )
Dobór „urządzeń” jest przy tym głęboko przemyślany i absolutnie nieprzypadkowy. Już samo
to zwraca uwagę na fakt, że w 2007 roku technologia była czymś zupełnie innym niż dzisiaj.

„To nie są trzy urządzenia –
to jest jedno urządzenie”
Telefon z interfejsem zmieniającym się w zależności od aplikacji był w tamtych czasach
czymś całkiem nowym. Większość modeli
oferowała użytkownikom jedynie wyjątkowo
nieporęczną klawiaturę; za jej pomocą mieli
oni kontrolować każdą z otwieranych aplikacji.
Nieważne, czy chodziło o pisanie SMS-ów, czy
grę w popularnego „węża” – interfejs służący
do obsługi tych programów zawsze był taki sam.
I była to wbudowana w urządzenie klawiatura
(oczywiście mówimy tu o „fizycznej” klawiaturze;
ekrany dotykowe były nadal w powijakach). Na
tle tych rozwiązań pierwszy iPhone jawi się jako
urządzenie prawdziwie przełomowe – i można
pokusić się o stwierdzenie, że gdyby nie ono, to
sposób, w jaki obsługujemy dzisiaj smartfony,
mógłby być zupełnie inny. A rynek aplikacji byłby
pewnie znacznie mniejszy – i znacznie mniej
dochodowy.
A co z urządzeniem umożliwiającym zdalny
dostęp do Internetu? Z perspektywy czasu
trudno nam dostrzec znaczenie tej zapowiedzi.
Dziś Internet mamy wszędzie, a „bezprzewodowość” powoli staje się standardem. Ale w 2007?

W Polsce wciąż był to czas Neostrady; sieci
kablowe dopiero zaczynały zdobywać rynek.
O darmowych hotspotach czy sieciach publicznych mogliśmy wtedy najwyżej pomarzyć. Tak,
pisano o nich czasem w czasopismach takich jak
„WIRED”. Ale pisano jak o przyszłości. I nikt z nas
nie wierzył – nie „tak naprawdę” – że w niecałe
dziesięć lat mogą stać się codziennością.
O tym, że Apple przyspieszyło ich rozwój –
że wymusiło ten rozwój – mówi się dziś bardzo
dużo. Ale ile osób zgromadzonych na sali konferencyjnej ze Stevem Jobsem na scenie mogło
zdawać sobie sprawę, co tak naprawdę przed
chwilą ujrzeli?
No i kwestia numer trzy: przenośny odtwarzacz muzyki. To również istotne, i to nie tylko
ze względu na znaczenie marketingowe czy
przeogromną w tamtym czasie popularność
iPod’ów. To chyba w tym punkcie najwyraźniej
widać podejście Apple do konsumentów: „Dajemy wam to, czego chcecie – ale w dużo prostszy sposób”. Zarząd Apple niewątpliwie zdawał
sobie sprawę, że wzrost popularności pierwszego iPhone’a może przyczynić się do spadku
popularności iPod’ów. I rzeczywiście tak było.
Odtwarzacze MP3 zniknęły z rynku; obecnie stanowią raczej hipsterski gadżet niż rzeczywiście
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przydatne urządzenie. A jednak Jobs postawił na
rozwój. „Po co komu dwa urządzenia tam, gdzie
można mieć jedno? Po co komuś aplikacje, kiedy
załatwia to funkcja systemu?”
Apple podąża tą drogą do dziś, i to właśnie to
podejście łączy wszystkie urządzenia firmy – to
ono stanowi wspólny mianownik dla iPhone’a XS
Max i urządzeń z jabłuszkiem sprzed lat.

urządzeń nigdy nie stanowiła najważniejszej
wartości dostarczanej użytkownikom końcowym
przez Apple. W tym przypadku o przewadze nad
konkurencją przesądziło coś całkiem innego –
coś, czego nikt się wówczas nie spodziewał.
Był to App Store.

iPhone 3G – czyli początki
rynku aplikacji
W 2008 roku Apple ogłosiło drugą generację
swoich smartfonów. Jej przedstawicielem został
iPhone 3G (zastąpiony rok później przez model
3GS).
Pod względem podzespołów 3G nie różnił się
bardzo od swojego poprzednika. Smartfon nadal korzystał z produkowanego przez Samsung
procesora RISC ARM11 i GPU PowerVR MBX Lite
3D. W 2008 roku taka konfiguracja nadal robiła
spore wrażenie; prawdziwe zmiany przyniosła
dopiero wersja 3GS, korzystająca ze znacznie lepszego chipsetu (Cortex-A8) i zintegrowanej z nim
grafiki PowerVS SGX 535 (uważanej wówczas
za ścisłą czołówkę i montowaną w „najmocniejszych” urządzeniach). Postęp w teorii niewielki;
pamiętajmy jednak, że rynek urządzeń mobilnych wyglądał wówczas zupełnie inaczej. Większość dzisiejszych liderów dopiero badała swoje
możliwości.
Jednak to nie parametry są najważniejsze – i to
nie one przesądziły o sukcesie iPhone’a 3G i 3GS.
Można zresztą powiedzieć, że moc obliczeniowa

iPhone 3G

wieku. Obecnie podobną popularnością cieszy
się „blockchain”; o pierwszeństwo konkuruje on
z „uczeniem maszynowym” i „sztuczną inteligencją”. Jak wielu z tych rzeczy nie bylibyśmy
świadkami, gdyby nie „appki”? Nie sposób ocenić – nie wykluczam, że większości.
App store otworzył też nowe drzwi przed samym Apple. Dochody płynące do firmy z App
Store mają swój pokaźny udział w jej wynikach
finansowych. Każdy, kto chce opublikować swoją
aplikację w sklepie Apple, musi opłacić roczny
abonament; firma z Cupertino pobiera również
prowizje od każdej z dokonywanych za pomocą
„appek” transakcji. W 2017 r. ogłoszono, że
przez niecałe dziesięć lat funkcjonowania App
Store wygenerował dla firmy zysk w wysokości
70 miliardów (!) dolarów. Jak wielkie są to pieniądze? Ogromne. Można by za nie kupić ósmą
część Nowego Jorku.
Pieniądze te niewątpliwie przyczyniły się do
rozwoju Apple. A dowodem tego rozwoju stał się
wkrótce iPhone 4 – smartfon do dziś uważany za
kamień milowy mobilnego designu.

iPhone 4 – najpiękniejszy
smartfon świata
iPhone 3GS

App Store Apple w 2008
roku
App Store miał swoją premierę 10 lipca 2008
roku. iPhone’y 3G – wyposażone w system
iPhone OS 2.0 – trafiały w ręce użytkowników
już z preinstalowanym App Store’m. A chociaż
w sklepie dostępne było początkowo zaledwie
paręset aplikacji, ich liczba zaczęła szybko się
zwiększać. Jak szybko? Dość powiedzieć, że
dzisiaj, dziesięć lat później, jest ich już ponad
2 miliony. A przecież proces recenzyjny Apple
dla nowych aplikacji nie należy do „luźnych”
i „liberalnych”. Żeby trafić do App Store, trzeba
mieć przynajmniej niezły produkt. To daje pojęcie o ogromie tego rynku – i związanych z nim
pieniędzy.
O sukcesie Apple’owskiego App Store można
by opowiadać godzinami; słowo „appka” (aplikacja) szybko stało się jednym z najpopularniejszych słów w Dolinie Krzemowej, a z czasem
również w całym amerykańskim sektorze high-tech. Nic zatem dziwnego, że w 2010 r. uznano
je za amerykańskie słowo roku. Związana z rynkiem aplikacji euforia przypominała początkowo
tę związaną z bańką dot-comów z przełomu
dwudziestego i dwudziestego pierwszego

3,5-calowy wyświetlacz Retina zamknięty
w szklanej (a konkretnie: glinokrzemianowej)
obudowie, a wszystko to w ramce ze stali nierdzewnej. 9,3 milimetra grubości, 115,2 milimetra wysokości i 58,6 milimeta szerokości. 137
gramów wagi. Pod spodem nowoczesny procesor
Apple A4 i zintegrowany z nim GPU (ponownie

iPhone 4
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– PowerVS SGX 535). Zarówno iPhone 4, jak
i jego następca – iPhone 4S – to urządzenia
po prostu przepiękne. Wszystko za sprawą
Jonathana Ive’ego – jednego z najbardziej utalentowanych projektantów przemysłowych ze
swojego pokolenia (Ive urodził się w 1967 r.).
iPhone 4 ogłoszono na WWDC w 2010 r.;
iPhone 4S – rok później, 4 października. Z tą
ostatnią datą wiąże się także inne zdarzenie
– w dzień później, 5 października 2011 roku,
w swoim domu w Palo Alto umarł Steve Jobs.
Miesiąc wcześniej Jobs zrezygnował z pełnienia
funkcji CEO Apple. Mimo tego jego śmierć dla
wielu była zaskoczeniem. Głosy zachwytu nad
nowym iPhone’m mieszały się w prasie z tonem
żałoby.

iPhone 4S

Jeżeli chodzi o design, to Apple od zawsze wyznaczało standardy. Już pierwszy Macintosh –
ten z 1984 roku – był pod tym względem dziełem
wybitnym. W czasach, kiedy nikt nie przejmował
się „wyglądem” komputerów, Jobs postanowił
postawić nie tylko na zwiększoną funkcjonalność, ale również doświadczenie płynące z obcowania ze sprzętem. A zwieńczeniem tej filozofii
(i jednym z jej najdoskonalszych produktów)
jest właśnie iPhone 4: smartfon, który design
stawia na pierwszym miejscu. Nawet kosztem
funkcjonalności.

Afera Antennagate
Z premierą iPhone 4 wiąże się bowiem chyba
najpoważniejszy kryzys wizerunkowy w całej ponad trzydziestoletniej historii Apple: tak
zwana „Afera Antennagate”. Nazwę tę ukuł – co
ciekawe – sam Steve Jobs. Najogólniej rzecz
biorąc (bo pełen opis sprawy wymagałby prawdopodobnie osobnego artykułu) chodziło o poważne problemy z sygnałem, które pojawiały się,
kiedy iPhone’a trzymaliśmy w „nieodpowiedni”,
zdaniem Jobsa, sposób. Problemy te były, paradoksalnie, wynikiem jednego z najbardziej innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, jakie
zastosowano w tych telefonach. Rozwiązanie
to polegało na „schowaniu” anteny w metalowej
części obudowy (okalającej telefon ramki ze stali
nierdzewnej).
Rozwiązanie to, niestety, nie wpłynęło dodatnio na niezawodność telefonu. Jednocześnie –
nie sposób mieć go Apple za złe. To właśnie ono
umożliwiło tak znaczącą redukcję rozmiarów
telefonu. O iPhone 4 mówiono, iż jest to „najcieńszy smartfon na rynku”. O iPhone 4S mówił
tak sam Steve Jobs. Czy Apple wiedziało o problemach z anteną? Obecnie sądzi się, że tak.
Zdecydowano się jednak na premierę telefonu
„pomimo tego” – może właśnie przez wzgląd
na przełomowy design. Jak było naprawdę, nie
sposób powiedzieć. Faktem jest jednak, że podejmowane przez firmę próby „wykręcenia się”
od odpowiedzialności nie należały do szczególnie eleganckich. Twierdzono nawet, że problem
z sygnałem dotyka wszystkich urządzeń mobilnych, nie tylko iPhone’a 4 – co, oczywiście, nie
ma nic wspólnego z rzeczywistością. Urządzenia
mobilne w 2010 roku wychwytywały sygnał nie
gorzej niż teraz.
Podobnych rozmiarów afera mogłaby zatopić
mniejszą firmę. Apple przetrwało dzięki budowanemu od lat wizerunkowi – oraz… rozdawanym
posiadaczom iPhone’ów etui. Etui te pozwalały
trzymać iPhone’a 4 w dowolny sposób. Jak się
bowiem okazało, pracę anteny zakłócał… dotyk
posiadacza telefonu. Dzięki temu działaniu już
nikt nie pamięta o Antennagate – a ci, którzy
pamiętają, wspominają ją raczej jako sukces niż
porażkę firmy z Cupertino.

iPhone 4S – Hej, Siri!
„S” przy nazwie iPhone’a 3GS oznaczała Szybkość („Speed”). „S” przy nazwie iPhone’a 4S
symbolizuje natomiast Siri.
O Siri zrobiło się głośno parę miesięcy przed
premierą urządzenia. Choć niewielu fanów Apple
o tym pamięta, początkowo była ona dostępna

w App Store jako osobna aplikacja. Jej twórcy,
Dag Kittlaus, Adam Cheyer i Tom Gruber z Siri
Inc., pracowali nad nią od dłuższego czasu, bo
przynajmniej od 2007 roku. Początkowo Siri miała
ukazać się również w wersji na Blackberry i Android; Apple szybko ukróciło te plany, kupując Siri
Inc. i czyniąc z asystentki natywną funkcję piątej
generacji iOS-a.
Dziś, w dobie coraz bardziej zaawansowanych
interfejsów głosowych, pośród których prym wiedzie niewątpliwie Alexa, Siri nie jest już niczym
niezwykłym. Większość polskojęzycznych użytkowników urządzeń Apple krytykuje ją za brak
polskiej wersji i stosunkowo niewielką liczbę
„umiejętności”. W 2011 roku, w momencie
premiery iPhone’a 4S, mówiło się jednak o niej
inaczej. Chociaż większość recenzentów i komentatorów zdawała sobie sprawę z jej mankamentów, wszyscy zgadzali się co do jednego: Apple
wchodzi na kolejny rynek. I nie zostawi go takim,
jaki był wcześniej.
W szerszym kontekście decyzję tę traktowano
jako przedłużenie dalekosiężnych planów firmy
sprzed dwudziestuparu lat. Już w latach osiemdziesiątych John Sculley pisał w swojej książce
(Odyssey: Pepsi to Apple: A Journey of Adventure, Ideas, and the Future) o interfejsach głosowych, że stanowią przyszłość komputeryzacji.
Choć w 2011 roku Sculley już od dawna nie miał
nic wspólnego z Apple, Siri była w istocie bardzo
dokładnym odzwierciedleniem jego książkowej
koncepcji. Sculley nadał jej nazwę „Knowledge
Navigator” – „Nawigator po wiedzy” bądź też,
mniej dosłownie, „Wyszukiwarka wiedzy”. Czegokolwiek nie mówić o Siri, tę funkcję do dziś spełnia
lepiej niż dobrze, chociaż głównie po angielsku. :- )
Czy obecnie Apple porzuciło Siri? Z całą pewnością nie, choć wielu krytyków otwarcie zarzuca tu
firmie brak istotnych innowacji. Może dlatego, że
konkurencja, z Amazon i Alexą na czele, już dawno
zostawiła Siri w tyle? Trudno powiedzieć. Nie ma
jednak wątpliwości: gdyby nie Siri, nie mielibyśmy ani Alexy, ani Cortany, ani Asystenta Google;
wszystkie te interfejsy głosowe są „odpowiedziami” ich twórców na wczesny pomysł Apple.
Umiejętności im nie brakuje (szczególnie Alexie,
o której pisaliśmy m.in. w tekście Inteligentne
domy i asystenci przyszłości). Apple jednak ma
inną strategię, i nie inaczej niż w przypadku pozostałych urządzeń swojego autorstwa, tak i tutaj
stawie na raczej na integrację wewnątrz swojego
ekosystemu niż z zewnętrznymi urządzeniami.
Czy Siri wyjdzie na tym na plus? Już wyszła. Ale
przemyśleniami na ten temat podzielimy się już
w drugiej części tego tekstu (Historia iPhone’a cz.
II – od iPhone 7 do iPhone XS Max).
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iPhone 5: początki integracji sprzętowej i systemowej
iPhone 5 po raz pierwszy zaprezentowano
szerszej publiczności wczesną jesienią 2012
roku. Oficjalna premiera telefonu miała miejsce
niedługo potem. Patrząc z perspektywy czasu,
jest to „najnudniejszy” ze wszystkich iPhone’ów; krytycy przywitali go jednak dość ciepło.
I trudno się dziwić, nad „czwórką” ma bowiem
przewagę pod niemalże każdym względem. No,
może oprócz designu. ;- )

Najlepiej widać ją w typowo funkcjonalnych
rozwiązaniach, takich jak np. wyposażenie telefonu w port Lightning, obecnie będący jednym
ze standardów w urządzeniach Apple. W 2012
roku nie było to wcale aż tak oczywiste; Lightning
nadal stanowił „rozwiązanie przyszłości”.

I znowu: dziś „chmury” są wszędzie. Integracja urządzeń również przestała być czymś
niezwykłym. Jeżeli przypomnimy sobie jednak,
w jak wielkim bólu rodziły się ekosystemy konkurencji (w tym Google i Microsoftu), przewaga
technologiczna Apple staje się czymś oczywistym. Szczególnie że zarówno Google, jak
i Microsoft nie miały na tym polu aż tak dużego
szczęścia. Ta pierwsza firma okupiła to porażką
wczesnych edycji swoich Chromebooków; ta
druga – telefonów z Windows Phone.

iPhone 6. Zmiany, zmiany…
Pierwszym, co rzuca się w oczy przy zestawieniu iPhone’ów 6, 6S i 6 Plus ze wcześniejszymi
modelami to radykalna zmiana w designie. Projektanci z Cupertino – z Jonathanem Ive na czele
– zdecydowanie „opuścili strefę komfortu”, stawiając na kształty zbliżone bardziej do smartfonów konkurencji: większy format, cieńsze ramki,
zaokrąglone boki, generalnie obłe kształty. Znalazło to oddźwięk w oficjalnym spocie reklamowym telefonu, zatytułowanym Different (ang.
Odmienny).

iPhone 5S

iPhone 5

iPhone 5 jest ostatnim smartfonem, w którego
produkcję zamieszany był Steve Jobs; jest też
pierwszym, który – w swojej ostatecznej postaci
– zatwierdzony został już przez nowego CEO Apple, Tima Cooka (Tim Cook sprawuje tę funkcję
do dziś). „Piątka” naprawia większość problemów „czwórki”, w tym problem z anteną. Jest też
urządzeniem szybszym i bardziej współczesnym,
głównie dzięki zamontowanemu w nim procesorowi Apple A6 i systemowi operacyjnemu iOS 6.
Pod względem designu iPhone 5 wyznacza
koniec pewnej epoki i szczytowy punkt jej rozwoju. Przewagę nad 4 i 4S daje „piątce” większy
ekran (proporcje 16:9) i cieńsza obudowa. Gorzej
jest jednak pod względem estetyki, ponieważ
iPhone 5 i 5S całkowicie rezygnują ze szklanej
(glinokrzemianowej) powłoki; na jej powrót musieliśmy poczekać aż do premiery iPhone’a 8,
czyli parę ładnych lat.
W kwestiach sprzętowych iPhone 5 nie przynosi więc rewolucji; mówimy raczej o ewolucji.
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Dużo lepiej jest natomiast w kwestiach programowych. I tutaj Apple naprawdę zrobiło bardzo
dużo, a iOS 6 jest systemem w dużej mierze przełomowym. Jest tak głównie z dwóch powodów.
Po pierwsze, ze względu na większy nacisk, jaki
Apple położyło na rozwój funkcji natywnych,
które dziś stanowią znak rozpoznawczy systemów tej firmy; po drugie natomiast – ze względu
na poszerzone możliwości integracji. O planach
budowy większego ekosystemu Apple mówiło
wprawdzie od dawna, ale to właśnie w 2012 r.
plany te zaczęły nabierać faktycznego kształtu
i stawać się rzeczywistością.
Stało się tak głównie za sprawą platformy
chmurowej iCloud; to ona okazała się brakującym ogniwem na drodze do postępującej integracji urządzeń z jabłkiem. iCloud ujrzał światło
dzienne już w 2011 roku, ale dopiero rozwój
systemu operacyjnego iOS zapewnił mu pełną
funkcjonalność i niezbędną prostotę. Oczywiście
nie była to pierwsza chmura, z której korzystali
użytkownicy iPhone’ów; była jednak pierwszą,
która naprawdę podbiła ich serca. Nie licząc, być
może, tych użytkowników, którzy na dobre przywiązali się do MobileMe (o ile dobrze pamiętam,
nie obyło się nawet bez procesu sądowego – ale
to temat na inną opowieść).

iPhone 6

Z perspektywy czasu była to niewątpliwie
dobra decyzja; w 2015 roku nie było to jednak
aż tak oczywiste. Fani „klasycznych” iPhone’ów
– szczególnie modeli 4, 4S, 5 i 5S – przyjęli
te zmiany dość chłodno. Nie po raz pierwszy
w swojej historii firma Apple podzieliła własnych
fanów; po raz pierwszy jednak podział nastąpił w związku z designem. Pod tym względem
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iPhone 6 do dziś należy do najbardziej kontrowersyjnych smartfonów w „jabłkowej” rodzinie.
Część użytkowników zdecydowała się w 2015
roku całkowicie zrezygnować ze zmiany telefonu
na model nowszej generacji; wielu z nich zdecydowało się na zmianę dopiero rok później – po
premierze iPhone SE.
Sprawy nie poprawiło ogłoszenie iPhone 6
Plus, czyli wersji „plus size” – o rozmiarach
prawie 160 na 80 mm. Choć telefony o takich
wymiarach nie były już wówczas żadną nowością, Apple skrytykowano za podążanie za „chwilowymi trendami” i „rynkową modą”. Czy firma
kojarzona dotychczas z działaniem na przekór
rynkowym standardom odeszła od jobsowego
nonkonformizmu i postawiła na schlebianie gustom gawiedzi? Takie i inne pytania stawiano
w 2015 roku przed Apple.
Krytycy ucichli dopiero w 2016 – również pod
wpływem iPhone SE.

Bendgate: problem
designu czy fake news
od konkurencji?
iPhone 6 nie jest (i nigdy nie był) złym telefonem. Jego popularności nie pomogły jednak
problemy techniczne. Do najpoważniejszych
z nich należy zaś ten, który stał się początkiem
„Afery Bendgate”.

w designie tego modelu; przyniosło to efekt odwrotny do zamierzonego: firma stanęła na skraju
wizerunkowej katastrofy. Sprawę wyciszyło dopiero otwarte przyznanie się do winy i udostępnienie użytkownikom etui rozwiązujących ten
problem. Sam Jobs określił później ten kryzys
mianem „Afery Antennagate”. Apple odebrało
ważną lekcję.
Kiedy niedługo po premierze iPhone 6 pojawiły
się pierwsze doniesienia o problemach z wyginaniem się telefonu pod wpływem nacisku (np.
podczas przenoszenia go w kieszeni spodni), Apple zareagowało niemal natychmiast. Użytkownikom uszkodzonych w ten sposób iPhone’ów
zaoferowano darmową wymianę telefonu na
nowy. Jeżeli wierzyć oficjalnym informacjom,
po zamiennik zgłosiło się w sumie… dziewięciu
użytkowników.
Czy „Afera Bendgate” – termin ukuty przez
przeciwników Apple i podłapany przez dziennikarzy – była tak naprawdę jedynie nie do końca
przemyślaną próbą zdyskredytowania firmy
przez konkurencję? Tego nie wiemy. Osobiście
nie spotkałem nikogo, kto miałby podobny problem z iPhone’m 6 lub 6S. Warto jednak nadmienić, iż „wyginanie się” obudowy nie jest
grzechem tylko jednego modelu telefonu. Z podobnymi problemami spotykało się (i spotyka się
nadal) wiele smartfonów. Nie chciałbym wybielać Apple; miejmy jednak świadomość, iż żaden
przedmiot nie jest niezniszczalny.

iPhone 6. Kiedy opadł
kurz…

iPhone 6 Plus

iPhone 4 miał problem z anteną. Apple próbowało wypierać się odpowiedzialności za błędy

A jednak, pomimo problemów i licznych zarzutów, iPhone 6 okazał się krokiem naprzód, nie do
tyłu. Zmiana przeważnie budzi opory; w przypadku
urządzeń uznawanych za kultowe opór może okazać się większy niż zwykle. Z perspektywy dnia
dzisiejszego widzimy jednak, że zmiany w designie
telefonów były zmianami na lepsze. A dowodzi tego
choćby fakt, że Apple trzyma się tych rozwiązań do
dziś (z mniejszymi lub większymi odstępstwami, co
oczywiste), a iPhone 7 i 8 nie odchodzą od nich, ale
idą w ślady 6 i 6S.
Ostatecznie więc – telefon okazał się dużym
sukcesem. Sukcesu tego nie umniejszyły mniejsze lub większe problemy. Nawet słynny „Błąd
53”, będący swojego czasu przedmiotem całej
serii memów i artykułów wieszczących zmierzch
Apple, dziś już odszedł w zapomnienie. Błąd ten
uniemożliwiał dostęp do telefonu za pomocą funkcji
Touch ID. Paradoksalnie: największym problemem
iPhone 6 jest to, na co początkowo zwracano najmniejszą uwagę – mianowicie stosunkowo niska
jakość ekranu. Cała reszta stanowi obecnie historię.

A „szóstkę”, początkowo postrzeganą jako dowód
„rynkowego konformizmu” i próbę nadgonienia
konkurencji, zapamiętamy raczej jako telefon, który
pokazał, że Apple nie boi się stawiać na swoim. I to
nawet wbrew swoim fanom.
Jak się okaże, firma miała zrobić to jeszcze przy-

iPhone 6S

najmniej parokrotnie. W 2016 roku pojawił się bowiem iPhone 7, a decyzje podjęte przy jego budowie
miały wzbudzić w fanach wściekłość.

iPhone 6S Plus
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iPhone 7? Nie tak szybko –
iPhone SE!

iPhone SE2? Czyli plotki,
ploteczki

iPhone 7. To koniec z
kablami?

Urządzenie o mocy obliczeniowej iPhone 6S,
ale z wyglądem iPhone 5S? Dla wielu brzmiało
to jak marzenie.
Marzenie, które Apple zdecydowało się
spełnić.
iPhone SE, czyli „Special Edition”, należy obecnie – nadal, po ponad dwóch latach od swojej
premiery (31 marca 2016 r.) – do najpopularniejszych urządzeń z jabłkiem na obudowie. Być
może jest tak za sprawą jego stosunkowo niskiej
ceny. Cennik SE zaczyna się bowiem na poziomie
około 1200 polskich złotych. Urządzenia wyposażone w 128 GB pamięci dyskowej nabędziemy
natomiast za niecałe 2000 zł.
Jak na Apple – całkiem nieźle.
Drugim powodem popularności „Edycji Specjalnej” może być… sentyment fanów. Jak pisałem, wiele osób niezadowolonych z kierunku
obranego przez Apple przy projektowaniu iPhone
6 zdecydowało się wstrzymać z zakupem do
ogłoszenia kolejnego modelu. iPhone SE niewątpliwie powstawał również z myślą o tej grupie.
Jest to ostatni „mały” telefon Apple; ostatni,
który podąża ścieżkami wytyczonymi jeszcze
podczas prac nad pierwszą generacją iPhone’ów;
i, w końcu, ostatni, w którym znajdziemy wejście
słuchawkowe 3,5 mm (więcej na ten temat niżej).
Nic więc dziwnego, że ogłoszenie iPhone
SE spotkało się z tak dużym entuzjazmem.
Ja sam zresztą uważam ten telefon za jeden
z najlepszych produktów rodem z Cupertino;
to przepiękne urządzenie, eleganckie i mocne,
o zaskakująco dobrych osiągach i stosunkowo
przyjaznej dłuższemu użytkowaniu krzywej zużycia. Dla porównania – iPhone’y 6 i 7 „zużywają”
się znacznie dłużej; po dwóch latach korzystania z „szóstki” albo „siódemki” trudno będzie
odsprzedać je drożej niż za połowę ich ceny
wyjściowej. Dla osób, które wymieniają swoje
iPhone’y regularnie co dwa lata i w ten sposób
podążają za cyklem produkcyjnym Apple (a jest
to znakomita większość znanych mi posiadaczy
iPhone’ów) jest to naprawdę poważna zaleta.
A poza tym? Poza „wnętrzem”, ekranem
i kilkoma pomniejszymi elementami obudowy
iPhone SE nie różni się od iPhone 5 i 5S. To naturalne ogniwo łączące telefony Apple w spójny
ciąg ewolucyjny. SE łagodzi przeskok pomiędzy
„piątką” a „szóstką” – i stanowi wartościową
alternatywę dla tych, którzy do dziś twierdzą, że
iPhone 6 to najgorszy iPhone w historii tej firmy.

Czy Apple ma w planach kontynuację i rozwój
linii SE? Tego nie wiemy. Wiemy jednak, że dwa
lata temu Internet obiegły pierwsze plotki na
temat powstających rzekomo w biurach firmy
projektach iPhone SE2. Ogłoszenie telefonu
miało mieć miejsce podczas wrześniowego Apple Special Event (zobacz nasze podsumowanie).
Zamiast tego otrzymaliśmy jednak iPhone XR.

Będziecie pod bardzo dużym wrażeniem. :- )
Z iPhone’m 7 wiąże się przynajmniej parę
ciekawostek.
Po pierwsze. Jest to pierwszy od dłuższego
czasu iPhone, który nie doczekał się wersji S (7S).
Począwszy od iPhone 3GS, wszystkie kolejne
modele ukazywały się również w wersji „rozszerzonej”, z oznaczeniem wzbogaconym o tę
literę. Ponadto iPhone 5 doczekał się również
tańszej edycji 5C. Tymczasem iPhone 7 dostępny
jest tylko w wersji oryginalnej i 7 Plus. Dlaczego?
Cóż – przez wzgląd na obecność iPhone 8. Więcej
o tym – poniżej*.
Po drugie. Jest to pierwszy iPhone, przy
konstrukcji którego całkowicie zrezygnowano
z popularnego minijacka – czyli wejścia słuchawkowego 3,5 mm (wciąż będącego branżowym standardem). Osoby chcące posłuchać
na swoich „siódemkach” muzyki muszą sięgnąć
po słuchawki bluetooth (np. będące w produkcji
Apple AirPodsy).

65

iPhone SE2 wg przecieków.

Czy iPhone SE2 kiedykolwiek powstanie?
Wciąż nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Problemem jest nie tylko polityka technologiczna
Apple (której dokładnych szczegółów, niestety,
nie zna nikt poza firmą); na drodze stoją też
kwestie techniczne. Zmieszczenie technologii
zdolnej „udźwignąć” bezramkowy wyświetlacz
w tak niewielkiej obudowie to – mimo wszystko
– spore wyzwanie. Chcielibyśmy jednak ujrzeć
SE2.
Natomiast osobom, które chciałyby rozpocząć
przygodę z iPhone’ami, ale nie wiedzą, gdzie zacząć – a z tych czy innych względów nie mogą
pozwolić sobie na razie na zakup iPhone X, XS
lub XR – polecamy sięgnąć po to wyjątkowe
urządzenie.

iPhone 7

Czy to dobre rozwiązanie? Tak i nie. „Tak”
przez wzgląd na innowację. Nie ma wątpliwości, że redundantne okablowanie będzie powoli
znikało. Apple od dłuższego czasu deklarowało
intencję rezygnacji z tego („przestarzałego”
i „nieefektywnego”) rozwiązania. iPhone 7 jest
pierwszym krokiem w tym kierunku; kolejny
uczyniono już rok później, zapewniając modelom
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8 i X możliwość ładowania bezprzewodowego
na platformie ładowarkowej. Natomiast „nie” –
przez wzgląd na preferencje większości nabywców. Jednak tutaj, nie inaczej niż w przypadku
iPhone 6, Apple zdecydowało się na pełną bezwzględność. Dziś, dwa lata później, wiemy już,
że był to bardzo dobry wybór, bo minijacki powoli
odchodzą do przeszłości.
Pamiętajmy przy tym, że konieczność „osadzenia” w telefonie dodatkowego gniazda słuchawkowego wiąże się nie tylko z koniecznością
„zrobienia dziury” w obudowie. Porty są małe
tylko od zewnątrz. W istocie stanowią złożoną
konstrukcję, która nierzadko ma wpływ również
na inne zamknięte pod obudową elementy. Eliminacja minijacka eliminuje również ten problem.
Dlaczego nie? Telefon tak czy inaczej jest wyposażony w moduł bluetooth**.
Warto przy tym dodać, że Apple nie było wcale
pierwszą firmą, która zdecydowała się na rezygnację z minijacka. Branżowi specjaliści wieścili
zmierzch tego wejścia już od dłuższego czasu;
pierwsze poważniejsze próby podjęto w Chinach
już w 2012 r. Mówimy tu, oczywiście, o dość egzotycznych urządzeniach, o których w Europie
mało kto słyszał, takich jak smartfon Oppo Finder.
Oppo próbowało zastąpić wejście 3,5 mm portem
mikro USB; próba okazała się, łagodnie mówiąc,
klapą. (Jeżeli w 2016 r. rynek nie był na to gotów,
to co dopiero w 2012…) Pojawiały się również
eksperymenty z portami USB-C (np. LeEcco Le 2).

iPhone 7 Plus

*iPhone SE nie doczekał się wersji z dodatkową literą „S”
z oczywistych względów (m.in. estetycznych: iPhone SE-S
wyglądałoby przynajmniej śmiesznie). Apple wypuściło jednak
rozszerzoną edycję tego telefonu w 2017 r., prawie dokładnie
rok po premierze.
**Wbrew pozorom – nie chodzi tu wcale o grubość telefonu. Najcieńszy telefon z minijackiem 3,5 mm sam ma 4,75
mm grubości. To dokładnie 2,35 mm mniej niż iPhone 7. Coś
takiego jak telefon „za cienki na wejście 3,5 mm” najprawdopodobniej nie istnieje; urządzenie takie musiałoby mieć
bowiem grubość… poniżej 3,5 (plus-minus) mm. ;- )

Apple Pay. Jabłko na rynku
płatności mobilnych
O Apple Pay pisaliśmy niedawno w osobnym artykule z okazji wejścia usługi do Polski.
Choć sama usługa miała premierę w 2014 roku
(przy okazji ogłoszeń dotyczących iPhone 6),
to dopiero dwa lata później, w 2016 r., zaczęła
zdobywać prawdziwą popularność. Przedtem
dostępna była zaledwie w czterech krajach:
w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii.
W 2016 pojawiła się natomiast w części państw
Europy Zachodniej, Rosji oraz kilku krajach
azjatyckich.
Rynek płatności mobilnych – usług, które
umożliwiają dokonanie płatności w sklepie za
pomocą telefonu, tabletu, a nawet laptopa – rozwija się już od dłuższego czasu; Apple nie było tu
ani pionierem, ani najważniejszym innowatorem.
Przed premierą Apple Pay dostępne były już inne
usługi tego rodzaju; większość powstała niezależnie od siebie. Na głębszym poziomie trudno
też znaleźć pomiędzy nimi wspólny technologiczny mianownik: poszczególni dostawcy
płatności mobilnych opierają je przeważnie na
odmiennych rozwiązaniach.
Tym, co wyróżnia Apple Pay na tle konkurencji, jest przede wszystkim odmienne podejście
do spraw związanych z prywatnością. Strach
przed utratą lub kradzieżą danych niewątpliwie
należy do najpoważniejszych problemów, zniechęcających dużą część użytkowników telefonów komórkowych do korzystania z płatności
mobilnych. Apple Pay stawia więc nie tyle na
wygodę, co bezpieczeństwo. Jeśli wierzyć specjalistom, płatności dokonywane za pomocą
usługi mają być bezpieczniejsze niż te za pomocą
kart płatniczych.
Pro-konsumenckie podejście z pewnością
wyszło Apple na dobre. Jego minusem jest stosunkowo powolny „rollout” usługi: nawet dziś,
cztery lata po premierze, jest ona dostępna
w „jedynie” 41 krajach na świecie. Co więcej –
tylko dla klientów niektórych (dużych) banków.

Jak Apple odrobiło pracę
domową, czyli iPhone 8
i iPhone X
Czas pędzi naprzód, szczególnie w świecie
nowych technologii. Firmy technologiczne mają
przed sobą trudne zadanie: z jednej strony muszą
„nadążać”, z drugiej jednak – nie mogą pozwolić
sobie na „przeskoczenie” zbyt wielu stopni za
pomocą jednego kroku. Zbyt gwałtowne zmiany
mogą bowiem zostać odrzucone przez rynek.
Zmianę designu z 2014 roku fani Apple przywitali chłodno. Jednak już w 2017 r. zaczęły pojawiać się głosy, że firma z Cupertino – kojarzona
dotąd głównie z innowacjami – zaczęła tracić
swoje przyspieszenie i odstawać od konkurencji.
Zarzuty dotyczyły nie tylko smartfonów; sporo
zarzucano również tabletom, notebookom oraz
AiO Apple.
W 2017 roku Apple położyło temu kres. Podczas wrześniowego Apple Special Event zapowiedziało bowiem nie jeden, ale dwa telefony.
Jeden, iPhone 8, przeznaczony dla „konserwatywnych” użytkowników; drugi – iPhone X
– z myślą o tych „postępowych”. W ten sposób
firma nie tylko zaspokoiła dążenia obu tych grup;
pokazała także, że potrafi uczyć się na własnych
błędach.
O iPhone X napisano do dziś dziesiątki tysięcy
artykułów; nagrano tysiące godzin recenzji i testów. My mieliśmy przyjemność pisać o nim parokrotnie (z czego ostatnim razem w artykule
iPhone X pół roku po premierze. Nadal najlepszy
smartfon na rynku?). A choć opinie są podzielone, to jedno trzeba powiedzieć otwarcie: po
tygodniu korzystania z iPhone X przesiadka na
jakikolwiek inny telefon może okazać się trudnym zadaniem.
Choćby ze względu na czystą przyjemność
obcowania ze sprzętem z przyszłości.

iPhone X – telefon
przyszłości?
iPhone X jest telefonem przyszłości; jest nim
nadal, rok po premierze. I nie chodzi tu o jakąś
odległą czy niewyobrażalną przyszłość; nie chodzi o technologiczne fajerwerki czy szpanerskie
gadżeciarstwo. Żadna z funkcji tego telefonu nie
jest funkcją prawdziwie przełomową czy rewolucyjną. A te najbardziej innowacyjne, jak chociażby Face ID, wciąż nie znalazły „poważnego”
zastosowania.
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Co stanowi o przewadze iPhone’a X nad innymi
urządzeniami? To, jak przyjazny jest użytkownikowi; to, jak szybko się do niego przyzwyczajasz – i jak trudno jest się od niego potem
„odzwyczaić”. To jedno z najbardziej intuicyjnych
urządzeń, jakie kiedykolwiek zbudowano; telefon, który rozwiązuje właściwie wszystkie problemy, z jakimi musieli mierzyć się użytkownicy
smartfonów. A rozwiązuje je w sposób prosty
i nienachalny, nie wymuszając na nikim zmiany
przyzwyczajeń. To produkt ewolucji tak przemyślanej, że niemal rewolucyjnej. I właśnie w tym
sensie jest „dziełem” designu.
Face ID zamiast przycisku Home; całkowita
rezygnacja z minijacka 3,5mm; podwójny aparat z tyłu obudowy, umożliwiający uzyskiwanie
„lustrzankowej” jakości zdjęć robionych w trybie portretowym; powrót do szklanej powłoki
na obudowie, co pozwala na bezprzewodowe
ładowanie telefonu na platformie (bez konieczności wprowadzania modyfikacji, jak było
w przypadku iPhone 4 i 4S). Zalety iPhone’a X
można by wymieniać i wymieniać. Wszystko
to nie tyle wpływa na wygodę użytkowania, co
zmienia sposób, w jaki korzystamy z telefonu.
To bardzo wiele; więcej niż składane ekrany czy
elastyczne obudowy.

„Kultowy przycisk Home”,
czyli zalety iPhone 8
Narzucanie zmian nie jest jednak dobrym pomysłem. Apple przekonało się o tym przy okazji
premiery iPhone 6, a iPhone 8 jest produktem tej
nauczki. To telefon nie odbiegający pod względem konstrukcyjnym od rozwiązań, do których
przyzwyczaiła nas „siódemka” – ale znacznie
ulepszony. Wnętrze porównywalne z iPhone X,
szklana obudowa umożliwiająca ładowanie na
platformie, wysokiej klasy aparat fotograficzny
– iPhone 8 ma to wszystko. Nie ma za to Face ID,
więc osoby, które twierdzą, że „przycisk Home
jest duszą iPhone’a”, nie poczują się zdradzone.

iPhone 8 Plus

Czy Apple zamierza powrócić do przycisku
Home w przyszłych modelach swoich iPhone’ów?
To nadal możliwe. Na ten moment brak jest w tej
sprawie jakichkolwiek konkluzywnych deklaracji. Nie zdziwiłoby mnie jednak, gdyby miało
się okazać, że iPhone 8 jest ostatnim iPhone’m
z przyciskiem Home.
A może to właśnie ten element będzie nostalgicznym wyróżnikiem kolejnego iPhone’a „Special Edition”? ;- )

Nie ma stagnacji. iPhone
XS, XS Max i XR
iPhone 8

iPhone X
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Nad przyciskiem Home warto zatrzymać się
chwilę dłużej. Home stanowi element konstrukcji iPhone’ów od samego początku istnienia tej
marki. W 2007 roku Steve Jobs zachwalał go jako
rozwiązanie przełomowe. Jeden okrągły przycisk – mówił – zastąpi wszystkie nieporęczne
klawiatury. Od tamtej pory Home przeszedł długą
drogę; z czasem wzbogacono go o nowe funkcje,
w tym m.in. Touch ID, umożliwiającą logowanie
się do telefonu za pomocą odcisku palca. Stojącą
za przyciskiem technologię opatentowano na
wszystkie możliwe sposoby; rozwiązania konkurencyjne (m.in. czytnik odcisków palca na
tyle obudowy telefonów z Androidem) biorą się
w równej mierze z prób ulepszenia rozwiązań
Apple, co dążeń do ominięcia specyfikacji z dokumentów patentowych.

I w ten oto sposób docieramy do… czasów
obecnych.
Opinie po wrześniowym Apple Special Event
nadal są podzielone, również w redakcji TECHSETTER.PL. Dla niektórych iPhone’y XS, XS Max
i XR są raczej dowodem stagnacji niż postępu. Ot,
szybszy procesor, więcej pamięci, ekran rozmiarów małego tabletu – więcej, więcej, więcej, więcej. Ale czy na pewno lepiej? Zmiany ilościowe,
jak pisał jeden z klasyków ekonomii, przechodzą
z czasem w zmiany jakościowe. W przypadku
najnowszych iPhone’ów nie przeszły. I myślę, że
trudno jest temu zaprzeczać.
Z drugiej jednak strony: czy od modeli
z „S-kami” w nazwie oczekiwaliśmy kiedykolwiek czegoś innego? Czegoś więcej? Apple, jak
wiadomo, pracuje w dwuletnich cyklach wydawniczych; rok poprzedni, 2017, jest od tej normy
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pewnym odstępstwem, ale wynika to raczej
z jubileuszu marki iPhone niż faktycznego po-

Ale w porównaniu do różnic pomiędzy – dajmy na
to – iPhone’m 6 i 6S różnice pomiędzy iPhone’m
X i XS są ogromne. Pod względem technologicznym jest to różnica na poziomie całkiem nowej
generacji.
Skokowi technologicznemu kojarzy również
przeskok cenowy. Już rok temu cennik Apple
przyjmowano z oburzeniem (a w branży trochę
także z podziwem). W dniu premiery iPhone X
kosztował prawie 6000 zł. Ale iPhone XS Max
w najlepszej konfiguracji to wydatek rzędu 7500
zł. To nie tylko więcej niż naprawdę dobry laptop;
to więcej niż naprawdę dobry laptop od Apple.
A to chyba o czymś mówi.

już chyba z nimi jest. Przed ogłoszeniem nikt nie
wie niczego; po ogłoszeniu – „wszyscy wiedzieli
o wszystkim od dawna”. Czy Apple rzeczywiście
jest aż tak przewidywalne?
A może po prostu tak dobrze trafia ze sprzętem
w nasze potrzeby?

iPhone XS

śpiechu. Nic poza tym nie wskazuje, by firma
miała odejść od tych praktyk. W porównaniu
z ogłoszeniami A.D. 2017 ogłoszenia A.D.
2018 mogą wydawać się blade i nieciekawe.

iPhone XS Max

Przyszłość marki iPhone
Historia marki iPhone ma dopiero 11 lat.
Pomyślmy jednak, jak wiele się przez ten czas
zmieniło – i jak znaczące były to zmiany. Dziesięć lat temu smartfon bez klawiatury był czymś
nie do pomyślenia; dziś mamy smartfony bez
żadnych przycisków, rozpoznające nasze twarze i odciski palców, a ich możliwości bliższe są
możliwościom niewielkich komputerów niż tego,
z czym kojarzy nam się telefon.
W przyszłym roku Apple domknie kolejny
dwuletni cykl wydawniczy. Z pewnością ujrzymy
nowe iPhone’y. Czym zaskoczą nas tym razem?
Tego – na razie – nie sposób przewidzieć. Tak
iPhone XR

68

TECHSETTER.PL _ FELIETONY

Assassin’s Creed:
Odyssey – Na Zeusa,
jaki ten świat duży!
Krzysztof
Grzegorowski

ędę szczery – po zakończeniu
przez Ubisoft trylogii, w której
główną rolę grał Ezio Auditore
da Firenze, marka Assassin’s
Creed zaczęła w moich oczach
tracić. Do AC III podchodziłem dwa razy, za
każdym razem odbijając się od irytującej postaci głównego bohatera. Wątek współczesny,
z Desmondem Milesem w roli głównej, wolałem
sobie obejrzeć na YouTube. Później pojawił się
świetny Black Flag, którego psychofani AC wciąż
nie mogą przetrawić, twierdząc, że to świetna gra,
ale słaby Asasyn. O AC: Unity oraz AC: Syndicate
nawet nie wspominam, bo w obu grom łącznie
poświęciłem może ze 3-4 godziny. Przestarzałe
i powtarzalne mechaniki przeplatały się tam z problemami technicznymi, fabułą cienką jak andruty
i bohaterami posiadającymi mniej charyzmy niż
nieoheblowany pień. O innych produktach spod
znaku Assassin’s Creed nie wspominam (m.in. gry
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na system Android), bo nie sięgałem po nie. Nie
widziałem w tym sensu.
Do serii o bieganiu i szlachtowaniu tych złych
wróciłem dopiero za sprawą zeszłorocznego AC:
Origins. Świetnej gry, przywracającej mi wiarę,
że z serii o Asasynach może być coś więcej niż
kolejne odcinanie kuponów. Zmiana mechaniki
gry, w 100% otwarty świat, wreszcie ciekawy bohater i starożytny Egipt w najciekawszym (według
mnie rzecz jasna) momencie swojego istnienia,
stworzyły mieszankę dającą mnóstwo frajdy na
kilkadziesiąt godzin (w moim przypadku ponad
60, bez dodatków). Do tego trzeba dołączyć,
proste bądź co bądź, mechanizmy rodem z gier
RPG (Ubi nie kryło się z tym, że niektóre rozwiązania wzorowali na Wiedźminie 3) oraz wciągający wątek główny. Wielokrotnie już przerabiany
motyw zemsty całkiem zręcznie skomponowano
z burzliwą sytuacją polityczną Egiptu i konfliktem
o sprawowanie władzy w kraju nad Nilem.

W tym roku okazało się, że dostaniemy więcej tego samego, ale tym razem w starożytnej
Grecji osłabionej konfliktami o wielkiej skali.
Wychodzenie z kryzysu po wyczerpującej wojnie z perskim imperium zostało przerwane przez
krwawy konflikt pomiędzy dwoma największymi
polis – Spartą i Atenami. I w tych niełatwych
czasach przyjdzie działać nam. To znaczy, Aleksiosowi lub Kasandrze – w zależności od tego, na
prowadzenie którego protagonisty zdecydujemy
się na początku gry.
Mimo że premiera odbyła się już 5 października, to dopiero teraz, po przegraniu niecałych 40 godzin, jestem w stanie podzielić się
wrażeniami na temat następcy AC: Origins. Nie
jest to jednak recenzja, gdyż do ukończenia
gry jeszcze mam daleko – statystyki pokazują
40% głównego wątku, a „na oko” udało mi się
odsłonić jakieś 30% mapy – a raczej zbiór doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących samej gry.
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Ateny i górujący nad miastem kompleks świątynny na
Akropolu robi wrażenie swoich rozmachem.

Niewykluczone, że pełna recenzja pojawi się na
łamach Techsettera. Nie powiem, że wkrótce,
bo bym skłamał.

Czas nam ruszać w drogę
A droga będzie długa, oj długa! Sam Odyseusz
mógłby zzielenieć z zazdrości widząc odległość,
jaką musi przebyć Aleksios lub Kasandra, aby
wypełnić powierzone im misje i odkryć tajemnicę swojej rodziny. Do zwiedzenia oddano nam
niemal całą europejską część antycznej Grecji:
od Macedonii na północy, do wyspy Krety na południu. Od wysuniętej na zachód wyspy Kefalonii
(na której nasza przygoda się rozpoczyna) do
Samos na wschodzie. Oczywiście świat został
odpowiednio przeskalowany na potrzeby gry, co
nie zmienia faktu, że mapa z Assassin’s Creed:
Odyssey jest o 50 km2 większa od mapy starożytnego Egiptu z AC: Origins i jej wielkość

wynosi 130 km2. Z tym, że tutaj mamy dużo,
dużo więcej przestrzeni wypełnionej wodą, po
której podróżujemy na pokładzie Adrestii – naszego okrętu.
Żeby gracz się nie nudził, cała mapa została
upstrzona znacznikami u jednych graczy wywołujących torsje, a dla innych – wręcz przeciwnie – są jak kocyk i kakao w paskudne jesienne
popołudnie. Znaki zapytania, bo o nich mowa,
skrywając pod sobą a to obozy, a to twierdze,
a to ruiny, jaskinie, grobowce, zatopione okręty,
miasteczka, farmy… długo by wymieniać. A te
wszystkie miejsca kryją w sobie cele, które
trzeba w nich zrealizować, żeby daną miejscówkę „zaliczyć” Najczęściej polegają one na
zabiciu kogoś lub znalezieniu skarbów w zwiedzanej lokacji. I tutaj trzeba uczciwie powiedzieć: „Ile można?”. W mojej opinii – za dużo
tego. Poza tym, jako gracz, mam wrażenie, że
zasypując znakami zapytania mapę, w pewnym

sensie odbiera mi się przyjemność z samodzielnej eksploracji. Chyba bardziej mi odpowiada
model poznawania „piaskownicy” znany z serii The Elder Scrolls. Tam lokacja lub budowla
zostaje zaznaczona na mapie dopiero, gdy ją
znajdziemy. Bez żadnych „zarzutek” w postaci
znaków zapytania, po sznurku których, nierzadko
z automatu, podążamy. A przecież każdy szanujący się gracz widząc na horyzoncie spore ruiny,
twierdzę lub świątynię nie będzie potrzebował
„zachęty” w postaci znaku zapytania, aby zbadać
to miejsce. Gry nauczyły nas tego, że obiekty
wyróżniające się na tle krajobrazu z pewnością
kryją jakąś tajemnicę.
Poza tym, nieco gryzie mi się to z ideą trybu
eksploracji, na który możemy zdecydować się na
samym początku gry. Sama gra deklaruje zresztą,
że AC: Odyssey powstał właśnie z myślą o tym
trybie. Tryb eksploracji w swoich założeniach jest
ciekawym pomysłem. Przyjmując zlecenie od
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NPC-a otrzymujemy przybliżone wskazówki na
temat lokalizacji celu, a dopiero zbliżając się do
niego otrzymujemy powiadomienie o możliwości
przywołania orła-zwiadowcy, by precyzyjnie „namierzyć” poszukiwany przez nas obiekt. Gdy tryb
eksploracji jest wyłączony, po przyjęciu zadania
od razu dostajemy znacznik pokazujący, gdzie
konkretnie musimy się udać. I niby jest to fajne,
nadaje też dodatkowego sensu opcjom dialogowym, gdyż w trakcie przyjmowania questa
możemy dokładnie zapytać o „współrzędne”,
ale jednak nie obraziłbym się, gdyby ta forma
rozgrywki dawała graczowi jeszcze więcej samodzielności i swobody.
Świat przemierzamy na dwa sposoby – drogą
lądową oraz, jak już zaakcentowałem wcześniej,
drogą morską. Z racji tego, że świat jest ogromny,
wybrany przez nas bohater może korzystać ze
wsparcia wierzchowca – Fobosa. Nie mamy tutaj
możliwości wymiany konia na innego, jak w AC:
Origins. Mamy Fobosa, tak jak Geralt miał Płotkę.
Z tą różnicą, że możemy sobie ewentualnie dokupić lub znaleźć „skórki” dla naszego wierzchowca,
zmieniając w ten sposób jego wygląd.
Chcąc podróżować pomiędzy wyspami, musimy zaokrętować się na Adrestii – okręcie należącym do marynarza Barnabasa. Jegomość ów,
w zamian za pomoc, udostępnił nam swój statek
i przejmujemy dowództwo nad nim oraz załogą.

Hej tam, marynarzu!
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Oczywiście podróżowanie na pokładzie Adrestii
to nie tylko radosne przyśpiewki i sielankowy rejs
na rozwiniętych żaglach. Wody Morza Egejskiego
oraz Morza Jońskiego pełne są pirackich okrętów,
a także jednostek Aten, Sparty oraz ich sojuszników. Na szczęście, tylko załogi korsarzy są wrogo
do nas nastawione ”dla zasady” i atakują nas gdy
tylko znajdziemy się w ich zasięgu. Nic nie stoi
nam jednak na przeszkodzie, abyśmy to my przez
chwilę pobawili się w piratów i postanowili złupić
flotę innych polis. W końcu wcielamy się w najemnika, co nie?
Oczywiście „bliskie spotkania” z piratami oraz
galerami greckich polis będą najczęściej wiązać się
z walką. Ta zaś jest mniej emocjonująca niż w AC:
Black Flag, ale nie można powiedzieć, że jest źle
wykonana. Po prostu – prowadzony przez nas
okręt siłą rzeczy jest mniejszy, armaty i moździerze oraz inna dystansowa broń prochowa została
zastąpiona strzałami i oszczepami, które w trakcie
walki można podpalić, by zwiększyć w ten sposób
zadawane obrażenia. Najwięcej szkód dokonamy
jednak taranując wraże jednostki. Prymitywny
oręż wymusza prowadzenie walki na niewielkim
dystansie. Czy można to traktować jako wadę? No
nie do końca. Warunki są inne, to i walka jest inna.
Po prostu. Kiedy już unieszkodliwimy galerę przeciwnika, możemy przystąpić do abordażu, bądź,
bez sentymentu, posłać ją na dno.

Bayek mógłby być zazdrosny
Czego bohaterski medżaj z poprzedniej odsłony AC mógłby pozazdrościć bohaterom ubisoftowej Odysei? Jest parę elementów. Zacząć
możemy od ekwipunku. Odnoszę wrażenie, że
broni i poszczególnych elementów pancerza jest
dużo więcej. No i pojawiły się hełmy, całkiem
przyjemnie wyglądające swoją drogą. W ogóle,
wszystkie elementy rynsztunku prezentują
się bardzo szczegółowo i zostały odpowiednio
zróżnicowane. Przede wszystkim jednak, Bayek
z pewnością mógłby pozazdrościć Aleksiosowi
sztyletu z włóczni Leonidasa. Już filmiki zapowiadające grę pokazywały, że nie jest to
zwykły kawałek metalu, ale jeżeli ktoś jeszcze
nie wie, czym ów relikt jest, to nie będę tego
zdradzał. Nasi greccy protagoniści otrzymali
także praktyczną możliwość przypinania pewnych zdolności z drzewka umiejętności do kół
ze zdolnościami (tudzież pasków, jeżeli gramy
za pomocą myszki i klawiatury). Ale za to stracili
możliwość krycia się przed ciosami za tarczą.
Ciosów mogą albo unikać, albo je parować. Ale
tarczy ich ręce dzierżyć nie będą. A szkoda, bo
mogłoby to jeszcze bardziej dodać kolorytu
walce. Ponadto, grecki żołnierz automatycznie
kojarzy się z charakterystyczną, okrągłą tarczą
(gr. hoplon, stąd – hoplici).
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Walka prezentuje się naprawdę dobrze. Starcia
są dynamiczne, mamy możliwość walki kilkoma
rodzajami broni, a w to wszystko dobrze wkomponowują się przywołane wcześniej umiejętności (np. sławny spartański kopniak lub wyrwanie
wrogowi tarczy z ręki) i soczyste finishery. Jedyne czego mógłbym się czepiać, to umiejętność „podpalenia” swojej broni i w ten sposób
– trafionych nią przeciwników. Tak jak zatrucie
broni jeszcze ma sens, tak machanie płonącą
włócznią albo kosturem nie pasuje mi do Assassin’s Creed i bardziej kojarzy się z grą z serii The
Elder Scrolls. W trakcie starć można się płynnie
przełączać między bronią białą a łukiem. A propos łuków – tym razem zrezygnowano z kilku
rodzajów tego dystansowego oręża, a dużo większą wagę przywiązano do samych umiejętności
związanymi z łucznictwem. W mojej opinii jest
to właściwa decyzja.
Jako że mamy do czynienia z serią o skrytobójcach, to warto przyjrzeć się i temu elementowi.
Nasz heros (czy też heroina) nie posiada ukrytego ostrza – podstawowej broni każdego Asasyna, a przynajmniej ja go jeszcze nie posiadam
w tym momencie. Czy później się pojawi? Nie
wiem i chcę się o tym przekonać we właściwym
czasie, więc konsekwentnie unikam wszelkich
gameplay’ów i innych „jutubowych” publikacji z Odyssey w tytule. W każdym razie, wg

uniwersum AC, ukryte ostrze istniało już w tym
okresie historycznym (od ukrytego ostrza zginął
Kserkses I). Do rzeczy – rolę ukrytego ostrza
pełni ostrze z włóczni Leonidasa, o którym już
wspominałem. To nim dokonujemy skrytobójstw,
ale grot włóczni pełni również rolę drugiej broni,
jeżeli naszym głównym orężem jest miecz lub
sztylet. Niestety, nawet gdy bezszelestnie i niezauważenie podejdziemy do naszego celu, to
ciężko jest zabić go „na raz”, jak miało to miejsce w innych odsłonach. Tutaj będziemy musieli
inwestować zdobywane punkty umiejętności
w rozwijanie naszych asasyńskich zdolności,
co będzie prowadziło do bycia coraz skuteczniejszym zabójcą. Nie bez znaczenia jest także
ulepszanie włóczni Leonidasa, które w pewnym
momencie staj się możliwe dzięki odkryciu Kuźni
Hefajstosa.

Najemnik bez pracy za długo
nie pożyje
Aleksios doskonale o tym wie, dlatego raczej
nie przebiera w ofertach. A prawdę powiedziawszy – mógłby. Bo gdyby chciał wykonać
wszystkie zadania, jakie AC: Odyssey przed nim
stawia, to mogłoby mu życia zabraknąć. Sam
główny wątek jest całkiem rozbudowany, a do
tego należy dodać zadania poboczne, zlecenia

z tablic ogłoszeniowych, polowanie na Czcicieli,
zadania czasowe, zadania losowe, walka z najemnikami… Na Apolla, kiedy człowiek ma znaleźć na to wszystko czas? Zadań jest po prostu
bardzo dużo. Choć z drugiej strony – przecież
jeżeli nie mamy ochoty na misje w stylu „zabij
5 ateńskich łuczników” lub „złup 5 skarbców”,
to nie musimy ich wykonywać. Gra też w żaden
sposób nie zmusza nas do tego. Warto skupić
się na questach wnoszących jednak coś tam do
gry, posiadających jakąś historię, mających jakiś określony cel. No chyba, że chcemy szybko
grindować grę i samego bohatera. Albo zbieramy
samorodki orichalcum, które można wymienić na
różnego rodzaju epickie wyposażenie u jednego
z kupców. W innym przypadku – nie widzę sensu
w ich wykonywaniu.
Na szczęście zadania poboczne bywają całkiem przyjemne. Zdarzają się historie potrafiące
zaskoczyć swoją narracją, a niekiedy rozpoczęta
przez jeden quest historia inicjuje mały łańcuszek zadań pobocznych, których wykonanie
doprowadzi nas do rozwiązania i zakończenia
pewnej pobocznej historii, jak na przykład tej
o Zimorodku i Droździe. Owszem, zdarzają się
i takie składające się głównie ze schematu „idź
i zabij” lub „idź i ukradnij” i na nic ponad to nie
możemy liczyć. Kłamstwem byłoby również
stwierdzenie, że nie ma ich wiele. No i w części
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zadań mamy możliwość zadecydowania o losie
postaci pobocznych. W zależności od sytuacji
możemy się na coś zgodzić lub nie. Albo kogoś
zabić, albo oszczędzić. Zastanawiam się, czy
i kiedy będzie mi dane ujrzeć konsekwencje
niektórych wyborów z questów pobocznych.
Wojna dla najemnika jest całkiem niezłym źródłem dochodu. Dlatego nasz misthios (gr. najemnik), w spartańsko-ateńskim konflikcie upatruje
nie lada okazji do zarobku, aktywnie uczestnicząc w działaniach zbrojnych… obu stron. To
znaczy – ma możliwość stawania po stronie Aten
lub Sparty w sporych bitwach, rozgrywanych po
osłabieniu wpływów danego polis w wybranym
regionie. W zależności od aktualnej przynależności prowincji, możemy wcielić się w rolę obrońcy
lub agresora. A jeżeli bitwa, w której braliśmy
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udział, zakończy się zwycięstwem, Aleksios
wzbogaci się nie tylko o punkty doświadczenia
oraz pękatą sakiewkę drachm, ale też o elementy
epickiego rynsztunku.
Jak już wspomniałem, w bitwach można stawać po jednej lub drugiej stronie konfliktu. Ale
w zasadzie nikt nie zabroni nam przez cały czas
walczyć po stronie Aten lub Sparty – chyba, że
trafimy na bitwy „wymuszone” przez fabułę,
w których będziemy musieli stanąć po określonej stronie barykady. Niestety, na dłuższą metę
nie czerpiemy profitów z racji faworyzowania
wybranej przez nas strony. W obozach wciąż jesteśmy atakowani przez żołnierzy zarówno Aten,
jak i Sparty. My zaś konsekwentnie i jednych,
i drugi przetrzebiamy. Dlatego gra niejako wymusza na nas, abyśmy raz bili potomków sławetnej

„trzysetki” z Termopil, a raz – obrońców Ateny
i raczkującej demokracji.
– Aleksiosie, gdzie twoja moralność?
– Moralność? A da się to zjeść?
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Starożytna Grecja jest dużo bardziej
„kolorowa” niż głównie pustynny Egipt.

Zakończenie
Tak w dużym skrócie, prezentuje się najnowsza
odsłona Kreda Asasynów. Gry zabierającej mnóstwo czasu, uparcie próbującej odwieść nas od
całkiem ciekawie zarysowanego wątku głównego,
szukającej nam zajęcia na każdym kroku. Ale koniec końców – można poczuć, że to prawdziwa
Odyseja! Podróż pełna przygód, nieoczekiwanych zwrotów akcji, poplątanych kolei losu oraz,
a może przede wszystkim, poznawania siebie. Bo
tak – opuszczenie Kefalonii, na której wychował
się nasz protagonista zmienia go. Nie wiadomo (to
znaczy, ja jeszcze nie wiem), w jaki sposób zakończy się ta historia, ale już teraz można dostrzec,
że doświadczenia przeżyte w trakcie wędrówki
ubisoftowy Odyseusz odczuje.

Pod względem samej rozgrywki dostajemy
więcej, a nawet dużo więcej, tego co w AC: Origins – eksploracja ogromnej mapy, całe mnóstwo
zadań do wykonania, satysfakcjonujący system
walki z przydatnymi umiejętnościami i bohater,
którego da się lubić – mniej tu depresji i samoudręczania się, niż w przypadku Bayeka. „Uerpegowienie” Asasyna także wyszło całkiem nieźle.
Pod tym względem AC wygląda teraz bardziej
jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, niż gry o asasynach
sprzed AC: Origins. I absolutnie nie jest mi przykro z tego powodu. Gdyby tylko gracz mógł czuć
jeszcze większą frajdę z racji samodzielnego
odkrywania tajemnic antycznej Grecji, to byłoby super.
Oczywiście nie będzie tutaj żadnej oceny –
jak już wspomniałem na początku, nie jest to

recenzja. Zresztą, jak można recenzować grę nie
kończąc jej wątku głównego? Z tego też powodu
nie poruszałem kwestii fabuły. Póki co nie mam
zielonego pojęcia jak główne wątki się potoczą,
chociaż pewne przypuszczenia mam. Ale! Bez
spoilerów!
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Fallout 76,
Star Wars:
Battlefront 2
i Mass Effect:
Andromeda.
Jak producenci
gier nauczyli
nas tolerować
niedokończone
produkcje
akiś czas temu, a konkretnie
w artykule opublikowanym na
dwudziestolecie serii, wspominałem, że nie zdziwiłbym się,
gdyby kolejny Fallout miał być
grą MMO*; MMO lub czymś w tym rodzaju. Jak
być może pamiętacie, Interplay pracował kiedyś
nad podobnym projektem. Odsprzedając prawa
do serii Bethesdzie, zarząd Interplay zastrzegał,
że mowa jedynie o grach single player. Prawnicy
Bethesdy znaleźli jednak lukę w umowie (część
fanów twierdzi, że umowę od samego początku
skonstruowano z myślą o odebraniu twórcom
serii praw do internetowej wersji FO); po długim
procesie prawa do Fallouta w wersji online trafiły
więc do Bethsoftu.

Teraz prawnicy Bethesdy mają przed sobą trudniejsze zadanie, bo gra, którą wypuściło studio –
Fallout 76 – ściągnęła już na nią pierwsze zarzuty.
I to zarzuty bynajmniej niebłahe: nieuczciwe praktyki marketingowe, wyłudzanie pieniędzy (chodzi
o kwestię FO76 B.E.T.A.), tworzenie umów niezgodnych z amerykańskim prawem (niemożliwość
zwrotu gry po zakupie i pobraniu to żart) etc. etc.
Brzmi poważnie? *Jest* poważnie. Jest równie
poważnie jak było rok temu, kiedy EA wypuściło
Star Wars: Battlefront 2. Choć nie; tak właściwie
to jest znacznie gorzej. A wpływ FO76 odczuje
najprawdopodobniej cała branża komputerowej
rozrywki.

Przemysław
Wierzbicki
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Zanim zaczniemy, czyli
powrót do Andromedy…
Zanim zaczniemy jednak mówić o FO76 i związanych z grą nieprzyjemnościach, wróćmy na
chwilę… do Andromedy.
Jeżeli graliście w Mass Effect: Andromeda –
inną produkcję znienawidzonego obecnie przez
graczy EA – to wiecie, że z grami nie dzieje się
dobrze. Mass Effect: Andromeda, gra skądinąd
nienajgorsza, jest chyba tego najlepszym dowodem; przyglądając się jej historii, znajdziemy
przykłady *wszystkich* złych praktyk, jakie kiedykolwiek nawiedziły (i będą nawiedzać nadal)
tę branżę. Grę wypuszczono w tragicznym wręcz
stanie; w momencie premiery była to prawdopodobnie jedna z najbardziej „zabugowanych” gier
wszechczasów. I nie chodzi tu jedynie o fatalną
animację twarzy postaci czy wszechobecne „glitche”. Najgorsze były problemy z utraconym postępem, bo zapisy gier miały tendencję (zresztą mają
nadal, bo nikt tego nie załatał) po prostu się „nie

doczytywać”. Pojawiły się również niemożliwe
do wykonania zadania poboczne, niedziałające
umiejętności, liczne problemy z interfejsem… Wymieniać można by w nieskończoność. Ktoś mógłby
spodziewać się, że jeśli zapłacił za grę 200 złotych,
to będzie w stanie ją uruchomić. Dla wielu było to
niemożliwe.
W związku z czym recenzenci nie pozostawili
na grze suchej nitki; Andromedę – powtórzę:
grę skądinąd całkiem niezłą – wdeptano wręcz
w ziemię. Po mocno nieudanym Dragon Age II
i zapchanej pretekstowymi aktywnościami pobocznymi Inkwizycji najnowszy Mass Effect był
dla fanów BioWare jak sól na ranę. Przy czym to
właśnie w Electronic Arts upatrywano winowajcy,
bo, jak wiadomo, obie serie BioWare miały się dobrze… dopóki studia nie przejęło EA. Przez lata
zdążyliśmy jednak przyzwyczaić się do tego, że gry
komputerowe wychodzą z błędami. Do pewnego
stopnia jest to normalne. Jeżeli czytaliście książkę
Jasona Schreiera Krew, pot i piksele, to wiecie,
iż fakt, że jakakolwiek gra w ogóle „wychodzi”

z produkcji, zakrawa na cud; że prace nad grami
zawsze są walką. Zamknięcie produkcji wymaga
niedorzecznej ilości czasu i pieniędzy. A efektem
jest produkt, którego jedynym celem jest zapewnienie graczowi chwilowej rozrywki – zanim
sięgnie po kolejny. Gry rzadko wychodzą w pełni
skończone.
Najnowszym przykładem podobnej „walki”,
tym razem wygranej, jest Red Dead Redemption
2 studia Rockstar, nad którym programiści „crunchowali” non stop przez x lat (a tuż przed premierą
crunchowali do kwadratu). Stąd też tak ogromne
„patche dnia pierwszego”; stąd kolejne poprawki
wychodzące w regularnych odstępach rok, a nawet dwa, trzy lata po premierach. Przyzwyczailiśmy się do tego, my, gracze; zaakceptowaliśmy te
praktyki. Przyjęliśmy to na klatę.
No cóż. Mass Effect: Andromeda nie doczekał
się „supportu”. Wsparcie dla gry zawieszono
wkrótce po jej premierze; prace nad rozszerzeniami, poprawkami i łatkami całkowicie zawieszono. Grę, którą wydano w fatalnym stanie
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technicznym, pozostawiono w trochę tylko mniej
fatalnym stanie technicznym. Powód? Sprzedaż?
Złe recenzje?
Trudno powiedzieć. Fakt jednak jest faktem,
i niewiele można zmienić. Są gracze, którzy nigdy nie zdołali przejść Andromedy – właśnie ze
względu na błędy w jej kodzie.
O reklamacjach możecie pomarzyć.

Fallout 76 a błędy w grach
MMO
Mass Effect: Andromeda jest jednak grą dla
pojedynczego gracza (z opcjonalnym trybem
rozgrywki wieloosobowej). Fallout 76 jest typową grą online. A w przypadku gier online jest,
zdawałoby się, normalne, że stanowią „pracę
w toku” – zawsze, ciągle, nieustannie. I nie może
być inaczej.
Przyzwyczaił nas do tego World of Warcraft.
WOW w niczym nie przypomina dziś produkcji, którą był po premierze. Grę zmieniono
*całkowicie*. Przepracowano w niej wszystko.
I trudno się dziwić. Gry MMO stanowią raczej
coś na kształt stale rozbudowywanej platformy
niż skończonej produkcji. Zawsze są też inwestycją, zarówno dla graczy, jak i producentów. Dla
tych pierwszych – graczy – ponieważ w MMO
nie gra się „od początku do końca”; w MMO gra
się bez końca, a w niektórych przypadkach (np.
właśnie World of Warcraft) trzeba za to ciągle
płacić. Wiadomo: infrastruktura umożliwiająca
hostowanie gry online kosztuje. I nie ma się co
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tym faktem bulwersować.
Jednak dla odpowiedzialnych za grę tego
typu twórców również jest to inwestycja – i to
inwestycja superpoważna, taka, która w przypadku niepowodzenia może z łatwością zatopić stojącą za nią firmę. Stworzenie gry online
jest bowiem *nieprawdopodobnie* trudnym
zadaniem; ogromu trudności nie sposób przecenić. Dotyczą one wszystkich, nawet najmniej
z pozoru istotnych aspektów rozgrywki. Co więcej: standardy w grach tego typu zmieniają się
z prędkością błyskawicy. Co z tego, że rok temu
nasza gra była istnym wcieleniem najlepszych
standardów i dobrych praktyk gamingowych,

technologicznych i optymalizacyjnych, skoro
za dwa lata wszystko się zmieni? Gry single
player nie mają tego problemu. Pierwszą część
Mass Effect od trzeciej części Mass Effect dzielą
przepaście – ale nikomu to nie przeszkadza. Ale
gdyby WOW pozostał dziś taki jak dawniej, to czy
ktokolwiek wciąż by w to grał?
Gry online wymagają więc od producentów
bardzo wiele. Wymagają między innymi nieustannej pracy, nieustannego wparcia, ciągłej
uwagi, monitorowania stanu branży, kierunku,
w którym zmierza, pozostawania w kontakcie
z bazą fanów – mówimy tu o naprawdę poważnych wyzwaniach. O wyzwaniach, którym
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sprostać mogą tylko największe ze studiów.
Chodzi o setki milionów dolarów. Z tego też
powodu twórcy gier MMO decydują się czasami
na wypuszczenie produktu w trybie wczesnego
dostępu (ang. early access): postanawiają udostępnić graczom produkt niepełny, niedokończony, a zarazem przeceniony – wiedzą bowiem,
że tak czy inaczej będą musieli nad nim pracować
jeszcze przez najbliższe parę lat. A i tak nigdy nie
nadadzą mu postaci ostatecznej. Coś takiego
jak „dokończona gra online” najzwyczajniej
nie istnieje.
Gorzej, kiedy – jak choćby teraz w przypadku
Bethesdy – ten stan rzeczy staje się wymówką
i usprawiedliwieniem dla karygodnych braków
i błędów produkcji. Bo większość problemów
FO76 nie wynika wcale z tego, że gra jest przeznaczona dla wielu graczy. FO76 jest po prostu
grą niedokończoną. Grą, która nigdy nie powinna
była ujrzeć światła dziennego – nie w takim stanie. Ani nie za taką cenę.

często zawieszenie albo całkowite porzucenie
wsparcia i związanych z nim planów. Jest ono po
prostu nieopłacalne. A w przypadku gier online?
No właśnie.
Bethesda, najprościej rzecz ujmując, sama
strzeliła sobie w kolano. Owszem, gry Bethsoftu od zawsze były „zabugowane”. Śmiało
można powiedzieć, że należały do najbardziej
„zabugowanych” gier na rynku. Bo bywało bardzo źle. Stan techniczny Fallouta 4 w momencie
premiery wołał o *straszną* pomstę do nieba.
Nie inaczej zresztą Skyrim; teraz jest już nieco
lepiej, ale nigdy nie zapomnę, jak absurdalne
błędy nawiedzały tę grę jeszcze w 2012-2013 r.,
czyli w rok, dwa lata po premierze. (Skyrim też
dostał strzałą w kolano ;- )) Nikt nie spodziewał
się, że Bethesda zdoła załatać je wszystkie; programiści Bethsoftu nie załatali jednak nawet tych

najważniejszych.
Błędy w grach tego typu są jednak – jak powiedziałem – poniekąd „normalne”. Normalne
w tym sensie, że pogodziliśmy się z nimi – że
zaakceptowaliśmy je, podobnie jak zaakceptowaliśmy mikrotransakcje, zawartość wycinaną
z gier i sprzedawaną w formie płatnych dodatków
za pieniądze niewspółmierne do rzeczywistej
wartości, „patche dnia pierwszego” ważące
więcej niż całość produkcji, konieczność pozostawania „non stop online”, absurdalne
„acziwmenty” i całą masę innych złych praktyk.
Zaakceptowaliśmy je, ponieważ nie dano nam
wyboru, a czasami – ponieważ wprowadzano je
stopniowo, niejako „ukradkiem”, a gdy w końcu
zorientowaliśmy się, co się dzieje, dawno już było
za późno na zmianę. Obecne pokolenie graczy
bierze mikrotransakcje za coś normalnego; wielu

Fallout 76: prawdopodobnie najgorsza gra roku
O tym, że Fallout 76 ma szanse stać się największą klapą tego roku, wiedzieliśmy już przed
premierą; pisaliśmy zresztą o tym w zapowiedzi
tytułu. Nikt nie spodziewał się jednak, że będzie
*aż tak* źle. Fallout 76 jest naprawdę fatalny.
Nie ma tu sensu wchodzić w szczegóły. Zainteresowani tematem wiedzą już wszystko. Średnia
ocen poniżej 50% w serwisie Metacritic to dla
Bethesdy niemal jak wyrok. Jest to zresztą wyrok
dla każdej praktycznie produkcji AAA sprzedawanej za 250 zł od sztuki. W przypadku gry dla
pojedynczego gracza (jak Mass Effect: Andromeda) nawet znacznie lepsze średnie oznaczają

z nich jest zbyt młodych, aby pamiętać, z jaką
burzą wiązały się pierwsze tego rodzaju „oferty”.
Tu również wypada wspomnieć Bethesdę – pamiętacie Horse Armor? ;- )

A może raczej: „Fallout
76: produkt branżowych
patologii”?
Te patologie nie wzięły się znikąd – są one opadem radioaktywnym rządzącej branżą korporacyjnej kultury. I tak na przykład nonsensowne
„osiągnięcia” związane z równie nonsensownymi
„znajdźkami” biorą się z faktu, że twórców gier
rozlicza się za sukces m.in. na podstawie czasu
spędzonego z produkcją przez graczy. Wycinanie
zawartości i wypuszczanie jej w postaci płatnej

78

TECHSETTER.PL _ FELIETONY

zawartości dodatkowej? Z czegoś trzeba sfinansować prace nad poprawkami, prowadzone
przecież już po premierze, po tym, jak grę już
sprzedano. Patche dnia pierwszego? Wiadomo
– lepiej wypuścić grę z błędami niż narażać się
na koszty. Co więcej, przesuwanie premier dużych tytułów wiąże się nie tylko ze stratą finansową – odpowiedzialny za taką grę producent
ma małe szanse na dobrą umowę z wydawcą
w przyszłości. A mikrotransakcje? Nie; o tym
nawet nie zaczynajmy…
Fallout 76 ujrzał światło dzienne w absurdalnym stanie technicznym. Problemy tej gry
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należą do „najcięższej wagi ciężkiej”. To przewinienia, które każdą inną grę zdyskwalifikowałyby już w fazie betatestów, które powinny
doprowadzić do przesunięcia daty premiery
i poważnych zmian w zarządzie. Czy zarząd
Bethesdy nie wiedział, jak *zła* jest ta gra? Jak
katastrofalnie wadliwa i pusta? A zresztą – co za
różnica. Jeżeli nie wiedział, to jest złym zarządem; jeżeli wiedział – to jest nieuczciwy. A jeśli
z jakiegoś powodu ktoś w Bethesdzie faktycznie
uznał tę grę za pełnowartościową propozycję
dla graczy, za grę „dobrą” i „skończoną”, to jego
standardy są bardzo niskie i totalnie odklejone

od standardów Anno Domini 2018. Więc tak czy
inaczej jest na przegranej.
Ale to, że Bethesda zdecydowała się na wydanie tej gry, mówi coś nie tylko o Bethesdzie;
mówi coś również o stanie branży gier jako takiej.
O tym, jak bardzo przesunęły się na przestrzeni
lat granice naszej tolerancji. Gdyby ta gra miała
swoją premierę jeszcze parę lat temu – dajmy na
to: przed Skyrimem – oznaczałaby dla Bethesdy
koniec. Być może upadek, a z całą pewnością
całkowitą i nieodwracalną utratę zaufania krytyków i fanów.
A dzisiaj? Czekamy na „dalszy rozwój wydarzeń”; na ogłoszenia dodatków i łatki. Na nową
zawartość.
Czekamy jednak naiwnie i głupio, bo zrobiono
z nas idiotów.
Bo nikt przecież nie obiecał, że pod wpływem
krytyki Bethesda nie postąpi tak, jak EA postąpiło z Andromedą – że najzwyczajniej w świecie
nie porzuci tej gry. Dlaczego miałaby ją naprawiać? Nie ma takich zobowiązań. Już dziś wiemy,
że na Falloucie 76 studio to wyjdzie raczej na
minus. Już teraz część sklepów przecenia tę grę
o jedną trzecią lub połowę. A jeśli dział wsparcia
Bethesdy może odpisywać graczom, że „skoro
ściągnęli ich produkt, to nie kwalifikują się już
do zwrotu pieniędzy z tytułu jej reklamacji” (taka
sytuacja miała miejsce niecały tydzień temu),
to studio to może również całkowicie porzucić
FO76 – i może to zrobić dziś, teraz, nawet za
chwilę. Może to zrobić w każdym momencie. I co
im zrobicie? Naskarżycie na Reddicie?
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W takiej sytuacji FO76 stałby się pierwszym
na świecie MMO porzuconym tuż po premierze
– a złe praktyki znane z rynku gier single player
znalazłyby w końcu precedens na znacznie trudniejszym rynku gier multiplayer. Co oznacza to
dla graczy, nie sposób przewidzieć. Ale pewnie
nic dobrego.

Interes graczy, interes
Bethesdy
Jak zresztą zazwyczaj w takich wypadkach.
Jest interesem nas wszystkich, aby Bethesda
nie porzuciła nowego Fallouta. Aby doprowadziła
go do stanu używalności – przynajmniej częściowej używalności. Bo na ten moment Fallout 76
jest po prostu skandaliczny.
Nie ma jednak tego złego, co na dobre by nie
wyszło. Ktoś musi przesadzić, aby nie przesadził
ktoś. Są pewne szanse, że krytyka, jaka spadła
na FO76 położy kres wspomnianym tu praktykom; być może inni przejrzą na oczy – tak jak
Electronic Arts przejrzało po premierze Battlefront 2, gry, którą zniszczono za mikrotransakcje. Jeżeli wierzyć branżowym pogłoskom, EA
dostało solidną nauczkę: porażka Battlefront 2
naprawdę odbiła się na zapleczu finansowym tej
firmy (przecież niemałej). O wizerunku nawet nie
wspomnę – EA ma obecnie opinię *najgorszej*
firmy wydawniczej na rynku, a gracze otwarcie
jej nienawidzą. Porównania do Electronic Arts
uchodzą w Internecie za ciężką obelgę. Obecnie
najczęściej dotyczą Bethesdy.
A co będzie dalej z samą Bethesdą? Dobrze
nie będzie. Powiedzmy to szczerze: już nie jest
dobrze. Jeżeli przez lata gracze wybaczali temu
studiu tak ogromną liczbę błędów w każdej kolejnej nowej produkcji, to robili to dlatego, że
błędy te były konsekwencjami ambicji – lub po
prostu skali tych gier. Co jak co, ale Skyrim to
prawdziwe monstrum pod względem zawartości;
podobnie zresztą Fallout 4. Dlatego gracze *kochali* Bethesdę; kochali i uwielbiali również jej
gry. Były to bowiem gry nieprzeciętne, nawet jeżeli nie pod każdym względem; gry nader udane,
takie, które można lubić. Niedoskonałe, chwilami

głupawe, lecz nieodmiennie i zawsze ambitne.
Fallouta 76 lubić nie sposób. Łatwo natomiast go znienawidzić. Jest on produkcją niedokończoną; produkcją absolutnie niegotową
do wejścia na rynek, i nie chodzi tylko o błędy,
ale również całą resztę. To gra zła u podstaw,
u samych założeń; gra, która nie wie, czym i dla
kogo chciałaby zostać. Nie jest produktem niczyjej ambicji; brak tu pasji i rozmachu. Wygląda na
produkt lenistwa i chciwości (choć nie mówię, że
nim jest; o tym naprawdę trudno przesądzić). Jeżeli jakość Skyrima usprawiedliwiała część jego
usterek, tak usterek FO76 nie usprawiedliwia
nikt i nic.
Nawet to, że jest on przecież grą online. Bo
dla nowego Fallouta – i dla nas – to tylko tym
gorzej…

*MMO: z ang. massively multiplayer online, gra online dla wielu (bardzo wielu) graczy.
w zarządzie EA dał kiedyś zielone światło na start. Co, generalnie rzecz biorąc, jest straszne. Jest to prawdziwie przerażające.
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